
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Aanhouding na 
vernieling deur 
Uithoorn - Op vrijdag 18 sep-
tember om tien over half acht 
in de ochtend is een 25 jari-
ge man aangehouden wegens 
vernieling van een toegangs-
deur naar het winkelcentrum 
op het Amstelplein.
De man had een ruit van de 
toegangsdeur ingetrapt. Kort 
daarna heeft hij zich gemeld bij 
de politie in Uithoorn en is hij 
aangehouden. De man is een 
bekende van de politie.

Geen krant?
0297-581698

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3
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H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

AVIA Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

KnA Orkest geeft concert 
aan de Amstel
Uithoorn - Aanstaande zondag, 27 
september, geeft het KnA Orkest 
een concert aan de Amstel. De ge-
heel vernieuwde Waterlijn van Uit-
hoorn ligt er inmiddels prachtig bij 
en Muziekvereniging KnA vond dit 
een goede reden om een leuk con-
cert te organiseren in samenwer-
king met Sjiek aan de Amstel en ijs-
salon Esplanade.
Het concert vindt plaats tegenover 
Sjiek met de vernieuwde Waterlijn 
als decor. Het repertoire zal bestaan 
uit vlotte, herkenbare nummers zo-
als bijvoorbeeld Highlights from 
Shrek, Walking on Sunshine, een 
Eighties medley en nog veel meer. 
Meezingen en genieten dus!

Kom gezellig langs en geniet van 
heerlijke muziek van uw Uithoornse 
muziekvereniging! Het concert be-
gint om 15.00 uur en zal een uurtje 
in beslag nemen. 
Dit concert is ook een opwarmertje 
voor het grote, jaarlijkse concert op 
7 november a.s. Dit concert, A Mu-
sic Night Out: Orkest en Zang, zal 
plaatsvinden in De Schutse. Op dit 
moment vinden de audities plaats 
van de zangers en zangeressen 
die hun aandeel zullen gaan leve-
ren aan het concert. Kaarten voor 
A Music Night Out zijn inmiddels 
verkrijgbaar via www.amusicnight-
out.nl en bij kantoorboekhandel Ten 
Hoope.

Buurtbeheer de Legmeer organiseert 
weer gezellige Burendag
Uithoorn - Net als voorgaande ja-
ren organiseert Buurtbeheer de 
Legmeer weer een Burendag op het 
Legmeerplein voor de restaurants 
Simply Asian en Napa. Tussen 12.00 
en 16.00 uur is er van alles georga-
niseerd voor jong en oud. Een hap-
je en een drankje ontbreken uiter-
aard ook niet! Iedereen is van harte 
welkom en gehoopt wordt op mooi 
weer; in elk geval droog! Van 12.00 
tot 15.00 uur is er een live optreden 

van Evergreen. Wie wil (kunst)schil-
deren kan aan de bak om zijn of 
haar talenten tentoon te spreiden. 
Jong en oud kan meedoen. Er is ook 
een loterij aan verbonden. De jeugd 
kan zich in het zweet sporten van 
13.00 tot 15.00 uur met een 6-kamp. 
Atletiekvereniging AKU/What’s Up 
leiden het in goede banen. Voor 
de kleintjes is er een springkussen, 
maar ook een limonadekoe en pop-
corn ontbreken niet. Onder leiding 

van AKU Senioren kunnen de ou-
deren als ze dat willen in wandel-
groepen lekker een half uurtje wan-
delen, te weten van 13.00 tot 13.30 
uur en van 14.00 tot 14.30 uur. Aan 
deze Burendag verlenen behalve 
Buurtbeheer ook hun medewerking 
het Rode Kruis, EHBO, Repair Café, 
Belklus, Coach4You, vertrouwens-
persoon huiselijk geweld, Groot Ge-
mak, Vita, What’s Up, AKU, Eigen 
Haard en Politie.

De Kwakel - Afgelopen vrijdag-
middag was een groot deel van de 
Kwakelse ondernemers present in 
de nieuwe bed&breakfast annex 
kookstudio ‘In den Ossewaerd’. Al-
le ondernemers uit het dorp waren 
uitgenodigd door de Kwakelse On-
dernemersvereniging om deel te 
nemen aan de eerste Kwakelse On-
dernemersdag. De grote opkomst 
deed de voorzitter van de vereniging 
glimmen van trots, de zaal waar een 
lezing door stadsvergroener en 
oud-Kwakelaar Ton van Oostwaard 
werd gegeven, was te klein voor 
de honderdzestien bezoekers. “We 
hebben de groep maar in tweeën 
gedeeld”, aldus voorzitter Wim van 

Scheppingen. “Ton heeft de lezing 
over zijn project twee keer moeten 
doen!” Ook wethouder Hans Bouma 
sprak de ondernemers toe en wees 
hen onder andere op de terugtrek-
kende overheid. “Steeds meer ver-
antwoordelijkheden worden op het 
bordje van de locale overheden ge-
legd, maar wij kunnen niet alles op-
vangen. Ondernemers kunnen hier-
bij een grote rol vervullen, van de 
nood een deugd maken, het biedt 
kansen”, aldus hield hij hen voor. Na 
de lezing begon het deel waarvoor 
de ondernemersdag voor in het le-
ven is geroepen: de ondernemers 
met elkaar in contact brengen en 
in gesprek laten komen. Terwijl ei-

genaren Marleen en Rens-Jan Os-
sewaarde en hun team de onder-
nemers een heerlijke maaltijd met 
verrassende ingrediënten voorto-
verden, ging het netwerken ge-
woon door. Om half tien verliet de 
laatste bezoeker het pand, een 
zeer tevreden secretaris Wout van 
Tol achterlatend.”Dit smaakt naar 
meer”,aldus Wout. Door lid worden 
van de Kwakelse Ondernemersver-
eniging helpt u dit initiatief in stand 
te houden. Opgeven kan via e-mail 
info@kwakelseondernemersvereni-
ging.nl

Of via de website www.kwakelseon-
dernemersvereniging.nl

Kwakelse ondernemers bijeen

Een heldere sterrenhemel 
op 3 en 4 oktober?
Uithoorn - De organisatie van ‘Het 
geheim van De Hoeksteen’ heeft 
aan alles gedacht om de jubileum-
voorstelling tot een succes te ma-
ken. Een podium op het water te-
gen de gevel van het monumenta-
le gebouw is de perfecte plaats. Het 
drijvende podium krijgt een trans-
parante overkapping, zodat de 130 
koorleden droog staan en er niets 
verloren gaat van de spectaculaire 
geluids- en lichteffecten van dit mu-
ziektheater. De vrije toegang tot de 
zit- en staanplaatsen langs de vijver 
op de beide speelavonden garan-
deren dat heel Uithoorn kan komen 
genieten van het spektakel. Alleen 
het weer zou nog tegen kunnen zit-
ten en daarom is er ook voor het pu-

bliek gezocht naar een mogelijkheid 
om droog te zitten. Een overdek-
te tribune biedt nu plaats aan 200 
mensen. Voor de prijs van �20, in-
clusief een consumptiebon voor de 
afterparty, zit je overdekt en op de 
beste plek aan het water. Voor do-
nateurs en sponsors is op deze tri-
bune een VIP-loge gereserveerd, 
maar verder staat het iedereen vrij 
zo’n mooie plaats te bemachtigen. 
De tribunetickets zijn verkrijgbaar 
bij Perlo Plaza, winkelcentrum Zij-
delwaard. Reserveren kan alleen 
zolang de voorraad strekt na aan-
melding per mail op 50hoekste-
nen@gmail.com of via de website 
van de stichting: www.hoeksteen-
50jaar.nl.

Uithoorn – Komende zondag 27 
september neemt Nadine Roos (9) 
uit Uithoorn ondanks dat zij reu-
mapatiëntje is deel aan de Singel-
loop tegen reuma 2015 in Utrecht. 
Het parcours is ‘slechts’ 2 kilome-
ter lang maar voor haar doen toch 
een heel eind. Zij doet dat niet al-
leen want haar moeder Noelle Lob-
bes en Nadine’s broer Mika (16) 
doen met Nadine mee. Zij hebben 
daarvoor getraind en er bovendien 
een speciale actie- en sponsorpa-
gina voor aangemaakt (zie https://
singelloop.reumafonds.nl). Via die 
link laat Nadine zich sponsoren en 
daarmee heeft zij al bijna 350 euro 
opgehaald. Haar doel is uiteindelijk 
400 euro bij elkaar te krijgen. Dat 
kan nog binnen de paar resterende 

dagen tot zaterdag. Bij de actiepa-
gina’s ziet u Nadine die daarin ook 
iets over haar zelf en reuma zegt.

Elke dag is onzeker
Binnen het gezin neemt de deelna-
me aan de Singelloop Reuma 2015 
momenteel een grote plaats in. Zo-
wel Noelle als Mika zijn momenteel 
nog volop in training omdat zij Nadi-
ne niet alleen willen laten lopen maar 
met elkaar de sportieve happening 
volop wensen te beleven en tot een 
goed einde willen brengen. Boven-
dien hopen ze dat sponsors hun in-
zet met een behoorlijk bedrag willen 
belonen. Het geld dat met de spon-
sorloop wordt opgehaald is namelijk 
bedoeld voor het Reumafonds. 
Vervolg elders in deze krant.

Nadine Roos (9) loopt 
Singelloop tegen reuma



Daniel Wolffensperger is al negen jaar raadslid van de VVD. Er is 
veel veranderd, maar Daniel zijn betrokkenheid is gelijk gebleven.

“Als gemeenteraad willen wij het beste voor onze gemeente.”

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Een bijdrage uit 
betrokkenheid  
Los van zijn studieperiode 
heeft Daniel zijn hele leven 
in Uithoorn gewoond. 
Toen hij terugkwam uit 
Maastricht wilde hij zich 
graag meer verdiepen in de 
gemeente. Daniel: “Het is zo 
fi jn om te wonen in Uithoorn. 
Het ligt centraal in de 

Randstad, met mooie 
voorzieningen en groene 
voorzieningen nabij, maar 
zonder stedelijke drukte. 
Een ander leuk aspect zijn 
de vele activiteiten. In 
Uithoorn kun je terecht 
voor sport, cultuur, uitgaan 
en evenementen. Wat wil 
je nog meer? Ik heb mij 
altijd betrokken gevoeld 

bij de gemeente. Na mijn 
studietijd besloot ik dat het 
tijd was mijn betrokkenheid 
handen en voeten te geven. 
Een vriend snuffelde 
destijds aan de politiek en 
ik vergezelde hem naar een 
raadsvergadering. Ik werd 
gelijk enthousiast. Er was 
een boeiend onderwerp 
gaande. En er werden zaken 

Daniel Wolffensperger, Raadslid VVD 

R A A D S A G E N D A

Datum: 24 september 2015 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 19.30 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college, 19.35 uur

4   Bestemmingsplan 
Europarei Midden, 
19.40 uur

5    Bestemmingsplan 
Iepenlaan deelgebied 3, 
20.40 uur

*Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op 
donderdag 25 oktober 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week 
van 13 oktober. Volg ons 
op Twitter @RaadUithoorn.

Een bijzondere begroting
Daniel: “Ik zit in de 
commissie Organiseren. 
Momenteel houd ik mij 
bezig met fi nanciële 
aangelegenheden. Dat is 
nu, eind september, erg 
belangrijk.Voor de zomer 
zijn er namelijk kaders 
vastgesteld waar de 
begroting van 2016 
aan moeten voldoen. Nu 
is de hamvraag natuurlijk: 
is dit haalbaar zonder groot-
schalige bezuinigingen? 

Voor het eerst sinds jaren 
lijkt het antwoord ‘ja’ te 
zijn. Zoals het er nu uitziet 
vinden er voor 2016 geen 
ingrijpende bezuinigen 
plaats. Natuurlijk moeten 
we zuinig blijven doen 

besproken waarvan je direct 
het effect ziet op het welzijn 
van bewoners. Ik realiseerde 
mij gelijk dat je werkelijk 
een bijdrage kunt leveren. 
Als je een of twee keer naar 
een raadsvergadering gaat 
als publiek, valt het op. 
Eigenlijk werd ik vrij snel 
benaderd of ik interesse had 
in de politiek. ‘Ja’ was mijn 
volmondige antwoord. 
De keuze voor de VVD was 
snel gemaakt. Voor mij is 
het altijd al de VVD geweest. 
Dit is een prachtige manier 
om mijn betrokkenheid bij 
de gemeente te tonen en iets 
voor de omgeving te kunnen 
betekenen. Na negen jaar 
denk ik daar nog steeds 
hetzelfde over.  Raadslid zijn 
heeft veel positieve kanten.” 
Daniel lacht: “Het enige is, 
naast mijn fulltime baan, 
de 10 á 15 uur per week die 
ik aan de politiek besteed en 
mijn gezin heb ik alleen weinig
 tijd meer voor hobby’s.”  

en bijvoorbeeld de 
reserves aanvullen. 
Maar het streven om 
de stijging van de lokale 
lasten te beperken met 
maximaal 1- of 2% 
lijkt haalbaar.”

Sympathieke 
samenwerking
Daniel: “Ook in de lokale 
politiek komt het voor 
dat raadsleden het niet 
met elkaar eens zijn. 
Maar onze gemeenteraad 
heeft altijd een gezamenlijk 
vertrekpunt: wij willen 
het beste voor onze 
gemeente. Dat betekent 
in de praktijk dat de 
politieke verschillen 
vooral in nuances zitten. 
Als je openstaat voor 
elkaars standpunten, 
kun je het meest effi cient 
zoeken naar oplossingen. 
En al zeg ik het zelf: daar 
zijn we goed mee bezig!”  

“Ik houd mij bezig met het hete 
hangijzer dat begroting heet.”

“In de lokale politiek kun 
je echt iets betekenen voor het 

welzijn van de inwoners.” 

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

DONDERDAG 24 T/M ZONDAG 27 SEPTEMBER
CRAZY DAYS KIDS

BIG L JEANS | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

PLUS NOG HEEL VEEL ANDERE AANBIEDINGEN!

CARS

€ 10,-

€39,95 CARS/PETROLCARS/PETROL

BOYS JEANS EN 
HOODED SWEATER

BOYS 
GEBREIDE TRUI

PETROL
GIRLS ROKJES

CARS/PETROL
GIRLS JEANS 
MET 
TUNIEK

€ 25,-

CRAZY DAYS PRIJS

GIRLS ROKJES
DIVERSE JEANS
BOYS & GIRLS

CRAZY DAYS PRIJS
CRAZY DAYS PRIJS

PETROL
BOYS BOXERS
DIVERSE KLEUREN
BOYS BOXERS
DIVERSE KLEUREN

2 VOOR 

€ 5,-

CRAZY DAYS PRIJS

€ 12,50
€ 17,50

€39,95
€39,95

CRAZY DAYS PRIJS

€44,95

€39,95

€29,95€39,95€49,95

€ 15,-

€24,95

€ 20,-
€24,95GIRLS ROKJES

€ 15,-

GIRLS ROKJES

CRAZY DAYS PRIJS

DIVERSE JEANS
BOYS & GIRLS

39,95€€€49,95
BOYS & GIRLS

49,95

CRAZY DAYS PRIJS

2 STUKS VOOR   €25,- 
€ 15,-





COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209
www.vitawelzijnenadvies.nl

Wol gevraagd
- Iedere maandag (10.00-12.00 uur) komen de dames van de babbel 

– en breiclub bij elkaar. De voorraad wol slinkt en de dames heb-
ben vooral baat bij lichte kleuren.

Bingo in Bilderdijkhof én in het Buurtnest
- Doel van deze activiteit is ouderen, onder het genot van een kopje 

koffie (of thee), in gelegenheid te stellen (nieuwe) contacten te leg-
gen met leeftijdsgenoten. De groep komt wekelijks bijeen op don-
derdag van 10.15–11.30 uur, 4 vrijwilligers begeleiden deze groep. 
Kosten: 2,- inclusief een kopje koffie). In overleg met de deelnemers 
komen speciale onderwerpen aanbod of wordt er een spreker uit-
genodigd.

Modeshow door H en A
- Vrijdag 25 september (14.00-16.00 uur) wordt nieuwe kleding voor 

het najaar gepresenteerd. Vanzelfsprekend kunt u tegelijk een kop-
je thee nuttigen, welkom!!

Mijmeringen
YES
Eigenlijk zou de titel van deze column 
moeten zijn “Dam tot dam loop deel 2” 
maar “yes” dekt ook helemaal de lading. 
Yes, ik heb het gedaan. Drie doelen zijn 
bereikt. Als allereerste natuurlijk dat ik 
eindelijk die bijzondere 10 Engelse mijlen heb gelopen op zo’n ontzet-
tend gaaf parcours. Als tweede heb ik de eindstreep gehaald, levend 
en wel. Dat klinkt misschien raar als doel maar soms gaan er nog wel 
eens mensen letterlijk ten onder aan een dergelijke sportief evene-
ment. Het derde doel heb ik gehaald, maar dat kan echt nog beter. Het 
derde doel was om te genieten van de loop, de sfeer en de uitdaging 
en dat vond ik af en toe best lastig. 

Zenuwen
Een paar dagen ervoor was ik al ietwat zenuwachtig. Een rare combi-
natie van er zin in hebben, maar ook nerveus zijn. De dag voor de loop 
werd ik echt zenuwachtig. Ik kreeg namelijk last van hoofdpijn en voor 
mij een voorbode van een migraine aanval. Gelukkig heb ik al enige 
tijd redelijk goeie medicatie, dus nam ik deze op tijd en voelde ik de 
pijn afzwakken. Het nare is alleen dat daarmee de aanval nog niet is 
afgewend en hardlopen met een migraine is gewoon niet te doen. Dus 
hield ik mij rustig en baalde ik. Waar andere mensen soms afzeggen 
om blessures, wilde ik echt niet afzeggen voor zo’n stomme maande-
lijkse migraine. 

De dag zelf
Zondagochtend was ik vroeg wakker en kwam ik redelijk oké uit bed. 
De zenuwen sloegen nu zo erg toe dat ik tot twee keer toe op het toi-
let zat om mijn darmen te legen. Nu heb ik gehoord dat meer mensen 
hier last van kunnen hebben als ze zenuwachtig zijn, maar ik kende 
tot vandaag dit verschijnsel niet. Niet veel later voelde ik ook dat mijn 
hoofdpijn weer om de hoek kwam, tijd om nogmaals mijn medicatie in 
te nemen. Het is heerlijk dat je dan je hoofd niet meer voelt, het is al-
leen jammer dat het toch ook invloed heeft op de rest van je lijf. Laat ik 
het zo zeggen, ik voelde me niet topfit. 

Start
Maar toen was daar toch het moment, in het startvak en dat je mag 
gaan. En ik was blij dat we mochten vertrekken. Op naar de IJ-tunnel 
waar ik zoveel vragen over had gehoord. Niet te snel gaan, het is zo pit-
tig, omlaag en dan weer omhoog. Ja, voor mijn doen ging ik te snel in 
de tunnel, maar wat was het gaaf. Het is niet te beschrijven hoe het is 
om een klein onderdeeltje te zijn in dat lint van hardlopers die door de 
tunnel gaan. Voor ons een zee van mensen en achter ons nog eens, en 
alles verloopt soepel. Nouja, op wat mensen na die denken dat rechts 
inhalen normaal is.

Supporters
Voor mij was deze loop echt een dingetje. Iets om nu eindelijk te doen 
en voor eens en voor altijd van mijn bucketlist af te kunnen schrijven. 
Ik was dan ook ontzettend blij dat mijn familie onderweg stond om mij 
aan te moedigen (dank je wel zus voor het oppassen en aanmoedigen 
en dank je wel zus en zwager dat jullie daar op een van mijn moeilijkste 
punten stonden te wachten). Dat maakte deze loop extra leuk, naast 
alle geweldige toeschouwers met water, waterspuiten, sponsen, drop-
jes en leuke aanmoedigingen. Ik heb wel 100 keer gehoord dat ik er 
bijna was en elke keer kwam er een brede glimlach op mijn gezicht. Ik 
had het zwaar en dacht tijdens het lopen “dit doe ik nooit meer”. Maar 
net gefinished heb ik mezelf alweer vastgelegd voor volgend jaar. Het 
is toch echt heel leuk, gaaf, bijzonder en ik had het niet willen missen 
en dus doen we het volgend jaar nog een keertje over .

Informatieavond in obs 
De Zwaluw
Nes aan de Amstel - De organisa-
tie Kinder Service Hotels (KSH) de 
Zwaluw organiseert woensdag 30 
september van 17.30 tot 20.00 uur 
voor ouders van kinderen op school 
en de naschoolse opvang, een infor-
matieavond met twee interessante 
lezingen. Iedereen is welkom en er 
zijn geen kosten aan verbonden. De 
avond wordt gehouden in het pand 
van de obs De Zwaluw aan de Pas-
toor van Zantenlaan 10, Nes aan de 
Amstel, even voorbij het veerpontje, 
achter de kerk.(Postadres 1189 WD 
Amstelveen).
U wordt verwelkomd met een lekker 
hapje en drankje. Vanaf 18.15 uur 
worden er twee lezingen van een 
uur gehouden waaruit u kunt kiezen 
terwijl uw kind een workshop tim-
meren en/of streetdance volgt!!
De lezingen hebben als onderwerp: 
‘Een verfrissend nieuwe kijk op pes-
ten’ en ‘VVE programma Ben ik in 
Beeld’. (VVE is de afkorting van 
Voor- en Vroegschoolse Educaties).
Bert van der Neut van de M5 Groep 

vertelt u iets over de verschillen-
de vormen van pesten, de verlam-
mende werking van de schuldvraag, 
het fenomeen ‘reserve-slachtoffers’ 
en de noodzaak tot meer waakza-
me zorg. We zullen in één avond 
het probleem niet kunnen oplos-
sen, maar u gaat in ieder geval naar 
huis met een andere kijk op pesten, 
ideeën over een betere aanpak en 
tips om indien nodig direct zelf mee 
aan de slag te gaan.
Wilt u alvast meer lezen? Kijk op 
www.pestaanpak.nl.
Tijdens de lezing ‘Ben ik in Beeld’ 
wordt u iets verteld over het gelijk-
namige VVE programma waar KDV 
de Zwaluw mee werkt. Wat houdt 
deze methode in, hoe zie je dit terug 
bij de groep en kom je vanuit een 
thema tot specifieke ontwikkelings-
gerichte activiteiten?
Heeft u belangstelling dan kunt u 
zich opgeven door te bellen met 
0297-583035 of een e-mail te sturen 
naar zwaluw@kinderservicehotels.
nl. U bent van harte welkom!

Landelijke Open Dag 
Dierenartsen 3 oktober
Regio - Op zaterdag 3 oktober 2015 
wordt wederom de Landelijke Open 
Dag Dierenartsen georganiseerd. 
Verspreid over het land openen die-
renartsenpraktijken hun deuren om 
te laten zien hoe de dierenartsen 
in Nederland zorgen voor mens en 
(huis)dier.
De praktijken bieden een kijkje ach-
ter de schermen van veterinair Ne-
derland. Dierenarts Annemieke Ca-
lis in Uithoorn doet mee met de 
Landelijke Open Dag en opent haar 
deuren tussen 10.30 uur en 15.00 
uur. Er zijn rondleidingen door de 
praktijk en u kunt meedoen met een 
leuke prijsvraag. Bent u nieuwsgie-
rig wat het inhoudt dat de praktijk 
een van de drie officiële Cat Friend-
ly Practices in Nederland is? De die-
renartsen en assistentes leggen het 
u graag uit. Tevens wordt er infor-
matie gegeven over komende cur-
sussen en workshops. Kinderen zijn 

ook van harte welkom. Iedere be-
zoeker ontvangt een leuke goodie-
bag. 

In de Bibliotheek werken 
aan je loopbaan
Uithoorn - Aan welke eisen moet 
een goed profiel op Linkedin vol-
doen ? Hoe geef ik mijn loopbaan 
een andere wending? Hoe kan ik 
werk en privé beter combineren ? 
Deze en andere vragen kunt u be-
spreken met een loopbaancoach. 
26 september is de landelijke Dag 

van de Loopbaan. In de Bibliotheek 
Mijdrecht kunt u dan, na afspraak, 
spreken met een loopbaancoach. 

Méér informatie vindt u in de agen-
da op onze site: http://www.biblio-
theekavv.nl/agenda/dag-van-de-
loopbaan.html

Buurtontbijt De Kwakel
De Kwakel - Na het succes van 
voorgaande jaren organiseert 
Buurtbeheer De Kwakel wederom 
een buurtontbijt. Voor het Dorps-
huis De Quakel aan de Kerklaan 
staan zaterdagochtend 26 septem-
ber de ontbijttafels gedekt voor ie-
dereen die zin heeft om te komen 
ontbijten. Vooraf aanmelden is niet 
nodig.
Op Nationale Burendag - een ini-
tiatief van het Oranjefonds – wordt 
dit buurtontbijt gehouden. Het is 
gewoon een gezellig ontbijt waar-
bij iedereen mag aanschuiven; Kof-
fie, thee, broodjes en allerlei lekker-
nijen staat voor u klaar, mede aan-
geboden door E-markt Schalkwijk, 
Slagerij Eijk en Veld, Het Fruitpaleis, 
Bakkerij Westerbos, Dorpshuis De 
Quakel en Cafe Anderz.

Bij het buurtontbijt kunt u ook idee-
en of vragen neerleggen bij de le-
den van Buurtbeheer De Kwakel. En 
mocht je willen aansluiten bij Buurt-
beheer De Kwakel, dan kan dat, 
want we zijn op zoek naar nieuwe 
leden die leuke dingen willen orga-
niseren, en mee willen denken over 
de leefbaarheid en veiligheid in De 
Kwakel.
Voor scholieren die nog een aan-
tal uren voor hun maatschappelijke 
stage moeten invullen: jullie zijn van 
harte welkom om van 7.30 tot 13.00 
uur te komen helpen, aanmelden 
kan via een email.
Heb je vragen over het buurtontbijt, 
wil je komen helpen of wil je aan-
sluiten bij Buurtbeheer De Kwakel, 
stuur dan een mail naar johanenpe-
tra@online.nl

Burendag ook bij Ponderosa
Uithoorn - Op zaterdag 26 septem-
ber a.s. opent Buurthuis Ponderosa 
de deur voor haar buren en andere 
belangstellenden.
Op deze Burendag kunt u kennis 
maken met de activiteiten en de 
vrijwilligers die al jarenlang met veel 
enthousiasme Ponderosa draaiende 
houden. Het programma voor de-
ze eerste Burendag van Buurthuis 
Ponderosa ziet er als volgt uit:

10.30–11.00 uur:
Ontvangst met koffie en Oudhol-
landse lekkernij! Rondleiding / be-
zichtiging Ponderosa, kennismaken 
met de vrijwilligers. 
11.00–12.00 uur:
demonstratie les “Meer bewegen 

voor ouderen” o.l.v. mevrouw Henny 
van Kouwen. U bent van harte uit-
genodigd om mee te doen!
13.00 - 15.00 uur:
een twee uur durende show, spe-
ciaal voor kinderen! Een spette-
rend optreden van Clown Juju met 
o.a. goochelen, ballonnenshow en 
schminken! Gratis toegang, in ver-
band met de beschikbare ruimte 
beperkte toegang voor ouders! 
16.00 – 17.30 uur:
“Buurtborrel”: onder het genot van 
een drankje en een hapje besluiten 
ze deze Burendag 2015. De vrijwil-
ligers staan klaar om al uw vragen 
over Ponderosa te beantwoorden. 
Zij horen graag al uw suggesties, 
ook voor Burendag 2016!

Jouw Marktkraam nu ook 
in Uithoorn!
Uithoorn - Dinsdag 6 oktober opent 
Jouw Marktkraam Uithoorn haar 
deuren. Jouw Marktkraam is een 
jong, dynamisch en milieuvriendelijk 
winkelconcept, waar koper en ver-
koper van (tweedehands) spullen 
elkaar vinden in een leuke en aan-
trekkelijke omgeving. Jouw Markt-
kraam is een concept naar Scandi-
navisch voorbeeld. Dit winkelcon-
cept bestaat in de Scandinavische 
landen al meer dan 20 jaar en is er 
niet meer weg te denken uit de cul-
tuur. Particulieren en ook onderne-
mers kunnen voor een klein bedrag 
per week een eigen kraam huren 
om daarin hun spullen te verkopen. 
Denk daarbij aan gebruikte, goed 
bewaarde of dubbel gekochte pro-
ducten. Naast het doorverkopen van 
gebruikte spullen biedt Jouw Markt-
kraam ook ruimte voor hobbyisten, 
handelaren en kunstenaars. Parti-

culieren en ondernemers die hun 
spullen in Jouw Marktkraam verko-
pen, huren een of meerdere kramen. 
Deze kramen bestaan uit meerdere 
planken en een hangrek. De huur-
ders prijzen de producten zelf, en 
zorgen voor een mooie presentatie 
in de winkel van Jouw Marktkraam. 
Jouw Marktkraam verkoopt vervol-
gens de spullen en stort de volledi-
ge opbrengst aan het einde van de 
huurperiode op het bankrekening-
nummer van de huurder. Heeft u in-
teresse of vragen dan kunt u van-
af dinsdag 22 september tot zater-
dag 3 oktober tussen 10.00 uur en 
16.00 uur altijd even naar binnen lo-
pen aan de Dorpsstraat 33. Zondag 
en Maandag is de winkel gesloten. 
Dinsdag 6 oktober opent de win-
kel voor de verkoop en is dan ge-
opend van dinsdag tot en zaterdag 
van 10.00 uur tot 18.00 uur. 

Trap niet in 
babbeltruc
Uithoorn - Woensdag 16 septem-
ber belde een man aan bij een be-
woner van het Plesmanhof. Eenmaal 
binnen gekomen vroeg de man aan 
de bewoner naar zijn  pinpas. De 
bewoner was niet in het bezit van 
een pinpas waarop de man de wo-
ning weer heeft verlaten. De politie 
wijst er op dat bedrijven nooit on-
aangekondigd voor werkzaamhe-
den komen en al helemaal nooit 
naar een pinpas of  pincode vragen 
zonder dat hiertoe een aankoop of 
transactie aan voorafgegaan is. 

Bewoners van het Prinsenhof wor-
den verzocht om bij twijfel direct de 
politie te bellen. In de afgelopen we-
ken hebben er in Amstelveen ook 
enkele van dergelijke babbeltrucs 
plaats gevonden.

Framenummer 
fiets noteren!
Uithoorn - Op dinsdag 15 septem-
ber zijn twee fietsen gestolen rond 
het busstation van Uithoorn. Met re-
gelmaat blijkt het dat slachtoffers 
van fietsdiefstal aangifte bij de po-
litie doen en niet het framenummer 
van hun fiets weten. Het is van be-
lang om het framenummer van je 
fiets vast te leggen en op te kunnen 
geven bij het doen van aangifte. Een 
fiets wordt dan landelijk gesigna-
leerd. Mensen die een tweedehands 
fiets willen kopen, kunnen gebruik 
maken van het fietsdiefstal regis-
ter van de rijksdienst voor het weg-
verkeer of van de app van de politie. 
Stopheling.nl kan helpen bij aan-
koop van gebruikte goederen.

Auto-inbreker 
actief rond flats
Uithoorn - Zaterdagnacht 19 sep-
tember is er op de parkeerplaats van 
de Brusselflat een Volkswagen open 
gebroken. Het navigatiesysteem is 
uit de auto gestolen. De dader nam 
ook enkele brillen en CD’s weg. De-
zelfde dader heeft vermoedelijk bij 
de Romeflat ook een auto open ge-
broken. In de nacht van dinsdag 15 
op woensdag 16 september werd 
er ook gepoogd in te breken in een 
Volkswagen aan de Bertram. Het is 
de dader toen niet gelukt om in het 
voertuig te komen.
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De Kwakel - Het nieuwe bouw-
plan met als naam ‘De Rietkraag’ 
wat de gemeente voor ogen heeft 
als invulling van het braakliggen-
de stuk grond tussen woonwijk De 
Kuil en de Vuurlijn, naast het sport-
complex van KDO, is door de in-
woners met de nodige scepsis ont-
vangen. Dat bleek dinsdagavond 15 
september tijdens de informatie-
avond in Dorpshuis De Quakel. Die 
was de door gemeente georgani-
seerd om de inwoners op de hoog-
te te stellen van de plannen en de 
daarvoor op handen zijnde wijziging 
van het bestemmingsplan. Het was 
geen inspraakavond! In het tjokvol-
le dorpshuis voerde een aantal in-

woners nogal wat bedenkingen aan 
ten aanzien van het nieuwe plan, 
ook al zegt men op voorhand niet 
tegen nieuwbouw van woningen te 
zijn, integendeel. Echter bij dit plan 
ziet men als grootste struikelblok de 
ontsluiting van de nieuwe woonwijk. 
Voor de hele wijk De Kuil wordt nu 
alleen de Anjerlaan als ontsluitings-
weg gebruikt die slechts aan een 
kant daarin voorziet op de Ring-
dijk ter hoogte van de kruising met 
het Kwakelsepad. Over het onder-
werp ontstond een levendige dis-
cussie met de presentatoren van 
die avond, zijnde de gemeente Uit-
hoorn bij monde van projectlei-
der Wiebe van de Lagemaat, wet-

houder Marvin Polak en verkeers-
kundig ambtenaar Ronald van der 
Hoek. En passant had Jerry de Vries 
van Vorm Ontwikkeling uit Papen-
dracht die het project heeft ontwik-
keld en gaat (laten) bouwen, met 
een beeldschermpresentatie dui-
delijk uitleg over het bouwplan ge-
geven. Dat bestaat uit een contin-
gent van 49 woningen, alle met een 
rieten dak (!). Er komen twee-on-
der-een-kap woningen, eengezins-
woningen en beneden-/bovenwo-
ningen. In een hoek van de locatie 
komt een groenvoorziening met een 
hoogstamboomgaard. Voorts is er in 
het plan ruimte gereserveerd voor 
acht tot tien starterswoningen die 
de Vereniging Cube Starterswoning 
uit De Kwakel hier door en voor jon-
geren wil gaan bouwen. De nieuwe 
woonwijk genereert volgens de ver-
keerskundige ambtenaar zo’n 300 
bewegingen per etmaal extra (bij de 
gehanteerde norm van 1.7 auto per 
woning).

Zorg over verkeersveiligheid
Voor de toegang naar de toekomsti-
ge woonwijk ‘De Rietkraag’ komt de 
bestaande Fresialaan als enige op-
tie uit de bus. Enkele aanwezigen 
uitten in die zin dan ook hun zorg 
over de verkeersveiligheid in de wijk 
vooral voor kinderen. De zorg werd 
ten volle gedeeld door wethouder 
Polak die toezegde er alles aan te 
zullen doen om de verkeersveilig-

Bouwplan ‘De Rietkraag’ in
De Kwakel sceptisch ontvangen

heid te waarborgen. Niet alleen ter 
hoogte van basisschool De Zon op 
de Anjerlaan, maar ook op de Fresi-
alaan waar het drukker zal worden. 
Ook al omdat die laan al een toe-
stroom kent van kinderen die net als 
vele anderen volop gebruik maken 
van de sportfaciliteiten, fysio e.d. bij 
KDO. Ook als er calamiteiten zijn in 
de nieuwe wijk (brand, levensge-
vaar e.d.) moeten de hulpdiensten 
snel ter plaatse kunnen zijn. Als er 
slechts één toegang is naar de wijk 
is er alle kans dat de boel vast loopt. 
Dat kan al gebeuren op de Anjer-
laan!’ Waarom niet een tweede ont-
sluiting naar de locatie via de Eve-
nementenlaan en/of Ringdijk bij de 
Vuurlijn? Kan die worden verbreed 
naar een tweerichtingsverkeer? 
Overigens blijft het evenementen-
terrein in zijn huidige opzet onver-
anderd.

‘Het is toch al rond’
Een tweede punt wat de aanwezi-
gen als een zekere vorm van ‘erger-
nis’ naar voren brachten is dat zij 
ineens geconfronteerd worden met 
een compleet en gestructureerd 
woningbouwplan. ‘Het lijkt erop als-
of de gemeente al besloten heeft 
dat dit er op die locatie gaat ko-
men’, zo was de stellingname in de 
zaal. Dus wat voor zin heeft het dan 
nog om inspraak te verlenen? Zou 
je niet eerst zorgen voor een goede 
ontsluiting en dan pas het project 
door een ontwikkelaar laten invul-
len? En waarom het project niet aan 
de andere kant (westelijk) van KDO 
realiseren met een ontsluiting vanaf 
de Evenementenlaan op de Hoofd-
weg? Zo werd geopperd vanuit de 
zaal. Dat laatste zou ook goed uit-

komen om De Kuil van de dagelijk-
se verkeersbewegingen te ontlas-
ten voor mensen die in Kudelstaart, 
Aalsmeer (Bloemenveiling) of op 
Schiphol werken. Voor deze extra 
ontsluiting pleit raadslid Sjaak Ver-
haar (Gemeentebelangen) overi-
gens al jaren. Wethouder Marvin 
Polak gaf aan dat van deze tweede 
ontsluiting bij dit plan vooralsnog 
geen sprake is en dat het college 
het besluit al had genomen dat het 
nieuwe woonplan op de aangege-
ven plaats komt. Iets wat de bij aan-
wezige bewoners de beeldvorming 
van ‘het is toch al rond’ duidelijk 
versterkte. Zij kunnen hun aanwij-
zingen, opmerkingen en eventuele 
bijdragen aan het plan tot 1 oktober 
schriftelijk kenbaar maken aan het 
college. Dat wel. Na 1 oktober wor-
den de verzamelde ‘inspraakreac-
ties’ als die als zinvol worden erva-
ren, verwerkt in het plan dat als een 
‘voorontwerp bestemmingsplan’ 
moet worden gezien. Later wordt 
het uitgewerkte bestemmingsplan 

zes weken ter inzage gelegd op het 
gemeentehuis waarop men ziens-
wijzen kan indienen. Uiteindelijk zal 
het de gemeenteraad worden voor-
gelegd die er dan al dan niet haar 
goedkeuring aan zal verlenen.
Jerry de Vries van Vorm ontwikke-
ling gaf aan dat als de gemeente-
raad groen licht geeft de gemeen-
te zorg draagt voor de omgevings-
vergunning, waarna de bouwlocatie 
eerst een half jaar wordt voorbelast. 
Dat zal naar verwachting het twee-
de kwartaal volgend jaar zijn. Ver-
wacht wordt dat de eerst paal dan 
in december 2016 kan worden ge-
slagen waarna oplevering van de 
woningen in 2017 zal plaatsvinden. 
Genoeg tijd dus om nog eventue-
le veranderingen te kunnen door-
voeren. De verkoop van de wonin-
gen gaat echter al volgend voorjaar 
van start. Koop Lenstra Makelaars 
uit Uithoorn is daarvoor de aange-
wezen makelaar. Voor meer infor-
matie zie de website www.wonenin-
derietkraag.nl.

Zaterdag legofeest in 
winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn - Zaterdag a.s. is het ge-
nieten in winkelcentrum Amstel-
plein, voor jong, maar ook voor oud. 
Hoe leuk kan het zijn lego bouwen 
en klimmen bij ‘ The Sky is The Li-
mit’ met lego stenen. En dat gaan 
er gebeuren in winkelcentrum Zij-
delwaard. Je kan er vanaf 11.00 uur 
tot 15.00 uur lego bouwen en wel 
op twee manieren. Een je een toren 
bouwen, een vijf en een halve me-
ter hoge toren,. Klimmen en bouwen 
onder deskundige leiding. Er wordt 
een hoge steiger opgebouwd in het 
centrum waaronder een kubus wordt 
geplaatst en daarop wordt de toren 
gebouwd van 8 nops lego stenen. In 
het begin sta je natuurlijk gewoon 
op de grond te bouwen, maar op een 
gegeven moment wordt hij hoger en 
hoger en moet je klimmen om nog 
verder te kunnen bouwen. Dus wor-
den de kinderen op de steiger ge-
plaatst en mogen zij omhoog klim-
men. Zij krijgen natuurlijk een pas-
sende klimgordel om en ze gaan met 
deskundige hulp omhoog om verder 
te bouwen. Na het klimmen en bou-
wen gaan ze via de zijkant van de 
steiger weer naar beneden.

Bouwtafel
Voor de bouwers die te klein zijn om 
omhoog te klimmen of voor hen die 
liever met de beentjes op de grond 
blijven is er de mogelijkheid om op 
de begane grond op een bouywta-
fel roingen te bouwen met dezelfde 
afmeting als de toren en deze wor-
den dan door de medewerkers op 
de groeiende toren aangebracht. Dit 
evenement is hiermee geschikt voor 
alle leeftijden

Wedstrijd bouwen
Ook kun je deze dag ‘ gewoon’ l;ego 
bouwen en je eigen bouwwerk bou-
wen. Het mooiiste, orrgineelste 
bouwwerk wordt door een deskun-
dige jury beoordeeld en kun je ook 
nog mooie lego prijzen winnen.

En er is lego en bouwruimte genoeg. 
Er komen 3 bouwtafels van 120 bij 
80 cm, 3 bouwtafel van 180x80 cm, 
1 tafel van 180 x 80 cm. voor DU-
PLO®. Verder komen er showmo-
dellen en 2 computerbooth met Le-
go games. Kortom genoeg te bele-
ven in winkelcentrum Amstelplein 
zaterdag a.s.

Groot Open Huis bij 
Biemond & van Wijk
Regio - Mercedes-Benz dealer Bie-
mond & van Wijk organiseert 25 en 
26 september aanstaande een groot 
Open Huis. Onder de slogan “Maak 
kennis met onze Sterrenservice” 
laat het bedrijf op de vestigingen in 
Aalsmeer en Haarlem (Zijlweg) ei-
genaren en bestuurders van alle 
merken personenauto’s kennis ma-
ken met de verschillende afdelingen 
en de services die men kan leveren.
Tijdens het Open Huis kan iedereen 
met een personenauto langskomen 
om gratis drie kleine deukjes of een 
ster in de voorruit te laten repare-
ren. De wasstraat in Aalsmeer wast 
tegen een aantrekkelijk actietarief 
en als ludieke actie en vooraankon-
diging van een nieuwe wasstraat, 
wordt in Haarlem zelfs met de hand 
gewassen. Ook de werkplaatsen en 
magazijnen hebben acties die voor 
niet-Mercedes-Benz rijders interes-
sant zijn. Op de eigen website bie-
mondvanwijk.nl/openhuis geeft het 
bedrijf een overzicht van alle acties 
en de voorwaarden.
Biemond & van Wijk staat al sinds 
jaar en dag bekend als de Merce-
des-Benz dealer van deze regio. Wat 
minder mensen echter weten is dat 
het bedrijf al jaren ook een modern 
schadecentrum heeft, waar niet al-
leen Mercedes-Benz wordt gerepa-

reerd. Bovendien is sinds een jaar 
of twee in Aalsmeer een moder-
ne wasstraat geplaatst en zal eind 
oktober in Haarlem aan de Zijlweg 
ook weer een wasgelegenheid wor-
den geopend. Om deze activiteiten 
nu extra voor het voetlicht te bren-
gen wordt dit Open Huis georga-
niseerd. Aftersales Directeur Ral-
ph Heinis: “Veel mensen associë-
ren Biemond & van Wijk alleen met 
Mercedes-Benz en smart en dat is 
op zich begrijpelijk. Maar voor onze 
wasstraat is het automerk natuurlijk 
sowieso niet van belang en ook ons 
schadecentrum kan in principe al-
le schades aan, ongeacht het merk. 
Onze werkplaatsen zijn daarnaast 
weliswaar gespecialiseerd in Mer-
cedes-Benz en smart, maar veel al-
gemene werkzaamheden zijn mer-
konafhankelijk uit te voeren. En ons 
magazijn heeft ook veel onderde-
len en accessoires die niet merkge-
bonden zijn.” En zo is er dit week-
end dus een unieke gelegenheid om 
eens een kijkje te nemen bij de be-
kende Mercedes-Benz dealer en in 
de geest van de slogan “kennis te 
maken met de Sterrenservice”. Het 
Open Huis is aanstaande vrijdag en 
zaterdag, beide dagen van 9 uur tot 
17 uur. Kijk voor alle informatie op 
biemondvanwijk.nl/openhuis.

Thema peuters BijdeVoetjes 
en kleuters Toermalijn
Uithoorn - De afgelopen weken 
hebben de kleuters van obs Toerma-
lijn en de peuters van peuterspeel-
zaal Bijdevoetjes gewerkt met het 
thema ‘Dierentuin’. Een aantal ac-
tiviteiten binnen dit thema werden 
door leerkrachten en leidsters op el-
kaar afgestemd. Zo heeft juf Maris-
ka aan steeds wisselende groepjes 
een bewegingsles gegeven. Tijdens 
deze les bewogen de kinderen op 
muziek als een olifant, krokodil, aap 
en fl amingo. 
Alle kinderen knutselden een olifant 
en als afsluiting van het thema kwa-
men de kleutergroepen bij de Bijde-
voetjes op bezoek om een lekkere 
snack te eten. Komkommers werden 
door juf Mariska en juf Ineke met de 
hulp van kleuters in smakelijke kro-

kodillen veranderd. Tijdens het eten 
van deze lekkere snack las juf San-
dra voor uit het prentenboek ‘Krr-
rr…..okodil’, waarin krokodil graag 
andere dieren laat schrikken, maar 
op een dag ontdekt dat er niemand 
meer met hem wil spelen…..
In de loop van dit schooljaar zul-
len peuters van BijdeVoetjes en de 
kleuters van Toermalijn nog enke-
le thema’s op elkaar afstemmen en 
activiteiten gezamenlijk doen. Door-
dat peuters zo al een aantal keren 
in aanraking komen met ‘de grote 
school’, zal het voor hen niet meer zo 
spannend zijn als ze daadwerkelijk 
naar de basisschool gaan. Verder is 
het natuurlijk ontzettend gezellig en 
leerzaam om activiteiten met elkaar 
samen te doen.

Fiat Feest bij Van Kouwen
Regio - Zondag 27 september 
proefrijden in alle Fiat modellen bij 
Van Kouwen in Amsterdam
Proefrijden in de nieuwe Fiat 500? 
Natuurlijk staat die klaar, maar ook 
de rest van de 500 serie van Fiat 
zoals de stoere 500X en de ruime 
500L, of heeft u altijd al eens willen 
kennismaken met de extra pk’s in de 
Abarth? Of een mooie gelegenheid 
om de Fiat 500 Rivièra Maison te 
zien? Op zondag 27 september kan 
het! Van 10.00 tot 17.00 uur kan er 
met 15 modellen worden gereden. 
U kunt zich alvast aanmelden voor 
een tijdstip naar keuze, even wach-

ten is echter ook niet vervelend met 
de verse pizza’s uit de houtgestook-
te oven van Old Scuola en de heer-
lijke Italiaanse wijnen van Wittebol 
Wijn uit Aalsmeer. De kinderen kun-
nen zich uitstekend vermaken op 
het springkussen. Wilt u alvast een 
proefrit reserveren? Stuur dan een 
mailtje naar fi atfeest@vankouwen.
nl of bel 020-5672030. De medewer-
kers van Van Kouwen staan u graag 
te woord. De Fiat belevingsvestiging 
van Van Kouwen vindt u op de Kui-
perbergweg 17 in Amsterdam Zuid-
oost. Openingstijden: van 10.00 tot 
17.00 uur.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

  Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Uithoorn - Deze blauwe reiger bij het Zijdelmeer was zo druk bezig 
zijn prooi te vangen, zodat hij niet in de gaten had dat ik steeds dich-
ter bijkwam. Met mijn telelens kon ik deze foto maken net toen hij de 
kikker gevangen had.

Emmy Clausen uit Uithoorn

Prachtig toch....

Figuranten Baantjer 
krijgen mooie rol

Regio - Afgelopen vrijdag was er 
een voorvertoning van de voor-
stelling Baantjer LIVE! in IJmui-
den. Maar liefst 230 fi guranten 
die zich hebben ingeschreven om 
een rol te vertolken in dit inter-
actieve toneelstuk waren welkom. 
Op woensdag 4 november staat 
de voorstelling op de planken in 
onze eigen Crown Theater in het 
centrum van Aalsmeer en acht fi -
guranten uit deze regio doen daar 
aan mee. Een van hen was Adri-
aan Tieleman. Adriaan is voor het 
theater geen onbekende; al diver-
se malen is hij daar als entertai-
ner uitgenodigd. Naast opperstal-
meester bij het bezinningscen-
trum op de Kaag is Adriaan na-
melijk accordeonist en pianist en 
speelt hij amateurtoneel. Niet zo 
vreemd dat Ingrid van het marke-
tingteam hem had getipt om als 
fi gurant mee te spelen. “Ik vond 
het ontzettend leuk om te doen 
en het is voor de bezoekers ook 
echt een hele leuke voorstelling. 
Alle bezoekers spelen een rol in 
het stuk waarin een moord moet 
worden opgelost.
Wij, als fi guranten spelen het 
cold-case team en zullen bij aan-
vang DNA afnemen, wangslijm, 
een haar, vingerafdrukken, dat 
soort zaken. Ook loopt er politie 
en zijn er mannen in witte pak-
ken die onderzoek verrichten. Ie-
dereen is daardoor betrokken in 
het interactieve spektakel. Ook in 

de pauze blijven wij in onze rol. 
Tijdens de voorstellig worden er 
door de acteurs vragen gesteld 
aan het publiek. Iedereen kan het 
gedaan hebben. Dat is het span-
nende eraan.” Aldus de enthou-
siaste medeacteur van Baantjer 
LIVE!

Kaartjes 
In Baantjer LIVE! is het publiek 
dus getuige van een intiem jubi-
leumprogramma dat een onheil-
spellend randje krijgt als er een 
dode valt. Inspecteur De Cock 
(Peter Tuinman) en zijn assistent 
Vledder (Beau Schneider) zijn di-
rect ter plaatse om de moord te 
onderzoeken en ook commissaris 
Buitendam (Peter Römer) is van 
de partij. Zij roepen bij hun po-
litieonderzoek de hulp in van het 
publiek. Wie zich eerst nog be-
zoeker waande op een feestje, 
kan nu worden opgeroepen als 
getuige van een moordzaak. Wie 
o wie is de dader…? Of het nu 
gaat om de boeken, de tv-serie 
of de theatervoorstelling, Baan-
tjer staat al jarenlang garant voor 
succes.
Wil jij kaarten voor dit gloed-
nieuwe, spannende, interactie-
ve toneelstuk met een grote cast, 
kijk dan op www.crowntheate-
raalsmeer.nl en bestel ze snel. 
Nog tot het einde van de maand 
met maar liefst 15% jubileumkor-
ting!

2e katern







Vijf keer zestig procent plus bij ladderbridge De Legmeer
Uithoorn - En het hoogste percen-
tage kwam uit de C- lijn, waar Riet 
& Piet Beijer met 63,89% korte met-
ten maakten met de tegenstanders, 
klasse! Cees Bergkamp & Ruud 
Lesmeister eindigden op twee met 
63,43%, maar voor hen geldt “adel-
dom verplicht” als notoire A spelers. 
Daar en tegen presteerden To van 
der Meer, nota bene als oudste lid 

van de vereniging en Elly Belder-
ink als derde met 63,06% natuurlijk 
weer zeer uitzonderlijk.
Nel & Adriaan Koeleman haalden de 
vierde zestiger binnen met 62,50% 
en Wim Slijkoord & Francis Terra 
zetten hun opmars naar de top on-
verdroten voort met 62,50% als vijf-
de. Na al dit geweld bleef er voor de 
overige negen en dertig paren ui-

teraard minder over. Op de denk-
beeldige scheiding van A en B kwa-
men Stenny & Herman Limburg op 
53,82% uit en deden Maria Baas & 
Klaas Verrips het prima als veertien-
de met 53,70%. Na drie wedstrijd 
avonden zetelen Stenny en Her-
man voorlopig in de A- lijn en ver-
blijven Maria & Klaas comfortabel in 
de B. Echter de tot nu toe verslage-

nen hebben nog alle kans op herstel 
van moreel en aanzien.
Dat alles gebeurt bij Bridgeclub 
de Legmeer op de woensdagavon-
den vanaf 19.45 uur in Dans & Par-
ty Centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl en telefoon 
0297 567458.

LMV 1 toont veerkracht 
“Randhoorn Recovery”
Uithoorn - Oranje probeerde on-
langs tegen Turkije wanhopig een 
kansloze achterstand om te bui-
gen in een broodnodige overwin-
ning, daarbij teruggrijpend op suc-
cesvolle missies tegen Oost-Duits-
land en Ierland in het verre verle-
den. Waar de ploeg van Danny Blind 
hopeloos faalde,liet afgelopen za-
terdag de C1 van LMV zien hoe je 
dat doet. Tijdens de eerste helft te-
gen VV IJsselstein was de C1 on-
machtig en mocht de handen dicht-
knijpen met een 1-2 ruststand. VVIJ 
liet de ene na de andere aanval los 
op het doel van Olivier en scoor-
de twee keer. LMV kon daar alleen 
een zondagsschot van Stefan te-
genover zetten, vanaf 20 meter ram-
de hij de bal de kruising in. De li-
monade in de rust bevatte geen to-
vermiddel, VVIJ ging na rust vrolijk 
verder en LMV was machteloos. Al 
snel stond de 1-3 op het bord, nadat 
een speler van VVIJ een corner van 
dichtbij kon inschieten. Coach Bas 
besloot in te grijpen, zette een paar 
verse krachten in en pepte de jon-
gens op. Dit had al gauw resultaat 
toen Jordan een fraaie voorzet van 

links op Benajmin gaf, die beheerst 
afrondde. De ploeg ging geloven dat 
een gelijkspel haalbaar was en liet 
zien te kunnen knokken. Ilias deed 
dit met zoveel overgave, dat hij he-
laas geblesseerd uit moest vallen na 
een stevige botsing met een tegen-
stander. Jordan ging er maar weer 
eens vandoor op links, wilde voor-
zetten maar raakte een verdediger, 
waarna de bal bij de eerste paal in 
het net caramboleerde. De angst 
sloop er bij VVIJ in, de spelers rea-
geerden dit af op de scheidsrechter 
en scoorden slechts nog gele kaar-
ten. Salaxadin verzond een diepte-
pass op roadrunner Benjamin, die 
erin slaagde de bal eerder te berei-
ken dan de keeper, die hij vervol-
gens uitspeelde en tergend lang-
zaam de bal over de doellijn liet lo-
pen voor de 3-4 eindstand. Fantas-
tisch karakter laten zien, waarmee 
aangetoond is dat je een betere te-
gentander met collectieve inzet en 
wilskracht kunt verslaan. Namens 
de toeschouwers bedankt voor deze 
fraaie overwinning !  VVIJ resteerde 
niets anders dan een lange rit huis-
waarts.

AKU Talenten presteren 
goed op Regio Finale
Uithoorn - Op zaterdag 19 septem-
ber was het dan eindelijk zover, de 
regio finale van de pupillencompe-
titie in Warmenhuizen. Meerdere 
AKU pupillen hebben zich geplaatst 
voor deze finale, door individueel 
of met het team goed te presteren 
op 2 van de 3 pupillen competitie-
wedstrijden. Bij de teams mochten 
alleen de beste 8 teams door naar 
de finale, terwijl individueel de bes-
te 12 pupillen door mochten. De dag 
werd gestart met een officieel defilé 
waarbij de kinderen met de vlag van 
hun club een ronde over de atletiek-
baan mochten lopen, langs hun trai-
ners, ouders, broertjes, zusjes, opa’s 
en oma’s die allemaal waren komen 
kijken om deze talenten aan te moe-
digen. Na een luid applaus kon de 
dag beginnen met de estafettes 4 
x 40 m. De meisjes pupillen B be-
haalde hier een gedeelde 4e plaats 
met een nieuw persoonlijk record 
van 27.68 sec. Waarbij ze voor het 

eerst een tijd onder de 28 sec. lie-
pen! Nadat de estafettes achter de 
rug waren, kon iedereen zich klaar 
gaan maken voor de meerkamp on-
derdelen. Deze onderdelen worden 
individueel gedaan, maar als team 
tellen de resultaten van de beste 
4 atleten mee voor het eindklasse-
ment. Per categorie worden er ver-
schillende onderdelen uitgeoefend 
waaronder: 40 of 60 m sprint, bal-
gooien, kogelstoten en versprin-
gen. Luuk Haarman jongens A1, Ja-
de Linthorst meisjes A1 en Fenna 
Schneider meisjes B hadden zich 
voor deze dag individueel geplaatst. 
Noami van Berkel, Filia Kaffatos, 
Anouk de Haan, Fenna Schneider 
en Esmee Meering hadden zich als 
team geplaatst. Deze dag werden 
er super mooie prestaties neerge-
zet, de PR’s vlogen je om de oren. 
Er was dan ook de laatste weken 
intensief getraind op de onderde-
len en dat leverde mooie resultaten 

Fraaie spellen bij de Amstel Bridge Club
Uithoorn - Afgelopen donderdag-
ochtend werden weer leuke en 
spannende contracten afgesloten 
en behaald tijdens de 3e bridgedrive 
in het Buurtnest. Na uitgebreid kof-
fie gedronken te hebben en bijge-
praat te zijn, werd in twee lijnen nog 
een keer vrij gespeeld. Cor Hendrikx 

hielp de wedstrijdleiding dit keer met 
de computer, printer en kastjes, om-
dat Lucas nog met vakantie is. Har-
telijk dank Cor. In de A lijn werd ge-
speeld met 12 paren. Wies en Greet 
veroverde de 1e plaats met 62,92%. 
Hoewel zij niet elkaars vaste part-
ner zijn, lukte het die twee toch 1e 

Thamen wint streekderby 
tegen DVH
Uithoorn - Vrijdag kwam het nieuws 
van het Bondsbureau binnen dat de 
overwinning tegen Cromtigers de-
fintiief was. Zondag stond de streek-
derby tegen DVH op het program-
ma. In de eerste slagbeurt kwam 
Thamen niet verder dan een honk-
slag van Thomas Spijker. echter na 
drie snelle nullen stond Thamen al-
weer aan slag. Ernst Koole komt op 
de honken door een fout van de der-
de honkman en weet meteen het 
tweede honk te stelen. Op de honk-
slag van Marijn van Ham komt hij op 
het derde honk en weet te scoren op 
de honkslag van Menno Schouten. 
Daarna vallen er drie snelle nullen 
en blijft de stand 0-1. DVH krijgt drie 
honken vol na twee keer vier wijd en 
een honkslag. Echter de twee vol-
gende slagmensen krijgen drie slag 
en door niet opletted honklopen 
vanaf het derde honk sneuvelt ook 
deze speler voor de thuisplaat en 
blijft de stand dus 0-1. Thamen gaat 
in de derde inning lekker van start 
met een honkslag van Bruce Verwe-
ij en hij staat al snel op het twee-
de honk via een stolen base. Patrick 
Schuchard volgt met een tweehonk-
slag waarop Bruce kan scoren. Mai-
kel Benner slaat een tweehonkslag 
waarop Patrick kan scoren en Tha-
men gaat de inning uit met een 0-3 

voorsprong. DVH weet in de gelijk-
makende inning een puntje terug te 
pakken, 1-3. Pas in de zevende in-
ning pakt Thamen weer hun kans. 
Mike van Rekum slaat een honkslag 
en komt op het tweede honk door 
een schitterende stootslag van Rick 
Groen, waarop de DVH verdediging 
geen kans had. Mike scoort op de 
honkslag van Bruce. Patrick slaat de 
bal richting de kortestop die Bruce 
uit kan maken op het tweede honk. 
Rick kan scoren op de hit van Tho-
mas, die zelf uitgaat op het eerste 
honk. Patrick scoort nog op de hon-
klsag van Maikel, 1-6. DVH heeft tot 
en met de achtste inning maar wei-
nig kans op het prima werpen van 
Patrick en het verdedigende spel 
van Thamen. Thamen weet in de ne-
gende inning nog een punt te sco-
ren nadat Patrick op een honkslag 
op het eerste honk komt en kan sco-
ren na de tweehonkslag van Maikel, 
1-7. DVH weet in de negende inning 
nog iets terug te doen na drie honk-
slagen, maar de volgende 3 spe-
lers gaan allemaal uit. Einduitslag na 
iets meer dan 2 uur spelen, 4-7 in 
het voordeel van Thamen. Komende 
zondag 27 september om 14.00 uur 
de laatste wedstrijd van het seizoen, 
Thamen krijgt dan Herons uit Heer-
hugowaard op bezoek.

KDO G1 efficiënt tegen Hellas Sport
De Kwakel - Op de reis naar Hellas 
Sport in Zaandam kregen we nog 
flinke buien te verduren maar op het 
speelveld was er een warm zonne-
tje die tijdens de hele wedstrijd aan-
wezig was. KDO opende als eerste 
de score door een goede pass van 
Jeffrey op de vrijstaande Daan, die 
vervolgens simpel kon intikken. De 
wedstrijd ging gelijk op en Hellas 
Sport schoot op de onderkant van 
de lat maar de bal ging niet geheel 
over de lijn volgens de scheidsrech-
ter. Toch door 2 kleine foutjes kwam 

Hellas Sport op voorsprong. Uit een 
snelle combinatie scoorde Nicky 
de 2-2 en een schot op de onder-
kant van de lat had KDO op voor-
sprong kunnen zetten voor de rust 
maar ook deze bal werd niet goed-
gekeurd door de scheidsrechter.
Na rust vielen beide teams voortdu-
rend aan het publiek kreeg een in-
teressante wedstrijd te zien waar 
Hellas Sport slecht in de afronding 
was en KDO dit beter deed. Stijn 
veroverde de bal in het strafschop-
gebied en schoot direct raak. Hel-

UWTC wielren sluit 
wegseizoen met dubbele winst
Uithoorn - In het leuke oude dorp-
je Ameide, gelegen langs de Lek, re-
den Menno van Capel en Stijn Ruij-
ter op zaterdag 19 sept een koers. 
Tijdens de koers was Menno weer 
met succes op premiejacht.  De he-
le wedstrijd waren er vluchters maar 
niemand kon een gaatje slaan. In de 
finale was er weer een ouderwetse 
last minute demarrage van Stijn. Dit 
keer was hij anderhalve ronde voor 
het eind solo weggesprongen. Stijn 
deed dit een halve ronde nadat een 
tweetal vluchters was teruggepakt. 
En Stijn had succes met zijn actie, 
want hij kwam solo over de streep. 
Menno finishte als 8e.

Ronde van Oosterhout
Zondag 20 september sloot de 16-ja-
rige Lorena Wiebes uit Mijdrecht het 
weg seizoen met winst af! Wat een 
geweldig seizoen heeft zij dit jaar 
gehad. Veel overwinningen en heel 
veel podiumplaatsen. Een groot 
voorbeeld voor onze jeugdleden, ze-
ker omdat Lorena vaak helpt bij de 
jeugdtrainingen. 
De nieuwelingen en junioren dames 
stonden gezamenlijk aan de start 
in Oosterhout, het was een zwaar 
en technisch rondje. Een paar ron-
des voor het eind reden er 2 junio-
ren dames weg en dat bleef zo. Lo-
rena won de sprint van het pelo-

ton en was hierbij het eerste nieu-
welingen meisje die de finish pas-
seerde. Vanaf volgende week is Lo-
rena weer actief in het veld! Op zon-
dag 27 sept is dan de eerste natio-
nale veldrit in Dordrecht. Ook Den-
nis Moolhuijsen, Bas de Bruin, Luuk 
van Vliet en Bart de Veer zullen hier 
namens UWTC aan de start staan.

Laatste interclubwedstrijd
Zondag 20 sept is de laatste inter-
clubwedstrijd in Hoorn verreden. De 
interclubcompetitie is dit jaar nieuw 
leven ingeblazen en dat is zeer suc-
cesvol gebleken. Zo’n 300 kinde-
ren hebben 1 of meerdere keren 
aan de start gestaan. Alle kinderen 
die 5x of meer zijn gestart kregen 
vandaag een mooie medaille. En 
van de UWTC hebben ook een aan-
tal leden zeer actief meegedaan en 
zo’n mooie medaille ontvangen.  De 
jeugdleden trainen nog door tot 
eind september op de weg. Hier-
na zullen er ongetwijfeld een aantal 
gaan meedoen aan het veldrijden of 
baanwielrennen.

Veteranen 60+
Afgelopen weekend zijn de UWTC 
renners Leen Blom, Ben de Bruin, 
Nico Fokker, Piet Rewijk, en Guus 
Zantingh actief geweest in vetera-
nen 60+ wedstrijden. Zaterdag 19 
september stonden er 5 UWTC ren-
ners in een druilerige regen aan de 
start bij de wedstrijd in Rotterdam 
om de Arend van het Hof Memo-
rial Bokaal. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Willem Hus uit Voor-
schoten voor Guus Zantingh uit 
Mijdrecht en hiermee spurtte Guus 
zich naar een mooie 2e plaats, 
3e werd Benno Pauw uit Nieuwe-
gein. Ben de Bruin finishte als 7e, 
Piet Rewijk als 13e en Leen Blom 
als 15e. Leen eindigde hiermee als 
tweede 70+ veteraan.
Zondag 20 september waren er 

veel renners naar Nieuwegein ge-
komen om op de Nedereindseberg 
te starten. Ook vandaag was UWTC 
goed vertegenwoordigd met 4 ren-
ners. Het tempo was hoog en hier-
door brak het peloton in twee groe-
pen met in de eerste groep de vier 
UWTC renners. De wedstrijd werd 
gewonnen door Willem Hus uit 
Voorschoten, 2e werd Hans van Ba-
vel uit Sint Anthonis en 3e werd 
Jacques Roemerman uit Helden. 
Guus Zantingh spurtte zich naar 
een 8e plaats Ben de Bruin finishte 
als 12e , Piet Rewijk als 13e en Leen 
Blom als 21e en Leen eindigde we-
derom als tweede 70+ veteraan.

NCK
Zaterdag 26 september wordt het 
Nederlands Club Kampoeinschap 
verreden in Dronten. Dit is een ploe-
gentijdrit, waarbij ook profrenners 
uitkomen voor hun Nederlandse 
vereniging. UWTC zal een B-ploeg 
en een jeugdploeg afvaardigen. Om 
10.53 uur gaat de jeugdploeg van 
start. Ian vd Berg, Danny Plasme-

ijer, Sven Buskermolen en Benja-
min Wessels mogen een tijdrit van 
10.1 km afleggen. Joran Colijn staat 
als reserve op de lijst. Dit wordt on-
getwijfeld een hele mooie ervaring 
voor deze jongens! Om 11.41 uur 
gaat de B-ploeg van start. De B-

ploeg bestaat uit jongens en meis-
jes tussen de 15-18 jaar. Zij rijden 
een tijdrit over 34.3 km. Menno van 
Capel, Sven Nijhuis, Bart de Veer 
en Stijn Ruijter hebben samen met 
reserve Lorena Wiebes hier al een 
aantal weken hard voor getraind.

op. Luuk eindigde op een gedeelde 
5e plaats en mocht een mooie me-
daille in ontvangst nemen. Jade ein-
digde op de 10 plaats en het meisje 
pupillen B team eindigde op een 5e 

plaats. Kortom de trainers en ouders 
en vooral de club kan trots zijn op 
deze top talenten die op deze mooie 
zonnige dag weer gezorgd hebben 
voor mooie resultaten voor de AKU.

las Sport kon nog een keer de stand 
gelijktrekken maar daarna liep KDO 
snel uit naar 3-4 door Daan en 3-5 
door Jeffrey. Bij KDO werden de po-
sities geruild. Stijn ging in de verde-
diging op de gevaarlijkste man van 
Hellas Sport en speelde hem hele-
maal uit de wedstrijd. Uiteindelijk 
werd de stand Hellas Sport – KDO 
3-6 door een doelpunt in de slotmi-
nuten van Nicky. Door het doeltref-
fend afronden van de kansen heeft 
KDO deze wedstrijd in zijn voordeel 
beslist.

te worden, gefeliciteerd. Ze werden 
gevolgd door Addy en Jeannet, die 
een mooie 60,83% scoorden. Ciny en 
Hetty werden 3e met 58,75%.
In de B lijn waren er 10 paren. Jos 
en Lotte behaalden de 1e plaats met 
55,21%, met slechts 1% minder snel 
gevolgd door Greet en Ge 54,17%. 

Als 3e in deze lijn eindigden Hanny 
en Corry met 52,60%. Dat het bridge-
spel altijd weer verrassend kan zijn, 
bevestigde de zitting vandaag wel. 
Jammer genoeg meestal niet ge-
boden (tja, bridge is geen gokspel), 
zijn er minimaal 4 slems gespeeld in 
de A lijn. Met minder dan 25 punten 
was er zelfs nog een slem te beha-
len! Zo zie je maar hoe verdelingen 
een bridgespel kunnen beïnvloeden. 
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Klaverjasseizoen van start 
bij Legmeervogels
Uithoorn - De veldvoetballers van 
Legmeervogels zijn begonnen aan 
hun seizoen. De handbalsters van 
Legmeervogels zijn begonnen aan 
hun seizoen. De zaalvoetballers van 
Legmeervogels zijn begonnen aan 
hun seizoen. Dan moeten nog be-
ginnen aan hun klaverjasseizoen, 
de klaverjassers van Legmeervo-
gels. Nu zijn het niet alleen de le-
den welke mogen komen klaver-
jassen. Iedereen die denkt, zoals 
zo vele, dat hij of zij kan klaverjas-
sen is van harte welkom bij de ope-

ning van het klaverjasseizoen bij 
Legmeervogels. De eerste klaver-
jasavond bij Legmeervogels van dit 
seizoen is op vrijdag 25 september 
2015, aanvang 20.00 uur. Plaats van 
handeling is de kantine van Leg-
meervogels. Randhoornweg 100 te 
Uithoorn. Nog even ter herinnering. 
Er is geen tombola en aan het eind 
van de avond, na een 4-tal speel-
ronden, is de prijsuitreiking. U bent 
dan ook van harte welkom bij Leg-
meervogels. Het hek staat wagen-
wijd voor u open.

Laddercompetitie BVK
Uithoorn - Wie een blik werpt op de 
totaalstand van de laddercompetitie 
na 3 speelavonden moet vaststellen 
dat er in de huidige top 12 al 8 paren 
staan die ‘normaal’ ook het stempel 
‘A’ paar dragen. Er vindt dit seizoen 
dus al snel een ‘natuurlijke schifting’ 
plaats, sneller dan in de voorgaande 
jaren. De ranglijst wordt aangevoerd 
door Rita en Wim Ritzen, gevolgd 
door Geke en Jaap Ludwig. Op de 
3e plaats vinden we Nelly Vork en 
Andre Verhoef en dat was mede te 
danken aan hun 1e plaats op de 3e 
speeldag met 63,75%. Geke en Jaap 
eindigden met exact 60% als 2e en 
Rita en Wim hadden hun 3e top 3 
notering, deze keer met 57,92%. 
Janny Snabel en Ruud Doeswijk 
kenden een spectaculaire start van 
het seizoen met 68,5%, hun score 
van deze avond was ruim onder de 
helft van die score en dat betekende 
een 12e en daarmee laatste plaats 
en een paar treden terug op de to-
taalstand. In de B lijn mochten we 
voor de 1e keer dit seizoen Kitty en 
Huub van Beem weer verwelkomen 
na 2 avonden afwezigheid. Zij gaven 
gelijk maar hun visitekaartje af door 

met 59,72% de 1e plaats op te eisen.
Rees en Gerard van der Post deden 
hier met 57,64% niet veel voor onder.
Een opnieuw verrassend sterk op-
treden van Tilly en Frans Wouda le-
verde hen niet alleen applaus op 
maar ook de 3e plaats met 55,9%. 
Deze 3 paren mogen dus volgen-
de week in de A lijn aantreden. Er 
gingen geruchten dat Gerbrand 
van Nigtevegt  stiekem op trainings-
kamp was gegaan. Als dat zo was 
was hij de daarbij opgedane ken-
nis deze avond blijkbaar even ver-
geten, want hij en partner Rie Be-
zuyen konden geen potten breken. 
Zij sloten dan ook de rij. In de C lijn 
de topscore van de avond van het 
nieuw gevormde paar Truus Lan-
gelaan-Elly van Nieuwkoop. Door 
hun score van 67,71% stootten zijn 
in 1x door naar de A lijn. Bep Ver-
leun en Ria van Zuylen scoorden 
een keurige 57,99%, goed voor de 
2e plaats en daarmee nestelden zij 
zich stevig in de B lijn van volgen-
de week.
Atie en Wan Overwater kaartten een 
degelijke 55,9% bij elkaar en dat 
was goed voor de 3e plaats.

Op de foto van boven naar beneden en van links naar rechts: Sterre, Femke, 
Tanja, Sem, Kes en Tijs

SAS Super 1e op toernooi 
in Haarlem
Uithoorn - Afgelopen zaterdag het 
1e toernooi van dit jaar voor de CMV 
(cool moves volleybal) in Haarlem. 
SAS super beginnen dit jaar goed 
met een 1e plek in poule C. Voor het 
eerst niveau 6 spelen, dat houdt in 
dat de tweede persoon niet meer 
mag vangen. Dat is dus volwassen 
volleybal  maar dan op een klein 
veld en met zn vieren. De eerste 

wedstrijd vonden ze heel spannend 
waardoor ze de eerste helft gelijk 
speelde maar al snel kwamen ze er 
helemaal in en wonnen de twee-
de helft met een kleine voorsprong 
eindstand 3-1. De tweede, derde 
en vierde wedstrijd moesten ze wel 
de concentratie erbij houden maar 
werden alle drie met een mooie 4-0 
afgesloten voor de SAS Super.

KDO pakt drie punten in 
Landsmeer
De Kwakel - Na het spraakmaken-
de 3-3 gelijkspel van vorige week 
tegen Hercules Zaandam, reisde 
KDO 1 afgelopen zondag af naar 
Landsmeer voor de wedstrijd tegen 
IVV. Voor KDO was IVV op voorhand 
een onbekende tegenstander, hier-
door lag in de wedstrijdbespreking 
de nadruk op het eigen positiespel. 
Trainer Raymond de Jong ruim-
de deze middag een basisplaats in 
voor Doron Borger en Bart Hoving, 
dit ging ten koste van Erik Verbrug-
gen en Jeroen de Jong.
In de eerste helft kreeg KDO veel-
al ruimte om op te bouwen door-
dat de voorhoede van de thuisploeg 
nauwelijks druk zette op de Kwakel-
se achterhoede. In de 10e minuut 
wist Rick Kruit Mathijs van Rijn één 
op één met de Landsmeerse doel-
man te zetten, maar laatstgenoem-
de faalde, in tegenstelling tot vorige 
week, nu wel. IVV gokte op de do-
de spel situaties met hun grote en 
fysiek sterke spelers. In de 24e mi-
nuut kwamen de Kwakelaars toch 
wel verdiend op voorsprong. Een 
vrije trap van Jim Klijn ging om de 
muur heen op de paal. In de daarop-
volgende rebound kwam de bal voor 
de voeten van Mathijs Molleman die, 
van dichtbij, de 0-1 wist binnen te 
schieten. Na deze voorsprong deed 
KDO er alles aan om ruimer afstand 
te nemen van de Landsmeerders. 
Onder andere Rick Kruit had de 0-2 
op zijn schoen, maar oog in oog met 
de sluitpost van IVV, wist Kruit het 
net niet te vinden. Aan de andere 
kant redde Joris Kortenhorst op de 
lijn en was keeper Peter Onderwater 
alert in gevaarlijke situaties voor zijn 
doel. Met een 0-1 voorsprong werd 
even later de rust bereikt.

Teruggefloten
In de tweede helft wist Joeri Stan-
ge de winnaar te worden in een 
gevecht om de bal in het zestien-
metergebied. Stange leek vervol-
gens de 0-2 te maken, maar werd 
om een discutabele reden terug ge-
floten door de scheidsrechter, om-
dat hij te hard het duel met de doel-
man van IVV zou zijn ingegaan. In 

de 65e minuut omspeelde diezelfde 
Stange zijn tegenstander op de ach-
terlijn en werd daarna onderuitge-
haald, wat resulteerde in een straf-
schop voor KDO. Maurice Bartels 
ging achter de bal staan, nam zijn 
penalty goed, maar zijn inzet werd 
knap gepareerd door de keeper van 
de thuisploeg. Geen 0-2 voor KDO 
en IVV rook haar kansen op een re-
sultaat in eigen huis. De thuisploeg 
werd steeds gevaarlijker, maar ge-
lukkig verkeerde doelman Peter On-
derwater deze middag in uitsteken-
de vorm. Meerdere malen leek IVV 
de gelijkmaker aan te tekenen, maar 
telkens was Onderwater een sta-in-
de-weg voor de thuisploeg. 

Soleerde
In de 78e minuut soleerde Menno 
Lingeman aan de andere kant van 
het veld door de Landsmeerse ver-
dediging heen en bood Maurice 
Bartels een grote kans op de bevrij-
dende tweede treffer. Echter stuitte 
de bal licht op, waardoor het schot 
van Bartels hoog over het doel van 
IVV verdween. Waar KDO verzuimde 
het duel te beslissen, In de knots-
gekke slotfase nam de druk op de 
Kwakelse verdediging toe, maar ook 
IVV had deze middag zijn vizier niet 
op scherp staan. Diep in de blessu-
retijd werd Joeri Stange opnieuw 
onderuitgehaald in het zestienme-
tergebied, waardoor KDO voor de 
tweede keer mocht aanleggen van-
af elf meter. Stange ging zelf ach-
ter de bal staan, maar hij schoot te-
gen de keeper van IVV aan. Tot gro-
te opluchting van de Kwakelaars 
floot de scheidsrechter even later 
af, waardoor de eerste overwinning 
voor KDO dit seizoen in de competi-
tie een feit was.
Voor beide doelmannen was er deze 
middag een positieve hoofdrol weg-
gelegd in Landsmeer. Gelukkig wer-
den de twee gemiste strafschop-
pen KDO niet fataal doordat Peter 
Onderwater zijn doel diverse malen 
knap schoon wist te houden. Vol-
gende week speelt KDO om 14:00 
uur een thuiswedstrijd tegen DSOV 
uit Vijfhuizen.

Legmeervogels blijven 
ongeslagen
 Uithoorn - Het heeft er even naar 
uitgezien dat Legmeervogels in het 
duel tegen het Amsterdamse DCG 
de eerst nederlaag in dit nog pril-
le seizoen zou gaat leiden. Maar op 
karakter heeft het elftal van Jack 
Honsbeek er alsnog een punt uit het 
vuur gesleept. In het begin van dit 
duel laat DCG gelijk zien dat DCG 
niet naar Legmeervogels is geko-
men om zomaar even een nederlaag 
te leiden. Binnen de eerste 5 minu-
ten moet Melle de Ruiter, de vervan-
ger van Jasper van Gelderen, met 
een aantal uitstekende redding zijn 
ploeg van een snelle achterstand 
behoeden. Dan is het toch wel snel 
raak aan de andere kant. Damien de 
Vegt wordt na een actie in het straf-
schopgebied van DCG tegen het 
gras gewerkt. Hier stond maar een 
straf op en dit is een strafschop. Het 
is dan Stefan Tichelaar die de straf-
schop gaat nemen en dit feilloos 
doet. 1-0 voor Legmeervogels. Leg-
meervogels. Lekker zo vroeg om op 
voorsprong te komen. Stefan Tiche-
laar ziet dan enkele ogenblikken la-
ter zijn vliegend schot net over het 
doel van DCG verdwijnen en even 
later is Lulinho Martins dicht bij de 
2-0 Na een fraaie voorzet van Jor-
dy de Groot. Het schot van Lulinho 
Martins kan nog maar bet geblok-
keerd worden door Omar Limon. 

Op en neer
Dan wordt het in de24ste minuut 
toch nog 2-0 voor Legmeervogels. 
Na een combinatie tussen Mels Bos 
en Lulinho Martins komt de bal te-
recht bij Rowan Hogenboom en hij 
is het die de doelman van DCG met 
een geweldig schot voor de twee-
de maal het nakijken geeft in deze 
wedstrijd. Het spel golft vervolgens 
op en neer en het is een leuke en 
aantrekkelijke wedstrijd. Vlak voor 
het rustsignaal onnodig bal verlies 
op het middenveld bij Legmeervo-
gels en DCG kan zomaar richting 
het doel opstomen van Legmeervo-
gels. Burak Bulduk ziet dat Omar Li-
mon in een beter positie staat als hij 
zelf en dan ook niet zelfzuchtig en 
schuift de bal gewoon even door. Er 
is dan geen houden aan voor Melle 
de Ruiter en is de stand op slag van 
rust geen 3-0 wat er zeker heeft in-
gezeten maar 2-1.

Fel
De tweede 45 minuten een fel aan-
dringende DCG wat Legmeervogels 
onder grote druk weet te zetten. Het 
spel van Legmeervogels wordt wat 
onrustige en er is veel onnodig bal 
verlies. Toch krijgt Legmeervogels 
zo nu en dan een kans om uit te 
breken. Bij een van deze uitbraken 
is het Stefan Tichelaar welke na een 
wel hele fraaie aanval de voorzet 
van Lulinho Martins op juiste waar-
de weet te schatten alleen heeft hij 
de pech dat de bal voor de verkeer-
de kant voor Legmeervogels naast 
het doel verdwijnt. DCG blijft deson-
danks de niet ongevaarlijke aanval-
len van Legmeervogels aandringen 
op een beter resultaat en dit lukt 
dan ook de 2-1 achterstand wordt 
dan in korte tijd omgebouwd naar 
een 2-3 voorsprong. Of deze voor-
sprong nu wel of niet terecht is het 
is wel een feit. Dan wordt Legmeer-
vogels toch nog wakker en met de 
moed der wanhoop gaat Legmeer-
vogels opzoek naar de 3-3. Diep , 
diep in blessure wordt de dn toch 
3-3. Een verdediger van DCG gaat 
opzichtig in de fout door met zijn 
hand de bal weg te tikken na een 
actie van Jordy de Groot.
De toegekende strafschop wordt 
ook nu feilloos ingeschoten door 
Stefan Tichelaar en de 3-3 is een 
feit.
Op deze manier houdt Legmeervo-
gels toch nog een punt over aan het 
duel tegen DCG. gezien het spel-
beeld gedurende de gehele wed-
strijd is de stand terecht. Toch zul-
len er vele zijn die het hier niet mee 
eens zijn. Het ligt er gewoon aan 
welke pet je op hebt. 

Legmeer 2
Legmeervogels 2 heeft dan het eer-
ste punt binnengehaald van dit sei-
zoen. Een punt is tenminste binnen 
maar er had toch mogelijk meer in-
gezeten? Legmeervogels deed ze-
ker niet onder voor DCG.
En Legmeervogels begint ook al be-
ter te wennen aan het hogere ni-
veau. Legmeervogels 2 – DCG 2 is 
geëindigd in een 2-2 stand. volgen-
de week gaat Legmeervogels 2 bij 
het nog puntloze Houten. Pakt Leg-
meervogels daar de eerste drie pun-
ten van dit seizoen?

8e BMX WEST Competitie 
in zonnig Zoetermeer
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
alweer de 8e wedstrijd verreden om 
de BMX west competitie ditmaal op 
de baan in Zoetermeer. Dit was ge-
lijk een goede test want over twee 
weken komt de hele Nederland-
se BMX top naar Zoetermeer om 
daar de laatste en beslissende wed-
strijd in de Top competitie te verrij-
den. 46 rijders van UWTC hadden er 
vandaag enorm veel zin in. Er wa-
ren vandaag in totaal 63 races in 
de eigen en open klasse. De wed-
strijd begon keurig op tijd en dat 
was maar mooi want er waren van-
daag heel veel problemen met het 
starthek waardoor er zelfs een ex-
tra pauze ingelast moest worden 
kortom heel vervelend voor alle rij-
ders. Er werd in de manches weer 
flinke onderlinge strijd geleverd. Dit 
was duidelijk te zien bij de boys 10 
tussen Alec van der Mast en Rens 
Grömmel met z’n tweetjes ver voor-
op en beiden in alle drie de man-
ches vechten om plek één. Bij de 
boys 12 waren er zelfs 4 UWTC man-
nen in één bak, Max de Beij,Tonko 
Klein Gunnewiek, Jochem v.d. Wijn-
gaard en Sem Knook dit pakten voor 
de eerste drie mannen goed uit he-
laas werd Sem Knook driemaal 5e. 
In sommige klassen was er na de 
manches gelijk finale of een halve 
finale maar bij de boys 10-11 moest 
er zelfs eerst nog een kwartfina-
le verreden worden. Dit gebeurde 
gelijk na de laatste manche van de 
open klasse. 

Niet duidelijk
Dit was niet voor iedereen duidelijk 
waardoor er in de eerste kwartfina-
le een rijder van een ander club niet 
op tijd aan de start verscheen en hij 
zo zijn plekje in de halve finale gelijk 
misliep. De UWTC-ers hadden hier 
gelukkig geen last van en waren al-
lemaal keurig op tijd in het Parc fer-
me. Jessy Soede kwam helaas ten 
val. De andere mannen Daan 3e, 
Govanni 4e Alec 2e, Joël 1ste en 
Rens 2e wisten wel de halve finale 
te halen. Daarna nog een herkan-
sing bij de boys 14 Jesse Versteeg 
werd helaas 5e maar Jesse van Hat-
tem reed knap naar plaats 3.
 Iets voor tweeën kon er begonnen 
met de 24 halve finales in beiden 
klasse . Jur de Beij boys 9 kwam net 
één plekje tekort voor een plaats in 
de finale hij werd 5e. Bij de boys 10 
werd Rens Grömmel 2e en Alec van 
der Mast in de andere halve fina-
le ook. Joël Rijneker en Daan Corts 
maakte het elkaar nog knap lastig 
maar wisten beiden door te dringen 
tot de finale. Govanni de Haan werd 
helaas 7e. Bij de boys 11 reed Bri-
an Worm overtuigend naar de eer-
ste plaats, hij was de hele dag al 
voorop te zien. Ook Max Kroon deed 
goede zaken en eindigde op de 4e 
plaats. Bij de boys 12 ook drie rijders 
van UWTC in één halve finale; Bri-
an Boomkens werd eerste en Ton-
ko Klein Gunnewiek 4e helaas werd 

Jochem v.d. Wijngaard 5e. In de an-
dere halve finale reed Max de Beij 
keurig naar de 3e plaats. Bij de boys 
14 had Flip van Walraven veel maz-
zel doordat drie man voor de eerste 
bocht ten val kwamen kon Flip mooi 
op de derde plaats eindigen. Kevin 
Boomkens werd 3e en Maarten van 
der Mast 1ste helaas voor Jimmy 
van Woerkom een 6e plaats. 

Sportklasse
Bij de sportklasse 17 + ook heel veel 
UWTC geweld aan de start; Rober-
to Blom, Wiljan Brouwer, Thomasvan 
de Wijngaard, Arjan van Bodegra-
ven, Mats de Bruin en Tom Brouwer 
maakten het elkaar in beiden hal-
ve finales erg lastig. Dit pakte alleen 
goed uit voor Roberto Blom 2e en 
Mats de Bruin 3e. Nog niet bijgeko-
men van de halve finales in de eigen 
klasse werd er gelijk doorgestroomd 
naar de halve finale in de open klas-
se, de rijders hadden amper tijd om 
op adem te komen. In de klasse 8-9 
reed Jur de Beij nu wel bij de eerste 
vier en kon vandaag toch nog een 
finale rijden. Bij de boys 10-11 in 
de eerste halve finale geen UWTC-
er te zien maar de tweede halve fi-
nale zag helemaal groen; 6 rijders 
van UWTC aan het starthek en drie 
(Rens 2e, Max 3e en Joël 4e) plaats-
ten zich voor de finale. Bij de boys 
12-13 werd Max de Beij 3e, Brian 
Boomkens 4e en Jimmy van Woer-
kom 2e. Bij de boys 16+ werd Arjan 
van Bodegraven 2e en kon zo door-
stromen naar de finale. 

Heerlijk
Het was heerlijk weer het zonne-
tje scheen over de baan en er stond 
weinig wind en dat is in het verleden 
wel eens anders geweest in Zoeter-
meer. Tijd voor de 34 finales!! Het 
resultaat van de UWTC-ers in de A-
finales: 
Cruisers 40+: Gaby Paans 2e, Eel-
co Schoenmakers 3e, Evert de Jong 
6e, Wim Pieterse 7e en Miriam Soe-
de 8e; cruisers 30-39: Eric Schoen-
makers 2e; cruisers 17-29: Roberto 
Blom 1ste, Wouter Plaisant v.d. Wal 
4e, Mike Veenhof 6e en Sven Wiebes 
7e; Boys 6- : Mitch van der Steegt 
6e en Gino Soede 7e; Boys 10: Rens 
Grömmel 2e, Daan Corts 4e, Alec 
van der Mast 5e en Joël Rijneker 6e; 
Boys 11: Brian Worm 1ste en Max 
Kroon 5e; Boys 12: Max de Beij 4e, 
Brian Boomkens 6e en Tonko Klein 
Gunnewiek 7e Boys 14: Maarten 
van der Mast 3e, Kevin Boomkens 
5e en Flip van Walraven 7e; Boys 15: 
Joey Nap 1ste; Boys 17+: Roberto 
Blom 3e en Mats de Bruin 5e. In de 
open klasse gingen de volgende rij-
ders nog met een mooie beker naar 
huis: Boys 10-11: Max Kroon 3e en 
Boys 14-15: Joey Nap 2e. 

Volgende week wordt het een thuis-
wedstrijd voor de UWTC-ers want 
dan vind de 9e ronde plaats op de 
eigen baan in Uithoorn. 

Strijd losgebrand bij BVU
De Kwakel - Na de derde zitting 
van de eerste parencompetitie (5 
zittingen) komen de promotiekandi-
daten bovendrijven. En vanzelf zak-
ken er ook paren naar onderen... 
De overwinning in de A-lijn was 21 
september voor Hans & Nico met 
63%. Greet & Henk werden tweede 
(61%) en Marineke & Martin der-
de (52%). Ans & Lia “waren van-
daag wat minder” maar leiden met 
bijna 57%, gevolgd door Marineke & 
Martin (56,4%). Op de plaatsen 3, 4 
en 5 volgen Hans & Nico, Monique 
& Jan en Greet & Henk, allen boven 
de 54%. Dat wordt spannend! On-
deraan bungelen Cees & Jos, met 
daarboven drie paren rond de 46% 
die de komende twee zittingen gaan 
uitmaken welke twee er ook nog de-
graderen. Of komen Cees & Jos nog 
sterk terug?
In de B-lijn vechten Wim & Mar-
cel zich een weg terug naar boven 
(57%), maar promotie is (nog) niet 
in zicht, want Tonny & Harry leiden 
met bijna 56,5%. Thea & Marja wer-
den twee en staan met 55,2% ook 
op die plaats. Andrew speelde van-
avond met Henk (derde), waardoor 

Andrew & Ton met 54,6% voorlopig 
ook op de derde plaats staan. On-
deraan in de B-lijn valt weinig te 
voorspellen door absenties vanwe-
ge vakanties of andere redenen.
In de C-lijn wonnen Ploon & Fons 
met de hoogste dagscore: 64%. Zij 
leiden ook, met 60,8%. Ook Nelly & 
Jaap scoorden goed met 62,4% en 
zij staan daardoor ook tweede in 
de lijn (58,2%). Plaats drie was van-
daag voor Ellen & Yvonne met ook 
een knappe 61,8% (en dat hadden 
ze nodig). Helma & Theo staan nu 
op plaats drie met 58%. Zijn de ‘pro-
movendi’ uit de ‘beginnerslijn’ dus al 
bekend? Doina & Tiny staan welis-
waar vierde, maar wel op ruim 4,5% 
van nummer drie...
De bridge-avonden van de BVU vin-
den plaats op maandag (aanvang 
19.45 u) in Sporthal de Scheg in 
Uithoorn. Aanmelden en/of infor-
matie bij de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 
(na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.nl. 
Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.

Help mijn puppy bijt!
Regio - Leuk een puppy in huis, 
maar hoe gaan we om met het 
puppygedrag? Wat doen we als 
hij bijt, op schoenen kauwt, in 
huis plast of niet wil lopen?
Veel van deze problemen zijn zo-
als ze bij DogTalk zeggen “pup-
pyproblemen”. De instructeurs 
van DogTalk helpen de nieuwe 
puppyeigenaren hierbij graag op 
weg. DogTalk hondenschool vin-
den jullie sinds 5 jaar in Amstel-
veen; hier kunnen alle hondenei-
genaren uit de omgeving Amstel-
veen, Amsterdam, Aalsmeer, Uit-
hoorn en de Ronde Venen te-
recht. Hier trainen ze op basis van 
positieve bekrachtiging; dat bete-
kend dat ze de eigenaren aanle-
ren het juiste gedrag te belonen 
en het ongewenste gedrag te ne-
geren. Er word geen gebruik ge-
maakt van correctie middelen of 
straffen. “Omdat wij werken op 
basis van aandacht, vertrouwen 
en samenwerking en we willen 
dat de hond bij de eigenaar een 
veilige basis vindt” aldus Sandra 
M. van DogTalk hondenschool. 

Je kan bij Dogtalk terecht voor 
puppycursus; deze is elke zater-
dag om 10:00 aan de Poel in Am-
stelveen. Er zijn geen wachtlijs-
ten omdat DogTalk het erg be-
langrijk vind dat de puppies in de 
meest belangrijke socialisatie pe-
riode direct terecht kunnen. De 
pups zijn vanaf 8 weken welkom. 
In de puppycursus wordt erg veel 
aandacht besteed aan de “pup-
pyproblemen”, er is veel ruimte 
voor persoonlijke inbreng door-
dat er in kleine groepjes (max 5) 
wordt gewerkt, we gaan aan de 
slag met het aanleren van een 
“zit,af, hier en lopen aan de lijn”, 
maar vooral leren we jullie de pup 
en zijn lichaamstaal kennen. Wat 
heeft de pup nodig en hoe biedt 
je hem dat?
Geen tijd voor of zin in een 
groepstraining? Onze trainers 
komen graag bij jullie thuis voor 
puppy personal training. Training 
daar en wanneer jij wilt! Voor 
meer informatie: info@dogtalk-
cursussen.nl, 06-21899886 of 
www.dogtalk-cursussen.nl

M A R A T H O N

LONDEN
24 APRIL 2016

BERLIJN
25 SEPTEMBER 2016

NEW YORK
6 NOV 2016

SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!
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Vervolg van de voorpagina
Bij Nadine is twee jaar geleden 
jeugdreuma geconstateerd. Nadine 
echter is niet het type dat bij de pak-
ken neer gaat zitten maar er zich bo-
venuit vecht. Dat laat zij u weten in 
haar eigen actiepagina op de inter-
netsite van het Reumafonds. In dat 
licht gezien heeft zij besloten ook 
zelf mee te gaan lopen. Haar moe-
der Noelle vertelt op de site hoe hun 
leven is veranderd door de diagnose 
jeugdreuma van haar dochter: “Het 
heeft ons leven op zijn kop gezet, de 
achtbaan in de Efteling is er niks bij! 
Het gaat gelukkig al een tijdje goed 
dankzij de juiste medicijnen. Toch 
blijft het onzeker, elke dag weer: De 
ene dag krijgt Nadine dansles, de 
andere dag zit ze in de rolstoel. Dat 
is erg frustrerend voor een meisje 
van bijna 9.”

Voor wie loop jij?
Zelf gaat Noelle voor de 10 km en 
zoon Mika voor de 5. Ze is terecht 
bar trots op dochter Nadine dat die 
heeft besloten ondanks haar handi-
cap van de reuma toch te gaan hard-
lopen. Noelle: “Zelf doe ik niet al-
leen mee voor Nadine, maar voor ie-
dereen met reuma. Er zijn ongeveer 
3.000 kinderen in Nederland die het 
hebben. Wij weten van dichtbij hoe 
ingrijpend deze ziekte is voor een 
kind. Daarom halen wij geld op voor 
onderzoek naar jeugdreuma.”

Wie dat wil kan Noelle, Mika en Na-
dine - onder de familienaam Lobbes 
– sponsoren via hun sponsorpagina. 
Zaterdag 27 september wordt de Sin-
gelloop tegen reuma 2015 in Utrecht 
gehouden. Het thema is: Voor wie 
loop jij? Dit thema is gekozen om-
dat het voor veel mensen met reuma 
niet vanzelfsprekend is om (inten-
sief) te bewegen. Zij konden familie, 
vrienden of kennissen vragen om dat 
voor hen te doen, tegen een spon-
sorbedrag natuurlijk. Want het is wel 
de bedoeling dat er zoveel mogelijk 
geld bijeen wordt gelopen om verder 
onderzoek naar en behandeling van 
reuma mogelijk te maken. Wie hard-
lopen leuk vindt en dat ook goed kan 
heeft nog enkele dagen de gelegen-
heid om zich te kunnen inschrijven 
via www.singellooptegenreuma.nl. 
De bedoeling is dat u ook het doel 
zelf financieel steunt of u (vet…) laat 
sponsoren. U kunt via de internetsi-
te uw eigen sponsorpagina aanma-
ken. Vervolgens kunt u uw vrienden 
via e-mail of sociale media uitnodi-
gen om u te sponsoren! Bij vele an-
deren kunt u op hun actiepagina’s 
zien wat zij ervan zeggen en wat zij 
al gescoord hebben. Wij wensen Na-
dine, Noelle, Mika en alle andere lo-
pers heel veel succes bij de Singel-
loop Reuma 2015 en hopen dat er 
een groot geldbedrag bij elkaar zal 
worden gelopen. Want reuma? Daar 
moet je vanaf!

Nadine Roos (9) loopt Singelloop tegen reuma

Wij zoeken deelnemers voor 
een gezond en fit leven
Regio - Centrum voor Beter Be-
wegen en DIEET & EET hebben de 
handen ineen geslagen en starten 
donderdagavond 1 oktober a.s. in de 
Brug in Mijdrecht een cursus voor 
mensen die willen ervaren wat puur 
gezonde voeding ( dus geen maal-
tijdvervangers ) en beweging met 
het lichaam doen. Een klein tipje van 
de sluier, je krijgt meer energie voelt 
je fitter en verliest ook nog eens ge-
wicht. Tijdens deze cursus leer je 
simpel over te stappen naar een ge-
zond eetpatroon die makkelijk vol te 

houden is en krijg je duidelijk uitleg 
over welke voedingsmiddelen goed, 
minder goed of slecht zijn, zodat het 
jojo-effect weg blijft.

Kijk voor aanmelding of inlichtingen 
op de site van wwwdieeteneet.nl of 
bel. Inlichtingen en aanmelden bij:
Sandra Stolk, Voedingscoach
06 37452685, sandrastolk@ziggo.nl
www.dieeteneet.nl
Carla van Nieuwkerk, Sportcoach
0297 284855
carlavannieuwkerk@hotmail.com

Hou je van zingen?
Zing dan mee!
Regio - Zanggroep Musica is een 
gezellige zanggroep van ongeveer 
18 leden die het leuk vinden met 
elkaar de mensen, in de Zorgcen-
tra en bij de Zonnebloem, gezellige 
uren te bezorgen. Zij zingen num-
mers uit diverse operettes, wat mu-
sical en ook Nederlandstalige mee-
zingers ontbreken niet. Kortom ge-
zelligheid alom. Maar, hoe meer zie-
len hoe meer vreugd! Dus vind je 

het leuk om dit repertoire te zingen 
en regelmatig op te treden schroom 
dan niet en loop eens binnen bij een 
repetitie zanggroep Musica! Zij re-
peteren op de woensdagavond om 
20.00 uur in het Hoge Heem. Heb 
je interesse? Neem dan contact 
op met de voorzitter: 0297-563177 
of mail naar: c.oskam33@kpnmail.
nl Zie ook advertentie elders in dit 
blad.

Riki Stichting bezorgt De 
Zonnebloem veel plezier
De Kwakel - Al vele jaren ontvangt 
De Zonnebloem van de Riki Stich-
ting geld om 1-op-1 activiteiten te 
organiseren. Ook dit jaar ontving 
de afdeling De Kwakel/Vrouwenak-
ker deze bijdrage en hebben de vrij-
willigers met een gast een leuk uitje 
kunnen organiseren. De een is naar 
de zandsculpturen geweest, de an-
der naar Madurodam, Blijdorp of is 
wezen varen op de Vecht, maar ook 

een broodje paling eten kan voor 
een gast een bijzonder uitje zijn. 
Dankzij de financiële steun, waar wij 
erg blij mee zijn, van de Riki Stich-
ting en Coalite Erbij, gaat onze af-
deling in de week van de eenzaam-
heid met 24 personen pannenkoe-
ken eten bij een pannenkoekenres-
taurant hier in de buurt. Dat dit een 
geslaagd uitje zal worden, daar twij-
felen wij niet aan! 

Tot 3.500,- extra inruilvoordeel 
bij Renault Nieuwendijk
Regio - Tot en met zondag 27 sep-
tember staat Renault-dealer Nieu-
wendijk helemaal in het teken van 
Salon de Promotion. Wie tijdens de-
ze actieperiode zijn auto inruilt voor 
een nieuwe Renault, ontvangt tot 
maar liefst 3.500,- extra inruilvoor-
deel. Daarnaast gelden er meerde-
re scherpe acties zoals een 50/50 fi-
nancierigsactie op occasions.

“Dit is hét perfecte moment om toe 
te slaan en een nieuwe Renault te 
kiezen. Het extra inruilvoordeel geldt 
immers voor vele Renault-modellen 
en komt bovenop de gewone inruil-
prijs. Wie vast wil weten hoeveel in-

ruilvoordeel we bieden, kan de in-
ruilwaarde berekenen op onze web-
site. Naast het extra inruilvoordeel 
kan de klant nu nog profiteren van 
andere voordelen zoals een 50/50 
deal-financieringsactie op occasi-
ons, zegt Kees Nieuwendijk, Direc-
teur bij Renault Nieuwendijk. 

Zondag 27 september geopend
Op zondag 27 september zijn de 
Nieuwendijk vestigingen in Hille-
gom en Lijnden extra geopend van 
11.00 uur tot 16.00 uur. De verkoop-
adviseurs staan voor elke bezoeker 
klaar om uitleg te geven over deze 
zeer voordelige actieperiode. 

EHBO-Cursussen
De Kwakel - Weet u wat u moet 
doen bij een ongeval? Bij klein letsel 
in en om het huis? Misschien heeft 
u (kleine) kinderen, helpt u vaak op 
school of bij de sportvereniging? 
Dan is het altijd prettig om te weten 
hoe u moet handelen in geval van 
nood! Maar... geen nood! Maandag 
12 oktober start EHBO-vereniging 
St. Vincentius een nieuwe basiscur-
sus EHBO in de Kwakel. In ca. 13 
maandagavonden worden u de fijne 
kneepjes van de EHBO bijgebracht. 
Hierbij leert u o.a. verbandleer, reani-
meren en het gebruik van een AED; 
iets wat de laatste tijd steeds actue-
ler wordt! Mede daarom wordt er ook 
een cursusavond georganiseerd die 
volledig is gericht op het reanime-
ren en het bedienen van een AED. 
Deze avond is gepland op maandag-
avond 18 januari 2016. Werkt u met 

kinderen? Dan is de cursus EHBO bij 
kinderen misschien iets voor u. De-
ze duurt 4 maandagavonden en start 
op 9 november. Alle avonden zijn van 
20.00 tot ca. 22.00 uur en worden ge-
houden bij sportvereniging KDO. De 
kosten van de diverse cursussen zijn 
zo laag mogelijk gehouden en in-
clusief cursusmateriaal. Heeft u een 
aanvullende ziektekostenverzeke-
ring, dan vergoedt uw verzekerings-
maatschappij bovendien vaak een 
deel! Lijkt het u zinvol en leuk om 
één van deze cursussen te gaan vol-
gen? Of wilt u meer informatie? Kijk 
dan op de site www.ehbo-de-kwa-
kel.com, of mail naar: secretaris@
ehbo-de-kwakel.com. Bellen kan na-
tuurlijk ook: 06-51006133. Doorgang 
van de cursussen is onder voorbe-
houd van voldoende inschrijvingen; 
aarzel dus niet, en geef u nu op!

Burendag start nieuwe logo Zijdelwaard: wij zijn Zijdelwaard

Burendag met gratis buurtbbq, 
cocktails, DJ Workshop en livemuziek

Uithoorn - Zaterdag 26 september 
is het landelijke Burendag. Natuur-
lijk doet winkelcentrum Zijdelwaard 
daar ook aan mee met gezellige ac-
tiviteiten voor jong en oud! Zo is er 
de buurtbbq: de winkeliersvereni-
ging trakteert op overheerlijke kip-
saté en cocktails! Er is livemuziek 
van het bekende Uithoornse zang-

duo Solid met de zangeressen Ju-
dith Beuse en Corinne Albers. De 
kinderen kunnen meedoen met een 
DJ Workshop. DJ Battle is een acti-
viteit voor jongens en meisjes van 5 
t/m 15 jaar en ouder, waarbij na een 
instructie van slechts 30 seconden 
kan worden geëxperimenteerd met 
700 ritmes en 140 scratch variaties. 

Verder kunnen live effecten worden 
toegevoegd als echo, delay, distorti-
on, phaser en wah-wah sounds. De 
jeugd kan mixen als een echte DJ 
voor zichzelf op de hoofdtelefoon! 
De activiteiten vinden plaats tussen 
12 en 16 uur. 
Om 15.00 uur is er een verrassing op 
het nieuwe binnenplein in het win-

kelcentrum. Kom ook kijken en luis-
teren!

Buurtbeheer Zijdelwaard 
met kinderkar Kate & Go, 
gratis koffie en thee 
Van 13 tot 17 uur is Buurtbeheer Zij-
delwaard aanwezig buiten bij de 
hoofdentree van het winkelcentrum 
en deelt een hapje en drankje uit. 
Kinderen kunnen bij de kinderkar 
Kate & Go touwtje trekken en win-
nen misschien wel een prijs!

Wij zijn Zijdelwaard! 
Ondanks dat de verbouwing nog niet 
helemaal gereed is, heeft winkelcen-
trum Zijdelwaard al een nieuwe uit-
straling. Daar past een nieuw logo, 
nieuwe huisstijl met slogan Wij zijn 
Zijdelwaard! en een nieuwe website 
bij. Het nieuwe logo en de website 
zijn live vanaf Burendag 26 septem-
ber. De advertentie voor Burendag in 
deze krant is uitgevoerd in de nieu-
we huisstijl. Like ons op www.face-
book.com/zijdelwaard en maak kans 
op een van de 5 Zijdelwaardpakket-
ten twv 50,- De verbouwing van win-
kelcentrum Zijdelwaard is al verge-
vorderd. Er wordt nu gewerkt aan de 
laatste fase van de bouwwerkzaam-
heden: op de locatie van de voor-
malige supermarkt C1000 wordt een 
nieuwe passage richting het nieuwe 
binnenplein met entree aan het Zij-
delwaardplein gerealiseerd met aan 
beide kanten van de passage nieuwe 
winkelunits. Tevens komen er nieu-
we winkelunits aan de buitenzijde 
van het winkelcentrum.

Amstel Blazers Collectief 
schittert wederom op Elfia!
Uithoorn - Enkele weken terug wa-
ren de Amstel Blazers nog te zien 
aan de Amstel tijdens de Tropical 
Night. Het publiek heeft toen al een 
kleine voorproefje gehad van ons 
Elfia programma. Tussen de regu-
liere gezellige muziekstukjes door 
werden toen een paar nummers uit 
het Game of Thrones programma 
gespeeld.

Afgelopen periode is druk gerepe-
teerd op het speciale Elfia program-
ma, wat resulteerde in een aan-
tal geweldige optredens afgelopen 
weekend tijdens de Elfia editie Ar-
cen. Op 19 en 20 september jl. gaf 
het Amstel Blazers Collectief acte de 
presence tijdens dit spectaculairste 
en grootste kostuumevent van Euro-
pa. De Ambiance van de kasteeltui-
nen Arcen is dan ook een geweldi-

ge inspiratiebron voor de kostuum-
makers. De Amstel Blazers zijn trots 
op het feit dat zo’n klein Uithoorns 
orkest op zo’n groot event mag per-
formen. Een mooie promotie voor 
ons Uithoorn. Het Amstel Blazers 
Collectief werd voor deze gelegen-
heid omgetoverd tot “The Ice and 
Fire Windband”. Tijdens deze twee 
dagen werd het muziekstuk “Game 
of Elfia” ten gehore gebracht. Deze 
muziek, welke volledig is gearran-
geerd door de dirigent Richard Wor-
tel, is geïnspireerd op de muziek uit 
de gelijknamige HBO tv serie Game 
of Thrones. De orkestleden gingen, 
speciaal voor deze gelegenheid, ge-
heel in stijl gekleed. Op de face-
bookpagina (https://www.facebook.
com/AmstelBlazersCollectief) kunt 
u de foto’s terugkijken van de optre-
dens tijdens dit evenement.

Uithoorn - Burgemeester Dag-
mar Oudshoorn wordt moeder en 
gaat vier maanden met verlof omdat 
zij en haar echtgenoot een zoon-
tje gaan adopteren. Bij een afwe-
zigheid van drie maanden of lan-
ger is het beleid van de provincie 
Noord-Holland dat een waarnemer 
wordt benoemd. Uithoorn krijgt dus 
tijdelijk een andere burgemeester. 
Wie dat wordt, is nog niet bekend. 
De benoeming van de waarnemend 
burgemeester loopt nog. De ver-

wachting is dat deze op vrijdag aan-
staande wordt afgerond.
Dagmar Oudshoorn: “Ik ben heel 
blij dat onze grote wens in vervul-
ling gaat. Dat wij, mijn man Eelco en 
ik, ouders worden, is voor ons een 
geweldig cadeau. Meer dan vieren-
enhalf jaar geleden zijn wij de pro-
cedure om een kindje te mogen 
adopteren begonnen. De weg van 
adoptie is erg lang, maar we kun-
nen straks eindelijk onze zoon in de 
armen sluiten.”

Burgemeester Oudshoorn 
vier maanden met verlof

gewoon omdat 
het kan!
zondag 27 september
proefrijden in 
alle fiat’s

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
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De spelers van Hertha F2 gaan lekker!
Vinkeveen - Hoe kan het weekend 
voor de jongens van de F2 het beste 
beginnen….. Met een lekker potje 
voetbal op de Hertha- velden. Ook 
zaterdag 19 september stonden de 
10 jonge talenten van de F2 weer te 
springen. Om 9.00 klonk het fluitsig-
naal en trapte de F5 van RK DES de 
wedstrijd af. Al snel wisten de jonge 
Vinkeveners de bal over te nemen. 
Er was veel dreiging voor de keeper 
van RKDES. De spelers van Hert-
ha creëerden door middel van goed 
overspel meerdere kansen, maar in 
eerste instantie zonder treffer in de 
goal. Uiteindelijk was daar Quin die 
vanaf het middenveld de bal aan-
nam en vol gas richting de goal 
ging. De achtervolging van 2 tegen-
spelers kon hem niet weerhouden 

te scoren, 1-0. Het spel werd hervat 
en de spelers uit Kudelstaart pro-
beerden de tegenstander te over-
meesteren. Helaas liepen ze te vaak 
Sam tegen het lijf. Deze wist meer-
dere keren een doorbraak te stop-
pen. Vanuit een mooie voorzet door 
Ryan wist Bodhi een tweede goal te 
maken, 2-0.

Alert
Rust... Er was gelegenheid voor bei-
de partijen om wat te drinken en ge-
coacht te worden.
De tweede helft werd afgetrapt door 
Hertha. De tegenstander was alert 
en ging ervoor. Dat maakte dat Vin-
keveen op scherp werd gezet. De 
bal ging over en weer, maar weer 
voerden de Vinkeveners de boven-

Kees Mooij morele winnaar 
Nazomeravond-competitie
De Ronde Venen - Woensdag-
avond was de slotwedstrijd van de 
Nazomeravondcompetitie van de 
Biljart Vereniging Donkereind. Het 
team Heren 1 van de biljartvereni-
ging komt in de executive (of in ge-
woon Nederlands de hoofdklasse) 
van de Vrijgemaakte Nederlandse 
Biljartbond uit. Kees Mooij ging tij-
dens de competitie voortvarend van 
start en speelde weer op zijn ou-
de, vertrouwde en dus hoge niveau. 
Kees had de zomerperiode gebruikt 
om veel te trainen met de speciaal 
door biljartlegende Frans de Vries 
geprepareerde wedstrijdkeu. Frans 
is zoals de meeste biljarters in de-
ze regio weten, de bekendste Vinke-
veense oudbiljarter van de afgelo-
pen 3 decennia. Kees Mooij is overi-
gens zelf de zoon van de Gert Mooij, 
een andere biljartlegende uit Vinke-
veen, en treedt sinds enkele jaren in 
de voetsporen van zijn bekende en 
inmiddels 90 jarige vader. Tijdens de 
slotavond op woensdag 16 septem-

ber jl van de Nazomeravondcompe-
titie werd een ongemeen spannend 
deal uitgevochten tussen Cees Ver-
weij en Kees Mooij. Uiteindelijk pas-
seerde Cees Verweij in de laatste 2 
beurten Kees Mooij op de ranglijst 
en realiseerde wederom een moy-
enne van ruim 3 caramboles per 
beurt. Gerard van Schie werd ver-
rassend derde, Gert van Kreunin-
gen vierde, Wim van Schie vijfde 
en Ruud van der Vliet werd slechts 
zesde. Clubicoon Jan van Schie had 
zich op laatste moment voor de 
slotavond afgemeld, omdat hij on-
voldoende had kunnen trainen en 
zijn voormalige trainingslocatie ‘t 
Leeuwtje in Noorden op 4 septem-
ber jl is afgebrand.  Cees Verweij en 
Kees Mooij, de nummers 1 en 2 van 
de Nazomercompetitie van de He-
ren 1 van de Biljartvereniging Don-
kereind mogen meedoen met de 
schiftingsdagen van BC Peulis in 
Beerzel-Putte in België  met de fina-
le op 8 november a.s.

William Maijenburg 
kampioen klaverjassen 2015
De Ronde Venen - William Maijen-
burg mag zich een jaar lang Open 
Ronde Venen kampioen klaverjas-
sen noemen, hij was afgelopen vrij-
dag de sterkste kaarter van het 26 
ste Open Ronde Venen klaverjas-
toernooi in cafe de Merel aan de 
Demmerik, Arkenpark MUR no. 43 
te Vinkeveen. Het was ogenschijn-
lijk een makkie voor William om de 
wisselbeker voor het eerst mee naar 
huis te nemen, na de eerste twee 
ronden ging hij fier aan kop om die 
positie niet meer af te staan, met het 
formidabele aantal van 7682 pun-
ten. Als tweede eindigde Cees Lof 
met 7409 punten. Als prima der-
de werd An Pothuizen 7230 punten, 
vierde werd de kampioene van ver-
leden jaar Greet Koot met 7113 pun-
ten en als vijfde Cees Zaal met 6993 
punten.Zoals u ziet is er geweldig 
gescoord deze avond maar liefst 4 
man boven de 7000 punten is echt 
een unicum. 

De poedelprijs ging naar Jan von 
Kouwen met 4091punten. Er werd 
deze avond vier potten gekaart en 
geteld. Dus de beker en de prach-
tige prijzen waren voor William Ma-
ijenburg. De organisatie was ook 
in handen van William Maijenburg 
, wat prima lukte en een gezellige 
en leuke avond opleverde, de prij-
zen waren weer als vanouds formi-
dabel. De volgende prijsklaverjas-
wedstrijd in cafe de Merel zal zijn op 
Vrijdag 25 September 2015, we star-
ten om 20.00 uur, 19.45 uur aanwe-
zig zijn s.v.p. en spelen vier giffies. 
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola met fraaie prijzen. Deze 
avond telt ook mee voor het eind-
klassement, dat wil zeggen voor de 
extra prijs als je 18 van de 22 avon-
den mee gekaart zal hebben voor 
het seizoen 2015/2016, wat die prijs 
is houden we nog even geheim. In-
leg per avond kaarten is drie euro, 
iedereen welkom.

Geslaagde Fittest in 
Amstelhoek
Amstelhoek - Het buurthuis “Ons 
Streven” opende haar deuren voor 
maar liefst 18 deelnemers die wa-
ren gekomen om een fittest af te la-
ten nemen. De zaal was voor deze 
middag omgebouwd in een spor-
tieve ruimte. Nadat de bloeddruk 
was gemeten gingen de deelnemers 
per tweetal aan de slag met het uit-
voeren van de testen, zoals uithou-
dingsvermogen, kracht en lenig-
heid. Volgens landelijke normen 
werd de algehele conditie bepaald. 
Er heerste een gezellige, ongedwon-
gen sfeer met grote betrokkenheid 
onder de deelnemers. Voor zowel 
de goede als minder goede uitsla-
gen luidde het advies: “Kom in be-
weging, want stilstand is achteruit-
gang”! Spel en Sport biedt geduren-
de 12 weken een cursus aan om de 
algemene conditie vast te houden of 
te verbeteren. In deze speciale cur-

sus is de training gericht op de eigen 
wensen uit het dagelijks leven van 
de deelnemers. Denk aan algeme-
ne verzorging, boodschappen doen, 
opstaan vanuit stoel, traplopen enz. 
Heel praktijkgericht dus of wel (FTO) 
Functioneel Trainen voor Ouderen. 
Hebt u de cursus gemist, maar wilt u 
toch meedoen aan deze cursus, dan 
kan dat. De eerste les is op dinsdag 
29 september om 14.30 uur in “Ons 
Streven”, Amstelhoek. U kunt u op-
geven via het informatienummer van 
Spel en Sport, 06-21918353. Bewe-
gen is belangrijk. Bewegen, gericht 
op het dagelijks leven, is misschien 
nog wel belangrijker. Spel en Sport 
biedt u de mogelijkheid om op een 
gezellige manier bewegen in te pas-
sen in uw leven. Van harte welkom in 
Amstelhoek en in alle andere kernen 
van de Ronde Venen, om regelmatig 
te bewegen.

toon. Met wat gepingel voor de goal 
van de tegenstander, was daar Da-
ni die de bal met succes achter de 
keeper in de touwen wist te krijgen, 
3-0. Dat liet RKDES niet koud. Ze 
stonden op scherp en wisten zich-
zelf vrij te lopen. Hier had Hert-
ha even geen verdediging staan. 
De tegenstander maakte een sprint 
richting de goal, waar Raslin de bal 
om zijn oren kreeg. Helaas was dit 
schot voor hem niet te houden, 3-1.
 De jongens van Hertha gingen er-
voor. Met het goed blijven overspe-
len en het zoeken van de ruimte re-
sulteerde dit uiteindelijk in de 4-1, 
gescoord door Ruben.
Met een mooie overwinning “in the 
pocket” kwamen de Vinkeveners 
voldaan het veld af.

Sporten voor mensen met 
een beperking
De Ronde Venen - Vanaf maandag 
21 september tot en met 18 oktober 
wordt extra aandacht besteed aan 
sporten en bewegen voor mensen 
met een beperking (visueel, audi-
tief, lichamelijk en/of verstandelijk), 
een stoornis in het autismespectrum 
of chronische aandoening. Wie het 
aangaat kan gedurende deze peri-
ode kennismaken met diverse acti-
viteiten bij een sportaanbieder in de 
buurt. Van 5 tot en met 10 oktober is 
het tevens de ‘Week van de Toegan-
kelijkheid’.
Organisaties en verenigingen met 
een aangepast aanbod uit De Ron-
de Venen, maar ook Stichtse Vecht 
en Woerden bieden in de ‘Maand 
van het Aangepast Sporten’ de mo-
gelijkheid om gratis of tegen een 
gereduceerd tarief deel te nemen 
aan hun activiteit. Onder meer ai-
kido, atletiek, fitness, yoga, judo en 
hockey worden aangeboden. Het 
complete aanbod vindt u op www.
aangepastsporten.nu. Onder het 
motto ‘Welkom bij de club’ wordt in 
de Week van de Toegankelijkheid 

aandacht besteed aan een toegan-
kelijke vereniging. Meer informatie 
daarover ziet u op www.weekvan-
detoegankelijkheid.nl. De gemeen-
ten De Ronde Venen, Stichtse Vecht 
en Woerden vormen op het gebied 
van aangepast sporten het Samen-
werkingsverband Utrecht West. In 
alle drie gemeenten zijn inmiddels 
ruim zeventig aangepaste sport-
mogelijkheden. Een groot en di-
vers sportaanbod, dat ook is opge-
nomen in de Sportzoeker op www.
aangepastsporten.nu. Regioconsu-
lent Sandra van Wijhe-Faase coör-
dineert dit verband vanuit Sportser-
vice provincie Utrecht. Mensen die 
woonachtig zijn in één van de drie 
gemeenten en die advies willen over 
welke activiteit bij hen past, kunnen 
met haar contact opnemen.
Dit kan telefonisch: 030-2099998 of 
via e-mail: sandra.van.wijhe@sport-
serviceprovincieutrecht.nl. Ook ver-
enigingen, sportorganisaties en 
woonvoorzieningen kunnen met 
vragen op het gebied van aange-
past sporten bij haar terecht.

“Die meiden gaan we 
even inpeperen...”
Wilnis - Je hebt meiden voetbal en 
je hebt meiden voetbal. 
Daar waar vandaag de meiden van 
CSW ME1 tegen de meiden van 
Hertha ME1 speelde en het een 
gelijkwaardige strijd was met een 
daarbij behorende sportieve 1-1 uit-
slag heeft CSW nog een meiden-
team daarboven. Deze meiden de 
E6M spelen in de jongens competi-
tie. Vandaag speelden ze hun twee-
de competitie wedstrijd tegen de 
jongens van BFC. Na de uitspraak 
“Die meiden peperen we wel even 
in…” werd er voor het startsein ge-
floten. De eerste paar minuten ging 
het gelijk op, maar daarna begon-
nen de meiden elkaar goed te vin-

den en waren er goede combinaties 
die eindigden in hele mooie goals. 
Tegen de rust stonden de meiden 
met 4-0 voor en hadden ze zo iets 
van dat smaakt naar meer. 
Na de rust werd het publiek door 
de meiden eveneens getrakteerd op 
geweldig voetbal. Dit leidde tot nog 
eens 7 doelpunten en met een 11-0 
overwinning waren het vandaag de 
jongens die “ingepeperd” terug naar 
Bussum gingen. Dit team voetbal-
lers met daarin Irene, Tess J, Rachel, 
Renee, Desi, Maryse, Tess F, Lisanne 
en Puck draait nu zowel in de beker 
als de competitie mee in de top. Top 
voetbal meiden, zo gaan we er weer 
een mooi seizoen van maken!

Vinkeveen - Zaterdagochtend om 
10 uur stonden de jongens van de 
E-2 klaar voor hun thuiswedstrijd te-

gen RKSV Pancratius uit Badhoeve-
dorp. Al snel werd Hertha verrast 
door het eerste doelpunt van de te-

genstanders. Het was Lars van den 
Berg die de gelijkmaker kon maken. 
Al snel na de gelijkmaker kon Dylan 

Fransen de 2-1 maken voor Hertha. 
Ondanks het goede verdedigings-
werk van keeper Tim Stubbe, Ravi 
Verbruggen, Tom van der Laan en 
Thom Hamelink werd Hertha ver-
rast door twee doelpunten van de 
tegenstanders die maakte dat de 
stand 2-3 werd. De jongens waren 
hier niet door uit het veld geslagen 
maar werkten keihard om de ach-
terstand weg te werken. De bal ging 
mooi rond en Wes Twaalfhoven kon 
een mooie voorzet geven waardoor 
Dylan Fransen de 3-3 kon maken. 
Lars van de Berg kreeg toen een ge-
weldige kopkans die door de kee-
per van Pancratius werd tegen ge-
houden. Daarna was het Thijs Stroet 
die de 4-3 en ook de 5-3! voor zijn 
rekening nam. De jongens gingen 
steeds beter samen spelen en het 
publiek ging uit zijn dak. Tom Rou-
mimper kreeg nog een mooie kans 
voor Hertha maar die zat net niet. 
Toen was het Dylan Fransen die het 
laatste doelpunt door Hertha maak-
te waardoor de wedstrijd werd af-
gesloten met een mooie stand van 
6-3 voor Hertha.

Hertha E-2 komt op stoom!
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