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Elke dag het laatste 
regionale nieuws!
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meerbode.nl

facebook.com/
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KORT NIEUWS:

Getuigen 
gezocht
Regio - Vrijdagavond 22 sep-
tember 2017 rond de klok van 
20.30 uur fi etst onze zoon rich-
ting Mijdrecht langs de N201 
samen met twee vrienden. 
Vanaf de kant van Mijdrecht 
ter hoogte van het benzinesta-
tion rijdt een mannelijke fi etser 
aan de verkeerde kant van het 
fi etspad en wil tussen de twee 
fi etsers door. Hierbij raakt hij 
onze zoon vol in zijn gezicht. 
Onze zoon loopt hierbij diver-
se botbreuken op. De fi etser 
die onze zoon aanreed is na 
het ongeval doorgefi etst rich-
ting Uithoorn en heeft vermoe-
delijk een hoofdwond. Heeft u 
iets gezien of is iets opgevallen, 
Neem dan contact op met 06-
51830035. 

Fred en Angelique Timmer

Geen krant?
0297-581698

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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  TENNIS IN DE WINTER
OP VERLICHTE GERENOVEERDE

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

TE HUUR
per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
100 m2 of 180 m2 (turn-key, eigen entree, 

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Regio - Bij verschillende kruisingen 
op de N201 in de provincie Utrecht 
worden binnenkort fl itspalen inge-
zet voor de handhaving op snelheid 
en door rood licht rijden. Dit betreft 
zowel kruisingen met een maximum 
snelheid van 80 km/uur als van 60 
km/uur. Het gaat hierbij in eerste 
aanleg om de kruisingen N201/
N402 bij Kerklaan, gezien van-
af Vreeland richting Loenerfsloot/
A2 in de gemeente Stichtse Vecht 
en in de gemeente De Ronde Ve-
nen ter hoogte van de kruising met 
de Veenweg in Mijdrecht, gerekend 
vanaf Vinkeveen richting Hofl and/
Uithoorn. De fl itspalen moeten 
eraan bijdragen dat de verkeersre-
gels beter worden nageleefd en de 
verkeersveiligheid toeneemt. Op de 
kruisingen waar de fl itspalen wor-
den geplaatst, rijden te veel auto’s 
door rood licht, vaak met een te ho-
ge snelheid. Hierdoor ontstaan ver-
keersonveilige situaties. Meerde-
re maatregelen zijn onderzocht, 
het plaatsen van fl itspalen blijkt de 
beste oplossing voor deze locaties. 

Om de verkeersveiligheid te verbe-
teren heeft de provincie daarom in 
overleg met de politie een verzoek 
bij het Openbaar Ministerie inge-
diend om fl itspalen te plaatsen. Het 
Openbaar Ministerie bepaalt waar 
de fl itspalen in Nederland komen.

Verkeersveiligheid
De provincie zet zich in om de situ-
atie op de Utrechtse wegen zo vei-
lig mogelijk te houden. “Dit doen 
we door de wegen veilig in te rich-
ten en door te investeren in educa-
tie en verandering van gedrag. Met 
de komst van deze fl itspalen zetten 
we een nieuwe stap om onze we-
gen veiliger te maken”, aldus ge-
deputeerde Jacqueline Verbeek-
Nijhof (Mobiliteit). Een automobi-
list die te hard door rood rijdt, krijgt 
twee boetes: één voor snelheid en 
één voor rijden door rood licht. U 
bent dus gewaarschuwd! Na plaat-
sing van de fl itspalen worden er 
nog verschillende werkzaamheden 
verricht voordat deze in handha-
ving gaan.

Opgepast: 
Flitspalen op de N201!

Uithoorn - In de vredesvesper van 
de Raad van Kerken Uithoorn-De 
Kwakel op 23 september ontving de 
Wereldwinkel de vredesduif. Tonny 
Jansen, voorzitter van de Raad van 
Kerken, spelde een vredesduifje op 
bij Wietze Boomsma, voorzitter van 
het bestuur van de Uithoornse we-
reldwinkel de Aardnoot. De Wereld-
winkel werkt aan een rechtvaardige 
verdeling van eerlijk voedsel en eer-
lijke producten. Dit sluit helemaal 

aan bij het werken aan vrede. De 
winkel is onlangs gesloten maar de 
mensen van de Wereldwinkel pro-
beren tot een doorstart te komen, 
in een aangepaste hedendaagse 
vorm. Ieder jaar is er in de vredes-
week in september de ‘vlucht van 
de vredesduif’. Iemand die zich in-
zet voor vrede en verbinding, krijgt 
tijdens de vredesvesper als blijk van 
waardering een olijfhouten vredes-
duifje opgespeld. Het duifje staat 

symbool voor vrede. Vrede lijkt vaak 
groot en ongrijpbaar maar begint 
met gewone mensen die zich be-
trokken en verantwoordelijk voelen 
voor een rechtvaardige wereld. 

In de Raad van Kerken Uithoorn-De 
Kwakel werken samen de Emmaüs 
Parochie, Parochie St. Jans Geboor-
te en de Protestantse Gemeente te 
Uithoorn. www.rvkuithoorndekwa-
kel.nl en www.vredesweek.nl 

Vredesduif voor Wereldwinkel

Uithoorn - Zaterdag 7 oktober or-
ganiseert brandweerkazerne Uit-
hoorn ism de ambulance, politie en 
gemeente vanaf 11.00 uur een Vei-
ligheidsdag. Tijdens deze dag ge-
ven de hulpdiensten samen diver-
se demonstraties. Ook kunnen be-
zoekers deelnemen aan diverse ac-
tiviteiten. Kinderen kunnen bijvoor-
beeld hun diploma ‘spuitgast’ ha-
len en rondritjes in de brandweer-
auto maken.

Kinderspelletjes 
Wie kennis wil maken met het werk 
van de brandweer, politie en ambu-
lance moet zaterdag 7 oktober naar 
kazerne Uithoorn komen. Bezoekers 
ervaren zelf hoe het is om een ruim-
te gevuld met rook binnen te gaan 

om een slachtoffer te redden. De 
hulpdiensten laten aan de hand van 
demonstraties zien hoe ze samen-
werken. Denk aan het openknippen 
van een voertuig om beknelde pas-
sagiers te bevrijden, een vlam in de 
pan of een explosie van een gas-
busje, en het aanhouden van een 
arrestant met het biker-team van de 
politie. Er is de mogelijkheid om een 
ritje te maken met een brandweer-
wagen en de gator. Kortom: een dag 
waar je kunt kijken, leren en doen!

Informatiemarkt
Verschillende verenigingen en part-
ners presenteren zich met informa-
tie over veiligheid. Onder meer de 
politie, gemeente, EHBO vereniging 
Uithoorn en Veilig Verkeer Neder-

land en VMB Securities zijn aanwe-
zig op de Veiligheidsdag.

Word vrijwilliger
Interesse in en tijd voor een part-
time baan bij de brandweer? Kazer-
ne Uithoorn is op zoek naar vrijwil-
ligers. Brandweerlieden van kazer-
ne Uithoorn vertellen op deze Vei-
ligheidsdag graag over hun ervarin-
gen. Meer informatie is te ook vin-
den op vrijwilligerbijdebrandweer.nl.

De veiligheidsdag op kazerne Uit-
hoorn (Zijdelweg 1) begint om 11:00 
uur en eindigt rond 16:00 uur. Meer 
informatie over het programma en 
demonstraties? Bel of mail Nico 
Theuns n.theuns@brandweeraa.nl / 
06 10969744

Zaterdag 7 oktober 

Veiligheidsdag brandweer

Uithoorn - Op zaterdag 30 septem-
ber kun je een geweldige metamor-
fose in winkelcentrum Zijdelwaard 
winnen. Via de facebookpagina van 
het winkelcentrum kun je jezelf of 
iemand van wie jij vindt dat hij / zij 
een metamorfose verdient opgeven. 
Op 30 september om 10.00 uur wor-
den alle deelnemers aan deze win-
actie verwacht in het winkelcen-
trum en wordt de winnaar bekend 
gemaakt.

De winnaar wordt gedurende de 
hele dag in de watten gelegd. Hij 
of zij zal aan de hand meegenomen 
worden door een styliste. De stylis-
te zal helpen met kledingadvies, het 
uitzoeken van een nieuw kapsel en 
daarna wordt de winnaar door de 
styliste naar de schoonheidsspeci-
aliste gebracht voor een fi jne be-
handeling. Al met al wordt het een 
hele leuke dag en loopt de winnaar 
of winnares als een compleet ander 

Win jij een make-over in 
Winkelcentrum Zijdelwaard?

mens het winkelcentrum weer uit.
Wilt u de winnaar ook feliciteren en 
aanwezig zijn bij deze prijsuitrei-
king? Kom dan naar deze fashion 
dag op 30 september vanaf 10.00 
uur in winkelcentrum Zijdelwaard.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Ingrid Ploegma-
kers, Marketing Manager van win-
kelcentrum Zijdelwaard. Zij is be-
reikbaar op ingrid.ploegmakers@
colliers.com of 06-52057410.
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

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

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

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Poelier-traiteur Van Egmond 
viert eenjarig bestaan
Uithoorn - Poelier-Traiteur Van Eg-
mond viert zaterdag 30 september 
zijn eenjarig bestaan in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Dat wordt gevierd 
met een aantrekkelijke actie: van 
woensdag 27 september tot en met 
zaterdag 7 oktober. Zie hiervoor de 
advertentie in deze krant. Van Eg-
mond is dan weliswaar een ‘nieu-
weling’ in het winkelcentrum, maar 
geniet in feite al langer dan 40 jaar 
in de regio bekendheid als een ge-
wilde poelier-traiteur met behalve 
een winkel in Uithoorn ook een in 
Mijdrecht. In de loop der jaren heeft 
Van Egmond een brede klanten-
kring opgebouwd in zowel de parti-
culiere sector als de zakelijke sfeer. 
“Daar heeft de winkel op het Zijdel-
waardplein zeker aan bijgedragen. 
Alles wordt bovendien volgens ei-
gen receptuur bereid,” laat Dirk van 
Egmond weten. Samen met Sebas-
tiaan Strubbe, met wie hij al acht-
tien jaar samenwerkt, produceert 
hij mede dankzij de inzet en pas-
sie van hun team gemotiveerde me-
dewerkers al jarenlang in eigen be-
heer een aanbod aan topproducten. 
Die zijn qua smaak en samenstelling 
nergens anders te koop. “Onze klan-
ten, bestaande en nieuwe, weten de 
weg naar de winkel in Zijdelwaard 
al duidelijk te vinden. Wie eerst eens 
wil kijken wat we te bieden hebben 
kan dat ook doen via onze website 
(www.poeliervanegmond.nl) waar 
heel veel productnieuws en afbeel-
dingen op staan. Veel klanten doen 
dat al en komen dat wat ze uitge-
zocht hebben hier afhalen,” legt Se-

bastiaan uit. “We geven onze klan-
ten bovendien advies en informatie 
over bepaalde specifieke producten 
en hoe ze die moeten klaarmaken 
en opdienen. Daar is men blij mee.”

Online bestellen
Van Egmond is een (h)echt familie-
bedrijf en een speciaalzaak op het 
gebied van wild- en gevogelte in de 
vorm van een omvangrijk assorti-
ment producten, buffetten, catering, 
lunch en barbecue. Voor het assorti-
ment kunt in de winkel terecht, maar 
ook online producten via de web-
winkel bestellen. De culinaire invul-
ling voor feesten, bruiloften, partij-
en, zakelijke bijeenkomsten en der-
gelijke gaat veelal in overleg. Bestel-
lingen kunnen worden afgehaald in 
winkelcentrum Zijdelwaard, maar 
ook in de hele regio aan huis of be-
drijf worden bezorgd. Vooral als er 
iets te vieren is kan Van Egmond 
uw culinaire partner zijn. Buffetten 
kunnen worden geleverd vanaf 15 
personen. Uniek zijn de catering-
pannen die elektrisch worden ver-
warmd en gevuld zijn met heerlijke 
borrelhapjes, maar desgewenst ook 
met bami en nasi en/of satéstok-
jes. Van Egmond is tevens barbe-
cuespecialist, ook nu nog in de na-
zomer! Er zijn complete kant-en-kla-
re barbecuepakketten die de keu-
ze makkelijk(er) maken. Op verzoek 
compleet geleverd met een gasbar-
becue op leenbasis. Uitgebreide in-
formatie over het aanbod en het le-
veringsprogramma treft u aan op de 
website.

De Zonnebloem 
afdeling Uithoorn actief
Uithoorn - Bij de Zonnebloem is er 
altijd wat te doen hoor je vaak zeg-
gen en dat is ook zo. In Uithoorn 
worden de gasten deze week in het 
kader van de Week tegen de een-
zaamheid bij voorbeeld getrakteerd 
op een mooi fruitbakje. Het is niet 
even snel een aantal fruitbakjes be-
stellen en daarmee is het klaar. Nee 
de fruitbakjes moeten ook bij on-
ze gasten, die geheel gespreid door 
Uithoorn wonen, worden bezorgd. 
Zo worden er door het hele jaar ge-
nomen allerlei activiteiten georgani-
seerd. Te denken valt aan het orga-
niseren van een High Tea, een bin-
go-middag, een bezoek aan een 
theatermiddag, een bezoek aan Ar-
tis etc. Door de RIKI Stichting wor-
den er ieder jaar acties aangebo-

den. Zo kunnen vrijwilligsters een 
leuk uitje organiseren met een of 
meerdere gasten. Met Pasen en 
Kerstmis ontvangen alle gasten, en 
dat zijn er ongeveer 160 in Uithoorn, 
van deze Stichting een mooi pakket 
aangeboden. 
Het organiseren van al deze activi-
teiten is leuk en zeer zeker dank-
baar werk. Een paar bestuursleden 
hebben aangegeven dat zij het ko-
mende jaar met het bestuurswerk 
willen stoppen. Dit is niet omdat zij 
het niet leuk meer vinden, maar om-
dat de jaartjes gaan tellen. Elders in 
deze krant treft u een advertentie 
aan over deze vacatures. Ook tij-
dens de vrijwilligersmarkt op 7 ok-
tober kunnen ze nadere informatie 
verstrekken.

Opbrengst collecte 
Uithoorn - De geweldige op-
brengst van de collecte van het 
Prinses Beatrix Spierfonds was 
8.838,87 euro.  Meer dan vorig jaar. 
Heel veel dank aan allen die zich 
hiervoor hebben ingezet. De col-
lectanten niet te vergeten die heb-
ben gecollecteerd in de week waar-
op zeer veel regen is gevallen. En 
aan alle gulle gevers aan het goe-
de doel ten bate van onze spierzie-
ke medemens.

Meezingen in het ‘Groot 
Uithoorns Kerstkoor’
Uithoorn - Op dinsdagavond 3 ok-
tober om 20.15 uur is de eerste re-
petitie van het Groot Uithoorns 
kerstkoor bij dans- en partycen-
trum Colijn in Uithoorn. Iedereen 
die van kerstmuziek en van zin-
gen houdt is van harte uitgenodigd 
om mee te zingen met dit bijzonde-
re projectkoor, onder leiding van di-
rigent Ferdinand Beuse en pianist 
Kees van Zantwijk. Enige koorerva-
ring is een pré, maar dit project kan 

ook de aanzet zijn tot het opdoen 
van de eerste koorervaring. In 10 
wekelijkse sessies op de dinsdag-
avond wordt een afwisselend ker-
strepertoire ingestudeerd dat leuk 
en geschikt is voor zangers van ie-
dere leeftijd. Op zondag 17 decem-
ber zal tijdens een tweetal sfeervol-
le kerstconcerten bij dans- en par-
tycentrum Colijn het resultaat van 
de muzikale inspanningen te ho-
ren zijn.

Autobedrijf James Mijdrecht 
fêteert zijn oudste klant
Regio - Woensdag 20 september 
werd bij James Auto & Service aan 
de Oosterlandweg de ‘oudste’ klant 
van het autobedrijf in de bloemetjes 
én in het zonnetje gezet. Dat was 
Mevrouw Nelke Gerversman-Duin-
der. Nog steeds volop in het leven 
staand, helder van geest, mobiel en 
actief op haar respectabele leeftijd 
van bijna 100 jaar. Die mijlpaal viert 
zij officieel op woensdag 27 sep-
tember. Bij James werd er alvast 
een voorproefje op genomen met 
koffie en wat lekkers plus een fraaie 
bos bloemen. Mevrouw Gervers-
man woont al 40 jaar in Mijdrecht 
en doet dat nog steeds zelfstandig! 
Zij is al 67 jaar weduwe! Haar klein-
dochter Annette Hartog woont in 
Wilnis en haar achternicht Liesbeth 
Beunder in Alkmaar. Beiden wa-
ren op woensdag als gezellige be-
geleiders van ‘oma’ ook bij James. 
Waarom daar? Omdat zij tot op ho-
ge leeftijd nog altijd in een auto 
heeft gereden. De laatste was een 
Ford Fiësta die van meet af aan in 
onderhoud is geweest aan de Oos-
terlandweg, eerst bij Treur en ver-
volgens bij James nadat Paul Dros 
het bedrijf had overgenomen. “Me-
vrouw Gerversman heeft tot voor 
kort nog in de auto gereden. Hoe-
wel ze zegt dat nog steeds aan te 
durven, vindt zij gezien het almaar 
drukker wordende verkeer en toch 
wat opkomende kleine lichame-
lijk ongemakken, het toch maar be-
ter om ermee te stoppen. De auto 
staat hier wel, maar ze wil die nog 
niet kwijt. Het is voor haar een aan-
denken en hij staat nog steeds op 
haar naam,” vertelt Paul Dros. “Na-
dat ik gestopt ben met autorijden 
is mijn wereld ingestort, mijn leven 
is totaal veranderd. Ik ben dikwijls 
verdrietig want ik ben mijn vrijheid 
kwijt om ergens naartoe te gaan,” 
vult Nelke aan die buiten haar au-
to met een hand over de motorkap 
nog even symbolisch bedankt voor 
de vele vreugdevolle momenten die 
de wagen haar heeft gebracht…. 

Trabantje
“Mijn grootste verdriet is geweest 
het inleveren van de auto hier bij 
James. Ik was zo gewend overal 
naartoe te gaan en heb heel veel 
gereden. Wilde ik naar Parijs of naar 
Bordeaux, dan ging je daar ‘even’ 
naartoe; dat was voor mij geen pro-
bleem, net zo min als dat in eigen 
land het geval is geweest. Ik hield 
en houdt veel van reizen en wilde 
wat van de wereld zien. Dan stap-
te je in de auto en dan ging je. Maar 
ik moet reëel zijn, rijden in mijn au-
tootje komt nooit meer terug. Ik ben 
begonnen met autorijden in een 
Trabantje… Mensen deden daar 
toen schamper over. Maar ik was 
een van de eerste vrouwen die in 
een auto reed en die Trabant beviel 
mij prima. Als ik nu ergens naartoe 
wil is dat voor mij een ramp want 
ik weet niet hoe ik er moet komen. 
De hele wereld zegt dat je nergens 
over hoeft in te zitten want ze ha-

len en brengen je wel. Prima, de 
mensen willen wel, maar ze heb-
ben geen tijd. En mijn kinderen wo-
nen hier niet; maar gelukkig heb ik 
een kleindochter in Wilnis en die is 
goud waard. Ook al omdat ze regel-
matig bij mij langskomt als dat no-
dig is.”

Tom-tom
“Toen mevrouw 93 was schat ik, 
kwam ze een Tom-Tom halen. Die 
techniek vond ze zo mooi. Een van 
onze monteurs heeft toen uitleg ge-
geven hoe zo’n ding werkte. Twee 
dagen later komt mevrouw met het 
verzoek dat ze er nog een wil heb-
ben omdat ze die aan iemand an-
ders cadeau wilde geven want het 
was zo’n mooi stuk gereedschap 
om mee te rijden. Kortom, mevrouw 
Gerversman is meegegaan met 
haar tijd,” verhaalt Paul Dros. “Het 
rare was dat ik overal zonder Tom-
tom ben gekomen tijdens het auto-
rijden in mijn leven. Maar met dat 
ding was het ineens een stuk moei-
lijker…” haakt Nelke in. Zij is oor-
spronkelijk afkomstig uit Rotterdam 
en trouwde in 1946 met Harry Ger-
versman die vier jaar later echter 
overleed. Er waren drie stiefkinde-
ren die in hun leven allemaal goed 
terecht zijn gekomen. Het meren-
deel van de kinderen woont in de 
Verenigde Staten. Een paar fami-
lieleden zijn echter teruggekomen 
naar Nederland. Daartoe behoren 
onder meer haar kleindochter An-
nette en achternicht Liesbeth. Nel-
ke heeft twee wereldoorlogen mee-
gemaakt, waarvan de Tweede We-
reldoorlog in Rotterdam live met het 
bombardement en de hongerwinter.

Gelukkig mens
Nelke: “Destijds had ik mij voor-
genomen dat, als de kinderen la-
ter klaar zouden zijn met hun stu-
dies en hun weg hadden gevon-
den, ik buiten de stad zou willen 
gaan wonen. Na Rotterdam werd 
dat eerst Amsterdam en van daar-
uit ben ik met mij Trabantje in de 
omgeving gaan rijden. Zo ben ik in 
Mijdrecht terecht gekomen. Als ik 
zo terug kijk op mijn leven heb nog 
altijd het gevoel dat ik een geluk-
kig mens ben en meer dan dat. Ik 
begin woensdag aan mijn volgende 
levensfase… Ja, ik ben gelukkig en 
heb nog steeds een hartstikke mooi 
leven!” Woensdag 27 september is 
burgemeester Maarten Divendal op 
bezoek geweest om Nelke Gervers-
man te feliciteren met het feit dat 
zij een eeuw oud is geworden, nou 
ja ‘oud’… Zo willen we allemaal 100 
worden, toch! De redactie van de-
ze krant feliciteert de eeuweling 
met deze bijzondere gebeurtenis 
en wenst haar en haar naaste fami-
lie nog een lange tijd in ons midden 
toe met een heldere blik op de sa-
menleving en een stabiele gezond-
heid. Of zoals Paul Dros van James 
het zelf onder woorden bracht: “Wij 
wensen mevrouw Gerversman nog 
vele loopkilometers toe!”… 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Geen krant?
0297-581698

Doe als Miranda: 
Zet de stap naar een 
gezonde toekomst!
Regio - Weight Watchers is al jaren 
actief in het begeleiden van mensen 
naar een gezond gewicht en het 
aanleren van een gezonde leefstijl. 
De eerste Weight Watchers bijeen-
komst in Nederland vond al plaats 
in 1974. Vandaag, meer dan 40 jaar 
later, is de Weight Watchers metho-
de actueler dan ooit. Samen en met 
de hulp van coaches, proberen ze 
de visie op voeding, welzijn in het 
algemeen en de gezondheid in het 
bijzonder te veranderen. Het Weight 
Watchers programma is nog nooit 
zo flexibel geweest, waardoor men-
sen nog makkelijker keuzes kun-
nen maken in hun eetgewoontes. 
In 2016 heeft Weight Watchers de 
nieuwe aanpak gelanceerd. Hier-
mee benutten zij alle troeven van 
het SmartPoints® programma en 
voorzien ze iedereen van de juiste 
middelen en tools. Weight Watchers 
leert je een gezonde leefstijl aan te 
nemen die bij jou past, door stap 
voor stap een tweede natuur te ma-
ken van goede gewoontes. Zo be-

sloot Miranda om ook met het pro-
gramma te starten in januari van dit 
jaar en verloor al ruim 30 kg! “Door 
de veranderingen in mijn eetpa-
troon dankzij het Weight Watchers 
programma ben ik afgevallen, slik 
ik minder medicijnen en voel ik me 
veel energieker! Zo is mijn uithou-
dingsvermogen een heel stuk beter 
én heb ik ook een kledingmaat die 
verschillende maten kleiner is.”Wil je 
net als Miranda ook starten met een 
nieuwe levensstijl? Kom dan zeker 
een kijkje nemen tijdens de inspira-
tiedagen, de toegang is gratis!
•  Dinsdag 3 oktober vanaf 18.30 

uur: Noorddamcentrum, Noord-
dammerweg 1 in Amstelveen 

•  Woensdag 4 oktober vanaf 9.30 
uur: het parochiehuis, Gerbe-
rastraat 6 in Aalsmeer

•  Woensdag 4 oktober vanaf 18.45 
uur: Ponderosa, Plesmanlaan 27 
in Uithoorn

•  Donderdag 5 oktober vanaf 19.00 
uur: Optisport ‘de Ronde Vennen’, 
Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht

Debuut organiseert Sing 
Along!
Uithoorn - Vanaf dit jaar slaat De-
buut een nieuwe weg in. Zij zullen 
niet langer meer alleen een jonge-
renkoor zijn, maar een koor waar ie-
dereen vanaf 12 jaar welkom is om 
mee te zingen! Zij zijn op zoek naar 
nieuwe zangers om hun koor te ko-
men versterken. Om kennis te ma-
ken met Debuut, kun je je aanmel-
den voor de Sing Along op 14 ok-
tober. Je gaat ’s middags samen 

met de andere zangers verschillen-
de nummers repeteren voor de vie-
ring die ’s avonds is. Je gaat voor de 
viering gezellig met z’n allen eten. 
Het belooft een gezellige en muzi-
kale dag te worden. De Sing Along 
is op 14 oktober van 13.00 tot 20.00 
in de Burght (Potgieterplein 4, Uit-
hoorn). Wil je je aanmelden? Stuur 
dan een mailtje naar jongerenkoor-
debuut@hotmail.com.
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Natuur
Dicht
Bij huis

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. 
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183

Misschien is het u ook opge-
vallen, een dikke week geleden 
is het een stuk rustiger gewor-
den in het luchtruim boven ons. 
De hele zomer was het een ge-
kwetter van jewelste van alle 
huiszwaluwen die bij ons in de 
buurt nestelen. Twee jaar gele-
den, het was begin juli, kregen 
wij nieuwe buren in de vorm van 
een pioniersechtpaar huiszwa-
luw. Kunstig bouwden zij met 
alleen modder en wat gras hun 
nest onder onze schuine dak-
rand. Het jaar erop kreeg dat 
idee navolging en weldra had-
den we wel zes nesten onder 
de dakrand zitten. Ook bij on-
ze overburen was het een leven-
dige boel van alle zwaluwen die 
al kwetterend bij elkaar pools-
hoogte kwamen nemen. Dit jaar 
werd de populatie onder de dak-
rand nog eens verder uitgebreid 
met twee nesten en oude nesten 
die de winter niet geheel hadden 
overleefd werden weer opgelapt. 
Goed, het is niet allemaal rozen-
geur en maneschijn en ons tuin-
pad wordt ook gebruikt als een 
soort openbaar toilet, maar met 
een paar keer extra schoonspui-
ten is dat zo opgelost. De hele 
zomer kon ik op zijn zolderkamer 
weer genieten van het gezelli-
ge gepruttel van de zwaluwen in 
hun nest, dat tot laat in de avond 
hoorbaar was. Maar zwaluwen 
zijn insecteneters bij uitstek en 
die hebben hier in de winter wei-
nig te zoeken. Aan het eind van 
de zomer begint het daarom bij 
de beestjes te kriebelen en ma-
ken ze zich op voor hun 6000 km 
lange reis naar Afrika. Waar de 

grootste concentraties van “on-
ze” huiszwaluwen overwinteren 
is niet helemaal duidelijk: van de 
geringde vogels krijgen we wei-
nig terugmeldingen uit Afrika. 
Het deel van Afrika rond Ghana 
en Nigeria wordt als het meest 
waarschijnlijke overwinterings-
gebied gezien. Ik heb wel eens 
horen zeggen dat tussen 14 en 
16 september, nog voor het aan-
breken van de herfst, alle huis-
zwaluwen de kuierlatten nemen. 
In de literatuur wordt echter 
een wat ruimere marge aange-
houden: tussen eind juli en be-
gin oktober. Bovendien schuift 
dat tijdstip langzaam maar ze-
ker naar voren. Waar nu de piek 
van de trek in de tweede helft 
van augustus en begin septem-
ber ligt, was dat een jaar of der-
tig geleden eerder eind augus-
tus en de eerste helft van sep-
tember. Ook het tijdstip van aan-
komst in het voorjaar is ver-
vroegd, waarschijnlijk omdat in 
onze regio door het warmere kli-
maat de piek van het insecten-
seizoen ook eerder valt. Toeval 
of niet, dit jaar zag ik op 14 sep-
tember nog voldoende zwalu-
wen in het luchtruim boven onze 
tuin terwijl ze op 16 september 
allemaal verdwenen waren. Nu 
zit ik dus dit stukje te typen op 
mijn zolderkamer met aan de an-
dere kant van de muur een stuk 
of acht verlaten nesten. Geluk-
kig zijn het trouwe beestjes en 
kan de ik meeste waarschijnlijk 
in mei weer begroeten.

Sep Van de Voort, 
IVN Natuurgids

Geen zwaluw maakt 
nog nét geen herfst

www.ivN.Nl/afDeliNG/De-roNDe-veNeN-uithoorN

Rijschool en ouders 
moeten samenwerken
Regio - Het CBR riep afgelopen 
week op het nieuws en in de krant, 
dat de kwaliteit van de leerlingen 
beter moet als ze op examen ko-
men. Hier is de branchevereniging 
van rijschoolhouders “het VRB” 
het helemaal mee eens en zo ook 
Het VerkeersCollege. Is het dan op-
eens zo slecht … ? Nee, zegt Erwin 
Veenboer van Het VerkeersCollege. 
Landelijke slagingspercentages van 
rond de 50% zijn al jaren zo bij het 
CBR. Maar de wachttijden zijn het 
laatste jaar extreem lang en daar 
zoeken ze nu een excuus voor. Dat 
er slechte rijscholen in de branche 
aanwezig zijn die met pakketten 
met veel te weinig lessen en veel te 
lage prijzen de markt verzieken dat 
klopt. Gemiddeld heeft een kandi-
daat rond de 40 lesuren nodig om 
goed opgeleid op examen te kun-
nen. We zien helaas dat een vakan-
tie wel ruim 2.000,- euro mag kos-
ten maar het rijbewijs voor de rest 
van je leven dat moet voor minder. 
Belangrijk bij het zoeken naar een 
goede rijschool zijn de volgende 
punten: zijn ze aangesloten bij een 
branchevereniging, werken ze met 
een lesmethode, met een instruc-
tievorderingenkaart, en hoe staan 
ze bekend in de regio. 

Kandidaten
Dat er soms ook kandidaten bij ons 
op examen gaan, die nog niet klaar 
voor het examen zijn, klopt ook. 
Maar dat gaat dan wel tegen ons 
advies in! De ouders vinden in zo’n 
situatie dat de leerling genoeg heeft 
gelest en dat hij of zij wel op exa-
men kan, want zelf hadden ze vroe-
ger ook genoeg aan een paar rij-

lessen. Maar een rijbewijs is niet 
te koop en iedere kandidaat is an-
ders. Het VerkeersCollege probeert 
de kandidaat zo goed mogelijk voor 
te bereiden op zijn theorie en prak-
tijkexamen. Door onbeperkt the-
orie oefenen, onbeperkt rijles op 
de rijsimulator, een zelf ontwikkel-
de lesmethode, proefexamens en 
eigen lesmateriaal voor de theo-
rie en praktijk. Je rijbewijs haal je 
voor de rest van je leven, wij willen 
graag goed opgeleide bestuurders 
op de weg zetten zegt Erwin veen-
boer. Om nog beter met de ouders 
te gaan samenwerken en hiermee 
een nog beter resultaat te bereiken, 
start Het VerkeersCollege vanaf 2 
oktober met Ouderavonden!!

Ouders
Tijdens deze avonden voor ouders 
van nieuwe leerlingen, worden de 
belangrijkste zaken van de rijop-
leiding doorgelopen. Het plansy-
steem, het contact met de rijschool, 
examens aanvragen, de lesmetho-
de, de financiën, hoe wordt je be-
geleider voor 2todrive en we be-
handelen wat nieuwe verkeersre-
gels. Iedereen gaat als het goed 
is helemaal up-to-date weer naar 
huis. Wij vinden het belangrijk dat 
ouders weten wat ze van ons mo-
gen verwachten en wat wij van hun 
verwachten tijdens de rijopleiding 
van uw zoon of dochter. De ouder-
avond vindt eenmalig plaats, aan 
het begin van de opleiding. Vra-
gen naar aanleiding van de ge-
plande ouderavonden of de rijop-
leiding van Het VerkeersCollege:  
Bel dan 0297-250 638 of kijk op de 
website: www.verkeerscollege.com

Waardering 
lustrumconcert Musica
Regio – Zanggroep Musica heeft 
dinsdag 19 september een jubi-
leumconcert verzorgd in het Ho-
ge Heem in Uithoorn. De burge-
meester van Uithoorn was één van 
de eregasten. De zaal van Het Ho-
ge Heem zat bomvol met vooral be-
woners van Het Hoge Heem en fa-
milie van de zanggroepleden. Voor-
zitter Oskam heette iedereen harte-
lijk, maar in het bijzonder de bur-
gemeester welkom. Hij legde uit dat 
het jubileumconcert ter gelegen-
heid van het vijfjarig bestaan werd 
gehouden en dat de vaste oefen-
locatie (Het Hoge Heem) de juiste 
plaats was om dat eerste lustrum te 
vieren.

Traktatie
De bezoekers werden door Musica 
niet alleen op mooie liederen ge-
trakteerd, maar ook op een gebakje 
waarop een 5 was afgebeeld. Na de 
pauze met frisdrank, wijn en zelfs 
een advocaatje met slagroom, volg-
de het tweede deel van het con-
cert. Dat was vooral een mee-zing-
deel, want Ik hou van Holland, Land 
van hoop en glorie en het overbe-
kende lied: Adieu mein kleiner Gar-
deoffizier, werd door veel aanwe-

zigen meegezongen. Toen het lied 
‘Dunkelrote Rosen’ werd gezongen, 
kreeg burgemeester Dagmar Harri-
et Oudshoorn-Tinga als eerste een 
roos overhandigd daarna ook alle 
aanwezigen. Na afloop feliciteerde 
de burgemeester Musica het eer-
ste lustrum. 'Ik heb een fijne avond 
gehad en waardeer het zeer wat de 
zanggroep Musica, met leden in 
prachtige kledij en gezellige con-
certen, voor de ouderen doet.'

Zanggroep Musica
Musica startte in 2012 in de oefen-
ruimte van Het Hoge Heem in Uit-
hoorn. De leden van de zanggroep 
komen uit de hele regio. Het is een 
niet-kerkelijk koor met 50-plusle-
den. Musica is wel een groep met 
een eigen stijl. De leden hullen zich 
bij optredens in dirndl (dames) en 
gilets met edelweiss (heren). Toch is 
het niet alleen de Weense operette 
muziek, die men ten gehore brengt. 
Juist ook andere, Nederlandstalige 
meezingers worden met veel ple-
zier gezongen, vaak in zorgcentra 
of bij seniorengroepen.(o.a. Zonne-
bloem) Meer informatie via Dicky 
en Kees Oskam, tel 06 29283733 of 
per e-mail: c.oskam33@kpnmail.nl 

Ook in de wintermaanden 
Naar de overkant met de 
pont!
Regio - Brasserie Nieuwe Meer is 
van oorsprong het clubgebouw van 
watersportvereniging Nieuwe Meer 
en sinds 2015 geopend voor niet-le-
den, u, de inwoners van Aalsmeer 
eo. Inmiddels met succes, vanwe-
ge het fantastische terras met uit-
zicht over de gezellige haven met 
haar mooie boten, de leuke entree 
met het handbedienings-pontje, 
maar vooral doordat er met liefde en 
aandacht gekookt wordt en het door 
vlot en attent personeel aan uw ta-

fel wordt gebracht. In de maanden 
november en december bent u nog 
steeds van harte welkom om het 
pontje te nemen om te komen ge-
nieten van de winterse kaart met 
heerlijke stoofschotels, paddenstoel 
gerechten, geroosterde groenten 
en uiteraard de dagverse vis. Ope-
ningstijden t/m 31 oktober: dinsdag 
t/m vrijdag: 16.00 - 22.00 uur, zater-
dag en zondag: 12.00 - 22.00 uur.
November en december: vrijdag, za-
terdag en zondag 16.00 - 22.30 uur

Start Repair Café Uithoorn 
Uithoorn - De medewerkers van 
het Repair Café Uithoorn zijn in 
de maand september weer voor 
de 71e keer gestart met reparaties 
en/of adviezen over alle mogelijke 
huishoudelijke apparatuur: adres 
Buurtnest "t Buurtnest", Arthur 
van Schendellaan 59, 1422 LB Uit-
hoorn. Bovendien zijn ze op woens-

dag 13 september (2e week van de 
maand) gestart met een aantal “try-
outs” op de locatie “Geniet aan de 
Amstel”, Marktplein 2A, in de verga-
derzaal van het oude stadhuis van 
Uithoorn. In de volgende maanden 
kunt u dus bij hen terecht: 1e en 3e 
woensdag: Buurtnest, 2e woens-
dag: Oude Raadhuis

Uithoorns Soul & Motown koor
D-F!NE kan nog leden 
gebruiken!
Uithoorn - Na een gevarieerd en 
geslaagd vorig seizoen gaan de 
dames van D-F!NE na een welver-
diende zomerstop alweer swingend 
het nieuwe seizoen in. Inmiddels 
wordt er alweer druk gerepeteerd 
voor de volgende optredens in de 
regio, houd hun website (www.
soulkoor.nl) of Facebookpagina in 
de gaten voor meer info en details. 
D-F!NE heeft nog plek voor nieuwe 
leden! Lijkt het jou (als vrouw tus-
sen de 18 en 60) leuk om met dit 
koor mee te zingen en swingen? 
Dan is dit een goed moment, want 
er beginnen deze maand al nieuwe 
leden, maar ze kunnen er nog meer 
gebruiken. Bezoek eens een repe-
titie om te luisteren, mee te zingen 
en de sfeer te proeven. Elke woens-

dagavond wordt er gerepeteerd van 
20.00 tot 22.30 uur in “De Morgen-
ster”, de Visserlaan 6 (achter de 
Thamerkerk) in Uithoorn, onder de 
bezielende leiding van dirigente Ju-
lia Scepanovic. Je kunt je aanmel-
den via het contactformulier op de 
website www.soulkoor.nl of via een 
email aan dfinesoulkoor@gmail.
com. D-F!NE kijkt uit naar weer 
een gezellig en muzikaal seizoen! 
D-F!NE zingt voornamelijk Soul & 
Motown nummers met soms een 
uitstapje naar gospel, pop of dis-
co. Nummers van o.a. Aretha Fran-
klin, The Supremes, Stevie Wonder 
en Michael Jackson, maar ook Bru-
no Mars met Uptown Funk, Staying 
Alive van de BeeGees en nog veel 
en veel meer.

Instituut Périne 
Jubileumafsluiting 
sprankelend feest
Regio - Instituut Périne aan de Ge-
nieweg 8 viert dit jaar haar 25 jarig 
bestaan. Dat werd van 19 tot en met 
22 september tot uitdrukking ge-
bracht in de vorm van een feestelijke 
jubileumweek met allerlei activitei-
ten en aantrekkelijke acties op het 
gebied van huidverbetering en huid-
verjonging. Het ging bovendien ge-
paard met het kunnen winnen van 
mooie prijzen. Als klap op de vuur-
pijl was er afgelopen zaterdagmid-
dag 23 september een sprankelend 
feest tot slot voor alle klanten in Ho-
tel Mijdrecht. Die middag bedankte 
Périne met haar team alle mensen 
die in de afgelopen 25 jaar de ver-
zorging van hun huid – met succes 
- aan haar hebben toevertrouwd. De 
festiviteiten vonden plaats in een 
zaal op de begane grond met aan-
sluitend een fraaie terrastuin waar 
het mede dankzij het mooie na-
zomerweer goed toeven was. On-
der het genot van een hapje en een 
drankje hadden tientallen klanten 
en verder genodigden gehoor ge-
geven aan de uitnodiging van Pé-
rine het feest ter afsluiting van de 
viering van het jubileumjaar bij te 
wonen. Behalve een gezellig ‘on-
der ons’ was het tevens het moment 
van de prijsuitreiking die live plaats-
vond. Klanten en andere nieuwsgie-
rige deelnemers aan de jubileum-
week hebben met de verschillende 
acties mooie prijzen gewonnen, on-
der meer door hun deelname de ju-
bileum loterij. Dat bleken aardig wat 
prijswinnaars te zijn. Die werden een 
voor een op het podium geroepen 
om hun prijs in ontvangst te nemen, 
waarvan wij de laatste vijf winnaars 
die een grote prijs hebben gewon-
nen, zullen noemen. Dat waren de 
volgende gelukkigen: De vijfde prijs, 
een Dermatude verzorgingsset t.w.v. 
170,- euro is gewonnen door mevr. 
M. van Leunen uit Almere; de vierde 
prijs, een gratis Couperose Laser-
behandeling gelaat t.w.v. 150,- eu-
ro en aangeboden door MediSkin-
Care, bleek te zijn gewonnen door 

mevr. N. Stokman uit Mijdrecht; de 
derde prijs, een Solis Power Blender 
To Go t.w.v. 299,- euro en aangebo-
den door Koeleman Elektro, had als 
winnaar mevr. M. Koeman uit Vin-
keveen; voor de tweede prijs, een 
Make-up workshop voor 4 personen 
met Youngblood Mineral Cosme-
tics t.w.v. 198,- euro, tekende mevr. 
M. Suer uit Wilnis en de eerste prijs, 
een Heerlijke Verwenmiddag voor 2 
personen t.w.v. 350,- euro, ging naar 
mevr. S. Haenen uit Amstelveen.

Goed doel
Een belangrijk gegeven in de viering 
van dit jubileumjaar was het integre-
ren van een goed doel. In dit geval 
een bijdrage aan de stichting STOP-
hersentumoren. Een en ander ligt 
ten grondslag aan Périne’s vader die 
begin 2013 aan deze aandoening 
overleed. Périne besloot tegelijk met 
de jubileumviering ter nagedach-
tenis aan hem een actie op touw 
te zetten met de samenstelling en 
verkoop van 100 Goodie-bags aan 
klanten om aldus geldelijke mid-
delen in te zamelen voor de stich-
ting. De Goodie-bags gingen grif 
van de hand voor 25,- euro per stuk. 
Die zijn hoger in waarde geworden 
omdat behalve door Instituut Péri-
ne ook leveranciers en ondernemers 
uit de regio daaraan een royale bij-
drage hebben geleverd. Zaterdag-
middag werd door Périne de cheque 
met 2.500,- euro overhandigd aan 
mevrouw M. Kleijn die dit namens 
de stichting in ontvangst nam. Wat 
meer is, er werd buiten de Goodie-
bags zelfs meer gedoneerd, zodat 
er nog een extra cheque kon wor-
den overhandigd. Hierna volgde nog 
een perfect optreden van de char-
mante dameszanggroep O’G3NE die 
bij vele aanwezigen de voetjes van 
de vloer kreeg en de handjes in de 
lucht. Al met al was ook dit net zo-
als bij de jubileumweek weer een 
geslaagd evenement, waarbij zowel 
het feestelijke als serieuze aspect 
ruim onder de aandacht is gebracht.
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Maak kans op een gratis kaartje

Bekroond Circus Sijm komt met 
nieuwe show naar Uithoorn
Uithoorn - Alsof je bij hem te gast 
bent. In zijn piste serveert direc-
teur Alex Sijm van het Noord-Hol-
lands familiecircus een maaltijd van 
spanning, humor, magie en muziek. 
En dat alles overgoten met een saus 
van vaart en ‘aanraakbaarheid’. In 
november is het circus voor haar 
manier van werken onderscheiden 
met de NHN Cultuur Award 2016. 
Om dit te vieren is het gezelschap 
op tournee met een compleet nieu-
we show. Vanaf woensdag 11 okto-
ber 2017 tot en met zondag 15 ok-
tober 2017 staat de verwarmde tent 
aan de Randhoornweg in Uithoorn. 
Circus Sijm presenteert in haar ver-
warmde tent de productie: “De Toe-
komst van de Historie” een ode aan 
het Klassieke circus. Een show met 
twaalf nieuwe acts en speciaal ont-
worpen showkostuums met ve-
ren, glitters en strass. Een gewaag-
de stap, want het publiek is ver-
wend. Televisie en internet biedt 
een overdaad aan amusement. Het 

publiek kan tegenwoordig over-
al terecht voor shows in megaten-
ten en luxe theaters. De intieme 
tent waarin Sijm zijn show presen-
teert, lijkt daarmee een bescheiden 
alternatief, maar dit circus ontleent 
zijn kracht juist aan die kleinscha-
ligheid. In een sfeervolle aankleding 
– met duizenden lampjes – geeft hij 
gasten al een warm onthaal rondom 
de cirkel, die piste wordt genoemd.

Programma
Dan volgt een programma met ar-
tiesten uit alle hoeken van Europa: 
een ontroerend paardennummer 
en spierkracht acrobatiek waar me-
nig sportschool jaloers op zou zijn. 
Het Italiaanse clownsduo Di Lello’s 
blinkt uit met een combinatie van 
muziek, ballet en mimiek waarmee 
het stel bewijst dat humor nauwe-
lijks woorden nodig heeft om tijd-
loos grappig te zijn. In alles blijkt 
de gekozen maat van de tent juist 
groots te zijn. Want als toeschouwer 

voel je de vlammen van de vuur-
spuwer, ruik je de paardjes die met 
pluimen voorbij galopperen en zie 
je het zweet op het voorhoofd van 
de acrobaten. Als de clown even la-
ter zo moet huilen dat de tranen als 
straaltjes richting het publiek stro-
men, voel je letterlijk de betrokken-
heid. Producent Sijm boekt suc-
cesnummers van circussen in heel 
Europa. Daarin schuilt het gevaar 
van een samengeraapt program-
ma, maar met een uitgekiende mix 
van muziek, licht en persoonlijke 
woorden, laat hij, als regisseur, de 
acts naadloos in elkaar overvloeien. 
Daardoor voel je je bij hem te gast. 
Een welkome gast die proeft dat de 
kok en zijn team alles op alles heb-
ben gezet om het de visite naar de 
zin te maken. 

Kaartverkoop
Om het circus betaalbaar te houden 
voor iedereen zijn er zeer aantrek-
kelijke toegangsprijzen vastgesteld.

Wie tot uiterlijk twee uur vóór de 
gekozen voorstelling reserveert via 
www.circussijm.nl betaalt per en-
treebewijs slechts: 12,- euro ( nor-
maal 16,- euro aan de kassa - on-
geacht de leeftijd - 0 & 1 jaar gratis). 
De circuskassa is op voorstellings-
dagen 60 minuten voor aanvang 
van iedere voorstelling geopend.

PRIJSVRAAG
Met welke prijs is Circus Sijm 

in 2016 onderscheiden
Deze krant verloot vrijkaarten 

voor de voorstelling van 
Circus Sijm

Stuurt het juiste antwoord naar: 
prijsvraag@circussijm.nl

Uithoorn - Al maanden zijn de re-
petities in volle gang; Uithoorns To-
neelgroep heeft veel tijd en energie 
en gestoken om deze toneelklassie-
ker op de planken te brengen om zo 
de bezoekers ouderwets te verma-
ken met deze komische thriller.Het 
jaar is 1941, de plaats Brooklyn, New 
York. De twee oudere zussen Abby 
en Martha Brewster hebben eerst 
hun leven gewijd aan de opvoe-
ding van hun neven Mortimer, Jona-
than en Teddy. Mortimer, die nu een  
succesvol theaterrecensent is ge-
worden staat op het punt om te  
trouwen. Teddy heeft nog altijd eni-
ge verzorging nodig; hij denkt dat 
hij president Theodore Roosevelt is 
en dat iedereen in zijn omgeving, 
net als hij, een historisch belang-
rijk persoon is. Hij doet geen vlieg 
kwaad, dus Abby en Martha heb-

ben nog genoeg tijd over om zich 
bezig te houden met hun werk voor 
de liefdadigheid: het opvangen van 
oude, eenzame heren.
Het leven van het ogenschijnlijke 
zondagskind Mortimer wordt volle-
dig op z’n kop gezet doordat hij in-
eens te maken krijgt met een moord, 
een lastige politieagent en de terug-
keer van zijn nare broer Jonathan.  
De problemen van Mortimer nemen 
zulke grote vormen aan dat hij zich 
afvraagt of hij nog wel kán trouwen 
met de liefde van zijn leven…
Nieuwsgierig geworden? De voor-
stellingen zijn op 26, 27 en 28 okto-
ber om 20.15 uur in het Alkwin Kol-
lege, Weegbree 55 in Uithoorn. De 
kaartverkoop is inmiddels gestart 
en de kaarten a €12,50 zijn te koop 
op www.toneelgroepmaskerade.nl 
of telefonisch 06-81228111

Toneelgroep Maskerade 
Geestige toneelnostalgie 

Wie jarig is trakteert!

Modehuis Van Yperen viert 
125-jarig bestaan
Mijdrecht - Dit jaar viert het be-
kende Modehuis Van Yperen in de 
Dorpsstraat zijn 125-jarig bestaan. 
"Dat gaan we doen vanaf donderdag 
28 september, op de verjaardag van 
wijlen mijn vader Ruud, die dan 90 
jaar zou zijn geworden, tot het mid-
den van volgend jaar. Uit de overle-
veringen van de familie Van Yperen 
weten we dat we omstreeks die da-
tum in 1892 zijn ontstaan, maar he-
laas kunnen we daar niets tastbaars 
van vinden. Ook niet via de Kamer 
van Koophandel. Vandaar dat we de 
verjaardag van vader hebben geko-
zen als uitgangspunt en dat vervol-
gens maar over een jaar uitsmeren," 
laat Hans Rensink weten. "Natuur-
lijk gaan we leuke dingen doen en 
aantrekkelijke acties bedenken voor 
onze klanten. Maar we starten met: 
“Wie jarig is trakteert!” Dat houdt in 
dat we om te beginnen onze klan-
ten vanaf de 28e drie dagen lang iets 
lekkers uit Mijdrecht geven".

Hoogwaardige confectie
Modehuis van Yperen heeft zich in 
de loop van de jaren bewust gespe-
cialiseerd in kwalitatief hoogwaardi-
ge en modieuze dames- en heren-
collecties. Hans: "We hebben onze 
collecties samengesteld uit een aan-
tal bekende merken. Op onze heren-
etage bijvoorbeeld de confectie van 
Degel, de shirts van Olymp en Le-
dub, pantalons van Meyer en voor 

de wat meer casual ingestelde man 
Fellows, Pierre Cardin en Bugatti. Zo 
ook op onze damesafdeling met to-
taalcollecties van Frank Walder, Tai-
fun, Comma en Gerry Weber, maar 
ook de jassen van Fuchs&Schmitt, 
blouses van Just White en pantalons 
van Toni. Kortom voor vele smaken 
en talloze momenten en dan ook nog 
eens in een grote matenrange! Voor 
heren van 46 tot 60 en bij de dames 
van 36 tot 50. Dat is in onze ogen ge-
noeg want je kunt ook niet alles in 
huis hebben. In de loop van de jaren 
zijn veel collega's in het dorp neer-
gestreken die een ander assortiment 
brengen. Dat is prettig want samen 
maken we het dorp aantrekkelij-
ker voor de consument. “Wij heb-
ben een modezaak waar naast mo-
dieuze kleding persoonlijke bena-
dering en een eerlijk advies hoog in 
het vaandel staan. Veel mensen den-
ken dat wij alleen maar een ‘klassie-
ke’ kledingzaak zijn en dat is hele-
maal niet zo. Voor alle gelegenhe-
den en ieders smaak hebben wij hier 
passende kleding. Het sociale aspect 
met een praatje en een kopje koffie 
wordt daarbij ook niet vergeten. Het 
hoort bij het winkelbezoek want er 
moet ook een gezellige kant aan het 
shoppen zitten. Onze winkel is in alle 
opzichten beslist de moeite van een 
bezoek waard.” laat Hans Rensink en 
passant weten. Hij wijst erop dat de 
vier medewerksters Nel Bleijendaal, 

Lenneke van der Stam, Marry Bal-
vert en Jannie van de Rotten al ja-
ren lang met elkaar als een vast team 
met plezier bij hem werken. Nel zelfs 
al meer dan 40 jaar! Zij hebben alle-
maal veel ervaring en kennis van het 
vak. Behalve goede adviezen zijn ze 
klantvriendelijk, hebben kijk op de 
zaak en denken mee met hun klan-
ten. Dat zij al die jaren het beste van 
zichzelf in dienst van de klant stel-
len, zegt iets over hun mentaliteit, 
hun inzet en de werksfeer. Zelfs de 
moeder van Hans, mevrouw Rensink, 
speelt achter de coulissen nog een 
‘back-up’ rol in dit typische familie-
bedrijf dat door een goede onderne-
mershand wordt geleid. Houden zo!

Van Yperen door de tijd heen
Modehuis Van Yperen is altijd met 
zijn tijd meegegaan. Behalve dat de 
begane grond van de winkel ooit 
werd aangepast is er in 1987 een 
complete nieuwbouw verrezen. De 
naam Van Yperen in dit verband da-
teert van omstreeks 1892 en is altijd 
een winkel geweest. Begin twintig-
ste eeuw werd het door drie broers 
Van Yperen gerund: Leen had een 
stoffeerdersbedrijf, Han had de win-
kel met stoffen, fournituren en al-
lerhande (werk)kleding en Gerard 
ventte een en ander uit in de re-
gio tot in de Haarlemmermeer toe. 
Ruud Rensink, de vader van de hui-
dige eigenaar, kwam in de jaren zes-

Het ‘jubilerende team’ medewerkers bij Modehuis van Yperen: v.l.n.r. Hans Rensink, Nel Bleijendaal, Jannie van de Rot-
ten, mevrouw Rensink en Lenneke van der Stam. Niet op de foto: Marry Balvert

tig als bedrijfsleider bij hen in dienst. 
Hij was afkomstig uit de confectie-
branche. In 1962 nam hij samen met 
zijn echtgenote de zaak over. In de 
jaren erna hebben zij heel hard ge-
werkt aan de verdere op- en uit-
bouw van de ‘kledingwinkel’ waar 
toen ook nog kinderkleding en linge-
rie werd verkocht. Zoon Hans heeft 
de zaak van zijn (overleden) vader 
in 1995 overgenomen. Vanwege de 
naamsbekendheid werd de naam 
van de modezaak nooit gewijzigd, 
het is een begrip geworden in de re-
gio. Toen het winkelbestand zich in 
Mijdrecht uitbreidde en winkels zich 
meer en meer gingen specialiseren 
in een specifiek aanbod, waaronder 
ook in kleding, werden de lingerie 
en kinderkleding afgestoten. Kwali-
tatief hoogwaardige dames- en he-
renconfectie is uiteindelijk de core-
business van Van Yperen geworden 
en gebleven. “We zijn ooit begon-
nen met 40 vierkante meter winkel-

oppervlak, dat is nu uitgegroeid naar 
duizend vierkante meter. Je zult met 
de stroom mee moeten wil je ook in 
de toekomst aantrekkelijk voor het 
koperspubliek blijven. Dat geldt bij-
voorbeeld voor de komende jaren, 
waarin we plannen hebben om ons 
misschien weer op een andere ma-
nier te profileren. Eerlijk gezegd ben 
ik net zo benieuwd als ieder ander 
wat het dan zal gaan worden. Er zijn 
wel ideeën over maar de realiteit is 
altijd weer een verrassing,” memo-
reert Rensink.

Lokaal actief
In de loop der jaren heeft Hans 
Rensink zich buiten het modehuis 
ook op andere manieren binnen 
de Mijdrechtse samenleving ver-
dienstelijk gemaakt. Zo is hij jaren 
lang actief geweest bij de vrijwillige 
brandweer in Mijdrecht en hij was 
12 jaar voorzitter van wat toen nog 
de Handels Vereniging Mijdrecht 

(HVM) was, tegenwoordig Koop-
centrum Mijdrecht. Die functie heeft 
hij mede om gezondheidsredenen 
overgedragen aan Paul Reurings Sr., 
maar ook omdat hij zich meer met 
zijn winkel wilde bezighouden in een 
tijd dat de confectiesector in de loop 
van de tijd verder onder druk is ko-
men te staan. Hij volgt echter op de 
voet de ontwikkelingen in ‘onderne-
mend’ Mijdrecht op het gebied van 
het winkelbestand en de ingezette 
renovatie en nieuwbouw van de ver-
schillende projecten. Niet in de laat-
ste plaats de politieke ontwikkelin-
gen in de regio. “Ik ben blij met alle 
positieve ontwikkelingen in ons dorp 
waar we allemaal profijt van heb-
ben. Die zijn voor het dorp heel erg 
goed,” besluit Rensink die zich ver-
der gaat beraden om het jubileum-
jaar van zijn modehuis op de rails te 
zetten met enkele aardige activitei-
ten en passende aanbiedingen voor 
zijn klanten.

Geen krant?
0297-581698

NISSAN MICRA

* De voordeel actie bestaat uit € 2.250 korting en € 500 inruilpremie. Vraag naar de exacte voorwaarden.
Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

NÚ € 2.750
VOORDEEL*

NOG SLECHTS
6 BESCHIKBAAR
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Uithoorn - Zoals in heel Nederland het geval was, 
werden er ook in Uithoorn en De Kwakel in heel wat 
buurten vol overgave deelgenomen aan de landelij-
ke ‘ burendag’. We konden lang niet bij alle gezellig-
heden aanwezig zijn, maar we hebben er een selec-
tie uit gemaakt: Buurtbeheer de Legmeer heeft af-
gelopen zaterdag onder fraaie nazomerse weers-
omstandigheden Burendag kunnen vieren op het 
Legmeerplein. Mede daardoor waren er veel be-
zoekers. De band Broonzy Ben heeft de hele mid-
dag iedereen vermaakt met leuke muziek. Er 
was informatie beschikbaar van de verschillen-
de partners die op Burendag met een standje 
aanwezig waren. Van de zorgboerderij Inner-art 
was Gera van Hoogedoorn aanwezig. Ook ga-
ven verschillende leden van de gemeenteraads-
fractie van DUS! Blijk van hun belangstelling 
alsook de wethouders Marvin Polak (VVD) en 
Ria Zijlstra (DUS!). Kinderen konden zich naar 
hartenlust vermaken met het springkussen, de 
sjoelbak, het schilderen, hoepelen, diabolo en 
stoepkrijten. Onder het genot van een hap-
je en een drankje werd het weer een gezel-
lige middag die werd besloten met een klei-
ne prijsuitreiking van de loterij van de deel-
nemers aan het schilderen. Het was daarna 
nog lang gezellig ‘onrustig’ op het Legmeer-
plein! Graag tot een volgende keer!

Multalulilaan
Om 11.00 uur werd er met de buren ren en lang-

lopende passanten aan de koffi etafel op de Multatulilaan heel 
wat afgepraat en gelachen. Wat een gezelligheid,  even aandacht 
voor en met elkaar,  met dank aan Afra en Cecil voor de tulband en 
cake. Groetjes Simon en Karin Verberg.

Zijdelwaard
Buurtbeheer Zijdelwaard organiseerde net als in voorgaande jaren 
weer een aantal activiteiten op Burendag. Anders dan in die vori-
ge jaren viel nu de opkomst erg tegen. Zangeres JUUZZ (Judith 
Beuse) had er duidelijk zin in toen ze afgelopen zaterdag om even 
over twee begon met zingen. Op uitnodiging van Buurtbeheer Zij-
delwaard bracht ze bij winkelcentrum Zijdelwaard een selectie uit 
haar repertoire van jazzy liedjes. Jammer was dat blijkbaar maar 
zo weinig buurtbewoners van dit evenement op de hoogte waren, 
want het aantal luisteraars was beperkt. Ook het aantal kinderen 
dat kwam touwtjetrekken was beduidend minder dan in voorgaan-
de jaren. Voor diegenen die wel kwamen was het toch gezellig. Er 
was tijd voor een hapje en een drankje en dat samen met de swin-
gende muziek van JUUZZ zorgde voor de nodige sfeer. Ondanks de 
matige belangstelling bedankt Buurtbeheer Zijdelwaard Judith voor 
haar zang en Albert Heijn, het Volendammer Vispaleis en Kwalitaria 
voor de sponsoring van de inwendige mens.

De Kwakel
In De Kwakel warem de vrijwilligers al vroeg uit de veren. Om half 
negen kon iedereen die daar zin in had aanschuiven voor het ont-

bijt. Helaas liep het zeker het eerste uur niet echt. Nu 10 uur 
werd het toch nog gezellig druk
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in Uithoorn en 
De Kwakel
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Huis kopen? Doe het juist nu! 
Regio - De NMV Open Huizen Dag 
staat weer voor de deur. Op zater-
dag 30 september kunt u tussen 
11.00 en 15.Huis kopen? Doe het 
juist nu! 00 uur veel huizen zonder 
afspraak geheel vrijblijvend bezich-
tigen. Twijfelt u of dit hét juiste mo-
ment is om een huis te kopen? Hy-
potheekCompany De Ronde Venen 
geeft u graag 4 redenen waarom u 
juist nu actie dient te ondernemen. 

1. Profiteer nu van een 
 lage maandlast 
De hypotheekrente is nog steeds 
historisch laag. Voor u de kans om 
voordelig te financieren en mis-
schien wel te kiezen voor een koop-
woning in plaats van huren. Naast 
de hypotheekrente wil Hypotheek-
Company De Ronde Venen u ook 
graag wijzen op het belang van 
de voorwaarden. Op basis van uw 
wensen en behoefte vergelijken wij 
alle aanbieders in ons assortiment 
en maken wij een advies dat het 
beste bij uw situatie past. 

2. Kosten koper nu nog 
 meefinancieren 
De maximale hypotheek die u kunt 
lenen is op dit moment nog 101% 
van de woningwaarde, maar daalt 
per 1 januari 2018 naar 100%. Dit 
betekent dat u dan meer eigen geld 
dient in te brengen om de kosten 
koper zoals makelaarskosten, taxa-
tiekosten en notariskosten te beta-
len. Hoeveel dit is verschilt per situ-
atie. Gemiddeld kunt u denken aan 
5 tot 6 procent van de koopsom; al 
gauw meer dan 10.000 euro. 

3. Profiteer nu nog optimaal van de 
 restschuldfinanciering
Vanaf 1 januari 2018 is restschuldfi-
nanciering niet meer fiscaal aftrek-
baar. Verkoopt u voor 2018 uw wo-
ning dan mag u nog maximaal 15 
jaar na de verkoopdatum de betaal-
de rente en financieringskosten af-
trekken. 

4. Nu kopen voor een goede prijs 
Het gaat weer goed op de woning-
markt. Huizen worden steeds snel-
ler verkocht en de verwachting is 
dat de prijzen de komende jaren 
zullen blijven stijgen. Ga dus nu op 
zoek en wellicht koopt u uw droom-
huis nu nog voor een goede prijs. 

Kortom: 4 redenen om niet te wach-
ten, maar nu actie te ondernemen. 
HypotheekCompany De Ronde Ve-
nen helpt u graag met al uw finan-
ciële vragen. Bel ons vandaag nog 
op 0297-250301 en maak een af-
spraak. Daar wordt u altijd wijzer 
van!

Ierse nachten van Eric en 
Leonie vallen in de smaak 
Uithoorn - In oktober vorig jaar zat 
gitarist Eric Vaarzon Morel nog al-
leen op het podium van de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU) in de Thamerkerk. Zondag-
middag werd hij op dat podium ver-
gezeld door de veelzijdige presen-
tatrice, theatervouw en zangeres 
Leonie Jansen. Het in groten geta-
le gekomen SCAU-publiek kreeg 
in de volle zaal de primeur van hun 
nieuwe programma“Ierse Nachten”. 
Pas in oktober gaan Vaarzon Mo-
rel en Jansen daarmee officieel het 
land in, maar in de SCAU-serie zon-
dagmiddagconcerten paste toeval-
lig net een try-out vóór de première 
elders. Dat bleek een goede greep, 
gezien en gehoord het tussen de 

nummers telkens opklinkende ste-
vige applaus. Wethouder Ria Zijlstra 
opende deze zonnige en feestelijke 
muziekmiddag met alvast haar feli-
citaties voor de in 2018 vijfentwin-
tig jaar actieve SCAU uit te spre-
ken. SCAU-bestuurslid Carel Nieber 
riep het publiek op om vooral eens 
te kijken naar de vernieuwde websi-
te van de SCAU (www.scau.nl). Die 
biedt nu behalve informatie ook de 
eigentijdse mogelijkheid om digitaal 
abonnementen en losse kaarten te 
bestellen.

Muzikale verbindingen tussen 
Spanje en Ierland 
Na deze korte toespraken brand-
den de beide muzikanten los. Door 

Uithoorn - Na meer dan veertig 
jaar met veel inzet en plezier in het 
basisonderwijs te hebben gewerkt 
neemt kleuterjuf Elma Bläser op 
vrijdag 6 oktober afscheid van het 
Duet. Dat gebeurt met een feeste-
lijke receptie van 16.00 – 18.00 uur 
waar ouders en oud-leerlingen af-
scheid van haar kunnen nemen. 
Om organisatorische redenen wor-
den belangstellenden vriendelijke 
verzocht hun komt via e-mail (in-
fo@hetduet.nl) even te bevestigen. 
Elma heeft van meet af aan bij het 
onderwijs gewerkt. “In de tweede 
klas van de lagere school riep ik al 
dat ik kleuterleidster wilde worden. 
Ik heb daartoe een kleuteroplei-
ding gevolgd. Ben geboren en ge-
togen in Nieuwer Amstel – tegen-
woordig Amstelveen. In die plaats 
ben ik ook begonnen in het onder-
wijs. Vervolgens werd het een ba-
sisschool in Langeraar waar ik een 
aantal jaren heb gewerkt. Dat was 
in de tijd dat de kleuterschool in de 
lagere school werd geïntegreerd tot 
basisschool. Het was een interes-

sante tijd en ik had toen al applica-
tiecursussen gevolgd om in het he-
le basisonderwijs les te mogen ge-
ven,” vertelt Elma. “Vervolgens heb 
ik als hoofdleidster bij de Willibrord-
school in het Herman Gorterhof ge-
solliciteerd. Daar was wel een lage-
re school maar geen kleuterschool. 
Die heb ik toen opgezet en vervol-
gens in de lagere school (basis-
school) laten opgegaan. Daar heb 
ik vier jaar gewerkt waarna ik zwan-
ger werd en toen kon je niet verder, 
want deeltijd bestond destijds niet. 
We praten dan over medio de jaren 
tachtig waarbij ik wel vaak als inval-
ler werd gevraagd op diverse scho-
len in de regio. Op verzoek kwam 
ik uiteindelijk terecht bij de basis-
school Hubertus – wat later de Re-
genboog is geworden - op de Johan 
de Wittlaan in Uithoorn. Daar kon ik 
aan de slag, eerst als invaller en la-
ter in vaste dienst. Ook de Nicolaas-
school en de Dolfijn zijn daar ge-
vestigd geweest, maar die zijn la-
ter naar de Brede School in de Leg-
meer verhuisd. Om een lang verhaal 

Juf Elma Bläser neemt 
afscheid bij het Duet

Uithoorn - Op woensdag 20 sep-
tember rond vijf uur in de middag 
kreeg de politie een melding dat 
er bij een woning aan Het Korte  
Eind een pistool in het raamkozijn 
zou liggen. Agenten zijn ter plaat-
se gegaan en kregen van de offi-
cier groen licht om het huis te be-
treden. Het wapen in het raamko-
zijn bleek een gaspistool te zijn. In 
de woonkamer troffen de agenten 

verder  twee luchtbuksen aan. Deze 
hingen als decoratie aan een muur.  
Het onderzoek ging door naar de 
schuur waar een kleine hennep-
kwekerij werd aangetroffen en in de 
aanbouw stonden de agenten oog 
in oog met twee hele forse hennep-
planten. Alle planten zijn vernietigd 
en de apparatuur en de wapens zijn 
in beslag genomen. De eigenaar 
moet zich verantwoorden bij justitie.

Wapens en hennep in woning

kort te maken, de Regenboog is sa-
men met onder meer de verschillen-
de kinderopvang instellingen, peu-
terspeelzaal en de buitenschool-
se opvang opgegaan in het Duet. 
Die hebben zich in 2014 gevestigd 
in de nieuwe school aan de Prinses 
Christinalaan wat de naam Integraal 
Kindcentrum (IKC) Thamerdal heeft 
gekregen. Vanzelfsprekend ben ik 
toen mee verhuisd en dus neem ik 
hier ook afscheid,” aldus Elma die 
als een vlotte vertelster haar onder-
wijsloopbaan in het kort de revue 
liet passeren.

Weemoed
Elma kan honderduit praten over 
het huidige basisonderwijs, bij-
voorbeeld over de kinderen die in-
stromen en soms heel veel van el-
kaar verschillen, de begeleiding die 
daaraan vastzit, de vele regelgeving 
waarmee docenten worden gecon-
fronteerd, de methode van lesge-
ven (analoog en digitaal), het ge-
bruik van de computer, het feno-
meen sociale media via de smart-
phone (pesten, ook al komt dat op 
het Duet nauwelijks of niet voor), 
de bijscholing die docenten regel-
matig moeten volgen enzovoort. 
Maar eveneens over de zorg dat het 
kind ook nog ‘kind’ moet kunnen 
zijn door het bijvoorbeeld vrij te la-
ten spelen zonder het steeds onder 
het juk van verplichtingen te laten 
lopen. Anderzijds dienen kinderen 
wél datgene te krijgen in het on-
derwijs wat ze nodig hebben. Daar-
naast hebben docenten ook nog te 
maken met passend onderwijs, wat 
weer een problematiek op zich met 
zich meebrengt. Elma weet er het 
nodige van en heeft in al die jaren 
veel veranderingen in het onderwijs 
meegemaakt. Uit dit alles spreekt 
de ervaring van iemand die meer 
dan veertig jaar voor de klas heeft 
gestaan en kinderen heeft begeleid. 
Tot op de dag van vandaag zegt zij 
dat met heel veel plezier, passie 
en inzet te hebben gedaan. “Maar 

er komt een tijd dat ik daarvan af-
scheid moet nemen, omdat de pen-
sioengerechtigde leeftijd komt op-
doemen, zij het dan dat ik dat met 
weemoed ervaar,” aldus Elma die 
aangeeft dat er toch wel wat minder 
regelgeving uit Den Haag richting 
het onderwijs zou moeten stromen. 
“Soms had ik het idee dat ik eerder 
een administratief medewerkster 
was dan dat ik voor de klas stond. 
Aan de andere kant is het ook goed 
dat alles van kinderen wordt geno-
teerd en bijgehouden om jezelf een 
juist beeld te kunnen blijven vormen 
van hun ontwikkeling en vorderin-
gen. Indien nodig kan je dan bijstu-
ren in de begeleiding.”

Volgende levensfase
Het zal Elma in eerste aanleg moei-
lijk vallen het onderwijs te verlaten. 
Zij zal de kinderen missen zegt zij. 
Aan de andere kant krijgt ze nu vrije 
tijd om samen met haar man leuke 
dingen te doen zodra die ook ge-
pensioneerd wordt. Onder meer rei-
zen is hun passie. Samen met haar 
man woont ze al weer sinds 1990 in 
Amstelhoek met een mooie ruime 
tuin waarin appel- en pruimenbo-
men groeien. Ze hebben drie kinde-
ren die allen een eigen gezin heb-
ben. Elma hoopt tijdens haar af-
scheidsreceptie veel van haar oud-
leerlingen en ouders van kinde-
ren te ontmoeten om nog wat her-
inneringen op te halen. Daarna 
gaat haar ‘volgende levensfase’ in 
met veel vrijetijdsbestedingen, zo-
als wandelen, reizen en het plan om 
een cursus Spaans te volgen. Altijd 
handig als je in Spaanstalige lan-
den komt; bovendien woont een fa-
milielid van haar in Madrid waar de 
reis nog wel eens heengaat. Niet 
in de laatste plaats komt er nu ook 
meer aandacht voor de kleinkinde-
ren. Elma, geniet van alle gezellige 
en mooie dingen die je ten deel zul-
len vallen in de komende vrije tijd. 
Bedankt voor al je formidabele inzet 
op school en het ga je goed!

zijn jarenlange ervaring in Spanje is 
Vaarzon Morel bekend als een spe-
cialist in de typisch Spaanse gitaar-
muziek met zijn vlammende flamen-

co- en fandangoklanken. Maar Eric 
en Leonie lieten zondagmiddag ho-
ren en zien dat er verrassende ver-
bindingslijnen lopen tussen Span-

je en Ierland. Het DNA van het Ier-
se en het Spaanse volk blijkt niet al-
leen muzikaal overeenkomsten te 
vertonen. Ook wat betreft het ka-
rakter van mythen en sagen zijn er 
opmerkelijke verbindingen tussen 
het Spaanse en het Ierse volk met 
zijn Keltische wortels. Ontspannen 
toegelicht door de spelers en vro-
lijk communicerend werd een kleu-
rige en afwisselende reeks muzikale 
verhalen de enthousiaste zaal in ge-
speeld. Nu eens virtuoos door Eric 
solo op gitaar, dan weer als eens-
gezind gitaarduo of met Leonie 
mooi zingend of ritmisch tromme-
lend. Het publiek, met veel nieuwe 

bezoekers van de SCAU-middagen, 
genoot. Dat bleek wel uit het krach-
tige slotapplaus. Het werd een suc-
cesvolle try-out van een programma 
waarmee Eric Vaarzon Morel en Le-
onie Jansen met een gerust gevoel 
andere Nederlandse podia kunnen 
betreden. Op zondag 15 oktober, 
aanvang wederom 14.30 uur, komt 
de jonge talentvolle bariton Raoul 
Steffani met pianist Daan Boertien 
aan het SCAU-publiek in de Tha-
merkerk laten horen dat hij na zijn 
opvallende presentatie in het TV-
programma “Podium Witteman” on-
getwijfeld aan het begin staat van 
een prachtige muzikale carrière.

www.kinderfonds.nl

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.  
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg. Een ziek kind

kan niet zonder 
zijn ouders





Careyn Maria-Oord 80 jaar
Feestweek met ‘verbondenheid’ als thema

Vinkeveen - Van 18 tot en met 23 september was het feest in 
Careyn Maria-Oord te Vinkeveen. Het zorgcentrum vierde haar 80 jarig 

bestaan met elke dag verrassende activiteiten voor de bewoners. Burgemees-
ter Maarten Divendal van De Ronde Venen gaf op maandag het startschot met het 

aansnijden van een feestelijke taart. ’s Middags kwamen leerlingen van basisschool St. Jo-
zef op bezoek die met bewoners en vrijwilligers in de weer gingen met bloemstukjes voor el-zef op bezoek die met bewoners en vrijwilligers in de weer gingen met bloemstukjes voor el-

ke afdeling. Met een ware bloemenzee als resultaat. ’s Avonds vond de opening plaats van het ke afdeling. Met een ware bloemenzee als resultaat. ’s Avonds vond de opening plaats van het ke afdeling. Met een ware bloemenzee als resultaat. ’s Avonds vond de opening plaats van het 
terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met 

een glimlach’, met workshops ‘schilderen en collages’ voor de bewoners, en een demonstratie et-een glimlach’, met workshops ‘schilderen en collages’ voor de bewoners, en een demonstratie et-een glimlach’, met workshops ‘schilderen en collages’ voor de bewoners, en een demonstratie et-
sen maken. In de avond gingen de voetjes van de vloer met livemuziek.sen maken. In de avond gingen de voetjes van de vloer met livemuziek.sen maken. In de avond gingen de voetjes van de vloer met livemuziek.

Schoolkinderen
De volgende dag stonden schoolkinderen op de stoep om met bewoners gymnastiek-oefeningen De volgende dag stonden schoolkinderen op de stoep om met bewoners gymnastiek-oefeningen De volgende dag stonden schoolkinderen op de stoep om met bewoners gymnastiek-oefeningen 
te doen en waarna ’s middags iedereen vol spanning uitkeek naar een optreden van Willeke Al-te doen en waarna ’s middags iedereen vol spanning uitkeek naar een optreden van Willeke Al-te doen en waarna ’s middags iedereen vol spanning uitkeek naar een optreden van Willeke Al-
berti. In een bomvol restaurant zong ze bekende liedjes van vroeger die vaak uit volle borst wer-berti. In een bomvol restaurant zong ze bekende liedjes van vroeger die vaak uit volle borst wer-berti. In een bomvol restaurant zong ze bekende liedjes van vroeger die vaak uit volle borst wer-
den meegezongen. Ook de vrijwilligers van Maria-Oord werden niet vergeten. Zij vierden op den meegezongen. Ook de vrijwilligers van Maria-Oord werden niet vergeten. Zij vierden op den meegezongen. Ook de vrijwilligers van Maria-Oord werden niet vergeten. Zij vierden op 
donderdag hun ’vrijwilligersfeest’. Die middag begon ook de ‘verwenmiddag’ met nagels lak-donderdag hun ’vrijwilligersfeest’. Die middag begon ook de ‘verwenmiddag’ met nagels lak-donderdag hun ’vrijwilligersfeest’. Die middag begon ook de ‘verwenmiddag’ met nagels lak-
ken, opmaken, een massage en een proeverij. ’s Avonds was het uit eten geblazen in ei-ken, opmaken, een massage en een proeverij. ’s Avonds was het uit eten geblazen in ei-ken, opmaken, een massage en een proeverij. ’s Avonds was het uit eten geblazen in ei-
gen huis.gen huis.
Zanger Berry Verkuil gaf op vrijdag acte de présence en wist al vroeg de sfeer er goed Zanger Berry Verkuil gaf op vrijdag acte de présence en wist al vroeg de sfeer er goed Zanger Berry Verkuil gaf op vrijdag acte de présence en wist al vroeg de sfeer er goed 
in te krijgen. De dag werd afgesloten met een feestje voor de medewerkers.in te krijgen. De dag werd afgesloten met een feestje voor de medewerkers.in te krijgen. De dag werd afgesloten met een feestje voor de medewerkers.
De feestweek werd zaterdag afgesloten met de buren van De Broedplaats. Een De feestweek werd zaterdag afgesloten met de buren van De Broedplaats. Een De feestweek werd zaterdag afgesloten met de buren van De Broedplaats. Een 
gezellig plein met veel kraampjes, een draaiorgel en een heerlijk zonnetje. gezellig plein met veel kraampjes, een draaiorgel en een heerlijk zonnetje. gezellig plein met veel kraampjes, een draaiorgel en een heerlijk zonnetje. 

De band Point of U zorgde voor nog meer sfeer en een mooie afsluiter 
met het nummer ‘Iedereen is van de wereld.’
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Een zeventigplusser in de 
B-lijn! Er zijn bridgers die het in 
hun hele bridgecarrière niet heb-
ben meegemaakt en ook niet zullen 
meemaken.
Maar op de tweede zitting van de 
parencompetitie behaalden Tru-
dy Fernhout & Cisca Goudsmit de-
ze score royaal. Zij werden eerste in 
hun lijn met 73,25%. Op de tweede 
plaats ook niet onverdienstelijk Ank 
Reems & Sonja Reeders met 67% 
rond. Derde werd gelegenheidspaar 
Jetty Weening en Elly van Nieuw-
koop met 59,83%.
In de A-lijn scoorden Kitty van Beem 
en Janny Streng deze week het bes-
te met een mooie 67,92%. Daar ein-
digden op twee Geke Ludwig & 

Margo Zuidema met 57,50% en de 
derde plek was voor Tini Geeling & 
Paula Kniep met 57,08%.
Na twee gespeelde zittingen onder-
staand de competitiestand tot nu 
toe in de A-lijn: 1. Kitty & Janny, 2. 
Geke & Margo, 3. An van Schaick & 
Lea Wit.
In de B-lijn promoveren na zes zit-
tingen de beste vier paren. Met nog 
vier keer te gaan worden deze bo-
venste plaatsen nu ingenomen door 
1. Trudy & Cisca, 2. Ank & Sonja, 3. 
Ina Melkman & Jetty Weening en 4. 
Atie de Jong & Hans Warmenhoven.
Maar… tot nu toe behaalde resul-
taten bieden geen garantie voor de 
toekomst.
Het kan nog alle kanten op!

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Aanstaande, vrijdag29 
september om 20.00 uur gaat het 
klaverjasseizoen bij Legmeervo-
gels van start. In het nieuwe seizoen 
zijn er geen wijzigingen wat betreft 
de avond. Er worden 4 rondes ge-
speeld. Na afloop gelijk de prijsuit-
reiking. Geen competitie. Elke avond 
staat op zich. Het moet gewoon een 
gezellige, ontspannen  klaverjas-
avond worden. Wat ook weer tot de 
mogelijkheden behoort is dat u met 

de auto door kunt rijden naar het 
clubhuis. Let wel even op, mogelijk 
zijn er wat obstakels op de weg in 
verband met het aanleggen van ka-
bels voor het nieuwe clubhuis van 
de UWTC. 
Om mee te kaarten hoeft u geen 
lid te zijn van Legmeervogels hoor.  
Voor een leuke en gezellige klaver-
jasavond komt u vrijdag 29 septem-
ber naar Legmeervogels, aanvang 
20.00 uur.

Op en neer bij 
ladderbridge De Legmeer
Uithoorn - Na de derde avond lad-
derbridge komt er al enige tekening 
in de strijd om de hoogste treden.
Een voorlopige tussenstand toont 
Hannie & Hein van der Aat met 
61,69% gemiddeld op de hoogste 
sport, maar daar zit wel een keer 
afwezig bij, zodat hun gemiddelde 
lekker doorloopt.
Een zuiverder beeld, alom aanwe-
zig, geeft de tweede plek van Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister met 
57,19% en Nel & Adriaan Koele-
man met 57,13% op plaats drie. Eli-
sabeth van den Berg is verantwoor-
delijk voor de fraaie vierde positie 
met 55,56%, deze avond gesteund 
door een prima combi vervangster 
als bridgepartner. Jan de Jong & 
Theo Klein staan met 54,87% op vijf 
en sluiten zo de top af. Laatst ge-
noemden toonden zich met 60,76% 
voor een keer de sterksten van deze 
derde avond. Elisabeth &  Ria Ver-
kerk volgden daar vlak achter met 
60,53% en Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers zaten ook weer 
eens in de lift als derde met 59,61%. 

Het zelfde gaat op voor Maria Baas 
& Klaas Verrips die nu met een pri-
ma 59,49% vierde werden. Voor Riet 
& Wim Beijer liep het ook lekker 
met 58,80% als vijfde. Frans Kaan-
dorp vormde ook een combinatie 
en scoorde daar als zesde 58,56% 
mee, weer net voor André van He-
rel & Cora de Vroom die met hun 
58,22% ook maar erg weinig toe-
gaven. Lenie Pfeiffer & Tina Wage-
naar klommen naar acht met 57,75% 
en maakten zo drie sporten verschil 
met nummer negen, Ankie Bots & 
Agnes Kroes, die op 54,17% uitkwa-
men. Nel & Adriaan nestelden zich 
tenslotte met 54,05% bij de top tien 
van de bijna vijftig paren.
Met nog twee ladders te gaan kunt 
u nog mee klimmen. Hoe u dat moet 
aanpakken kan het secretariaat u 
vertellen.
E- mail: gerdaschavemaker@live.nl 
of telefonisch 0297 567458. Bridge-
club De Legmeer speelt op de 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Partycentrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn.

KDO volleybal dames 
weer van start
De Kwakel - Vorige week is het 
volleybal seizoen bij KDO De Kwa-
kel weer begonnen en maakt da-
mes 1 zich klaar voor een heel sei-
zoen wedstrijden spelen in de regio. 
Aan het einde van het vorige sei-
zoen zijn ze met het team in nieu-
we jasjes en volleybal broekjes ge-
stoken door sponsor Fa. Burggraaf 
& Zn Zeilmakerij. . Zo ziet het team 
er weer tip top uit. Ze hebben weer 
zin in een sportief volleybal seizoen 

waarin ze op de dinsdag van 19.00-
20.30 met elkaar trainen en gemid-
deld 1 keer in de 2 weken een wed-
strijd hebben. Mocht je ook zin heb-
ben om te komen volleyballen ben 
je van harte welkom. Tevens hebben 
zij een recreanten team die op het 
zelfde tijdstipt traint. Je mag altijd 
eerst een paar keer komen mee trai-
nen om te ervaren hoe je het vindt. 
Trek je sportschoenen uit de kast en 
kom gezellig mee doen!

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 21 sep-
tember vond weer de wekelijkse 
klaverjasavond in de Schutse plaats 
waaraan ditmaal door 41 liefheb-
bers werd deelgenomen. Winnaar  
werd  deze avond Louis Franken  
met 7137 punten.
Als tweede eindigde op zeer korte 
afstand Richard van de Bergh met 
7120 punten en Ria Smit ging er met 
de derde prijs vandoor. Haar totaal 
bedroeg 7094 punten.
De minst scorende deelneemster 
was deze keer Jacqueline van de 
Bergh. Zij wist niet meer dan 4237 
punten bij elkaar te sprokkelen en 
kwam daardoor in het bezit van de 

poedelprijs. De marsenprijzen, be-
staande uit een boeket bloemen 
van DUO plant, gingen deze avond 
naar Jan Schuurman, Egbert Ver-
kerk en Bep Groeneveld, terwijl de 
cadeaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, in deze catego-
rie gewonnen werden door Gonny 
de Kuiper, Douwe Douwstra, Johan 
Zeldenthuis en Marian van Gestel. 
Flessen wijn waren deze keer voor 
Corrie Smit, Fred Witsel en Jan de 
Kuijer.
De eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op donderdag 28 sep-
tember in de Schutse, Merodelaan 1 
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Opstartproblemen bij BVK
De Kwalel - Het was een vreemde 
gewaarwording voor de leden van 
de BVK afgelopen donderdag die 
tussen 19.15 en 19.30 uur kwamen 
binnen druppelen in Dorpshuis De 
Quakel.
Zonder dat zij zich dat mogelijk al-
tijd realiseren zijn zij natuurlijk ge-
wend (of is verwend een beter 
woord?) dat de tafels klaar staan en 
de loopbriefjes klaar liggen, zodat 
rond 19.45 uur met het bridgen ge-
start kan worden.
Deze keer was dat niet het geval. De 
tafels waren wel klaar, maar omdat 
de computer bij het opstarten be-
sloot eerst maar even een ‘update’ 
uit te voeren trad er wat vertraging 
op. Vaak duurt zo’n update maar 
een paar minuten, maar nu was het 
ruim 3 kwartier, zodat pas tegen 
achten de loopbriefjes uit de prin-
ter kwamen rollen en bijna een half 
uur later dan normaal gestart kon 
worden. Niemand maalde er verder 
overigens om.

A lijn
In de A lijn was er sprake van een 
historisch moment voor paar Jan 
van der Knaap-Jaap Verhoef, die het 
genoegen van hun allereerste eer-
ste plaats in die lijn mochten sma-
ken. Hun score van 59,03% was vol-
doende om de andere paren achter 
zich te laten en en passant ook de 
1e plaats in de totaalstand na 3 ron-
den over te nemen.
Er was een gedeelde 2e/3e plaats 
voor de echtparen Marion en Wim 
Noom en Tiny en Adriaan Kooyman 
met 56,6%.
Riet Wesselingh en Janny Snabel 
veroverden de 14e plaats van de 14 
paren in deze lijn.

B lijn
In de B lijn de topscore van de 
avond. Christa Leuven en Rita Rit-
zen maakten gehakt van de rest van 
het deelnemersveld door 66,67% bij 
elkaar te spelen. Emmy en Gerard 
van Beek deden met 61,81% niet-
temin ook zeer goede zaken voor 
het algemeen klassement. Zij maak-
ten een flinke sprong naar de 11e 
plaats, waar Christa en Rita zelfs 
oprukten naar plaats 4.
Agnes de Kuijer en Ans Nieuwen-
dijk werden met 55,21% 3e.
Ben Terra vormde een gelegen-
heidspaar met Jan Streng en dat 
liep niet helemaal goed af. Zij haal-
den niettemin bijna 40%, maar dat 
was niet genoeg om de laatste 
plaats te ontlopen.

C lijn
In de C lijn lagen de scores dicht bij 
elkaar. De hoogste score in deze lijn 
was voor Addie de Zwart en Hettie 
Kesting met 58,33%, de 2e voor Atie 
en Wan Overwater met 56,67% en 
de 3e voor Rie Bezuyen en Gerbrand 
van Nigtevegt met 55,42%.
In deze lijn kwamen de beide Jo-
pen Buskermolen en Zoethout de 
sfeer bij de BVK eens proeven en 
ondanks de eerder genoemde op-
startproblemen  gaven zij aan het 
goed naar hun zin te hebben ge-
had, wat voor de  andere leden ui-
teraard geen verrassing was, want 
de BVK is nu eenmaal een gemoe-
delijke club.
Volgende week de 4e ronde van de 
laddercompetitie, waarna het pa-
rengeweld weer zal losbarsten. Pas 
in de laatste weken van het seizoen 
wordt de laddercompetitie weer 
hervat.

Kansloos KDO JG1 
verliest van Olympia
De Kwakel - De junioren G-voet-
ballers hadden er allemaal zin in. 
Lekker weer voetballen. De eerste 
wedstrijd viel nog in het water maar 
nu kon het toch starten. Bij de start 
van de competitie was wel duidelijk 
dat de samensmelting van KDO JG1 
en JG2 een duidelijk jonger team 
zou opleveren ten opzichte van de 
tegenstanders.
De leeftijd opbouw van Olympia was 
gemiddeld iets hoger dan van KDO 
dat bleek ook wel in de wedstrijd. 
Bij Olympia stond een laatste man 
die veel aanvallen van KDO onscha-
delijk kon maken. Daarnaast zorg-
de de spelers van KDO zelf voor 
een makkelijke dag voor de keep-

ster door veelvuldig naast het doel 
te mikken. Tijdens de rust keek KDO 
tegen een achterstand aan van 0-5. 
In de 2e helft had KDO een speler 
meer op het veld. De speciale af-
spraken in het G-voetbal laten dat 
toe en de coaches van beide teams 
zorgen ervoor dat er een leuke wed-
strijd ontstaat voor beide teams. De 
extra speler op het veld weerhield 
Olympia er niet van om opnieuw te 
scoren. Uiteindelijk kon KDO toch 
nog een eretreffer scoren. Aan-
voerder Dylan schoot de bal kei-
hard langs de keepster van Olym-
pia. Waardoor er een eindstand van 
KDO JG1-Olympia van 1-6 op het 
scorebord kwam.

KDO G1 aan het eind op 
winst tegen Argon G1
De Kwakel - Na een slechte gene-
rale in het bekertoernooi was zater-
dag de eerste echte competitiewed-
strijd van dit seizoen. Eindelijk na-
zomer en heerlijk voetbalweer. De 
wedstrijd werd uiterst sportief ge-
speeld en beide teams kwamen 
maar niet tot een doelpunt. Uitein-
delijk werd het een wedstrijd van de 
keepers. Wie van de twee keepers 
houdt het langste stand in de wed-
strijd.
Door het open karakter van de wed-
strijd kregen zowel KDO als Argon 
een aantal opgelegde kansen maar 
zeker in de 1e helft zat er telkens 
een vuist of een teen tussen van 
de keepers. Het dichtst bij een tref-
fer was Carlos die van ver op de lat 

schoot. KDO speelde met een aan-
tal nieuwe spelers ten opzichte van 
het vorig seizoen. Mitchel en Pascal 
zijn de nieuwe krachten in de ver-
dediging en Luke kwam over van 
de junioren. Bij de rust was er nog 
steeds een brilstand 0-0. Dit bleef 
ook lang in de 2e helft op het sco-
rebord staan. Ondanks de slim-
me passes van Carlos kreeg KDO 
geen bal goed op doel. Uiteindelijk 
kon Mark de ban breken en scoor-
de de 1-0.
Een paar minuten later gooide Daan 
de wedstrijd in het slot door de 2-0 
binnen te schieten. De eerste winst 
is binnen en dat geeft moed voor 
het vervolg. Als keeper Rody altijd 
zo goed in vorm is lukt dat zeker.

Grabbeltoernooi Jeu de Boules
De Kwakel - 21 September organi-
seerde de plaatselijke Jeu de Boules 
Club” ’Het Wilgenhofje “” De Kwa-
kel ,haar 2e toernooi. Dit keer was 
het een grabbeltoernooi. Het was 
prachtig weer, met 24 leden werd  
gestreden om de prijzen.  Er werd 
op hoog niveau gespeeld er wa-

ren 5 leden die 3 partijen wonnen. 
1e werd Maarten Plasmeijer , 2e 
Wil Kennis ,3e Annie de Jong ,4eTi-
ny Rentenaar,en5e Wout Verlaan. 
De Piet Verhoef prijs werd gewon-
nen door Adrie Voorn. Het volgende 
Jeu de Boules Toernooi zal gehou-
den worden op 19 oktober.

Veel enthousiasme bij school-
atletiekochtend bij AKU
Uithoorn - Meer dan 250 kinderen 
uit groep 3 en 4 van een aantal ba-
sisscholen in Uithoorn verzamelden 
zich voor 9.00u. met leerkrachten en 
ouders op de atletiekbaan bij AKU.
Door de wedstrijdcommissie van 
AKU was in samenwerking met Vi-
det een programma gemaakt waar-
bij in een circuit alle kinderen ken-
nis maakten met 6 atletiekonder-
delen. Elk onderdeel duurde 20 mi-
nuten en daarin was er voldoende 
tijd om goed te ervaren wat elk at-
letiekonderdeel inhield. De 6 onder-
delen waren sprinten, verspringen, 
een hele ronde van 400 meter lopen, 
balwerpen, kogelstoten en een hin-
dernisbaan. Er werd gestart met een 
warmingup van een rondje op de 
atletiekbaan en het was een prach-
tig gezicht om 250 kinderen over de 
baan te zien lopen.

Elk atletiekonderdeel was dubbel op 
2 plekken op de atletiekbaan uit-
gezet en een grote groep vrijwilli-
gers van AKU stond op elk onder-
deel klaar om de kinderen goed te 
begeleiden. De groepen bestonden 
gemiddeld uit 25 kinderen.

Groot enthousiasme
Het enthousiasme onder de kinde-
ren was heel groot en voor sommi-
gen was 20 minuten soms te kort 
omdat ze graag nog een keer wil-
den sprinten, verspringen of nog 
een keer de kogel weg wilden gooi-
en. Na elk onderdeel van 20 minu-
ten werd er gewisseld en na 3 on-
derdelen was ere en pause van een 
kwartier. Na afloop gingen de kin-
deren moe maar heel voldaan naar 
huis en hadden ze genoten van een 
heerlijke

Thamen Beeball Majors 
starten met winst
Uithoorn - Het team van Thamen 
Beeball Majors, waarin jongens en 
meiden samen spelen, mocht einde-
lijk het veld op voor hun eerste wed-
strijd na de zomerstop. In een heer-
lijk zonnetje namen zij het op tegen 
OVVO uit Amsterdam, onder leiding 
van gelegenheidscoaches Lyndsey 

en Linda. Het was hier en daar even 
wennen aan de coaches en speel-
stijl van de tegenstander. Aan slag 
was Thamen erg sterk en ook  in  
het veld werden mooie acties ge-
maakt. Daardoor werd de wedstrijd 
met een verdiende 18-15 winst af-
gesloten.

KDO maakt op harde wijze 
kennis met de 2e klasse
De Kwakel - Na een ruime voorbe-
reiding van zeven weken, stond voor 
KDO 1 afgelopen seizoen de eerste 
competitiewedstrijd van het seizoen 
op het programma.
Na de verrassende 4-2 overwinning 
van vorige week op buurman Leg-
meervogels, zagen de Kwakelaars 
het debuut in de 2e klasse met veel 
vertrouwen tegemoet. Het Haag-
se TAC’90, vorig jaar gedegradeerd 
vanuit de 1e klasse, kwam op be-
zoek in De Kwakel. Trainer Raymond 
de Jong kon beschikken over een 
nagenoeg fitte selectie tegen Hage-
nezen. Dit betekende o.a. dat Ma-
thijs van Rijn als rechtermiddenvel-
der startte en Jesse Stange in de 
spits.
Voorafgaand aan het duel organi-
seerde de Kwakelse selectie een 
passend eerbetoon aan de recent 
overleden hoofdsponsor John Vork 
(56). Na lovende woorden over 
John, werden er fakkels ontstoken 
en één minuut stilte in acht geno-
men. Een zeer indrukwekkend ge-
heel.
In het begin van de wedstrijd moest 
KDO duidelijk wennen aan de snel- 
en behendigheid van TAC’90. Het 
Hindoestaanse elftal was creatief 
en had diverse attractieve voetbal-
lers in het team. In de 12e minuut 
kwam de ploeg uit Den Haag dan 
ook verdiend op 0-1. Na een corner 
van KDO, werd er balverlies gele-
den door Menno Lingeman, waarna 
TAC’90 via een snelle uitbraak wist 
te scoren.
De wedstrijd werd na deze ope-
ningstreffer rommelig, waarbij de 
Kwakelaars nauwelijks de onze-
ker ogende doelman van de gasten 
wisten te testen. Vlak voor rust ont-
snapte KDO aan een tweede tegen-
treffer, zodat de rust werd bereikt 
met een 0-1 stand.

Kans
Na rust was het aan doelman Jesper 
Oudshoorn te danken dat het ver-

schil één doelpunt bleef, nadat hij 
een 100% kans van TAC’90 wist te 
keren. Na deze redding kwam KDO 
beter in de wedstrijd en ging meer 
vooruit voetballen. In de 56e minuut 
ontbrandde de wedstrijd na een pit-
tige overtreding van Mathijs van 
Rijn op een verdediger van TAC’90. 
De doelman van de gasten werkte 
Mathijs vervolgens onnodig hard te-
gen de grond, waarna hij met rood 
mocht inrukken. Van Rijn ontving 
een gele kaart.
Met één man meer rook KDO kan-
sen tegen het behendige TAC’90. In 
plaats van de gelijkmaker, breidde 
de Hindoestanen echter in de 61e 
minuut zijn voorsprong uit. De gas-
ten profiteerden maximaal van een 
verdedigingsfout van Joris Korten-
horst en maakte de 0-2. Vlak hierna 
was Thijs Plasmeijer dichtbij de aan-
sluitingstreffer, maar hij kwam een 
voetlengte tekort om de bal in het 
lege doel te tikken.
Trainer Raymond de Jong besloot 
vervolgens over te schakelen naar 
het 3-4-3 systeem, maar helaas 
bracht dit niet het gewenste resul-
taat.
Zowel in de 71e als 92e minuut wist 
TAC’90 nog fraai te scoren, waar-
door KDO op een forse 0-4 neder-
laag werd getrakteerd.

Nederlaag
De nederlaag tegen TAC’90 was 
verdiend, maar had niet zo hoog uit 
hoeven vallen. TAC’90 zal hoogst-
waarschijnlijk dit seizoen bovenin 
mee gaan draaien, maar leek na de 
rode kaart toch even kwetsbaar. He-
laas heeft KDO hier niet van kunnen 
profiteren, waardoor het debuut niet 
naar wens is geweest.
De individuele fouten die er ge-
maakt werden, werden genadeloos 
afgestraft. Aankomende zondag zijn 
er nieuwe kansen voor KDO in de 
uitwedstrijd tegen DOSR. De wed-
strijd begint om 14:00 uur in Roelo-
farendsveen.
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Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Aanstaande, vrijdag29 
september om 20.00 uur gaat het 
klaverjasseizoen bij Legmeervo-
gels van start. In het nieuwe seizoen 
zijn er geen wijzigingen wat betreft 
de avond. Er worden 4 rondes ge-
speeld. Na afl oop gelijk de prijsuit-
reiking. Geen competitie. Elke avond 
staat op zich. Het moet gewoon een 
gezellige, ontspannen  klaverjas-
avond worden. Wat ook weer tot de 
mogelijkheden behoort is dat u met 

de auto door kunt rijden naar het 
clubhuis. Let wel even op, mogelijk 
zijn er wat obstakels op de weg in 
verband met het aanleggen van ka-
bels voor het nieuwe clubhuis van 
de UWTC. 
Om mee te kaarten hoeft u geen 
lid te zijn van Legmeervogels hoor.  
Voor een leuke en gezellige klaver-
jasavond komt u vrijdag 29 septem-
ber naar Legmeervogels, aanvang 
20.00 uur.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 21 sep-
tember vond weer de wekelijkse 
klaverjasavond in de Schutse plaats 
waaraan ditmaal door 41 liefheb-
bers werd deelgenomen. Winnaar  
werd  deze avond Louis Franken  
met 7137 punten.
Als tweede eindigde op zeer korte 
afstand Richard van de Bergh met 
7120 punten en Ria Smit ging er met 
de derde prijs vandoor. Haar totaal 
bedroeg 7094 punten.
De minst scorende deelneemster 
was deze keer Jacqueline van de 
Bergh. Zij wist niet meer dan 4237 
punten bij elkaar te sprokkelen en 
kwam daardoor in het bezit van de 

poedelprijs. De marsenprijzen, be-
staande uit een boeket bloemen 
van DUO plant, gingen deze avond 
naar Jan Schuurman, Egbert Ver-
kerk en Bep Groeneveld, terwijl de 
cadeaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, in deze catego-
rie gewonnen werden door Gonny 
de Kuiper, Douwe Douwstra, Johan 
Zeldenthuis en Marian van Gestel. 
Flessen wijn waren deze keer voor 
Corrie Smit, Fred Witsel en Jan de 
Kuijer.
De eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op donderdag 28 sep-
tember in de Schutse, Merodelaan 1 
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Kansloos KDO JG1 
verliest van Olympia
De Kwakel - De junioren G-voet-
ballers hadden er allemaal zin in. 
Lekker weer voetballen. De eerste 
wedstrijd viel nog in het water maar 
nu kon het toch starten. Bij de start 
van de competitie was wel duidelijk 
dat de samensmelting van KDO JG1 
en JG2 een duidelijk jonger team 
zou opleveren ten opzichte van de 
tegenstanders. De leeftijd opbouw 
van Olympia was gemiddeld iets ho-
ger dan van KDO dat bleek ook wel 
in de wedstrijd. Bij Olympia stond 
een laatste man die veel aanval-
len van KDO onschadelijk kon ma-
ken. Daarnaast zorgde de spelers 
van KDO zelf voor een makkelijke 
dag voor de keepster door veelvul-

dig naast het doel te mikken. Tijdens 
de rust keek KDO tegen een ach-
terstand aan van 0-5. In de 2e helft 
had KDO een speler meer op het 
veld. De speciale afspraken in het 
G-voetbal laten dat toe en de coa-
ches van beide teams zorgen ervoor 
dat er een leuke wedstrijd ontstaat 
voor beide teams.
De extra speler op het veld weer-
hield Olympia er niet van om op-
nieuw te scoren. Uiteindelijk kon 
KDO toch nog een eretreffer sco-
ren. Aanvoerder Dylan schoot de 
bal keihard langs de keepster van 
Olympia. Waardoor er een eind-
stand van KDO JG1-Olympia van 
1-6 op het scorebord kwam.

Grabbeltoernooi Jeu de Boules
De Kwakel - 21 September organi-
seerde de plaatselijke Jeu de Boules 
Club” ’Het Wilgenhofje “” De Kwa-
kel ,haar 2e toernooi. Dit keer was 
het een grabbeltoernooi. Het was 
prachtig weer, met 24 leden werd  
gestreden om de prijzen.  Er werd 
op hoog niveau gespeeld er wa-

ren 5 leden die 3 partijen wonnen. 
1e werd Maarten Plasmeijer , 2e 
Wil Kennis ,3e Annie de Jong ,4eTi-
ny Rentenaar,en5e Wout Verlaan. 
De Piet Verhoef prijs werd gewon-
nen door Adrie Voorn. Het volgende 
Jeu de Boules Toernooi zal gehou-
den worden op 19 oktober.

Stralende zon bij opening 
golfcentrum Uithoorn
Uithoorn - Ruim tweehonderd 
mensen hebben zaterdag 23 sep-
tember de offi ciële opening van 
GolfcentrumUithoorn bijgewoond. 
Met een stralende zon en een strak-
blauwe lucht waren er diverse acti-
viteiten.
Naast vele golfmogelijkheden was 
er een wijnproeverij. Bij de stand 
van Cobra kon ieder niet alleen het 
modernste materiaal proberen maar 
ook de eigen techniek volledig laten 
analyseren om zodoende met mate-
riaalaanpassingen het maximimum 
aan resultaat bereiken. In zijn ope-
ningstoespraak sprak Ron Pieters, 
adviseur en voorzitter van diver-
se commissies van GolfcentrumUit-
hoorn, zijn bewondering uit voor het 
resultaat van de inspanningen van 
het golfcentrum op het gebied van 
de kwaliteit van de baan en het en-
thousiasme van de gebruikers. Ral-
ph Schreutelkamp, als directielid en 
pro schetste een fraai toekomst-
beeld van baan en golfcentrum, Bart 
Blom, als directielid en pro, bedank-
te de vrijwilligers, die een belangrij-
ke rol spelen, en de diverse trouwe 
sponsors.
De wethouder van Sport, mevrouw 
Ria Zijlstra, sprak in haar toespraak 
haar verbazing uit over wat er alle-
maal bereikt was en hoe fraai het 
er allemaal uitzag. Ook sprak zij in-
stemmend en lovend over het ka-
rakter van Golfcentrum Uithoorn 
dat het laagdrempelig is, niet eli-
tair en een levendig sociaal ge-
beuren kent. Aangezien de wet-

houder politiek ook verantwoorde-
lijk is voor het gehele maatschap-
pelijk gebeuren was zij zeer geïn-
teresseerd in de mogelijkheden die 
het golfcentrum heeft voor gehan-
dicapten, mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, evenals voor 
stage- en leerprojecten binnen het 
beroepsonderwijs. GolfcentrumUit-
hoorn is dan ook uitgenodigd om 
met de gemeente Uithoorn tot con-
crete afspraken te komen. De baan 
werd om half twee formeel geopend 
door de bal die de wethouder sloeg 
vanaf de afslag van de eerste hole. 
Onder luide toejuichingen wist zij 
de bal, na enige oefenslagen re-
delijk recht naar de hole te slaan. 
Meer dan vijftig spelers hebben in 
de ochtend, waarin vooral de recre-
atieve spelers aan bod kwamen, en 
in de middag, waarin vele topspe-
lers uit de regio hun opwachting 
maakten, hun rondje hebben gelo-
pen. Als uiteindelijke winnaar kreeg 
Adri Koster, die een rondje liep- met 
zes slagen beneden haar gemiddel-
de- in 33 slagen, de grote wisselbe-
ker uit handen van Jeroen Posthu-
ma, die als directielid/pro en top-
speler, de wedstrijden strak leidde. 
Aart Stijntjes werd tweede met vier 
slagen beneden zijn gemiddelde. 
Na de prijsuitreikingen was er we-
derom veel gelegenheid om de initi-
atiefnemers en oprichters van Golf-
centrumUithoorn te feliciteren. Van-
wege het fraaie weer en de uitge-
breide wijnproeverij was het goed 
toeven hierbij.

Einde van het wegseizoen 
in zicht voor UWTC
Uithoorn - Zaterdag 23 september 
zijn de UWTC veteranen 60+ en 68+ 
John Tromp en Guus Zantingh voor 
de laatste wielren wedstrijd van dit 
seizoen naar Rotterdam gereisd. Bij 
de 68+ was er vanaf het startsein 
veel demarrages van o.a. Gerard 
Albrink en Arie de Groot, maar het 
duurde tot 5 ronden voor het einde 
alvorens er 5 renners uit het pelo-
ton konden ontsnappen met daar-
bij Guus Zantingh. Deze renners 
werkten goed samen en bleven uit 
de greep van het peloton. De wed-
strijd werd gewonnen door Guus 
Zantingh voor Piet Gruteke uit Rot-
terdam en 3e werd Peter de Jong uit 
Hilversum. Voor Guus was het zijn 
9e overwinning van dit seizoen. 
Bij de 60+ gingen drie ronden na 
het startschot Ron Paffen en Mar-
tin Pruijser ervan door en zij werkten 
goed samen en bouwden een mooie 
voorsprong op. Vanuit het pelo-
ton werd nog wel gereageerd maar 
zij waren niet meer te achterhalen. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Ron Paffen uit Milsbeek voor Mar-
tin Pruijser uit Pijnacker, 3e werd 
Willem Hus uit Voorburg hij won 
de sprint van een achtervolgende 
groep. John Tromp fi nishte als 9e.

Interclub in Hoorn
Zondag 24 september is de laatste 
interclub jeugdwedstrijd verreden 
bij HRTC Hoorn. Alle renners die vijf 
of meer wedstrijden hadden mee-
gedaan kregen na afl oop een mooie 
medaille. Verschillende jeugdleden 
van UWTC deden aan deze wed-
strijden mee en hebben hier veel er-
varing opgedaan. Danny Plasmeijer 
werd in Hoorn 5e bij de nieuwelin-
gen. Onze jeugdrenners hebben bij 
de interclub weer veel ervaring op-
gedaan.

Jeugdwedstrijd de Uithof
Mike Derogee reed op zondag 24 
september een jeugdwedstrijd in 
den Haag. Hij werd daar heel netjes 
6e. Mike heeft dit seizoen wel meer 
wedstrijden in Zuid-Holland gere-
den en bleek dus tweede te zijn ge-
worden in de Zuid-Holland cup! 

Start cyclocross seizoen
UWTC komt dit seizoen met een cy-
clocross team in actie. Deze groep is 
al een paar maanden in training olv 
Gerard Keijzer. En hiervoor zijn en-
kele extra sponsors gevonden. Voor 
het team is nieuwe kleding ontwor-
pen met de huidige en extra spon-
sors hierop vermeld. 
Zondag 24 september stonden de 
meeste leden van het team aan de 
start in Dordrecht, waar de 8e Gro-
te Prijs Cees Sint Nicolaas werd ver-
reden. In de ochtend trok de mist 
slecht weg en was het parcours toch 
op een aantal plekken wat glibbe-
rig. Tommy Oude Elferink en Bart de 

Veer zaten vanaf de start mooi voor-
in de groep en Bas de Bruin kon net 
de aansluiting niet maken. En wat 
ging het hard! Menno van Capel en 
Dennis Moolhuijsen stonden bij de 
start verder naar achteren. Menno 
begon aan een lange inhaalrace en 
wist uiteindelijk 13e te worden. Bart 
en Tommy kregen het in de laat-
ste  ronde zwaar maar met een 7e 
plek voor Tommy en 9e plaats voor 
Bart waren de mannen tevreden. 
Bas werd 15e en Dennis 61e. De 
dames van het team reden ook een 
nette koers: 9e Elleke Claessen, 12e 
Judith van Maanen en 17e Rebecca 
Cornelisse.
Bij de masters 40+ werd Frank Jan-
sen 61e en Sjon van den Berg 66e. 
En als laatste ging onze kersverse 
junior Ian van den Berg van start. 
Ook hier werd knijterhard gereden 
en met een 38ste plaats maakte hij 
een prima debuut.

Berlijn handbike marathon 2017
Wederom een super gave race met 
de overwinning als resultaat voor 
onze Jetze Plat! Zware omstandig-
heden door de regen. Jetze reed 
zo’n 20 (!) kilometer solo in een 
tijd van 1h03m45s. Nog één race 
te gaan voor deze sterke handbi-
ker van UWTC: de Ironman in Hawaï 
over minder dan drie weken!

WK wielrennen
Trainingslid Lorena Wiebes reed op 
vrijdag 22 september het WK wiel-
rennen in het Noorse Bergen. De 
verwachtingen waren hoog en Lore-
na reed met het Nederlandse junio-
ren team een goede wedstrijd. He-
laas miste de Nederlandse dames 
in de fi nale de beslissende slag en 
konden ze niet meer meedoen voor 
de podiumplaatsen. Met een 22ste 
plaats was Lorena wel de beste van 
het team. Met de Europese titel op 
zak en heel veel overwinningen in 
nationale en internationale wedstrij-
den kan Lorena ondanks haar te-
leurstelling van het WK terugzien op 
een sterk laatste seizoen bij de ju-
nioren dames. Nu wacht haar het 
grote avontuur bij de elite dames en 
we zullen haar ook zeker in de toe-
komst blijven volgen.

Einde wegseizoen
Het wedstrijdprogramma op de weg 
loopt op zijn einde en ook de weg-
trainingen bij UWTC zullen plaats 
gaan maken voor de cyclocross trai-
ningen. Zaterdag 30 september zal 
er nog een ploeg van UWTC van 
start gaan bij het NCK (Nederlands 
Club Kampioenschap) in Dronten. 
De nieuwelingen-junioren ploeg 
gaan proberen de tijd van vorig jaar 
te verbeteren. Zondag 1 oktober 
sluiten we het seizoen met de Gent-
lemansrace Ad Fiege Memorial, een 
koppeltijdrit over ongeveer 12 km.

Thamen pitchers op dreef 
tegen Vennep Flyers
Uithoorn - Op zondag 24 septem-
ber stond Vennep Flyers op het pro-
gramma voor de honkballers van 
Thamen. De eerste van drie belang-
rijke wedstrijden deze week voor het 
kampioenschap. Thamen komt in de 
tweede inning op de honken door 
een honkslag van Mike van Rekum, 
hij steelt het tweede honk en weet 
het derde honk te bereiken op de  
actie waarbij Rick Groen sneuvelt 
. Gijs Rikken slaat een tweehonk-
slag waarop Van Rekum kan sco-
ren. Ernst Koole slaat een honkslag 
en daarop bereikt Rikken het derde 
honk. Koole steelt het tweede honk 
maar de aangooi gaat er langs en 
Rikken kan scoren en zo pakken de 
heren de voorsprong, 0-2.
Vennep Flyers weet in de tweede in-
ning wel honklopers op de honken 
te krijgen, maar weten niet te sco-
ren.

Derde inning
In de derde inning slaat Menno 
Schouten als eerste slagman een 
homerun. Maikel Benner slaat een 
tweehonkslag, Riordon van Loenen 
een driehonkslag waarop Benner 
kan scoren. Van Rekum slaat een 
honkslag en Van Loenen scoort (0-
5). Groen slaat een honkslag en Rik-
ken bereikt het eerste honk. Koole 
krijgt drie slag en Bart Hagendoorn 
sneuvelt zelf op een opofferingsslag 
in het midveld maar Van Rekum kan 
daarop scoren. Farley Nurse slaat 
een honkslag waarop Groen scoort 
en dan is het tijd voor Vennep Flyers 
om een pitcher wissel toe te passen. 
Schouten is op routinier Blokker de 
derde nul, maar de voorsprong is in-
middels opgelopen naar 0-7. 

Vierde inning
Pas in de vierde inning weet Vennep 
Flyers door twee keer vier wijd weer 
op de honken te komen. Benner 
die een meer dan prima wedstrijd 
stond te gooien maakt zelf de eer-
ste nul (drieslag), waarna Schouten 
een line-drive wegvangt en dan ook 
nog en dubbelspel kan maken. Tha-
men loopt in de vijfde inning verder 
weg door honkslagen van Rikken 
en Koole. Hagendoorn slaat de bal 
in het rechtsveld echter de speler 
maakt een vangfout waardoor alle 
honken vol komen te staan. Schou-
ten slaat een honkslag waarop Rik-
ken en Koole kunnen scoren en  Ha-
gendoorn scoort op de honkslag 
van Benner, 0-10. Benner gooit in 
de gelijkmakende vijfde inning drie 
keer drie slag.

Geen problemen
Thamen komt daarna niet meer in 
de problemen. Benner gaat er na vijf 
volledige innings af en heeft op dat 
moment tien keer drie slag gegooid, 
twee keer vier wijd en 2 honkslagen 
tegen en het veld maakt geen fou-
ten. Djeraldo Soerka neemt het wer-
pen over in de zesde inning en ook 
hij weet de slagploeg van Vennep 
Flyers prima onder controle te hou-
den. In twee innings gooit hij vier 
keer drie slag, en krijgt één honk-
slag tegen. En na zeven innings 
neemt Thamen de eerste twee be-
langrijke winstpunten van de week 
mee naar huis. Komende woensdag 
staat om 19.30 uur de verregende 
uitwedstrijd tegen RCH-Pinguins 
in Heemstede op het programma. 
Zondag gaan zij om 15.00 uur op 
bezoek bij The Bears in Bergen.

Legmeervogels fl itsend 
van start
Uithoorn - Nieuwkomer in de 1ste 
klasse A, FC Uitgeest heeft tegen 
Legmeervogels niet kunnen bol-
werken. Met goed voetbal en veel 
strijdlust weet Legmeervogels nog 
voor de rust een 0-3 voorsprong op 
te bouwen. In deze helft voert Leg-
meervogels ook de boventoon maar 
gaat zeker in het begin fase wat te 
gemakkelijk om met de geboden 
kansen om al vroeg in dit duel op 
voorsprong te komen. Een snelle 
voorsprong voetbalt toch altijd wat 
makkelijker. Het elftal van Legmeer-
vogels is in de basisopstelling toch 
op een 6-tal plaatsen gewijzigd ten 
opzichte van het elftal dat vorig sei-
zoen de competitie heeft beëindigd. 
Michel Dijkstra, afkomstig van WV-
HEDW is nu de sluitpost Ook was er 
een basisplaats in het startend elf-
tal van trainer Michel Nok voor Ya-
sin Poyraz (JOS/W.graafsmeer), Gi-
nywyne Olf (Zeeburgia) , Faouzi Ben 
Yerrou (FC Breukelen), Geoffrey 
Verwey (Real Sranang) en Yorick 
van der Deijl (Roda’23). Terug na 
blessure die hem lang uit het eer-
ste elftal heeft gehouden is Kenneth 
van der Nolk van Gogh. Ook voor 
hem een basisplaats Deze zeven 
man aangevuld met Noud Schart-
man, Joey Sack ,Damien de Vegt en 
Mitchell Verschut hebben er voor 
gezorgd dat Legmeervogels dus met 
de volle buit is teruggekeerd in Uit-
hoorn. Na 11 minuten spelen is de 
eerste kans voor Damien de Vegt 
maar zijn schot gaat via een verde-
diger van Uitgeest over de achter-
lijn. De vervolgens toegekende cor-
ner levert dan even niets op. Na 
ruim 20 minuten is er ook een sco-
ringskans voor Yorick van der Deijl 
als hij op aangeven van Damien de 

Vegt alleen op de doelman van FC 
Uitgeest Mike Beentjes mag afgaan. 

Helaas
Helaas voor Legmeervogels weet 
Van der Deijl niet te score. In de 
29ste minuut heeft De Vegt meer 
geluk. Op aangeven van Yorick van 
der Deijl scoort Damien de Vegt de 
openingstreffer. Deze voorsprong is 
zeker verdiend. Dan heeft de FC Uit-
geest het even moeilijk. Met nog 5 
minuten te spelen in de 1ste helft 
weet Legmeervogels twee maal te 
score. Eerst maakt Geoffrey Verwey 
op aangeven van Faouzi Ben Yer-
rou de 0-2 en even later scoort Ya-
sin Poyraz op aangeven van Geof-
frey Verwey de 0-3. dit is dan ook 
gelijk de ruststand. 
Ook na de rust is Legmeervogels 
heeft Legmeervogels het beter van 
het spel en weet ook nu veelvul-
dig in de buurt van het FC Uitgeest 
doel te komen maar wat voor de rust 
wel lukte; score wilde in het twee-
de bedrijf niet lukken. Maar belang-
rijk is dat Legmeervogels vechtlust 
en veel inzet blijft tonen ook al wil 
de score dan even niet lukken. In de 
rust heeft de trainer van de FC Uit-
geest dan wel een extra middenvel-
der geposteerd maar dit heeft niet 
tot het gewenste resultaat geleid. 
Het leek af en toe of de FC Uitgeest 
meer balbezit heeft maar het doet 
er maar heel weinig mee. Verder 
dan een magere treffer in de 63ste 
minuut door invaller Mike Adri-
chem komt de FC Uitgeest niet. Als 
met een verdiende eerste overwin-
ning voor Legmeervogels. Volgende 
week wacht er een andere nieuwko-
mer in de 1ste klasse. LSVV uit Zuid 
Scharwoude.

Daar moet je nu over nadenken!

JIJ WAT DOE BIJ BRAND?

Veronica was 9 toen  
zij een woningbrand 

overleefde…

watdoejijbijbrand.nl






	39_ED3_PAG03
	39_ED3_PAG05
	39_ED3_PAG07
	39_ED3_PAG09
	39_ED3_PAG10
	39_ED3_PAG11
	39_ED3_PAG13
	39_ED3_PAG15
	39_ED3_PAG17
	39_ED3_PAG19
	39_ED3_PAG20



