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Voor kinderen groep 3 t/m 8 en brugklassers

Halloween in Meerwijk
Uithoorn - Er gaat iets grieze-
ligs gebeuren op het Fort aan de 
Drecht. Evenals vorig jaar krijgen 
ze bezoek van de spoken en gees-
ten. Dit jaar wordt het wel spannend 
en eng! Twee oude zielen zullen el-
kaar het ja-woord geven. Iets wat ze 
al eeuwen geleden van plan waren. 
Nu het Fort aan de Drecht 100 jaar 
bestaat, doen ze opnieuw een po-
ging. En omringd door helse dansen 
en oude ‘vrienden’ mag jij er ook bij 
zijn... als je durft. Jij mag ontdek-
ken welke cadeautjes ze krijgen en 
misschien wel even in de keuken 
gluren waar ze het eten klaarma-
ken voor deze feestnacht. Daarvoor 
zul je wel eerst wat opdrachten uit 
moeten voeren. Belangrijk is dat jij 
je voor 22 oktober aanmeldt, het is 
namelijk niet mogelijk meer dan 200 
personen te ontvangen.

Aanmelden
Een aanmeldformulier kun je down-
loaden op www.buurtbeheer.uit-
hoorn.nl. De eerste groep wordt ver-
wacht om 18.30 uur in de tent. Hoe 
laat de tweede groep gaat starten is 
afhankelijk van het aantal deelne-
mers en leeftijd.

Dit wordt rond 20 oktober aange-
geven op de site van Buurtbeheer. 
Je mag niet alleen naar huis! Begin- 
en eindpunt is bij het Fort aan de 
Drecht aan Grevelingen 50. Het for-
mulier mag je inleveren bij:

-  De Zoete Zonde 
 (hoek Julianalaan/Marktplein);
-  Bakker Versteeg (Amstelplein);
-  De Springschans
-  De Kajuit
-  De Regenboog

Uithoorn - Vrijdag is juf Jorien van 
Jenaplanschool ‘t Startnest in het 
huwelijk getreden met haar Jan. Om 
klokslag 12.00 uur begon de cere-
monie in de Thamerkerk. Hierbij 

waren naast verschillende collega’s 
natuurlijk ook haar eigen leerlingen 
en ouders aanwezig. 

Aan het eind van de middag arri-

veerde het bruidspaar in een witte 
Volkswagen Kever op school om in 
de aula van ‘t Startnest gefeliciteerd 
en toegesproken te worden door al-
le leerlingen.

Stamgroepleidster ‘t Startnest 
viert huwelijk op school

Uithoorn - Hoewel de stads- en re-
giobussen van Connexxion op zon-
dag 21 augustus de nieuwe vrije 
busbaan al volop in gebruik had-
den genomen, ontbrak voor de par-
tijen die hebben deelgenomen aan 
de realisatie van dit project, nog 
het ‘moment suprème’. Dat wil zeg-
gen, de – feestelijke - officiële inge-
bruikstelling. De provincie Noord-
Holland, Stadsregio Amsterdam en 
de gemeente Uithoorn voegden de 
daad bij het woord en nodigden op 
woensdag 28 september belang-
hebbenden die direct en indirect 
te maken hebben (gehad) met het 
busvervoer en de daarvoor aange-
legde en nog aan te leggen infra-
structuur om de openingshandeling 
bij te wonen. Gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland, Elisabeth 
Post; wethouder verkeer en ver-
voer Uithoorn, Maarten Levenbach 
en de vice-voorzitter van de Stads-
regio Amsterdam, Don Bijl, vormden 
daarbij de aanspreekbare personen 
in de welkomstlocatie waarvoor Fort 
aan de Drecht zich uitstekend leen-
de. Dagvoorzitter Thécla Lammer-
sen, sector manager bij de provincie 
Noord-Holland, vroeg hen beurte-
lings om een reactie nu de vrije bus-
baan inmiddels in de praktijk onder-

deel uitmaakt van een Hoogwaardig 
Openbaar Vervoernet in de regio.

Verantwoorde investering
Don Bijl van de Stadsregio Amster-
dam vond de investering van 14,6 
miljoen in de nieuwe busbaan inclu-
sief alle bijkomende voorzieningen, 
waardevol en terecht. Ook al om-
dat de busbaan onderdeel uitmaakt 
van het HOV-traject (Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer) dat aansluit 
op de dienst in de stadsregio. Me-
de daardoor is Uithoorn als knoop-
punt tussen drie provincies een be-
langrijke (overstap)plaats geworden 
en bovendien sneller bereikbaar via 
het openbaar vervoer. Bijl kon ver-
heugd meedelen dat er inmiddels 
vergevorderde plannen zijn om ook 
het traject Uithoorn-Amstelveen op 
termijn ter hand te nemen. Gedepu-
teerde Elisabeth Post liet zich tevre-
den uit over de samenwerking die 
er is geweest met de omwonenden 
om de busbaan zo goed mogelijk 
in de wijk te integreren en er voor-
al een veilige busbaan van te ma-
ken. “De mensen zijn er echt bij be-
trokken geweest. Er waren in het 
begin heel wat sceptische geluiden, 
maar nu hebben we heel veel com-
plimenten gekregen hoe het uitein-

Nieuwe vrije busbaan  officieel 
en feestelijk in gebruik genomen

Wethouder Maarten Levenbach gaf estafettestokjes door aan gedeputeer-
de Elisabeth Post

Vrije busbaan feestelijk in gebruik genomen

delijk is geworden”, zo vertelde zij 
de aanwezigen. Wethouder Leven-
bach bleef niet achter bij deze lof-
tuitingen en sprak zijn waardering 
en blijheid uit over de aanleg en de 
totstandkoming van deze busbaan 
die Uithoorn via de HOV verbindt 
met Aalsmeer en verder. Hij deelde 
verder mee dat de gemeente voor-
nemens is het huidige busstation op 
korte termijn grondig te laten reno-
veren waardoor dit beter aansluit bij 
de HOV-gedachte. In dat licht ge-
zien overhandigde hij twee in fris-
se kleuren verpakte estafettestokjes 
aan de Gedeputeerde Post met het 
verzoek deze symboliek te vertalen 
in een doortrekken van de busbaan 
naar Amstelveen en een aanslui-
ting te maken op de Zuidtangent bij 
Aalsmeer. Daarnaast haalde hij ook 
de goede samenwerking aan met 
de provincie waar het de omgeleg-
de N201 betreft.

Champagnebubbels
Na de introductie en beantwoording 
van de vragen stapte het gezel-
schap in twee gereedstaande bus-
sen (waarvan een cabrio) van Con-
nexxion om een rit te maken rich-
ting en over de vrije busbaan naar 
de bustunnel onder Zijdelweg voor 
de openingshandeling. Die bestond 
uit het symbolisch ‘ontkurken’ van 
een reusachtige opblaasbare cham-
pagnefles die op het vrije deel bo-
ven de tunnel was geplaatst. De 
‘bubbels’ die uit de fles werden ge-
stoten bleken gele, blauwe en ro-
de ballonnen te zijn, de kleuren die 
ook verwerkt zijn in het provincie-
wapen van Noord-Holland. In twee 
minuten tijd was dat voorbij en ste-
gen de ballonnen tot grote hoog-
te in de azuurblauwe lucht. Vervol-
gens stapte eenieder weer in de 
bussen waarna de terugtocht naar 
Fort a/d Drecht werd gemaakt. Daar 
kreeg men tot slot een lunch aan-
geboden en werd in een informele 
sfeer nagepraat. De realisatie en in-
gebruikneming van dit deel van de 
vrije busbaan is bij dezen afgerond.

Uithoorn - De Ondernemers Ver-
eniging Uithoorn ofwel OVU heeft 
het afgelopen jaar een bijna geheel 
vernieuwd bestuur gekregen. De 
nieuwe bestuursleden behartigen 
vol enthousiasme de belangen van 
de leden en nemen op een actieve 
wijze deel aan alle (gemeentelijke) 
overleggroepen om zo een bijdrage 
te kunnen leveren aan de (econo-
mische) ontwikkeling van Uithoorn. 
Zo is de OVU ook onderdeel van 
de Stichting Uithoorn in Bedrijf, de 
ondernemersfederatie die onlangs 
door diverse ondernemersvereni-
gingen en winkeliersverenigingen 
in Uithoorn/De Kwakel is opgericht 

en die tot doel heeft de communi-
catie met gemeentelijke instellingen 
te optimaliseren en zodoende meer 
voor de plaatselijke ondernemers te 
kunnen betekenen. 

Naast gezellige informele bijeen-
komsten organiseert het OVU be-
stuur voor haar leden informatie-
ve bijeenkomsten die in het teken 
staan van een speciaal onderwerp. 
Daarnaast besteedt de OVU 1x per 
jaar aandacht aan een speciaal 
plaatselijk maatschappelijk project.
Op dinsdag 18 oktober wordt een 
korte workshop georganiseerd in 
het teken van Social Media. 

Het nieuwe bestuur, dat bestaat uit 
v.l.n.r. Joep Szjenoga (bestuurslid), 
Michel Harmsen (voorzitter), Frans 
van Vliet (penningmeester), Ma-
rieke van der Wurff (secretaris) en 
René de Waal (ledenadministratie), 
nodigt hierbij alle ondernemers uit 
die overwegen lid te worden van 
een ondernemersvereniging deze 
bijeenkomst bij te wonen. Het be-
looft een interessante avond te wor-
den. Wilt u eens de sfeer proeven 
van de OVU, komt u deze avond dan 
eens gezellig langs, aanvang 17.30 
uur, Joh. Enschedeweg 180 in Uit-
hoorn). U kunt zich aanmelden via 
info@ovu.biz.

Ondernemers voor ondernemers

Vrijwilligers gezocht
Uithoorn - Stichting Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel zoekt 
nog vrijwilligers, verkeersregelaars (liefst met ervaring en/of op-
leiding) en EHBO-ers met EHBO-diploma. De vergoeding be-
draagt maximaal 100 euro per dag. Aanmelding op de website  
www.kerstmarktaandeamstel.nl.

Motorrijder knalt tegen 
Kwakelse auto
De Kwakel -  Zondagavond 2 ok-
tober rond 19.10 uur is in Wetering-
brug (Haarlemmermeer) een 62-ja-
rige motorfietser uit Wassenaar ge-
wond geraakt na een aanrijding 
met een auto. Dit gebeurde op de 
Dijk bij de Leimuiderbrug. De be-
stuurster van de auto, een 22-jari-

ge vrouw uit De Kwakel, wilde een 
parkeervak uitrijden en dacht nog 
genoeg tijd te hebben voordat de 
motorfiets haar zou naderen. Dit 
bleek niet het geval waarna de mo-
torfiets tegen de auto reed. De man 
uit Wassenaar is overgebracht naar 
een ziekenhuis voor onderzoek.

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?
0251-674433
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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

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

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

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

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
middag vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclu-

sief 1x koffie/thee).
t/m 14 okt. Expositie ‘360 graden Uithoorn, De Fotokring Uithoorn bestaat 

40 jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze 
expositie in de hal van het gemeentehuis Uithoorn. Gemeente-
huis Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Ope-
ningstijden maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijda-
gen van 8.30-14.00 uur. Toegang gratis.

t/m 22 nov. Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 okto-
ber in gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 uur. 
Kosten: € 44,-, inclusief materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@
xs4all.nl

6-8 okt.  Kinderkledingbeurs, 13.30-20.00 uur, 9.00-18.00 uur/ 9.00-
15.00 uur. Sporthal de Scheg, Arthur van Schendellaan 100a

7 okt.  Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 
20.00 uur

11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur
11 okt. Bingomiddag van ouderenbonden ANBO en KBO in wijksteun-

punt Bilderdijk, Bilderdijkhof 1. Zaal open vanaf 13.30 uur. Bin-
go begint om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. Info: H. Elser-
man, tel. 0297-566501. Toegang: gratis. 

12 okt. Buurtschouw Legmeer West, start bij Evenemententerrein, 19 
uur

13 okt.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 uur, 
kosten: €5,- (incl. thee en teksten)

13 okt. t/m Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgen-
2 nov. de donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 

Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 60. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl

14 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 
om 19.30 uur. Kosten: € 2,00 p.p. (inclusief 1x koffie/thee).

14 okt. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com

15 okt. Rommelmarkt van C.O.V. Amicitia in De Schutse, De Merode-
laan 1; 9.30-13.30 uur. Toegang gratis. Info: Mevr. A. van den 
Bosch, tel. 0297-563879

15 okt. Braderie op Amstelplein   
15 okt. Rommelmarkt COV Amicitia in De Schutse, De Merodelaan 1.
 9.30-13.30 uur. Toegang gratis. Info: Anita van den Bosch, tel. 

0297-563879
16 okt. De Wereldmaaltijd, 17.30-21.30 uur. Het Theehuis Amstel-

plein. Bij de wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel 
dan beschikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. 
Wie daarbij denkt aan een sobere of karige maaltijd, heeft het 
mis! Het is een smakelijk en voedzaam 3-gangen diner. Kos-
ten: Volwassenen € 20,-, kinderen v.a. 6 jaar € 10,- en jon-
ger dan 6 jaar gratis. Meer informatie: wereldwinkel.uithoorn@
gmail.com. 

18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 uur
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
18+20 okt. Satsang (zingen mantras en mediteren in kleine groep). Mul-

tatulilaan 7. Inloop vanaf 19.30 uur. Begin: 20.00 uur. Kosten:  
€ 5. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 

22 okt. Drie miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad,
12 nov t/m Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 uur. Kosten in totaal: 
10 dec. € 105,-. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 

19.30 uur 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
28 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 

om 19.30 uur. Kosten: € 2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
28 okt. H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor 

de modeshow:€ 1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee 
en pannenkoeken: € 6,50. Kaarten te koop in het wijksteun-
punt Info: 0297-567209

29 okt. Kwakelse veiling in KDO kantine
30 okt. Sylvia Robbemont, conference en liedjes
 “Liedjes uit het hart” heet het programma waarmee Sylvia Rob-

bemont babbelend en zingend een uitbundige sfeer doet ont-
staan. Thamerkerk, start 14.30 uur. Kosten € 12,-. Meer info: 
www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-
563709.

 evenementen vanaf november 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

Balie Burgerzaken gesloten 
op dinsdagmiddag 18 oktober
In verband met onderhoud aan het geautomatiseerde systeem is de 
balie Burgerzaken op dinsdag 18 oktober vanaf 12.00 uur gesloten. Wij 
staan weer voor u klaar op woensdag 19 oktober vanaf 8.30 uur. Onze 
excuses voor het ongemak

Andere locatie voor spreekuur 
Vrijwilligerscentrale uithoorn 

Met ingang van 5 oktober 2011 is het woensdagochtendspreekuur van 
de Vrijwilligerscentrale Uithoorn verhuisd. Het spreekuur vindt ge-

durende de herfst- en wintermaanden plaats in ’t Buurtnest, Ar-
thur van Schendellaan 59. Tel.: 06-20730223. Maandagmiddag-

spreekuur van 13.00-16.00 uur in ‘t Buurtnest. Woensdag-
ochtendspreekuur van 09.00-13.00 uur in ‘t Buurtnest.

wilt u in 2012 een groot 
evenement organiseren?
Hoe moet u een groot 
evenement aanmelden?
Als u een evenement gaat organise-
ren waarbij meer dan 2000 bezoe-
kers verwacht worden dan moet u dit 
ruim tevoren bij de gemeente mel-
den. De politie Amsterdam-Amstel-
land moet in verband met het inzetten 
van personeel tijdig weten welke gro-
te evenementen er per gemeente ge-
pland zijn. Dit komt de openbare orde 
en veiligheid ten goede. Wij verzoe-
ken u om het door u in 2012 te orga-
niseren evenement voor 1 december 
2011 bij ons te melden met een zoge-
heten meldingsformulier.

Aanvragen vergunning 
is iets anders
Het invullen en opsturen van een in-
gevuld meldingsformulier, is niet het-
zelfde als het aanvragen van een ver-
gunning voor het evenement. Daar-
om moet u uiterlijk acht weken voor 
aanvang van het evenement, de defi-
nitieve aanvraag voor dat evenement 
bij de gemeente indienen. Het is dus 
belangrijk dat u de vergunningsaan-
vraag tijdig verstuurt.

meld evenement tijdig aan
Indien u het evenement niet voor 1 

december 2011 heeft aangemeld, 
dan is de kans groot dat politie Am-
sterdam- Amstelland de aanvraag 
negatief beoordeelt. Dit kan tot ge-
volg hebben dat de gemeente de ver-
gunning niet kan verstrekken. Het is 
dus belangrijk dat u tijdig weet of u in 
2012 een evenement wilt organise-
ren. Deze procedure geldt ook voor 
jaarlijks terugkerende evenementen.

Vragen en opvragen 
meldingsformulier?
Met eventuele vragen en voor het 
opvragen van een meldingsformu-
lier kunt u terecht bij de afdeling Pu-
bliekszaken, cluster Vergunningen, 
telefoonnummer 0297-513111 of op 
de website www.uithoorn.nl. 

Openbaar vervoer
De bussen van Connexxion rijden tij-
delijk via de Potgieterlaan. Om scha-
de aan de bussen te voorkomen wor-
den daar tijdens de omleidingperio-
de de twee (korte) verkeerdrempels 
verwijderd. Na de asfaltwerkzaamhe-
den worden de drempels weer terug-
geplaatst.

informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij de heer E.J. Warmerdam 
van de afdeling Leefomgeving. Hij is 
te bereiken via 0297-513111. 

HeRstRAten Ruit, RAAi 
en ReiGeRsBeK

Maandag 10 oktober begint aanne-
mersbedrijf Gebr. Rijneveld Mijdrecht 
b.v. in opdracht van de gemeente met 
het herstraten van Ruit, Raai en Rei-
gersbek. De aannemer begint met 
Ruit, daarna Raai en tot slot Reigers-
bek. Aangezien tijdens het herstra-
ten de hele straat wordt afgesloten, 
zijn de bewoners via een persoonlij-
ke brief gevraagd voor het begin van 
de werkzaamheden hun auto elders 
te parkeren. De verwachting is dat de 
werkzaamheden duren tot medio de-
cember, maar deze planning is me-
de afhankelijk van de weersomstan-
digheden.

snoeien beplanting 
Om het werk goed uit te kunnen voe-
ren moet over de openbare weg han-
gend groen gesnoeid worden. De be-
woners zijn gevraagd ervoor te zor-
gen dat ze dat groen gesnoeid heb-
ben voordat het herstraten begint. 

Parkeren tijdens werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats 
per straat om zoveel mogelijk wegen 
bereikbaar te houden. Tijdens het 
herstraten kan het dus voorkomen 
dat u uw auto niet voor het huis kunt 
parkeren. Parkeer daarom tijdens de 
werkzaamheden in uw straat uw auto 
op de parkeerplaats bij Zilverschoon 
en Zevenblad. 

informatie
Met vragen of opmerkingen over de 
uitvoering van het herstraten kunt u 
terecht bij de heer E. Wanningen van 
de afdeling Leefomgeving, via tel.: 
0297-513111. 

weRK in 
uitVOeRinG

GeDeeLteLijKe AFsLui-
tinG nOORDDAmmeRweG 
VAnAF 27 sePtemBeR

Vanwege de aanleg van een fiets- en 
voetpad voorlangs Noorddammer-
weg 44 in De Kwakel is sinds 27 sep-
tember de oostzijde van de Noord-
dammerweg tussen de provinciale 
weg N201 en de inrit van Noorddam-
merweg 1B/C afgesloten in de rich-
ting van Legmeer-West. Vanuit Leg-
meer-West kunt u wel over de Noord-
dammerweg naar de N201 rijden. 
De werkzaamheden zullen naar ver-
wachting 4 weken duren. Op de N201 
is een omleidingsroute aangegeven. 
De omleiding loopt via de N201, Poel-
weg en Randweg. In verband met de-
ze gedeeltelijke afsluiting is op de 
N201 de links- en rechtsaf strook 
naar de noordzijde van de Noord-
dammerweg afgesloten. Voor even-
tuele vragen kunt telefonisch contact 
opnemen met de heer L. Disseldorp. 
Hij is te bereiken via 0297-513111.

weRKZAAmHeDen 
ALFOns ARiënsLAAn 

Het deel van de Alfons Ariënslaan 
tussen Potgieterlaan en Wieger-
bruinlaan laten we opnieuw asfalte-
ren. Eerst worden de fietspaden en 
de voetpaden herstraat. 

tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de veiligheid van de 
wegwerkers geldt tijdens het herstra-
ten eenrichtingsverkeer. De rijrich-
ting zal tijdens het werk wisselen. Na 
het herstraten beginnen de asfalte-
ringswerkzaamheden. Tijdens het 
asfalteren is de Alfons Ariënslaan in 
zijn geheel afgesloten voor auto- en 
vrachtverkeer. Er wordt dan een om-
leidingsroute ingesteld..Volgens de 
planning beginnen de werkzaamhe-
den op 3 oktober en zullen eind ok-
tober/begin november voltooid zijn. 

ACtiViteiten KALenDeR
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 
in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inza-

ge van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter in-
zage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297-
513111 

- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 sep-
tember t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111 

- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de wo-
ning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 novem-
ber 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost 
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 no-
vember 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Stelling 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning 

op de eerste verdieping en het plaatsen van een veranda met balkon. Ontvan-
gen 23 september 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 26 september 2011.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Het Fort 40, omgevingsvergunning voor het vervangen van een berging. Be-

zwaar: t/m 9 november 2011.
- Het Korte Eind 1 HS26, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het tuin-

huis, het vervangen van de berging en het vervangen van het achtergevelko-
zijn. Bezwaar: t/m 10 november 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 2, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de 

achterzijde op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 7 november 2011.
- Kuifmees 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Be-

zwaar: t/m 8 november 2011.
- Witkopeend 4 en 6, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning 

aan de voorzijde op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 7 november 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan de heer Doornink voor het organiseren van 

Monstermania op het parkeerterrein nabij het evenemententerrein Legmeer-
West op 7 juli 2012 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 9 november 2011

Dorpscentrum
- Stationstraat 22-24, vergunning aan de exploitanten van Chinees Restaurant 

“Jade”V.O.F. voor:
  - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 25 september 2014;
 - een drank- en horeca vergunning.
 Bezwaar t/m 7 november 2011

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VERKEERSBESLUITEN
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning Johan de Wittlaan 42 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 november 2011 ter inzage. Daartegen kan tot 
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Europarei
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de Randweg oost, richting 
de Amstel de tijdelijke verkeersmaatregel tot het instellen van éénrichtingsverkeer 
voor al het verkeer met uitzondering van (brom-)fi etsers te verlengen van 1 okto-
ber 2011 tot en met 31 maart 2012, ten einde de overlast van zwaar bouwverkeer 
te beperken en de veiligheid op de weg te verzekeren.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 november 2011 ter inzage. Daartegen kan tot 
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben voor de periode 10 t/m 15 december 2012 
een vergunning verleend aan mevrouw P. Geijsberts-de Wal om namens de Nati-
onale Oogcollecte een collecte te houden. .
Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiter-
lijk 10 oktober 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector 
bestuursrecht van de arrondissements rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een ge-
motiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.

 VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend aan de heer Ger-
retzen om in de periode van 14 november t/m met 3 december 2011 namens Gran-
ton Marketing b.v. in de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
een promotiecampagne voor Nuon te voeren. 
Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit tot uiterlijk 10 december 2011 een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de recht-
bank kosten in rekening. 

 OPENSTELLING WINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN IN 2012
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben met ingang van 2009 besloten 
de laatste zondag van de maand aan te wijzen als koopzondag. Een uitzondering 
hierop zijn de maanden waarin 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag 
vallen. In die maanden zijn deze dagen aangewezen als de dag waarop winkels 
open mogen zijn. In de maand december is dat de zondag voor de Kerstdagen.
Koopzondagenregeling in 2012
 In 2012 vallen Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag in de maand mei, dit houdt in 
dat er in deze maand 2 koopzondagen zijn. Omdat er volgens de Winkeltijdenwet 
maximaal 12 koopzondagen aangewezen mogen worden, is besloten de zondag 
van de maand januari 2012 als koopzondag te laten vervallen.
In 2012 zijn op de volgende zon- en feestdagen de winkels open:
26 februari, 25 maart, 9 april (2e Paasdag), 17 mei (Hemelvaartsdag), 28 mei (2e 
Pinksterdag), 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 novem-
ber, 23 december. 
Bezwaarmogelijkheid
U kunt hiertegen t/m 16 november 2011 schriftelijk bezwaar maken bij burgemees-
ter en wethouders van Uithoorn.

Wist u dat u bij de gemeente Uithoorn ook kantoorruimte kunt huren?
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan nabij winkelcen-
trum Zijdelwaard ligt gebouw De 
Hoeksteen (ontworpen door de be-

kende architect Gerrit Rietveld en ge-
bouwd in 1963), waarin onder andere 
bibliotheek Amstelland is gevestigd. 
Er is voldoende gratis parkeergele-

genheid in de buurt. In dit gebouw is 
per direct 111 m² bruto vloeropper-
vlakte (bvo) kantoorruimte voor ver-
huur beschikbaar. Deze kantoorruim-

te ligt op de begane grond en is daar-
om uitstekend toegankelijk. In over-
leg met de overige huurders kan te-
vens gebruik worden gemaakt van de 

op de 1e etage aanwezige gemeen-
schappelijke vergaderruimte (bvo 45 
m²). Dit (mede-)gebruik is inbegrepen 
in de huurprijs ad € 116,50 per m² all-

ALGEMENE INFORMATIE
in. In het gebouw is een lift aanwezig.
Wanneer u geïnteresseerd bent in 
het huren van deze ruimte kunt u 
contact opnemen met de heer J.H.E. 
Groeneveld van de afdeling Ontwik-
keling, te bereiken via telefoonnum-
mer 0297-513111.



pagina 4 Nieuwe Meerbode - 5 oktober 2011

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

brAnDweer 
& PoLitie

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oPlAgE: 14.300

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

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

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
infolijn Dierenbescherming
regio Uithoorn/De ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist: 
- Mijdrecht Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: zwarte gechipte kater met zwart
 halsbandje. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje
 op borst.
- Uithoorn, Aalbessenlaan: rode kater van 12 jaar oud. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Donkereind: lapjeskat.
- Uithoorn, Laan van Meerwijk: zwarte kat.
- Mijdrecht, Saffier: zwart-wit katje van ongeveer 2 maanden.
- Vinkeveen, Achterbos: een rood kitten (kater) en een rood-wit  
 kitten (poes).
- Uithoorn. Achterberglaan: Cyperse kat 
- De Kwakel, Vuurlijn: magere zwarte kat.
- Vinkeveen, Proosdijland: klein donker Cypers poesje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Op zaterdag 15 oktober 
houdt Christelijke Oratorium Ver-
eniging Amicitia weer haar jaarlijk-
se rommelmarkt in kerkgebouw de 
Schutse naast het winkelcentrum 
Zijdelwaard van 9.30 tot 13.30 uur.
Traditiegetrouw gaat er weer van al-
les over tafel tegen een schappelij-
ke prijs. Er zijn boeken, huishoude-
lijke artikelen, speelgoed, kleding, 

schoenen, tassen enz. Ook is er een 
stand met handgebreide nieuwe 
truien en een koffiehoek.
Bezoek deze gezellige markt !
Heeft u nog spulletjes voor Amici-
tia, dan graag een telefoontje naar 
A. van den Bosch, 0297-563879 of H. 
van Dijkhuizen, 0297-567758.
Helaas heeft Amicitia geen plaats 
voor grote meubelen e.d.

Familievoorstelling met ‘meet en greet’ 
Het mooiste van Sesamstraat 
in het nieuwe Crown Theater 
Aalsmeer - Op zondag 9 oktober 
presenteert Crown Theater Aalsmeer 
een sprankelende en muzikale fa-
milievoorstelling met Bert, Ernie, Pi-
no, Tommie en Elmo en na afloop is 
er een ‘meet en greet’ met de Se-
samstraatbewoners. Laat je speel-
goed staan, schuif gezellig aan bij 
Het Mooiste van Sesamstraat! In de-
ze vrolijke familievoorstelling loopt 
er zomaar een vreemd meisje de Se-
samstraat in. Ze heet Doedoe en is 
op reis om de mooiste dingen van 
de wereld te bekijken. Ze was in al-
le landen, in alle steden, in alle stra-
ten, behalve in Sesamstraat. Pino, El-
mo, Tommie, Bert en Ernie vinden 
haar meteen geweldig lief. Ze willen 
dat Doedoe voor altijd blijft, dus laten 
ze haar de allermooiste dingen van 
Sesamstraat zien. Maar wat is eigen-
lijk het allermooiste? Lukt het de Se-
samstraatbewoners om Doedoe over 
te halen? 
Kom het zelf zien en geniet van een 
vrolijke en gezellige jubileumvoor-

stelling van het 35-jarige Sesam-
straat met liedjes die je zomaar mee 
kunt zingen. Het wordt een heel vro-
lijke, lieve én bijzondere voorstelling 
met naast het mogen ontmoeten van 
de Sesamstraatbewoners na afloop, 
tevens een kleurwedstrijd. 
Alle kinderen krijgen een kleurplaat 
mee naar huis. Deze kan binnen 2 
weken teruggestuurd worden naar 
het theater en uit de kleurplaten wor-
den de vier mooiste gekozen.
Deze vier winnaars krijgen een cd 
met liedjes uit de voorstelling ca-
deau. Het Crown Theater is te vin-
den aan de Van Cleeffkade 15 in 
Aalsmeer De voorstelling ‘Het Mooi-
ste van Sesamstraat’ is geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Toegangskaar-
ten zijn te bestellen via de site: www.
crowntheateraalsmeer.nl. Informatie:  
Info@crowntheateraalsmeer.nl. Voor 
de voorstelling op 9 oktober gaat 
de zaal open om 13.30 uur. De voor-
stelling begint een half uur later, om 
14.00 uur. 

Toneelgroep Maskerade
‘Momenten van geluk’
Uithoorn - Toneelgroep Maskera-
de blaast vrijdag 21 en zaterdag 22 
oktober een klassiek meesterwerk 
nieuw leven in. In Het Alkwin Thea-
ter waant u zich in de 17e eeuw met 
het toneelstuk ‘Tartuffe’ van Molière.
Thema’s van toen worden op mo-
derne en komische wijze ge-
bracht in een stuk dat de menselij-
ke tekortkomingen als uitgangspunt 
neemt en deze genadeloos op de 
korrel neemt. 

Orgon, een rijke, gepensioneerde 
bankier, is op zoek naar betekenis 
en houvast in zijn leven. Hij wil ge-
rustgesteld en gekoesterd worden 
en loopt blind en kritiekloos achter 
zijn ‘goeroe’ Tartuffe aan.

Familie en vrienden zien vol onbe-
grip aan hoe Orgon, die Tartuffe ziet 
als dé oplossing voor alle proble-
men, zelfs bereid is vrouw en kin-
deren op te offeren voor dit ‘ideaal’ 
waarin hij heilig gelooft. 
Tartuffe doet zich voor als vrome en 

deugdzame geestelijke en levert Or-
gon die schijnzekerheid maar al te 
graag. De op geld beluste Tartuf-
fe profiteert schaamteloos van de 
grenzeloze verering van zijn vol-
geling. Hij gaat uit van het princi-
pe: de wereld wil bedrogen worden, 
dus bewijs ik ze eigenlijk een gro-
te dienst. 
Orgon, de naieve, goedgelovige 
goedzak, is blind en doof voor de 
waarschuwingen van de zienden in 
zijn omgeving maar als, uiteindelijk, 
zijn ogen open gaan, is het kwaad al 
geschied en wordt hem pijnlijk dui-
delijk welke hoge prijs hij betaald 
heeft voor zijn onnozele volgzaam-
heid.

‘Tartuffe’ is geregisseerd door 
Pitt de Grooth en is te zien in 
Het Alkwin Kollege aan Weeg-
bree 55 in Uithoorn. De voorstel-
lingen beginnen op vrijdag en za-
terdag om 20.15 uur. Reserve-
ren kan via tel. 06-33986768 of via  
www.toneelgroepmaskerade.nl.

KnA volop aan de slag
Uithoorn - Het nieuwe seizoen is 
weer begonnen. Muziekvereniging 
KnA is alweer heel muzikaal van 
start gegaan. De jeugddrumfanfare 
en de majorettes hebben een sere-
nade gebracht en gespeeld op een 
buurtfeest in de Sneeuwgans. Dit 
werd aangeboden door bewoners 
die gaan verhuizen en nog even een 
leuk feestje en muziek wilden in de 
straat. Het Harmonieorkest heeft 
het jaarlijkse Thamerkerk concert 
gehad. Helaas was het dit jaar weer 
geen mooi weer, dus heeft het con-
cert in de kerk plaatsgevonden.
Ook was er nog de opening van 

Multimate waar het dweilorkest, 
de knakkers en de slagwerkgroep 
zorgden voor een feestelijke ope-
ning. heeft ook nog wat muzika-
le gezelligheid gebracht bij Dans-
school Colijn. 

Zoals u al leest is KnA weer volop 
aan de slag, alle repetities zijn weer 
begonnen en er wordt alweer goed 
gerepeteerd voor de komende op-
tredens, bijvoorbeeld haar jaarlijk-
se najaarsuitvoering op 5 november 
aanstaande. Daar zal binnenkort 
meer informatie over in de kranten 
staan.

Herfstbladeren schilderen
Uithoorn - De zomer is nu echt 
voorbij, de herfst inmiddels aan-
gebroken. Een goed ogenblik om 
deel te nemen aan een workshop 
‘Herfstbladeren schilderen’ in ate-
lier De Penseelstreek aan de Potgie-
terlaan 16. 
U kunt kiezen uit twee mogelijkhe-

den: woensdagavond 12 of donder-
dagavond 13 oktober. Beide avon-
den duren van 20.00 tot 22.00 uur. 
Er wordt geschilderd met plak-
kaatverf. De kosten zijn 17, 50 eu-
ro, inclusief alle materiaal. Opgave:  
info@atelier-penseelstreek-uit-
hoorn.nl, of tel. 0297540444.

Bingo ANBO/KBO
Uithoorn/De Kwakel - Volgen-
de week dinsdag 11 oktober orga-
niseren de afdelingen Uithoorn-De 
Kwakel van de Algemene Neder-
landse Bond van Ouderen (ANBO) 
en de Katholieke Bond van Oude-
ren (KBO) hun maandelijkse bingo-
middag in Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. 
Aanvang 14.00 uur, de zaal is open 

vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Hanny 
Kampen. Ook niet-ANBO/KBO le-
den zijn van harte welkom op deze 
gezellige middag! Er zijn bijzonder 
mooie prijzen te winnen, bovendien 
zijn de consumpties prettig laagge-
prijsd. Kom eens kijken, doe mee en 
geniet van de leuke sfeer die er op 
zo’n bingomiddag heerst. De toe-
gang is gratis!

Bingo in De Quakel
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 wordt komende 
vrijdag 7 oktober onder leiding van Frank en Willem weer ‘n gezellig bingo-
seizoen geopend. Om 19.30 uur gaat de zaal open voor een gratis kopje kof-
fie en om 20.00 uur start de bingo.

Mijdrechtse Quassima Asafiati 
genomineerd voor Mooi Mens 2011
mijdrecht – Deze week maakt 
Zorgverzekeraar IZZ de 25 nomina-
ties voor de vijfde editie van de Mooi 
Mens Verkiezing bekend, dé verkie-
zing die zorgmedewerkers de waar-
dering geeft die ze verdienen. Ook 
Quassima Asafiati uit Amsterdam 
is genomineerd. Quassima is op-
richter en voorzitter stichting Mul-
ti Mondo. Vanaf vandaag kan ieder-
een op Quassima, of één van de an-
dere 24 mooie mensen stemmen via  
www.zorglive.nl/mooimens. Op 8 
november maakt Anita Witzier de 
uiteindelijke winnaar van de Mooi 
Mens Verkiezing 2011 bekend.
Voor de lustrumeditie van de Mooi 
Mens Verkiezing heeft Zorgverze-
keraar IZZ een recordaantal aan-
meldingen ontvangen. De jury heeft 
Quassima als één van de 25 geno-
mineerden geselecteerd uit een to-
taal van 685 aanmeldingen. 

Oprichter Multi Mondo
Al op haar achttiende legde Quas-
sima de basis voor stichting Mul-
ti Mondo. Als doktersassistente sig-
naleerde ze dat veel vrouwen – al-

lochtoon en autochtoon – gezond-
heidsklachten hebben doordat ze te 
weinig bewegen.
Ze organiseert zwemlessen en fy-
siofitness. Hierdoor behalen veel 
vrouwen hun zwemdiploma en 
durven ze over de drempel van de 
sportschool te stappen. Binnenkort 
starten – na vele verzoeken – ook 
zwemlessen voor mannen.

Inmiddels werkt Quassima als as-
sistente plastische chirurgie, maar 
al haar vrije tijd steekt ze in Multi 
Mondo. Naast de sportieve bijeen-
komsten organiseert ze ook praat-
avonden over uiteenlopende onder-
werpen voor vrouwen uit alle cultu-
ren. 
Quassima zegt hierover: “Ik ben 
blij met de waardering voor alle in-
zet van de afgelopen vier jaar. Maar 
waar het mij vooral om gaat, is dat 
vrouwen uit alle culturen naast hun 
gezondheid ook hun sociale con-
tacten kunnen verbeteren. Gewoon 
naar de sportschool gaan is niet 
voor iedereen zo ‘gewoon’. Niets is 
wat het lijkt.” 

Stem nu 
Stemmen op Quassima of een 
andere genomineerde voor de 
Mooi Mens 2011 kan vanaf van-
daag tot en met 4 november op  
www.zorglive.nl/mooimens.
Daar zijn alle intrigerende verhalen 

over de Mooie Mensen terug te vin-
den.
Volg de Mooi Mens Verkiezing ook 
via: Twitter: twitter.com/IZZMooi-
Mens, Hyves: mooimensverkiezing.
hyves.nl en Facebook: Facebook.
com/MooiMensVerkiezing .



Uitnodiging 
Kom naar 

opvoedtheater 
‘Aan het Zijdelmeer’

Het Opvoedtheater biedt een frisse blik op herkenbare opvoedvragen. Kom ook, op dinsdag 
11 oktober in het gemeentehuis van Uithoorn. Toegang gratis, ontvangst vanaf 19.00 uur. 

Welke regels kun je als ouder stellen,  
en welke juist niet? Hoe maak je 
lastige onderwerpen bespreekbaar? 
Deze en andere herkenbare opvoed-
vragen staan centraal tijden het 
enerverende Opvoedtheater.

Het opvoeden van een kind is niet altijd  
eenvoudig. Daarom nodigt Ria Zijlstra, wethouder 
Jeugd & Onderwijs maar bovenal moeder, de 
ouders/verzorgers van Uithoorn uit voor een 
leerzame en enerverende avond Opvoedtheater, 
op dinsdag 11 oktober in het gemeentehuis.

Tijdens het Opvoedtheater hoort u herkenbare 
opvoed vragen voorbijkomen. U kunt actief 
meedoen aan het theater, reageren op stellingen 
en tips en oplossingen uitwisselen met andere 
ouders. Uiteraard kunt u ook uw eigen opvoed-
vragen voorleggen.

Het Opvoedtheater is leuk, leerzaam en boven-
dien een uitgelezen kans om kennis te maken  
met de activiteiten van het Centrum voor Jeugd  
en Gezin in Uithoorn. Ria Zijlstra: “Ik ben benieuwd 
naar uw bijdrage en hoop u op 11 oktober te  
mogen verwelkomen in het theater. De koffie 
staat om 19.00 uur klaar.” U komt toch ook?

Kom naar het Opvoedtheater!
Wat: een enerverende avond over opvoeden 
Wanneer: dinsdag 11 oktober 2011 
Hoe laat: start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 
Waar: opvoedheater ‘Aan het Zijdelmeer’,  
gemeentehuis van Uithoorn, Laan van Meerwijk 16
Voor wie: de ouders/verzorgers van Uithoorn 
met kinderen tussen de 12 en 18 jaar  
(andere ouders ook van harte welkom) 
Kosten: gratis

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gezondheidsmarkt Aalsmeer, 8 oktober 2011

In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van Uit-
hoorn (Loket WWZ) is een vrijwillige hulpdienst 
actief. Het Loket bemiddelt tussen de vraag 
van de burger en het aanbod van de vrijwilli-
ger. Momenteel is er een tekort aan vrijwilligers 
die een boodschap met of voor een cliënt wil-
len doen.

Hoe gaat het in zijn werk?
 De hulpvrager doet een verzoek bij het Loket 

WWZ voor het doen van boodschappen 
(bijv. donderdag om 10.00 uur).

 De medewerkster van het Loket WWZ belt 
één of meerdere vrijwilligers op en vraagt of 
deze op donderdag 10.00 uur beschikbaar 
is.

 De gegevens van de hulpvrager worden 
doorgegeven aan de vrijwilliger.

 De medewerkster van het Loket WWZ belt 
de hulpvrager en geeft de naam van de vrij-
williger die komt helpen met de boodschap-
pen door.

Maakt u gebruik van uw auto voor het doen van 
de boodschappen? Dan ontvangt u daar een 
vergoeding van de hulpvrager voor. Het Loket 
WWZ houdt rekening met de door de vrijwilliger 
gewenste inzet. 
Is het iets voor u om boodschappenvrijwilliger 
te worden, of heeft u verder nog vragen? Neem 
dan contact op met Loket WWZ op telefoon-
nummer (0297) 513 131.

Vrijwilligerswerk, 
wanneer het u 
uitkomt!

Bekendmaking 
Het Dagelijks Bestuur van het Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) 
heeft op 3 augustus 2011 de volgende 
beleidsregels vastgesteld:

 Beleidsregels maatschappelijke 
 ondersteuning 2011
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur 
van het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn (G2) op 12 september 
2011 het volgende besluit vastgesteld:

 Besluit financiële tegemoetkomingen 
voorzieningen maatschappelijke 

 ondersteuning 2011 (versie 3).
De Beleidsregels treden in werking per 
1 juli 2011. Het Besluit treedt in werking 
per 1 september 2011. Beide stukken 
liggen in de gemeentehuizen van Aals-
meer en Uithoorn ter inzage tot 7 novem-
ber 2011. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot de wij-
zigingen in de Beleidsregels maatschap-
pelijke ondersteuning 2011 en de wijzigin-
gen op het Besluit financiële tegemoet-
komingen voorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning 2011 (versie 3) wor-
den ingediend.

GEZONDHEIDSMARKT 8 OKTOBER 2011
Amstelring 

Laan v.d. Helende Meesters 431 
1186 DK Amstelveen

Alle zorg in 
één keer geregeld!

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 
0900 - 1866 (lokaal tarief) 

of kijk op www.amstelring.nl

Amstelring wil met het Consultatie-
team voor Ouderen helpen de 
kwaliteit van het leven te verbeteren 
of te behouden. Gezond zijn en blijven 
of vragen over uw gezondheid? 
Wij nemen er de tijd voor! 
Op de Gezondheidsmarkt Ouderen 
kunt u met ons kennismaken. Ook voor 
mantelzorgers hebben wij aandacht. 
U hoeft niet naar ons te komen, wij 
komen op afspraak bij u thuis.

Consultatieteam
voor ouderen

Ouderen die thuis wonen kunnen 
bij ons terecht voor een steuntje in de 
rug, contact, gezelligheid en vertier. 
Amstelring organiseert op verschil-
lende locaties in de regio dagbesteding 
voor ouderen of dementerenden. 
De dagbesteding biedt ouderen de 
kans langer thuis te blijven wonen 
en ontlast de mantelzorgers. 
De dagindeling hangt af van de 
wensen van de bezoekers. Vervoer 
kan in overleg geregeld worden.

Dagbesteding

Een educatiemethode die is ontwikkeld 
om u te ondersteunen bij uw diabetes. 
Het programma bestaat uit drie 
dagdelen, verspreid over drie weken 
en u wordt begeleid door een diabetes-
verpleegkundige en een diëtist. 
Na afl oop weet u beter wat diabetes 
voor u betekent, u heeft meer kennis 
en inzicht. Daarnaast bent u (nog) 
beter in staat beslissingen te nemen 
die goed zijn voor uw gezondheid. 
Partner, familie lid of vriend? Zij zijn 
van harte welkom.

PRISMA: diabetescursus

Als lid van Amstelring Ledenservice kunt 
u met hoge kortingen gebruikmaken 
van het Servicepakket: het Servicepakket 
bestaat uit cursussen en gemaks-
diensten aan huis of op locatie en biedt 
bovendien collectiviteitskortingen 
op reis- en zorgverzekeringen. Het 
Service pakket is voor jong en oud. Denk 
bijvoorbeeld aan yoga, pedicure, kapper, 
hulp bij klussen of reparaties, maar ook 
aan valpreventie- of zelfverdedigings- 
en zwangerschaps cursussen. 
Het lidmaatschap bedraagt slechts 
Ð 17,50 per jaar.

Ledenservice

www.mantelzorg-steunpunt.nl
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl
Postbus 2318, 1180 EK Amstelveen
Telefoon (0900)-1866 (lokaal tarief)

Voor vrijwilligers
ondersteuning van mantelzorgers 
van chronisch zieken, 
gehandicapten en dementerenden.

Voor mantelzorgers
informatie en advies, 
praktische hulp, cursussen
en bijeenkomsten.

Verantwoord afvallen
met een blijvend resultaat.

Maak een afspraak voor een 
gratis eerste gesprek.

Deli Line
Wiegerbruinlaan 8a 
1422 CB Uithoorn 
tel. 0172 - 506 847
www.deli-line.nl

LANGER FIT EN 
GEZOND MET 
KLASSIEKE 
HOMEOPATHIE

Minder pijn/ stijfheid, meer 
energie, een beter geheugen 
en lekker slapen. Dit alles en 
nog meer is mogelijk. 
Een Klassiek Homeopathische 
behandeling ondersteunt 
op natuurlijke wijze uw 
zelfgenezend vermogen. 
Hierdoor zal uw lichaam 
beter blijven presteren en 
zult u zich fi tter voelen; 
zodat het mogelijk wordt om 
langer zelfstandig te blijven 
functioneren.

Bert Vreeken
Klassiek homeopaat
Dorpsstraat 41
1431CA Aalsmeer
T. 0297-342202

CATINKA
Met het oog op gezondheid.
Klassieke Homeopathie 
CEASE Voedingsadvies NEI
www.catinka.nl info@catinka.nl

Wilgenlaan 14
1431HT Aalsmeer
T. 0297-363848

Praktijk voor
Cranio-Sacraal therapie

Fysiotherapie
Viscerale manipulaties

Bij zeer 
uiteenlopende klachten: 

nek-/rug-/spanningsklachten,
hoofdpijn, ADHD, 

duizeligheid, oorsuizingen, 
emotionele problemen, 

whiplash, chronische pijn, 
concentratiestoornissen, 

van jong tot oud.

Marlies Buck-Kreijmborg
Hoofdweg 54 Kudelstaart

 0297-36.72.84
www.buckcraniosacraal.nl

AED, mooi woord maar wat heb je eraan?
AED staat voor Automatische Externe Defi brillator (afgekort AED) dit is een 
draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, 
waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok 
wordt toe gediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme 
te brengen. Als binnen de cruciale eerste 6 minuten van een circula-
tiestilstand de reanimatie gestart kan worden m.b.v. een AED wordt 
het slagingspercentage van een reanimatie drastisch vergroot.

Bij ons kunt u terecht voor alle specialisaties:

Fysiotherapeutisch Instituut
Kudelstaart/Aalsmeer

Revalidatie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Haptonomie
Oedeemtherapie

Psychosomatische
fysiotherapie 
Bekkentherapie
Hart-/longrevalidatie

Sinds kort hebben wij ook de beschikking over
echografie.

Ook behandelen wij aan huis,
in de zorgcentra en in 
fitnesscentrum Health City.

Kudelstaartseweg 243
1433 GH Kudelstaart
Telefoon: 0297 - 32 96 35 
www.fysiotherapiekudelstaart.nl
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Kinderfysiotherapie
Haptonomie
Oedeemtherapie

Psychosomatische
fysiotherapie 
Bekkentherapie
Hart-/longrevalidatie

Sinds kort hebben wij ook de beschikking over
echografie.

Ook behandelen wij aan huis,
in de zorgcentra en in 
fitnesscentrum Health City.

Kudelstaartseweg 243
1433 GH Kudelstaart
Telefoon: 0297 - 32 96 35 
www.fysiotherapiekudelstaart.nl

h e l i o m a r e     o n d e r w i j s     r e v a l i d a t i e     w o n e n     a r b e i d s i n t e g r a t i e     d a g b e s t e d i n g     s p o r t
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dagbesteding

Een 
lichamelijke 
beperking…  
En nu?

Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kiezen uit een gevarieerd 

activiteitenpro gramma. Samen met u kijken wij naar activiteiten  

die bij u passen, zoals sport, fitness, muziek of cursussen zoals 

tekenen, schilderen en computer vaardigheden. Altijd met des

kundige begeleiding in een aangepaste omgeving. Ook individuele 

begeleiding bij u thuis of in uw woonomgeving is mogelijk. 

En nu? Neem snel contact met ons op:

T 088 920 39 00 of E ac.aalsmeer@heliomare.nl

Er is altijd wel een activiteitencentrum bij u in de buurt.

Heliomare Dagbesteding

Zwarteweg 98

1431 VM Aalsmeer
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Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kie-
zen uit een gevarieerd activiteitenpro-
gramma. Samen met u kijken wij naar 
activiteiten die bij u passen, zoals sport, 
fi tness, muziek of cursussen zoals teke-
nen, schilderen en computervaardighe-
den. Altijd met deskundige begeleiding 
in een aangepaste omgeving. Ook indi-
viduele begeleiding bij u thuis of in uw 
woonomgeving is mogelijk.

En nu? Neem snel contact met ons op:
T 088 920 39 00 of 
E ac.aalsmeer@heliomare.nl
Er is altijd wel een activiteitencentrum 
bij u in de buurt.

Heliomare 
Dagbesteding
Zwarteweg 98
1431 VM Aalsmeer
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Welkom bij Zorgkantoor 

Zorgconsumenten wij-
zen wij de weg door het 
doolhof van regelingen en 
bepalingen. Wij laten u zien 
hoe zij de zorg krijgen die 
bij hen past. En welke acties 
zij moet ondernemen om 
die zorg te regelen. Zoekers 
naar informatie over zorg 
vinden hier alles wat zij 
weten willen over de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten).

Wilt u ook graag gezond 
beter worden?

 
We horen steeds meer over 
toenemende resistentie tegen 
antibiotica, de problematiek 
rond de EHEC bacterie, gevaren 
van schimmels en bacteriën. 
Gaat de werking van chemische 
medicijnen nu tegen ons werken? 
Homeopathische geneesmiddelen 
bieden een veilig en doeltreffend 
alternatief!. 

 
Het kan de afweer versterken 
en infectieziekten bestrijden 
zonder bijwerkingen of risico 
van resistenties. Bovendien zijn 
homeopathische geneesmiddelen 
van natuurlijke grondstoffen en 
niet belastend voor het milieu.

                  
Word lid van de Koninklijke 
Vereniging Homeopathie 
Nederland.

 
www.vereniginghomeopathie.nl
020 - 617 83 08

De senior van ‘nu’ weet van geen wijken. Met het vitale lichaam, de wij-
ze geest kunt u nog veel geven. U mag er meer dan ooit zijn! Thanda 
helpt en inspireert om vast te houden aan deze gezonde oude dag of 
om te ondersteunen bij pijnlijke veranderingen op het seniorenpad. 
Een luisterend oor, oprechte aandacht, warmte en troost. Thanda zorgt 
voor evenwicht tussen innerlijke en uiterlijke gezondheid.

W. v. Beyerenlaan 37
1181 DX Amstelveen
T. 06-53801380
www.thanda.nl

www.MDC-Amstelland.nl
Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland zorgt voor laboratorium-
bepalingen, begeleiden trombosepatiënten en voeren medisch on-
derzoek uit. Al meer dan 50 jaar doen wij dit voor u. Daarmee zorgen 
we voor snelle en betrouwbare laboratoriumbepalingen in het zieken-
huis Amstelland. Met ruim 30 priklocaties is er altijd een bloedafname-
punt bij u in de buurt. En mocht u slecht ter been zijn of door ziekte 
aan huis gekluisterd? Dan bezoeken wij u graag aan huis!

MesoVisie helpt 
bij chronische 
gezondheidsklachten
U heeft medische klachten, 
geen oplossing en u wilt een 
praktische aanpak, gericht op de 
oorzaak. Dan kunt u terecht bij 
MesoVisie, praktijk voor Meso-
logie. MesoVisie onderzoekt en 
behandelt uw klachten vanuit de 
reguliere en alternatieve genees-
kunde. Zo krijgt u het beste uit 
twee werelden voor de oplossing 
en preventie van gezondheids-
klachten. 
Zie: www.mesovisie.nl

De OVAK houdt u fi t van lijf en geest
De Ouderen Vereniging Aalsmeer-Kudelstaart weet van haar leden dat 
gezondheid een groot goed is en helpt haar leden zo gezond mogelijk 
oud te worden. Het is belangrijk dat u bewust gezond leeft en vol-
doende lichaamsbeweging heeft. Binnen OVAK zijn o.a. sport- en 

fi etsmogelijkheden om 
uw conditie te verbeteren. 
Laat u informeren bij onze 
stand. Graag ontmoeten 
wij u op deze markt en 
mogelijk kunnen we u als 
nieuw lid inschrijven.Wordt bewegen wat 

minder makkelijk?

Oefenprogramma’s 
op maat!

Om fi t te worden 
en fi t te blijven

Gespecialiseerd in 
chronische aandoeningen

Bel voor een afspraak: 
0297-230960

Lakenblekerstraat 2
Aalsmeer

www.paca.nu

Dynamisch, betrokken, 
professioneel en christelijk 
geïnspireerd; het zijn 
dé kenmerken van de 
PCOB. We vormen een 
actief netwerk van en 
voor senioren. Ons doel? 
Een maatschappij waarin 
iedereen met zijn of haar 
mogelijkheden kan meedoen. 
De PCOB wil bijdragen 
aan een stevige positie van 
senioren in de samenleving.

www.pcob.nl

Podotherapie Aalsmeer
Goed staan is goed lopen 
is goed leven
Veel klachten aan voeten, benen 
of rug komen voort uit verkeerd 
staan en lopen, of verkeerde 
schoenen. Een verkeerde stand of 
beweging van uw voet kan ook 
een afwijkende stand van knieën, 
heupen of rug en daarmee klach-
ten geven. Verkeerde schoenen 
kunnen gaan knellen en klachten 
geven aan de tenen. Wij helpen 
uw klachten en ongemakken op 
te lossen door bij de basis, de 
voet te beginnen. Podotherapie 
Aalsmeer helpt u aan een oplos-
sing door de oorzaak, uw voeten, 
in de goede stand te brengen.

Podotherapie Aalsmeer 
P.F. von Sieboldlaan 1 A/X 
1431 KG Aalsmeer
0297-328008

Roze 50+ Nederland is het 

samenwerkingsverband 

van alle Roze 50-plussers 

in Nederland, 

vertegenwoordigd door 

ANBO ROZE, het Landelijk 

platform Roze 50+, 

seniorengroepen van 

COC-vereniging, Schorer, 

de Kringen, Movisie 

en Stichting 7152

LEEV
Leren Ervaren En Voelen
Voetrefl exmassage; 
ontspannend en helend.
Voetrefl exmassage helpt om klach-
ten te verminderen en je weer 
ontspannen en vitaal te voelen. Dit 
komt door een betere doorbloe-
ding in het lichaam en het verwij-
deren van opgehoopte afvalstoffen. 
Hierdoor verminderen klachten 
of ze verdwijnen zelfs. En een voe-
trefl exmassage maakt je fi t door 
ontspanning en rust. Kom naar de 
Gezondheidsmarkt 50+ en ervaar 
de weldaad van een voetrefl exmas-
sage.

Nadja Steggink, 
Gediplomeerd voetrefl exoloog. 
Rechtsbuitenstraat 4, 
Kudelstaart. 
Tel. 06-55730188

Met een persoonsgebonden 
budget (PGB) koopt u zelf uw 
zorg in. Dat betekent dat u 
niet alleen rechten, maar ook 
plichten heeft. Het SVB Ser-
vicecentrum PGB helpt u het 
overzicht te bewaren. U kunt 
bij ons terecht voor advies over 
uw rechten en plichten, model-
overeenkomsten en formulie-
ren, vergoeding van de kosten 
van wettelijke loondoorbeta-
ling bij ziekte, het inschakelen 
van een arbodienst, rechts-
bijstand en een schade- en 
aansprakelijkheidsverzekering. 
Daarnaast kunnen wij de sala-
risadministratie van uw PGB uit 
handen nemen.

Trimclub

Wij zijn een trimclub voor je 
gezondheid, voor de gezellig-
heid en voor alle leeftijden.
We kennen elkaar, stimuleren 
elkaar en het is zo leuk dat 
we elke zaterdag ( het hele 
jaar door) om 8.00 uur in de 
ochtend met ongeveer 40 
deelnemers klaar staan om met 
frisse zin van start te gaan. 

Naast het hardlopen, wandelen, 
worden er ook oefeningen ge-
daan. Bewegen is goed voor je 
conditie omdat het je bloeds-
omloop stimuleert, je longen 
oefent en het energie geeft. 

Wij zijn bereikbaar via telefoon 
0900-1866 (lokaal tarief )

Geïnteresseerd 
in het aanbod van 

Vita welzijn en 
advies en een 

gratis workshop?

Kom naar de 
gezondheidsmarkt-55+ 
op zaterdag 8 oktober 

in Aalsmeer!

www.vitawelzijnenadvies.nl

Waarom een gezondheidsmarkt?
Tigra, de Aalsmeerse Praktijk voor Fysiotherapie en Amstelring ko-
men met dit initiatief omdat zij hiermee op een praktische manier 
een bijdrage leveren aan een prettige oude dag en het uitstellen van 
(bejaarden) zorg voor de Aalsmeerse bevolking.
We willen een aantal dingen bereiken: 
• Bewustwording van een gezonde levensstijl
• Leren hoe we onze gezondheid kunnen bevorderen
• Informeren, weten wat er aan hulp beschikbaar is
• Activeren om “in beweging” te komen
Om ervoor te zorgen dat we gezond blijven, lekker kunnen blijven 
werken, recreëren en een fi jne oude dag hebben moeten we goed 
voor ons lichaam en voor onze geest zorgen. Bij sommigen gaat dat 
goed en helemaal van zelf. Anderen hebben daarbij hulp en voor-
lichting nodig. Dat weet u beter dan wie ook. Maar dat is niet voor ie-
dereen even normaal, men weet soms gewoon niet op welke manier 
men nog beter voor zichzelf kan zorgen of men weet gewoon niet 
wat er allemaal beschikbaar is. De expertise gebieden die mee doen 
zijn te vinden op deze pagina.

Amstelring is de organisatie voor wonen en zorg. Amstelring staat 
voor thuiszorg, zoals huishoudelijke hulp en verpleging aan huis 
maar ook voor dagbesteding, verpleeghuiszorg, verzorgingshuis-
zorg en dienstverlening in de regio Amstelland en Meerlanden. 
Heeft u zorg nodig, of zoekt u hulp voor een familielid? Neem dan 
contact op via 0900-1866 (lokaal tarief ).

Tigra is sinds 1995 actief en heeft in 2007 de koers verlegd naar ge-
zondheidsmanagement: gezondheid en vitaliteit, zodat mensen tot 
hun pensioen vitaal inzetbaar blijven. We onderscheiden ons door 
preventie bij specifi eke risicogroepen: gezond oud worden en actief 
en inzetbaar blijven. Maatwerk is onze kracht. Wij hebben 4 vesti-
gingen in Aalsmeer en Amstelveen en 40 vestigingen in Nederland. 
Onze klanten zijn onder andere particuliere (oudere) burgers, werk-
nemers, werkgevers, zorgverzekeraars en arbodiensten.

Dé perfecte partner voor vitaliteit en inzetbaarheid: Aalsmeerse 
en Amstelveense Praktijk voor Fysiotherapie Ben van der Sluis 
Kanaalstraat 51, 1431 BV Aalsmeer, http://www.fysioaalsmeer.nl

GEMEENTEHUIS AALSMEER 
VAN 12.00-17.00 UUR

EEN GEZAMENLIJK TIGRA EN AMSTELRING INITIATIEF

Het doel van het Loket WWZ is 
om u te helpen zoveel mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven 
functioneren. Het Loket WWZ 
bundelt alle vormen van 
ondersteuning op het gebied 
van wonen,welzijn en zorg. Per-
sonen met een (psychosociale) 
beperking, chronisch zieken en 
ouderen kunnen hier gebruik 
van maken. U hoeft niet meer 
op zoek naar welke instantie u 
kan helpen, maar kunt op één 
plek terecht.

De WMO-raad: Samen sterk zodat we allemaal meedoen.
 

De WMO gaat niet alleen maar om huishoudelijke hulp en fi nanciële onder-
steuning. Wij zijn inderdaad veel in het nieuws vanwege huishoudelijke hulp. 
Dat is een belangrijk onderdeel, maar de WMO is zoveel meer. Wist u bijvoor-
beeld dat welzijnsbeleid, jeugdbeleid en dorpsbelangen er ook onder vallen. 
Help de WMO-raad het werk zo goed mogelijk te doen. Door mee te denken 
en ons te laten weten wat er volgens u beter kan wat betreft de WMO in onze 
gemeente Aalsmeer / Kudelstaart.

De Wet maatschappelijke ondersteuning
Deze nieuwe wet vervangt een aantal bestaande 
wetten: Wvg, Welzijnswet en delen uit de AWBZ.

 
www.wmoraadaalsmeer.nl 
b.w.vollmuller@kpnplanet.nl

Wmo-raad
Aalsmeer

Verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer 
is prachtig gelegen en heeft een riante 
tuin met verschillende terrassen 
aan het water. De winkelstraat ligt 
op loopafstand. De bewoners van 
Rozenholm hebben langdurig inten-
sieve begeleiding, behandeling en 
verzorging nodig. Wij nemen u niet 
alles uit handen, maar kijken zoveel 
mogelijk naar wat u nog wel kunt. 
Eén ding is wel voor iedereen hetzelfde: 
we zullen uw verblijf in Rozenholm zo 
aangenaam mogelijk maken.

Verpleeghuis Rozenholm

Ziekte, handicap of ouderdoms-
klachten maken het soms onmogelijk 
om goed voor uzelf te zorgen en uw 
huishouden draaiende te houden. 
Onze verzorgenden en verpleeg-
kundigen helpen u, zodat u zo lang 
mogelijk thuis kunt blijven wonen. 
Heeft u lastige wonden, leeft u met 
diabetes, heeft u pas gehoord dat u 
kanker heeft en komt er van alles op u 
af? Onze verpleeg kundig specialisten 
geven advies en staan u praktisch bij.

Thuiszorg

Amstelring 
Laan v.d. Helende Meesters 431 

1186 DK Amstelveen

Alle zorg in 
één keer geregeld!

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 
0900 - 1866 (lokaal tarief) 

of kijk op www.amstelring.nl

Uw resultaat: minder kans op 
(welvaart)ziekten, gezond en fi t 
lichaam, lager ziekteverzuim, voor-
komen van ziekten. Wilma van Rijn 
geeft voorlichting en begeleiding 
op gebied van gezonde voeding, 
eetgedrag, beweging en leefstijl. 
Elk individu krijgt advies op maat! 
U bent welkom als individu, gezin, 
student, groep, vereniging, bedrijf 
of school.

Erkend door steeds meer zorgver-
zekeraars! Verwijsbrief is niet nodig!

Gewichtsconsulent-Wilma
06-28 97 80 33
gewichtsconsulent-wilma@hotmail.com
www.gewichtsconsulent-wilma.nl
Lid BGN

Slechtziend of 
blind en volop in 
het leven staan?
Tijdens de gezondheidsmarkt 
helpen we met voorlichting en 
demonstraties: doe mee aan 
spellen

 Uitproberen spellen en 
 hulpmiddelen

 Weer of beginnen met 
 computeren

 Zelf (weer) lezen
 Hobby: mozaïken, foto-

 graferen of kaarten maken
 Televisie kijken/luisteren
 Spellen & sporten

Ook professionals 
die betrokken zijn bij 
slechtzienden en blinden 
kunnen bij Visio terecht voor 
advies, ondersteuning en 
deskundigheidsbevordering. 
U kunt altijd en zonder 
verwijzing van de arts bij 
ons terecht.

Koninklijke Visio
Inloopdag dinsdag 
van 10.00-13.00 uur
Gebouw Haerlemmerpoort
Amsterdamsevaart 268
2032 EK Haarlem
haarlem@visio.org

ANBO staat voor:
• Zorg waarin de vraag van 
 de cliënt centraal staat.
• Kwalitatief goede, 
 betaalbare en 
 geïntegreerde zorg.
• Preventieve 
 gezondheidszorg.
• Voorkomen van sociaal 
 isolement en gezondheids-
 problemen bij senioren.
• Aandacht voor senioren 
 en bewegen.
• Ondersteuning van 
 mantelzorgers en vrijwillig

 ANBO afdeling Aalsmeer 
 Antoniushof 11
 1431 GA Kudelstaart
 Tel. 0297-340635

Lichaam en geest in balans: rust, 
kracht, zelfvertrouwen. Raja Yoga 
Aalsmeer biedt 50-plussers dé gele-
genheid persoonlijk te ontwikkelen 
op zowel fysiek als mentaal niveau. 
Onze unieke opbouw bevordert 
een ieders welzijn. Wat doet Raja 
Yoga voor uw welzijn en gezond-
heid? De oorzaak wordt aangepakt 
dat bespaart moeite en vaak pijn 
in de gevolgen. Concentratieoefe-
ningen, gecombineerd met fysieke 
houdingen, geven veel vertrouwen 
terug in je eigen kunnen. Door me-
ditatietechnieken groeit onafhan-
kelijkheid en ook je betrokkenheid 
in het leven. Ook de theorie [fi loso-
fi e] geeft duidelijkheid en kracht. 

Zie cursusaanbod bij 
Jaarprogramma Body Mind Spirit 

(www.raja-yoga.nu).

Goed in het gewone

Dichtbij bij mensen

13.00 uur Help: mijn PGB ! SVB Vincent Gerrits Ondersteuning bij uw 
    Persoonsgebonden budget.
 
13.30 uur Dementie Vita Welzijn en Advies Ellen Millenaar Signalen en voorkomen

14.00 uur Heb het LEF Raja Yoga Aalsmeer Tom Verlaan Weten wie je bent

14.30 uur Eetgedrag en Leefstijl Gewichtsconsulent-Wilma Wilma van Rijn Zonder dieet een vitaal lichaam!

15.00 uur Zelfredzaamheid Huisarts Joke Stam Bevorderen van de zelfstandigheid

15.30 uur Dagbesteding? Heliomare Mieke van Arem Gesprekken met gebruikers van 
    dagbesteding Aalsmeer

16.00 uur Levenskunst Thanda Debby Albers Over senioren en hun onmetelijke waarde
      
  Podium
    
13.00-17.00 uur Spellen voor Visio Jose vd Zwan Mogelijkehden voor gezelschaps spellen 
 slechtzienden   voor slechtzienden

14.00-14.30 uur Tai Chi  Vita Welzijn en Advies Judith Smeenk Workshop, uitleg en demonstratie

15.00-15.30 uur Stijldans 50+ Dansschool Mittelmeijer Ger Mittelmeijer Plezier voor twee

Op 8 oktober staat het Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (Loket WWZ) van 12.00 tot 17.00 uur 
met een stand op de gezondheidsmarkt in het 
gemeentehuis Aalsmeer. Hier kunt u informatie 
vinden over wat het Loket WWZ doet en wan-
neer u terecht kunt bij het Loket. Daarnaast 
wordt er ook uitleg gegeven over het persoons-
gebonden budget AWBZ.
 De markt heeft als doel 50 plussers te infor-
meren over de mogelijkheden die er binnen 
de gemeente Aalsmeer zijn om zolang moge-
lijk gezond en fit te blijven en zelfstandig te blij-
ven wonen. Naast het Loket WWZ staan er ook 
ongeveer 30 andere organisaties met hun stand 
op de markt. Dit zijn fysiotherapeuten, pedicu-

res, maar ook maatschappelijk werk. U kunt bij 
deze stands informatie halen, testen doen, uw 
fitheid laten meten, lezingen volgen, advies vra-

gen en hulp krijgen. Kortom een leuke informa-
tieve markt voor de 50 plusser die gezond, fit en 
zelfstandig wil blijven!



Uithoorn - De Outlet van Kinder-
kleding winkel XXStout! is winter-
klaar. Winterjassen, jeans, lekkere 
vesten, mooie laarzen alles is er aan 
gedaan om de laatste twee weken 
dat de Outlet open is tot een succes 
te maken, we willen nog twee we-
ken knallen, voor we Uithoorn ver-
laten. Mooie merken als: Jottum, 
Isla Ibiza, Lola en stoere merken als 

Vingino, Retour, Cars, Petrol en nog 
veel veel meer hebben onze tijd in 
Uithoorn tot een succes gemaakt.
Alle kleding hangt er van maat 50 
tot maat 176 en de schoenen zijn 
er van maat 17 tot maat 42. Helaas 
gaan we het pandje op 16 oktober 
verlaten omdat onze huur termijn 
dan verlopen is.
Mag van der Sluis die de Outlet een 

half jaar geleden begon zal met spijt 
vertrekken, maar wat begon als een 
verkoop voor  3 dagen is al uitge-
lopen tot een half jaar en wie weet 
komen we na de winter weer terug!
Kom nog een keer langs, alles is mi-
nimaal 50% afgeprijsd en laat uw 
mail adres achter, als we terug ko-
men weten we u te vinden!
De outlet is gevestigd op het markt-
plein11 en we zijn open op woens-
dag t/m vrijdag van 10.00 -18.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur U kunt ook pinnen.
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Open dag met najaars-
workshops bij De Oude Rust
Uithoorn - Komende zaterdag 8 ok-
tober is er open dag van 10.00 tot 
16.00 uur bij De Oude Rust in Uit-
hoorn. Dit najaar start De Oude 
Rust met workshops. Onder ande-
re herfstkransen, servies schilderen, 
zeepkettingen, mozaïeken, paneel 
schilderen, kerststukken en kerst-

kransen. Komende zaterdag kunt u 
vast een kijkje nemen in het work-
shopprogramma van dit najaar.

De dag staat geheel in het teken van 
de herfst en u kunt onder het ge-
not van koffie of thee met wat lek-
kers genieten van de veelzijdigheid 

van steigerhout en de diverse voor-
beelden van de najaarsworkshops. 
U bent van harte welkom op zater-
dag 8 oktober van 10.00 tot 16.00 
uur aan de Thamerweg 78.

Voor meer info zie advertentie elders 
in dit blad.

Sla nog snel je slag!

Gratis concert R.K. kerk Mijdrecht-Wilnis
Regio - De Stichting Vrienden van 
het Monument Johannes de Doper 
organiseert een bijzonder concert 
op woensdag 12 oktober in de mar-
kante parochiekerk op de grens van 
Mijdrecht en Wilnis.

Het befaamde Ensemble Lyrique 
onder leiding van Simon Schou-

ten treedt dan namelijk op met haar 
nieuwste programma Amor & Fortu-
na, dat daags daarna op 14 oktober 
in première zal gaan in de Pieters-
kerk in Utrecht. Hieraan wordt on-
der meer meegewerkt door de mez-
zosopraan Elisabeth von Magnus.
De uitvoering in de Johannes de 
Doperkerk vormt de generale repe-

titie voor dat concert, is derhalve in-
formeel maar dan ook geheel gratis 
voor iedereen toegankelijk!
Voor wie Ensemble Lyrique nog niet 
mocht kennen: zie www.ensemble-
lyrique.nl. 
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur 
kan men zo binnenkomen en een 
goede plaats zoeken. 

Actieplannen Europarei klaar
Uithoorn - Op zaterdag 29 okto-
ber is er een Projectenmarkt Euro-
parei. Bewoners kunnen dan reage-
ren op de voorgestelde acties. Ge-
meente Uithoorn en woningcorpo-
ratie Eigen Haard maken verbeter-
plannen Europarei.

Dit doen zij mét de inbreng van be-
woners en organisaties in de buurt. 
Het doel is om te zorgen dat Euro-
parei ook in de toekomst een fij-
ne buurt is om te wonen en te le-
ven. Bewoners zijn enthousiast over 

hun buurt: het is er heel groen en de 
saamhorigheid is sterk. Ook de rui-
me woningen met prachtig uitzicht 
zorgen voor veel woonplezier. Maar 
er zijn altijd zaken die beter kunnen 
in een buurt. 

Op basis van onderzoeken en ge-
sprekken met bewoners zijn actie-
plannen gemaakt.
De acties versterken wat goed is 
en verbeteren wat beter kan. Deze 
week ontvingen bewoners thuis een 
nieuwsbrief met de acties. 

Projectenmarkt 
Op 29 oktober is er van 11.00 tot 
15.00 uur een Projectenmarkt in ’t 
Buurtnest. Naast informatie over de 
actieplannen zijn er allerlei activi-
teiten voor jong en oud. En ook be-
langrijk: bewoners kunnen reageren 
op de voorgestelde acties. Na de re-
acties van bewoners worden de ac-
ties gebundeld tot één plan: de In-
tegrale aanpak Europarei. Naar ver-
wachting is dit plan eind 2011 ge-
reed. Kijk voor meer informatie op 
www.buurt-europarei.nl

Mevrouw Josje Castenmiller 
ontvangt Kroontje 2011
Regio - Mevrouw Josje Castenmil-
ler, Kroontjes-kandidate, heeft afge-
lopen vrijdag tijdens het 55-jarig Ju-
bileumsymposium ‘Zorg voor zelf-
standigheid’ van het Prinses Beatrix 
Fonds, het Kroontje ontvangen.

Al jarenlang zet mevrouw Casten-
miller zich op uitzonderlijke wijze in 
voor mensen met een spierziekte of 
bewegingsstoornis, waardoor zij de 
nominatie voor het ‘Kroontje’ ont-
ving. Naast een ode aan de vrijwil-
ligers mochten de kandidaten voor 

het ‘Kroontje’ met Hare Majesteit op 
de foto.
Mevrouw Blomkwist en Josje Cas-
tenmiller ontvingen uiteindelijk het 
‘Kroontje’ van voorzitter Laetitia Grif-
fith in aanwezigheid van Hare Ma-
jesteit de Koningin. Koningin Beatrix 
is sinds de oprichting in 1956 be-
schermvrouwe van het fonds. Het 
Prinses Beatrix Fonds zet zich al 55 
jaar in voor mensen met een spier-
ziekte of bewegingsstoornis. In het 
kader van dit jubileum organiseer-
de het Prinses Beatrix Fonds, in sa-

menwerking met vijf patiëntenorga-
nisaties, op 30 september het sym-
posium ‘Zorg voor Zelfstandigheid’. 
Tijdens dit symposium vroeg het 
fonds aandacht voor de problema-
tiek ten aanzien van de woon-, zorg- 
en leefomgeving van patiënten met 
een complexe zorgvraag.
Het ‘Kroontje’ van het Prinses 
Beatrix Fonds is een onderscheiding 
voor een persoon of een organisatie 
die zich op uitzonderlijke wijze heeft 
ingezet voor mensen met een spier-
ziekte of bewegingsstoornis.

Tweede Woondag Uithoorn 
wederom bijzonder succesvol
Uithoorn/De Kwakel - Net als vo-
rig jaar was het tijdens de 2e Woon-
dag Uithoorn opnieuw uitzonder-
lijk mooi weer. Desondanks zijn op 
zaterdag 1 oktober ruim 325 be-
langstellenden langsgekomen om 
zich te laten informeren over al-
le nieuwbouwprojecten in Uithoorn 
en De Kwakel. In Gebouw ‘De Wie-
ger’ hadden diverse projectontwik-
kelaars en bouwbedrijven hun stand 
opgezet om het publiek te laten zien 
wat er de komende tijd gebouwd 
gaat worden. In alle prijsklassen en 
in diverse bouwstijlen zijn er bin-
nenkort weer appartementen, rijwo-
ningen, 2-kappers en penthouses te 
koop en te huur. De stand van De 
Vinckebuurt werd drukbezocht en 
ook voor Hof van Uithoorn was veel 
belangstelling. In Park Krayenhoff 
zijn nog enkele objecten beschik-
baar en Beleef Buitendijks in Leg-
meer-West laat kopers door middel 
van woonworkshops hun eigen wo-
ning samenstellen.
Verder wordt in De Kwakel een 

nieuwe wijk genaamd De Oker ge-
realiseerd. Alle nieuwbouwpro-
jecten vindt u terug op de website 
www.woondag.com.
Voor kopers van bestaande wo-
ningen gaf aannemersbedrijf Ton 
van Vliet advies op maat over ver-
bouwingen en bij Eigenhuis Keu-
ken Groep werden heerlijke warme 
hapjes geserveerd die zeker inspira-
tie gaven voor het inrichten van de 
nieuwe keuken.
De Rabobank Uithoorn gaf 
met 2 adviseurs hypotheekad-
viezen en bij Amstelhoorn en 
Akkermans|Meuleman stonden de 
notarissen klaar voor juridische in-
formatie. Verhuisbedrijf Van Rooyen, 
diverse verkoop- en interieurstylis-
ten en tuinmeubelbedrijf Rijkenberg 
uit Mijdrecht waren behulpzaam bij 
alle vragen over verhuizen, inrichten 
en stylen van de nieuwe woning en 
tuin.

Na afloop kwamen de deelnemers 
nog even bij elkaar om te proos-

ten op het succesvolle verloop van 
de Woondag Uithoorn. Wijnleveran-
cier VinBeau, ook gevestigd in Ge-
bouw ‘De Wieger’ heeft daarbij een 
kleine wijnproeverij georganiseerd, 
die zeer goed in de smaak viel bij de 
aanwezigen.

Het animo voor het bezichtigin-
gen van de deelnemende woningen 
aan de Open Huizenroute was vol-
gens initiatiefnemer Chris van Zant-
wijk van EKZ|Makelaars en Maurice 
Sterk van Koop Lenstra Makelaars 
beperkt, dit paste echter wel in de 
landelijke trend. Zowel op radio als 
TV viel te beluisteren dat het mooie 
weer de belangstelling parten heeft 
gespeeld. Dit alles in aanmerking 
genomen is de organisatie zeer te-
vreden over het bezoekersaantal 
van dit jaar. Margot van Hijfte van 
Helder Styling, die dit jaar wederom 
de organisatie verzorgde, hoopt dan 
ook dat de volgende Woondag weer 
mag rekenen op bijzonder warm en 
zonnig weer!
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Natuur 
dichtbij 
huis

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

De blinkende metaalachti-
ge kleuren vielen op bij de-
ze houtpantserjuffer. De stoe-
re naam pantserjuffer is te 
danken aan die schitteren-
de kleuren die ze een gepant-
serd voorkomen geven. En in 
dit geval hout erbij omdat het 
de enige juffer is die de eie-
ren vlakbij of boven het wa-
ter in de takken van bomen 
of struiken afzet. Stil hangend 
aan een blad was het legap-
paraat van dit vrouwtje goed 
zichtbaar aan haar uiteinde. 
Een mannetje heeft daar een 
soort tang. Zonnebadend, 
maar ondertussen super alert. 
Een vliegje kwam dichterbij en 
de juffer schoot achteruit weg 
en plukte het behendig uit de 
lucht. Met de vlieg in de bek 
keerde ze terug naar haar 
plek en verslond het daar. Het 
tafereeltje herhaalde zich keer 
op keer met kunstige vliegbe-
wegingen in allerlei richtingen. 
Na het bestaan als larve in het 
water begon de vliegperiode 
in midden juli. Van september 
tot soms wel in november ein-
digt die periode. De tijd is aan-
gebroken dat de mannetjes 
strategische posities innemen 
langs de aanvliegroutes van 
de vrouwtjes naar het water. 
Na de nodige schermutselin-
gen hebben de overwinnaars 
de beste plekken ingenomen 
om een langskomend vrouw-
tje in de kraag te kunnen vat-
ten. Het mannetje grijpt haar 

met zijn tang vast. Dan kan er 
gepaard worden en het man-
netje kiest een frisse, zonni-
ge twijg van bijvoorbeeld een 
els of een wilg uit als legplaats 
voor de eitjes. Wat het vrouw-
tje dan klaarspeelt is zo’n 
technisch kunststuk dat het mij 
op deze plek teveel woorden 
zou kosten om het te beschrij-
ven. In het kort: Het vrouwtje 
tast de schors af met speciale 
voelharen en als het haar zint, 
worden de eitjes door haar 
onder het schors gebracht. En 
dit terwijl zij nog steeds ach-
ter de kop wordt vastgehou-
den want stel je voor dat een 
ander mannetje nog ande-
re plannen heeft. Met aange-
paste organen waarmee ge-
boord, gezaagd en gefreesd 
kan worden, zet zij de lang-
werpige ovale eitjes van on-
geveer 2 millimeter lengte 
af. In een leggaatje worden 
meestal vier eitjes afgezet. Het 
paartje schuift voor elk leg-
gaatje steeds een paar milli-
meter naar beneden. Er ont-
staat een regelmatig strak pa-
troon tot wel 50 leggaatjes. 
Ik heb dat nog nooit gezien 
dus ga ik bij zonnig en vrijwel 
windstil weer maar eens op 
pad. De eitjes overwinteren en 
in het voorjaar komen de lar-
ven uit de eitjes, vallen in het 
water en groeien op.

bert Fakkeldij
iVN-natuurgids

in de kraag gevat en in 
de tang genomen

Nieuw troephuis Kwakelse 
Scouting geopend
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
en zondag is het nieuwe onderko-
men van de Kwakelse Scouting uit-
gebreid geopend. 
Zaterdag was het voor de sponso-
ren (geld, tijd of materialen) en de 
leiding. Daar werd het bord van 
de naamgever St. Joannes onthuld 
door het oudste lid en tegenwoor-
dig penningmeester, Jaap Hoogen-
boom. Het bord heeft altijd in het 
vorige troephuis gehangen en heeft 
nu na een grondige opknapbeurt 
door Dirk Plasmeijer weer een pro-
minente plek veroverd in het Troep-
huis. Na het onthullen van dit bord 
werd er met woorden nog eens dui-
delijk gemaakt hoe blij ze zijn met 
al deze sponsoren. Zonder hun was 
het nieuwe Troephuis gewoon niet 
mogelijk geweest. Langs deze weg 
wil de Scouting nogmaals haar gro-
te, kleine, Kwakelse anonieme en 
misschien soms vergeten sponso-
ren bedanken voor hun bijdrage.
Maar dit weekend was nog niet 
compleet: het nieuwe onderkomen 
was al wel gebruikt door de ruim 
110 jeugdleden maar niet met een 

bijzonder tintje. Dus zondagmid-
dag om 12.00 uur waren alle jeugd-
leden met ouders welkom en kon 
het Troephuis nogmaals worden ge-
opend. Voor deze ceremonie werd 
het nieuw bord onthuld dat buiten 
aan de gevel hangt met de tekst ‘st-
Joannesgroep Troephuis anno 2011’. 
Dit gebeurde door één vertegen-
woordiger van iedere speltak, dus 
vijf jeugdleden hebben met samen-
werking het bord onthuld. Waarna 
Gerard Vlutters het Troephuis sym-
bolisch heeft ingezegend maar met 
bijdrage van hun eigen leiding wijze 
woorden gesproken dat het hun ei-
gen thuis mag zijn. Een thuis waar 
het prettig vertoeven is voor ieder 
die er komt. 
En als aansluitend was het zondag-
middag Open Huis, zodat de Kwa-
kelse bevolking en andere belang-
stellenden ook een kijkje konden 
nemen in het mooie nieuwe Troep-
huis. Heeft u het open huis gemist, 
neem dan contact op met het be-
stuur@st-joannesgroep.nl en zij vin-
den vast wel een gaatje om u nog 
even rond te leiden.

Dag van de Ouderen
Uithoorn - Op donderdag 29 sep-
tember vierden de senioren in Uit-
hoorn hun Dag van de Ouderen. Net 
als de afgelopen jaren vond die vie-
ring plaats in de feestelijk versierde 
kantine van de Legmeervogels. Zo’n 
120 ouderen waren ondanks of juist 
dankzij het fraaie nazomerweer op 
deze jaarlijkse festiviteit afgekomen.
Het thema die dag luidde: ‘Kennis-
making met de Japanse cultuur’. 
De opening werd rond 10.00 uur 
verricht door burgemeester Ouds-
hoorn. Zij vermeldde in haar ope-
ningswoord o.a. dat men in de ge-
meente veel aandacht voor het ou-
derenwerk heeft en iedere activiteit 
op dit gebied toejuicht en steunt. De 
burgemeester kreeg tenslotte een 
fraai boeket rozen uit de handen 
van Piet van Os.
Het organisatiecomité had dit jaar 
voor een nieuwe programmering 
gekozen. Slechts 3 kramen waren 
er dit keer, namelijk het gemeen-
telijk loket Wonen, Welzijn en Zorg 
(WWZ), VITA- Welzijn en Advies en 
De Belklus. Deze werden drukbe-
zocht in de pauzes tussen de ver-
schillende programmapunten.  

Bingo
Na de tweede ronde koffie waren er 
twee bingoronden met fraaie prij-
zen, o.a. een reischeque geschon-
ken door de RABO bank en enige 
orchideeën.
Na een uitgebreide lunch werd er 
aandacht geschonken aan het dag-
thema over Japan. In een Power-
pointpresentatie kreeg de zaal een 
beeld van de Japanse wijze van le-
ven en werken. Benadrukt werd dat 
de Japanners, vooral in de grote ste-

den, overdag vaak een gediscipli-
neerde moderne levensstijl hebben, 
maar thuis en in de vrije tijd nog veel 
tradities handhaven. De Japanse 
cultuur is trouwens voor een buiten-
staander vaak moeilijk te begrijpen. 
Jammer was dat de projectie op het 
grote scherm eigenlijk te klein was, 
zodat bepaalde indrukken van Ja-
pan niet goed overkwamen.

Theepauze
Na een ontspannende theepau-
ze was er een demonstratie hoe de 
Japanse vrouw zich aankleedt in 
een kledingstuk als de kimono. De-
ze wordt in het hedendaagse Japan 
nog steeds veel gedragen. Het blijkt 
dat de kimono geen kledingstuk is 
dat men eenvoudig aantrekt. De obi, 
de band rond de kimono, bestaat 
uit vele bandjes, die in een speci-
ale volgorde moeten worden aan-
gebracht. Dit is een zeer tijdrovend 
werk, het kost al gauw een half uur 
of meer. Deze procedure werd op 
een charmante en duidelijke manier 
gepresenteerd en leidde soms tot 
hilariteit bij de aanwezigen. 
Na deze tweede presentatie was er 
nog tijd voor een consumptie, waar-
na de middag rond half 4 eindigde. 
Iedereen kon met een fraaie roos 
naar huis gaan en terugzien op een 
dag met veel variatie. Speciale hul-
de verdienen alle vrijwilligers, waar-
bij speciaal het team van de Leg-
meervogels moet worden genoemd. 
Zij waren geweldige gastdames en 
–heren.
Stichting Dag van de Ouderen kan 
terugzien op een gezellige dag, 
waarin ook weer veel nieuwe con-
tacten werden gelegd en verdiept.

Weer een prijs voor klant 
AH Jos van den Berg
Uithoorn - Afgelopen week had 
Sebastiaan Raadschelders, nieuwe 
teamleider bij AH Jos van den Berg, 
de eer om wederom een klant ge-
lukkig te maken. Dit keer was Jaimy 
Schaar de prijswinnares.

Een originele Berg skelter mocht zij 
in ontvangst nemen doordat zij sa-
men met haar moeder een kassa-
bon had ingeleverd. Deze unieke 

actie had deze Beste Supermarkt 
van Nederland ontwikkeld in sa-
menwerking met Karvan Cevitam.
Ook deze week heeft men weer een 
unieke actie. Vrijdag en zaterdag 
kunt u de heerlijke opbakaardappe-
len van Celavita (bonusartikel) ko-
men proeven en maakt u kans op 
een originele bakfiets. Genoeg re-
den om weer een bezoekje te bren-
gen aan AH Jos van den Berg.

Muziek, cabaret en familievoorstellingen

Welkom in Crown Theater
Aalsmeer - Een theater waarvoor 
een stichting is opgericht, ‘draait’ 
met alleen vrijwilligers en zonder 
subsidie van de gemeente of andere 
overheidsinstellingen: Dat is Crown 
Theater Aalsmeer. Uniek in Neder-
land! Het theater biedt plaats aan 
meer dan 800 bezoekers, heeft de 
mogelijkheid om de zaal te halveren 
en is gevestigd in het voormalige tv-
studiocomplex aan de Van Cleeffka-
de 15 in het Centrum.

Parkeren kan naast het theater in de 
eigen parkeergarage. Crown The-
ater Aalsmeer biedt een compleet 
avondje uit, want vooraf dineren 
kan in het wereldse restaurant Eet-
ze met onder andere Oriëntaalse en 
Italiaanse keukens en nog nagenie-
ten kan in 7Street met cafés in ver-
schillende stijlen. De programme-
ring kan vergeleken worden met wat 
grote theaters in de hoofdsteden 
presenteren. Met man en macht is 
gewerkt om op een gevarieerd scala 
aan voorstellingen te kunnen trak-
teren. Initiatiefnemer van dit bijzon-

dere theater is René Martijn en de-
ze Aalsmeerder heeft met heel veel 

verschillende theaterbureaus om 
tafel gezeten om Aalsmeer en rui-

me omgeving leuke avondjes uit op 
vrijdag en zaterdag te geven. Ook 
aan de kinderen is gedacht. Crown 
Theater Aalsmeer biedt een groot 
aantal kinder- en familieshows. Al-
le vrijwilligers staan te popelen om 
publiek te mogen verwelkomen bij: 
Het Rosenberg Trio aanstaande vrij-
dag 7 oktober, Het mooiste van Se-
samstraat op zondag 9 oktober, de 
beste Britse popmuziek uit de six-
ties in de British Pop Invasion op 
vrijdag 14 oktober, toneel met Vui-
le Huichelaar 2, ‘t Zal Je Kind Maar 
Wezen op zaterdag 15 oktober, de 
musical Klein Duimpje op zondag 
16 oktober, U2 NL op vrijdag 21 ok-
tober, toneel Het Laatste Nippertje 
op zaterdag 22 oktober, een Tribu-
te to Eric Clapton op vrijdag 28 ok-
tober en de band Flairck & Basi-
ly met het Global Orchestra op za-
terdag 29 oktober. Ook in novem-
ber en december biedt Crown The-
ater Aalsmeer een gevarieerd pro-
gramma met onder andere de band 
De Kast, de jubileumshow van Seth 
Gaaikema, orkest Het Groot niet te 
vermijden, pianist Wibi Soerjadi en 
voor de jeugdige bezoekers Het 
grote sinterview met Jochem van 
Gelder op 1 december. Kijk voor het 
complete programma, ook shows 
in januari tot en met eind mei, op  
www.crowntheateraalsmeer.nl.
Kaarten bestellen kan via de websi-
te en via See tickets: 0900-1353.



Regio - Van donderdag 15 tot en 
met zaterdag 17 september waan-
den Galleria Van Kouwen en 
Vermeij zich in Italiaanse sferen on-
der de naam Evento Tricolore. On-
danks het wat trieste weer was de 
nazomerse sfeer met muziek, eten 
en drinken goed nagebootst in de 
twee vestigingen van Van Kouwen 
Automotive.

Het driedaagse Italiaanse evene-
ment was onder andere ter ere 
van Vermeij als nieuw servicepunt 
voor Alfa Romeo. Verder kon ieder-

een uiteraard 
k e n n i s m a -
ken met bei-
de dealerbe-
drijven en de 
nieuwste Alfa 
Romeo model-
len, maar ook 
gewoon ge-
nieten van de 
lekkerste Ita-
liaanse hapjes 
en drankjes en 
heerlijk Itali-
aans schepijs. 
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Mijdrecht/Aalsmeer - Juwelier Ed Koek, 
juwelenmakelaar, specialist in trouwringen, 
unieke sieraden en bijzondere horloges kan 
er niet genoeg op hameren dat ‘oud en lig-
gend goud’ vandaag de dag heel veel geld 
waard is. Hij bedoelt daarmee (oude) gou-
den sieraden, zoals hangers, kettingen, 
(trouw)ringen, gouden horloges, versleten 
of delen daarvan, in welke karaat dan ook 
die niet meer worden gedragen. Maar ook 
gouden munten, kronen of tanden. Veel-
al liggen die ergens in een juwelenkistje of 
kluis opgeborgen, vergeten of waar niet naar 
wordt omgekeken. Ze kunnen een kapitaal 
in goudwaarde vertegenwoordigen! Waarom 
wordt er door de eigenaar (of nabestaanden) 
niets mee gedaan, zo vraagt hij zich af? Nog 
nooit was de goudprijs zo hoog. Die schom-
melt momenteel rond de 1.700 US dollar per 
troy ounce (= 31,1 gram). “Het is voor ieder-
een tijd om eens in alle kasten en laden te 
kijken of er ergens nog ‘oud goud’ ligt. Mis-
schien vergeten sieraden of erfstukken uit 
grootmoederstijd. Is dat het geval kom er 
mee naar ons toe voor een (gratis) taxatie. 
Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat ze dan 
voor het goud wat er aan zit ‘gesloopt’ moe-
ten worden. De mogelijkheid bestaat ook om 
ze via een speciale website van ons te koop 
aan te bieden. Wij hebben een dergelijke 
website nu bijna een jaar lang in gebruik en 

er blijkt heel veel belangstelling te bestaan 
van derden die zoeken naar een bepaald ty-
pe gouden sieraad. Vooral als blijkt dat het 
nergens meer in die setting te koop is om-
dat het niet meer wordt gemaakt, willen lief-
hebbers daar best een mooie prijs voor beta-
len als dat nu juist het sieraad is wat ze zoe-
ken. Dan komt het weer in omloop, is de ko-
per heel blij en houdt de verkopende partij er 
een aardig bedrag aan over. Dat is beter dan 
het maar in een donkere la of kast te laten 
liggen. Bovendien levert verkoop als geheel 
meer op dan wanneer het als ‘sloopgoud’ 
wordt aangeboden. Want vaak is het zonde 
om een prachtig gouden sieraad te slopen 
om daarvan dan weer iets anders te maken. 
Bovendien is dat weer heel duur. Dat moet 
worden voorkomen. Wij hebben hele goede 
ervaringen met de website en onze klanten 
met ons. Wie zich wil oriënteren doet er goed 
aan de site www.juwelenmakelaar.nl eens te 
bekijken. Daar staan heel veel mooie siera-
den en juwelen op die worden aangeboden”, 
aldus Ed Koek.

Win-winsituatie
Naar zijn zeggen is vanwege de schrikba-
rend hoge goudprijs de handel in nieuwe 
gouden sieraden nagenoeg tot stilstand ge-
komen. Reden om bestaande gouden sie-
raden en die waar goud onderdeel van uit-

maakt, eens tevoorschijn te halen. Er schij-
nen veel gouden sieraden en horloges te zijn 
onder particulieren die in de loop der jaren 
zijn gemaakt en gedragen zijn. Vanwege het 
soms oubollige aanzien of beschadiging/in-
compleetheid zijn ze terzijde gelegd en er-
gens in een vergeten doosje of hoekje op-
geborgen. Ed: “Tenzij je er zo aan gehecht 
bent dat je het niet kwijt wilt, maak het dan 
te gelde. Er ligt veel geld op iemand te wach-
ten. Kom er mee naar ons toe om het te la-
ten zien en om de waarde vast te stellen. Sa-
men kan dan besloten worden hoe te hande-
len: ofwel op de website te koop aanbieden, 
of dat wij het innemen als ‘sloopgoud’ waar-
voor men in ruil een mooi bedrag aan geld 
krijgt. Dat kan in contanten maar we kunnen 
het geld op verzoek ook via een bankreke-
ning overmaken. Voor alle drie partijen is er 
dus een win-win-winsituatie mogelijk. Daar 
kan je nog aan toevoegen dat het veilig za-
kendoen is, want wij staan al bijna vijftig jaar 
te boek als een bonafide zaak met een hoge 
graad van deskundigheid. Wij vragen alleen 
een klein percentage van de verkoopprijs 
voor onze inspanning en dienstverlening als 
juwelen via de website worden verkocht.”

Uniek
“Voor sloopgoud rekenen wij geen courtage. 
Dat oude goud verzamelen wij, smelten het 
om en verkopen het door aan de goudban-
ken. Die leveren het weer aan speciale re-
cyclingsbedrijven. Het is een dermate moei-
lijk proces om het goud van de legeringen 
te scheiden, dat dit slechts twee bedrijven 
kunnen doen. Daarna is het goud weer te-
rug bij ‘af’, dus 24 karaat en komt het weer in 
de handel om er al dan niet nieuwe sieraden 
van te maken.
Wat er op de website aan sieraden en juwe-
len wordt aangeboden is uniek in Nederland. 
De sieraden zijn bovendien verzekerd als die 
hier voor taxatie en dergelijke korte tijd in 
huis zijn. Kortom, het is een eigentijdse ma-
nier om sieraden en juwelen onder de aan-
dacht te brengen en te verhandelen”, zo laat 
Ed Koek weten.
Overigens heeft Koek op dit moment ook 
een uitgebreide collectie Swarovski kris-
tallen voorwerpen met topstukken in de 
aanbieding, afkomstig uit particulier be-
zit. Voor de liefhebbers! Wie meer wil we-
ten over het aanbieden c.q. verkopen van 
zijn/haar oude gouden sieraden en juwe-
len kan behalve oriëntatie op de website 
ook even bellen met Ed Koek voor meer in-
formatie: tel. 06-53811601. Kijk ook eens op  
www.juwelencentrum.nl.

Juwelier en juwelenmakelaar Ed Koek:

‘Oud goud is vandaag de dag 
veel geld waard’

C1000 Reurings overhandigt 
vaatwasser aan winnares
Uithoorn - Bij C1000 Reurings was 
er weer een vaatwasser te winnen. 
Deze actie werd mede mogelijk ge-
maakt door Finish. 

Op vrijdag 30 september en zater-
dag 1 oktober maakten klanten van 
C1000 Reurings kans om deze vaat-
wasser te winnen. Bij aankoop van 
producten van het merk Finish kon-
den ze een kaartje inleveren en uit 
al deze kaarten werd een winnaar 

getrokken. De gelukkige winnaar 
was mevrouw A. du Prie, die zeer blij 
was met de gewonnen prijs.
Zij vertelde dat zij hem aan haar 
dochter ging schenken, die op zich-
zelf ging wonen. C1000 Reurings 
was bijzonder gelukkig dat de vaat-
wasser op zo’n mooie manier een 
plekje heeft gekregen. Op de foto 
mevrouw A. du Prie links en de be-
drijfsleider van C1000 Dustin Kam-
per.

Bouwen zonder overlast

Uniek nieuw concept: prefab-
aanbouw van STIJL 2000

Regio - STIJL 2000 heeft, in sa-
menwerking met dochteronderne-
ming Bouwbedrijf Bovenland, een 
uniek en geheel nieuw concept 
ontwikkeld. De echte prefab-aan-
bouw! Niet een aanbouw die ge-
plaatst moet worden op een voor-
af te maken fundatie of op een be-
staand terras, maar echt in zijn ge-
heel prefab.

Huisaanbouw in 
slechts drie dagen
De eerste dag heien, uitgraven en 
inzagen van de achtergevel. De 
tweede dag wordt de aanbouw met 
een grote kraan geplaatst en de ko-
zijnen worden uit de achtergevel 
gehaald. Tenslotte de derde dag de 
installaties aansluiten en het lood 
aanbrengen in de achtergevel. Deze 

bouwwijze is uniek, snel en boven-
dien voordelig. Bij extra wensen kan 
de bouwtijd langer zijn, maar ‘stan-
daard’ is een prefab-aanbouw su-
persnel geplaatst.

Het weer heeft geen invloed 
meer op de bouwtijd
In eigen fabriek wordt de prefab-
aanbouw geheel kant en klaar ge-
maakt inclusief het metselwerk. Al-
leen op deze manier kan er snel ge-
bouwd worden zonder van het weer 
afhankelijk te zijn. 
Extra voordeel: de kwaliteit kan op-
timaal gegarandeerd worden en de 
bouwkosten kunnen veel nauwkeu-
riger bepaald worden en zijn lager 
dan die van een traditionele aan-
bouw!

STIJL 2000 start medio 
november met de verkoop
STIJL 2000 is op zoek naar referen-
tieprojecten. Er is genoeg kennis in 
huis, maar met de prefab-aanbouw 
zijn ze nieuw in de markt en willen 
snel ervaring opdoen. Om als refe-
rentieproject in aanmerking te ko-
men zijn er een paar voorwaarden. 

De voornaamste zijn: breedte pre-
fab-aanbouw circa 500 tot 600 cm 
en diep 250 cm. Links en rechts 
geen uitbouwen van buren, maar 
een hoekwoning mag wel.

De bestaande achtergevel moet er-
in blijven. De kozijnen met borst-
wering mogen er uiteraard wel uit. 
De achtergevel moet uit metselwerk 
bestaan en minimaal twee woonla-
gen tellen.

Interesse in een 
prefab-aanbouw?
De eerste vijf referentieklanten, die 
voldoen aan bovengenoemde voor-
waarden kunnen profiteren van 
de heel scherpe prijs van slechts € 
19.950,-- euro, inclusief BTW. Dit is 
een vast bedrag, maar exclusief in-
stallatiewerkzaamheden (wel het 
doortrekken van de leidingen). Er is 
een keuze uit een drie- of vierdeli-
ge schuifpui of openslaande terras-
deuren met zijlichten.  

Kom nu naar de showrooms!
Nieuwkoop, Energieweg 30 
(300m2), Hoofddorp, Cruquiuszoom 
29 Woonboulevard Cruquius achter-
zijde Mediamarkt (900 m2), Leiden, 
Mary Beystraat 5-9 bij Lammen-
schansplein (800 m2) parallel Voor-
schoterweg, Rotterdam, Varese-
weg 135 hoek Kiotoweg- A13 afslag 
11 (800 m2) Bedrijvenpark Noord-
West, Utrecht/Nieuwegein, Ravens-
wade 2a, A12, Ring Utrecht afrit 18 
Houten direct rechts (800m2).

Van Kouwen maakt prijswinnaars
Evento Tricolore bekend

Vooraf en tijdens het evenement 
konden bezoekers zich aanmelden 
en ontvingen als dank voor hun be-
zoek een unieke, trendy Alfa Romeo 
zonnebril.
Uit alle aanmeldingen is na het eve-
nement een aantal prijswinnaars 
getrokken.

Meneer Evert-Jan van Arkel uit Am-
sterdam won de hoofdprijs; een 
weekend naar Rome.
Mevrouw Els Brouwer uit Uithoorn 
heeft een verzorgd weekendje weg 
met de Alfa Romeo Giulietta ge-
wonnen.

Naast deze grote prijzen is er ook 
nog een aantal kleine prijzen ver-
loot, de gelukkige winnaars staan 
vermeld op de website van Van 
Kouwen: www.vankouwen.nl.
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Uithoorn - Bijna precies twee jaar 
nadat op 17 september 2009 na-
bij Park Krayenhoff tussen de Vuur-
lijn en de N201 – door de toenma-
lige burgemeester Berry Groen - de 
eerste paal werd geslagen, werd af-
gelopen dinsdag 27 september het 
nieuwe Gezondheidscentrum ‘Wa-
terlinie’ officieel en feestelijk in ge-
bruik genomen. Geopend was het al 
een aantal maanden omdat het Uit-
hoornse huisartsencollectief er in 
de maand mei al goeddeels naar-
toe was verhuisd en er sindsdien 
ook patiënten ontvangt. Het cere-
monieel gebeuren vond aan het ein-
de van de middag plaats in het bij-
zijn van het bestuur van Ziekenhuis 
Amstelland te Amstelveen waarvan 
het Gezondheidscentrum een ver-
lengstuk is in de regio en talloze ge-
nodigden uit de medische en para-
medische sector. Daaronder speci-
alisten en zorggerelateerde dienst-
verleners die binnen het Gezond-
heidscentrum hun diensten aanbie-
den en/of er werkzaam zijn. Maar 
ook van de gemeente Uithoorn en 
Aalsmeer gaven bestuurders en 
ambtenaren blijk van hun belang-
stelling. Een en ander onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
met muzikale intermezzo’s.

Het heeft even geduurd…
In zijn welkomstwoord schetste de 
bestuursvoorzitter van het Zieken-
huis Amstelland, de heer Jacques 
Moors, via een tijdbeeld een stuk-
je geschiedenis van de totstandko-
ming van het Gezondheidscentrum. 
De plannen en de uitwerking daar-
van dateren reeds van 2001, waar-
na in 2003 op het gemeentehuis 
van Uithoorn een intentieverkla-
ring werd getekend door het Zie-
kenhuis Amstelland en het Huis-
artsencollectief van Uithoorn. Dit 
met als doelstelling zo snel moge-
lijk een gezondheidscentrum in de 
regio te realiseren waar alle huis-
artsen uit Uithoorn (en De Kwakel) 
zich zouden gaan vestigen en hun 
patiënten ontvangen. Tevens zou-
den er diverse specialisten en ande-
re zorgaanbieders komen om daar-
mee een efficiënt functionerend sa-
menwerkingsverband op te zetten 
in de vorm van uitgebreide polikli-
nische faciliteiten. Op 18 juli 2006 
tekenden 12 huisartsen (nu zijn 
het er 16) bij Partycentrum Leen-
ders in De Kwakel een huurover-
eenkomst met het ziekenhuis. Inwo-
ners van Uithoorn en omliggende 
plaatsen zouden dan eind 2008 ge-
bruik kunnen maken van deze faci-
liteiten die ongeveer 3.500 vierkan-
te meter praktijk- en werkruimten 
zouden omvatten. Begin 2007 zou 
de eerste paal de grond in gaan… 
Echter een LPG-tank bij het benzi-
nestation aan de N201 gooide roet 
in het eten waardoor er een vertra-
ging van bijna twee jaar is ontstaan. 
“Hoe dan ook, dat ligt allemaal ach-
ter ons. Vandaag kunnen wij ons 
verheugen in de officiële opening 
van dit prachtige Gezondheidscen-
trum. Dat biedt de inwoners van Uit-
hoorn en omstreken de nodige fa-
ciliteiten in een breed aanbod van 
eerstelijns gezondheidszorg met in-
tern een verwijzing naar de twee-
delijns. De uitvoerende behandelin-
gen gebeuren echter in het Zieken-
huis Amstelland of bij paramedi-
sche specialisten. Zoveel zorgdisci-
plines onder één dak vragen boven-
dien om vernieuwende zorginitiatie-
ven”, aldus de bestuursvoorzitter.

Verschraling
Jacques Moors is niet te spreken 
over de huidige tendens dat ver-
zekeringsmaatschappijen gaan be-
palen welke patiënt waar en welke 
zorg hij/zij krijgt. Daarbij dreigt een 
verschraling in de regio op te tre-
den, waardoor patiënten dreigen af 
te haken. “Het is beter en efficiën-
ter in de regio een brede zorg aan 
te bieden dan concentratie van spe-
cialismen op bepaalde plaatsen in 
het land waardoor patiënten ge-
dwongen worden veel te reizen. In 
de praktijk blijkt samenwerking op 
een breed niveau beter te functio-
neren, zoals dat in Waterlinie is op-
gezet. Dat is uniek in het aanbod 
van zorg als je kijkt naar wat er alle-
maal wordt geboden door de deel-
nemers”, zo liet hij zijn gehoor weten 
met een gebaar van dank aan de 
bestuurders en medewerkers van 
het Ziekenhuis Amstelland. Vervol-
gens gaf hij het woord aan voorma-

lig huisarts uit Aalsmeer en ex-hoc-
key international Tom van ’t Hek. Die 
gaf op een ludieke cabaretierachti-
ge wijze met woordspelingen uiting 
aan de samenwerking tussen hoog-
opgeleiden in de verschillende dis-
ciplines in de zorg, de professione-
le uitvoering en omgang met de pa-
tiënt. Hij betrok daarin de drie kern-
punten van samenwerking zoals Co 
Adriaanse die altijd voor ogen heeft. 
Het sloot goed aan bij de feestelijke 
ambiance van deze middag.

Grootste in Nederland
Op haar beurt wees burgemeester 
Dagmar Oudshoorn op het com-
plete pakket aan zorg dat het Ge-
zondheidscentrum elke inwoner uit 
de regio kan bieden. De toegan-
kelijkheid is laagdrempelig en de 
zorg is dicht bij huis. Ook zij roem-
de de manier van samenwerken in 
het voortraject tussen huisartsen 
en specialisten in de verschillen-
de disciplines binnen het gezond-
heidscentrum. Uit haar ter beschik-
king staande informatie bleek dat 
dit Gezondheidscentrum tot nu toe 
de grootste is in Nederland als het 
gaat om het aanbieden van medi-
sche en paramedische zorg. Hier-
na riep zij de aanwezigen op om sa-
men met haar het Gezondheidscen-
trum officieel te ‘openen’. Dat ge-
beurde via een voortreffelijk stuk-
je luchtacrobatiek door Juliette van 
Flying Artwork uit Rotterdam. Op 
dakhoogte van het Gezondheids-
centrum voerde zij, hangend aan 
een koord onder een paraplu van 
slingers die ‘waterslierten’ voorstel-
den, een spectaculair luchtballet op 
onder de noemer ‘wateract’. Een en 
ander met behulp van een hydrauli-
sche kraan die voor dit doel voor de 
ingang op het parkeerplein was ge-
plaatst. Acrobatisch afdalend bracht 
zij een grote sleutel mee welke zij 
hangend boven het plaveisel aan de 
burgemeester overhandigde, waar-
na die het Gezondheidscentrum 
voor ‘geopend’ verklaarde.

Uniek in de regio
Inmiddels draait het gezondheids-
centrum op volle toeren. Nagenoeg 
alle specialismen en zorgaanbieders 
zijn in het gebouw intussen opera-
tioneel. Behalve de huisartsen be-
horen daartoe ook de radiologie, 
gynaecologie, orthopedie, chirur-
gie, interne geneeskunde, neuro-
logie, urologie, KNO, oogheelkun-
de en dermatologie. Daarnaast is er 
een laboratorium voor bloedafna-
me, een apotheek, een verloskun-
dige, specialisten voor de thuiszorg 
en de geestelijke gezondheidszorg. 
De benedenverdieping is voorna-
melijk bestemd voor deelnemers in 
de paramedische sector. Daaronder 
(kinder)fysiotherapeuten, diëtetiek, 
logopedie, verslavingszorg en de 
mantelzorg, een audicien, een op-
ticien, een aanbieder voor het aan-
meten van steunkousen (Mathot) 
enzovoort.
Al met al is het Gezondheidscen-
trum in deze samenstelling en met 
dit aanbod uniek voor de regio en 
waarschijnlijk voor heel Neder-
land. Wellicht ten overvloede zij op-
gemerkt dat het Gezondheidscen-
trum geen ziekenhuis is waar men 
behandeld of opgenomen wordt. 
Het gaat louter om het voortraject. 
Naast bewoners uit de regio Uit-
hoorn – dus aan de westkant van de 
rivier de Amstel – zullen natuurlijk 
ook bewoners uit Amstelhoek, de 
Mennonietenbuurt, De Kwakel en 
mogelijk uit Aalsmeer van het Ge-
zondheidscentrum gebruik kunnen 
maken. Dat gebeurt in ieder ge-
val als hun huisarts er zijn praktijk 
heeft.
Afgelopen zaterdag hield het Ge-
zondheidscentrum van 10.00 tot 
14.00 uur Open Huis. Ondanks het 
fraaie zomerse weer waren naar 
schatting tussen de 600 en 800 
mensen een kijkje komen nemen. 
Zij werden hartelijk ontvangen door 
verschillende zorgaanbieders die 
met hun standjes in de hal en in de 
gangen stonden. Tevens waren ver-
schillende afdelingen open om be-
zoekers te ontvangen, waaronder 
die van de huisartsen. Omdat ook 
de Brandweer een Open Dag hield, 
hadden velen per fiets een ‘rondje’ 
gemaakt om beide evenementen te 
bezoeken. Meer weten over het Ge-
zondheidscentrum en het zorgaan-
bod? Bezoek de website:
www.waterlinie.nu.

Gezondheidscentrum 
Waterlinie

grootste in zijn soort 
van Nederland



Opening schoolplein ‘de Vuurvogel’

Uithoorn - Maandagmorgen, het is pas kwart over acht en we zien een hoop kinderen en 

volwassenen op het schoolplein van Interconfessionele Basisschool ‘De Vuurvogel’. Wat is er aan 

de hand?  Het wordt al snel duidelijk: de afgelopen week is er heel hard gewerkt en het schoolplein 

van ‘De Vuurvogel’ is helemaal vernieuwd! Vorig schooljaar hebben de leerlingen van de school 

geld ingezameld voor een nieuw schoolplein door middel van een sponsorloop. Een team van twee 

leerkrachten, ouders en de directie zijn vervolgens aan de slag gegaan. De leerlingen mochten 

meedenken en hebben hun ideeën en wensen op papier gezet door middel van tekeningen, 

opstellen en praten met elkaar. Deze ideeën zijn verwerkt in een plan voor het nieuwe schoolplein. 

Het doel was een schoolplein dat past bij onze nieuwe school: uitdagend, kleurrijk en vol leer- en 

ontdekmomenten.

En wat een verandering! Het schoolplein is omgetoverd in een verkeersplein, met twee rotondes, een 

gelijkwaardig kruispunt (ideaal om ook verkeersles mee te geven!), parkeervakken, een bushalte en een 

benzinestation. Ook haaientanden, zebrapaden en verkeersborden ontbreken niet. 

We zien ook een prachtig klim- en glijtoestel op het midden van het plein en een écht voetbalveldje met 

doelen. Dat komt goed uit, want op ‘De Vuurvogel’ zitten talentvolle spelers en op deze manier kunnen 

de voetbaltalenten in de dop al vroeg gesignaleerd worden. Ook een duikelrek ontbreekt niet waarop 

alle acrobatische kunsten geoefend en getoond kunnen worden. 

Onze buurtregisseur Jeroen v.d. Hoorn opent het schoolplein en benadrukt het belang van 

verkeersregels en het houden aan deze regels. Vier leerlingen uit de kleutergroepen mogen een 

rondje rijden op het verkeersplein en vanaf dit moment is het schoolplein o�  cieel geopend. 

We bedanken iedereen, en met name de ouders die geholpen hebben met het

tot stand komen van het nieuwe schoolplein,  heel hartelijk voor hun ideeën,

samenwerking, inzet en harde werk. Het nieuwe schooljaar van ‘De Vuurvogel’

is gestart met een waanzinnig leuk schoolplein!

Uithoorn - Maandagmorgen, het is pas kwart over acht en we zien een hoop kinderen en 

volwassenen op het schoolplein van Interconfessionele Basisschool ‘De Vuurvogel’. Wat is er aan 

rondje rijden op het verkeersplein en vanaf dit moment is het schoolplein o�  cieel geopend. 

We bedanken iedereen, en met name de ouders die geholpen hebben met het

tot stand komen van het nieuwe schoolplein,  heel hartelijk voor hun ideeën,

samenwerking, inzet en harde werk. Het nieuwe schooljaar van ‘De Vuurvogel’

Opening schoolplein ‘de Vuurvogel’Opening schoolplein ‘de Vuurvogel’Opening schoolplein ‘de Vuurvogel’



2e katern

Op de foto staan: Astrid v.d. Maarl, Jessie Buffing, Monique Straathof, Kiki Ti-
tulaer, Puck Vincken, Mirte Roode, Ileen Minten, Julia v.d. Maarl en Anouk Ha-
genaars

Meiden B1 Legmeervogels 
handbal nog ongeslagen
Uithoorn - De meisjes van Leg-
meervogels Handbal B1 zijn in de 
eerste helft van het veldseizoen 
nog ongeslagen. Het B1 team van 
dit seizoen bestaat uit het comple-
te C1 team van vorig seizoen. Hoe-
wel meer dan de helft van de meis-
jes qua leeftijd eigenlijk nog in de 
C-jeugd horen te spelen gaat het ze 
in de huidige poule van de B-jeugd 
gemakkelijk af. 
Twee keer per week wordt er door 
het team met veel plezier getraind 
bij trainers Dirk, Nicolette en Renee. 
Tijdens de wedstrijden worden ze 
begeleid door coach Nellie en leid-
ster Petula. Bij elke wedstrijd kun-
nen de meiden rekenen op veel en-
thousiaste supporters langs de kant, 
die graag naar het leuke handbal-
spel van de B1 komen kijken.
Eind augustus speelde de B1 de 
eerste competitiewedstrijd van dit 
seizoen. Deze wedstrijd tegen Zaan-
streek werd net aan gewonnen met 

6-4. Maar de wedstrijden daarop-
volgend tegen VTC, Zeeburg, Volen-
dam, KDO werden allemaal overtui-
gend en met hoge cijfers gewonnen 
door de Legmeervogels. Afgelopen 
zondag stond de wedstrijd tegen 
Lotus op het programma. Lotus had 
nog maar één wedstrijd verloren, 
dus werd van te voren ingeschat 
dat zij Legmeervogels wat meer te-
genstand zouden bieden. Maar door 
het goede verdedigingswerk en de 
fraaie aanvallen van Legmeervogels 
werd ook deze wedstrijd gewonnen 
met 10-4. 
In de zaalcompetitie is de B1 in een 
hogere poule ingedeeld en kunnen 
dan sterkere tegenstanders ver-
wachten. Maar de meiden van de 
B1 zijn zeker van plan om de ‘win-
ning mood’ van het veldseizoen mee 
te nemen naar de zaalcompetitie. En 
wie weet, als het team met dit en-
thousiasme doorgaat, waar ze dan 
nog uit komen. 

Winst voor Legmeervogels F4
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 1 
oktober, op een vroege maar warme 
ochtend, speelden de jongens van 
Legmeervogels F4 uit tegen Pancra-
tius F3 waarin een paar klasgenoten 
van aanvoerder Samuel Abel spelen. 
Een spannende wedstrijd dus, welk 
team zou er met de drie punten van-
doorgaan? Samuel begon met Bart 
Duikersloot in de spits. Rohan Sas-
sen op links, Mika de Jeer op rechts, 
David Fluks als voorstopper, Ayoub 
Elkaddouri als laatste man en het 
doel werd verdedigd door de kleine 
beer uit Legmeer, Nilas Meeder. In 
de wissel begonnen Jayden Zchu-
schen en Jelmer Kooijman. Beide 
teams waren aan elkaar gewaagd 
maar al gauw zag Legmeervogels’ 
F4 de mogelijkheid om 0-1 te ma-
ken door een assist van Rohan op 
Samuel die zijn schot jammer ge-
noeg naast het doel zag gaan. Pan-
cratius probeerde het doel van Ni-
las te bereiken maar zonder resul-
taat. Na een goede uittrap van Nilas 
belandde de bal bij Ayoub die ver-
volgens de bal naar Rohan speel-
de. Rohan passte de bal naar Sa-
muel die hem vervolgens snoeihard 

binnen schoot, 0-1! De smaak naar 
meer doelpunten zat er bij de vogel-
tjes uit Legmeer goed in en na een 
2e schot van Samuel op doel, die 
door keeper Bas Huijmans van Pan-
cratius werd geweerd, wist Rohan 
alsnog de bal langs 3 tegenstan-
ders het doel in te krijgen, 0-2! Pan-
cratius kon nog voor rust de achter-
stand terugbrengen naar 1-2 door 
een doelpunt van Nick Wiesener en 
met deze stand gingen ze de rust in.

Na de bemoedigende woorden van 
trainer Michel Duikersloot in de 
rust, nam de druk op het doel van 
Pancratius in de tweede helft nog 
meer toe. Jelmer wist tot 2 keer 
toe met een snelle rush via de lin-
kerkant de bal voor het doel te krij-
gen, wat helaas niet tot een doel-
punt leidde. Bart nam een paar zeer 
scherpe corners, Jayden gaf z’n te-
genstanders geen enkele ruimte en 
Mika had het middenveld goed on-
der controle. Na een hard schot op 
de paal door Samuel werd het dan 
toch nog 1-3 door een mooie solo 
actie van David. De drie punten zijn 
binnen voor Legmeervogels! 

Judoka’s van Tai-Otoshi presteren goed 
bij het Leimuidense Sotai Renshyu

Uithoorn - Afgelopen zondag 2 ok-
tober organiseerde de plaatselij-
ke judovereniging van Leimuiden, 
Sotai Renshyu, het eerste recrea-
tieve judotoernooi van dit seizoen. 
Het toernooi is uitermate geschikt 
voor de judoka’s om wedstrijderva-
ring op te doen. Voor de Uithoornse 
Judovereniging Tai-Otoshi waren 25 
judoka’s ingeschreven. Deze wer-
den deze gehele dag door hun le-
raar Dennis Bakker (5e Dan) bege-
leid. Ondanks de nodige voorberei-
dingen tijdens lessen bleef het voor 
de meesten van de judoka’s toch 
erg spannend. Inzet, enthousiasme 
en vooral hun sportieve gedrag wa-

ren de belangrijkste opdrachten die 
ze van hun leraar meekregen. De 
dag was verdeeld in 3 groepen. Ie-
dereen was verdeeld in poules die 
waren ingedeeld op leeftijd, gewicht 
en graduatie. Zo draaide iedereen 
meerdere wedstrijden. De judoka 
met uiteindelijk de meest gewon-
nen wedstrijden werd de winnaar in 
de poule.

Jongste
In de eerste groep mochten de jong-
ste judoka’s op de mat aantreden. 
Velen van hen waren dan ook erg 
zenuwachtig. Linda Schuiling was 
goed op dreef. Ze had wel een paar 

lastige tegenstanders, maar werd 
overtuigend eerste. Daan van de 
Ridder wist niet alle partijen te win-
nen, maar wist door zijn puntento-
taal toch knap 2e te worden. Genell 
Tjon-Akon en Pascal Mahieu  deden 
ook erg hun best ondanks het ver-
lies van hun eerste  partij wisten ze 
de rest van de partijen knap door te 
komen. Ze werden uiteindelijk 3e. 
Jake Westenberg en Bick Zoontjes 
vielen allebei met buiten de prijzen, 
maar wisten nog wel wat partijen te 
winnen.
Om 12.30 uur was het tijd voor de 
2e groep van de dag. In deze groep 
doen de 8- en 9-jarigen mee, daar 
zie je dat de judoka’s wat meer er-
varing hebben.
Tom Groen deed het deze keer erg 
goed. Tom verloor alleen zijn eer-
ste partij, maar won de rest overtui-
gend met een volle punt. Uiteinde-
lijk had Tom de meest wedstrijdpun-
ten en werd terecht 1e. Julius van 
der Wilt, Luc Groen, Mateo Claas-
sen  en Jaydey Marinus waren alle-
maal in vorm. Zij wonnen hun partij-
en overtuigend met volle punt, maar 
wisten helaas 1 partij niet te winnen.

Tweede
Daardoor werden ze allemaal 2e. 
Sem vd Ridder werd uiteindelijk in 
een zware poule 3e. Sem verloor 2 
partijen. Jesse Spaans, Brandon Ku-
daLiyanage en Iris Kuiken deden 
enorm hun best, maar dat was deze 

dag niet genoeg om in de prijzen te 
komen. Om 14.30 uur was de laat-
ste groep van de dag aan de beurt. 
De judoka’s van 10 jaar en ouder 
mochten hun kunsten laten zien. 
Dat waren de al weer wat oudere en 
meer ervarene judoka’s.  
Koen Wendel was als vanouds zeer 
geconcentreerd bezig en wist al zijn 
partijen met een volle punt te win-
nen. Koen werd overtuigend 1e. 
Mark Schuiling en Linde Veen ver-
loren allebei 1 partij en werden 2e. 
Dennis de Jong, Mark van Dam, Mi-
chael Boetekees en Delano Schel-
lingerhout wisten niet al hun partij-
en te winnen. Maar bij een aantal 
partijen was het verschil erg klein. 
Zij werden uiteindelijk 3e. Jay Jonk-
man, Marnick Kolkman, Maxime 
roelvink vielen ondanks een fantas-
tische inzet net buiten de prijzen.

Eerste
Zo was het eerste toernooi van dit 
seizoen een zeer leerzame. Veel 
judoka´s kunnen terugkijken op een 
geslaagde dag waarin vooral het 
meedoen al een ervaring op zich 
is. Sommigen lieten ook veel ver-
betering zien op technisch en tac-
tisch niveau. Leraar Dennis Bakker 
was na afloop erg trots en tevreden 
op zijn judoka’s en erg blij met het 
getoonde judo. Vooral de inzet en 
sportiviteit waren weer geweldig om 
naar te kijken.

Nipt verlies voor Qui Vive M6E4
De Kwakel - Wat een schitterend 
weer was het het afgelopen week-
end, ook voor de hockeymeisjes van 
Qui Vive! Perfecte omstandighe-
den om de eerste overwinning in de 
competitie te behalen. Ging het de 
vorige wedstrijden dan slecht? Nee 
hoor, maar ze hadden soms net niet 
het noodzakelijke geluk aan hun zij-
de. Zou het nu anders worden?

De eerste twee aanvallen waren in 
ieder geval van Qui Vive maar Ma-
rith kon die net niet in doelpun-
ten omzetten. Jammer meiden! Ook 
Rood-wit - de tegenstander - wist 
hun doel net niet te vinden. Britt was 
trouwens de gelukkige om het war-
me keeperspak aan te trekken en ze 
deed dat uitstekend. Hierna golfde 
het spel op en neer met spannen-
de momenten voor beide goals. Hun 
spitsen bleven steeds diep staan, en 
schoten soms net naast. Qui Vive 
bleef ook niet onbetuigd en via een 
schitterende bal van Lily werd Sa-

ra alleen op de keepster afgestuurd 
(1-0). En bijna meteen na de aftrap 
ging Sara er weer alleen vandoor. 
Het leek wel een herhaling maar 
gelukkig voor Qui Vive was dat niet 
zo (2-0). Hierna werd Qui Vive onder 
druk gezet en Kim en Floor moesten 
een paar keer optreden, en dat de-
den ze goed.

Toch werd het 2-1 na een counter 
van Rood-wit. Hierna een mooie in-
dividuele actie van Lily die 3 meisjes 
bezighield, waar ze helaas niet van 
konden profiteren. Vlak voor rust 
viel zelfs de 2-2, terwijl Ruby daar-
voor nog een aanval van Rood-wit 
mooi had weten te voorkomen.

Gelijkmaker
Na de rust kwam een deel van het 
publiek er achter dat de keepster 
van Rood-wit helemaal geen stick 
in haar handen had. Zouden ze daar 
van kunnen profiteren? Rood-wit 
startte voortvarend, maar zeer goed 

keeperswerk van Britt en goed ver-
dedigen van Floor en Kim voorkwam 
een tegendoelpunt.
Er waren wel enkele zeer hachelijke 
momenten voor Qui Vive’s goal. Zelf 
kwamen ze niet meer aan aanvallen 
toe, en uiteindelijk vielen aan Qui Vi-
ve’s kant de goals (2-3 en 2-4).

Dit leek de ommekeer te zijn want 
Qui Vive ging een paar keer knap 
in de aanval, o.a. via Sara en Lily. 
Een mooie combinatie tussen Ru-
by en Lily leverde hen een doelpunt 
op. Klasse! (3-4). Ook een volgen-
de combinatie tussen deze twee liep 
vloeiend maar de zijkant van de goal 
werd geraakt. Roodwit ging feller 
spelen, tegen ruw spel aan (of was 
het al over het randje?). In ieder ge-

val hadden de meisjes van Qui Vive 
een paar pijnlijke momenten in het 
team. Toch viel - uit het niets - hun-
vierde goal, maar wie hem maakte 
is nog steeds onbekend. Ze wisten 
nog wel de stand, 4-4 en daar was 
het publiek erg blij mee. Zat er nog 
meer in? Rood-wit dacht er anders 
over, en Britt moest 2 prachtige red-
dingen verrichten om een doelpunt 
te voorkomen.
Toch werd het 4-5, maar na bestu-
dering van de videobeelden (goed 
gedaan, Diederik) werd het doel-
punt niet toegekend. In de aller-
laatste minuut wist Rood-wit he-
laas toch nog een goal te maken, en 
daarna bijna zelfs een tweede. Een 
mooie reflex van Britt voorkwam 
dat. Uiteindelijke eindstand was 4-5.



Opening KUNSTgrasveld KDO

De Kwakel - Zaterdag 24 september was de opening 
van het kunstgrasveld bij KDO. Na de opening van 
de nieuwe kantine en kleedkamers weer een mijlpaal 
in de geschiedenis voor KDO. Het nieuwe veld is ze-
ker niet uit luxe geboren, maar vanwege de sterke 
groei van het aantal leden waren er onvoldoende vel-
den beschikbaar voor de trainingen en de wedstrij-
den. Naast het nieuwe kunstgrasveld heeft KDO ook 
de beschikking gekregen over een tweetal panna-
veldjes welke zijn gesponsord door AH Jos van den 
Berg. Om de opening luister bij te zetten had KDO 
kunstenaar Bram Bam uit De Kwakel uitgenodigd 
om het kunstgrasveld op een kunstzinnige manier 
te openen. De jongste voetballers van de trainings-
groep, de F-jes en de E-tjes mochten een kunstwerk 
inkleuren dat in de gang bij KDO komt te hangen. 
Het kunstwerk bestaat uit 9 aparte delen die geza-
menlijk een voetballer voorstellen. Het resultaat is 
verbluffend te noemen. Nadat het kunstwerk klaar 
was, was het om 16.00 uur tijd voor de officiële ope-
ning. Hiervoor was onze wethouder Jeroen Verheijen 
gevraagd die dan ook graag naar De Kwakel kwam. 
De officiële opening geschiedde door KDO voorzit-
ter Peter Oudshoorn. In zijn toespraak stond hij stil 
bij de ontwikkelingen welke KDO de afgelopen ja-

ren heeft doorgemaakt en hoe de realisatie van het 
kunstgrasveld tot stand was gekomen. Een specia-
le dank was er voor de vrijwilligers die hebben mee-
geholpen om dit te realiseren en de ambtenaren van 
de Gemeente Uithoorn die hen daarbij ondersteund 
hebben. Na de toespraak was het de wethouder die 
zijn waardering uitsprak voor KDO en het beleid dat 
gevoerd wordt. Ook hij benadrukte de prima relatie 
tussen de club en de gemeente. Hij stond ook nog 
even kort stil bij de sportnota die de gemeente heeft 
opgesteld en waarin de kwaliteit en de multifunctio-
naliteit van de accommodaties in de gemeente be-
langrijk zijn. Na de mooie woorden tijd voor de offici-
ele opening. Met een bal aan zijn voet moest de wet-
houder tussen de kunstpoppen doorspelen en zo het 
eerste officiële doelpunt op het KUNSTgrasveld voor 
zijn rekening nemen. Na afloop konden de pupillen 
nog een penalty nemen op KDO selectiekeeper Tim 
ten Brink die zich tot het uiterste moest inspannen 
om zoveel mogelijk penalty’s te stoppen. Tevens kon-
den de jeugdleden nog meedoen met de prijsvraag 
door op te schrijven welke kunstenaars welke pop 
heeft gemaakt. KDO kijkt terug op een zeer geslaag-
de dag en wil eenieder die hieraan heeft meegewerkt 
van harte bedanken.
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Nederlandse Kampioen-
schappen 50+ Bowlen

Mijdrecht - 25 september, 1 en 
2 oktober kwamen 220 men-
sen naar de Open Nederlandse 
Kampioenschappen bowlen , in 
Mijdrecht.
Er werd gespeeld in 3 klassen 
dames en heren.
A klasse van 50 t/m 57 jaar.
B klasse van 58 t/m 64 jaar.
C klasse boven 65 jaar.
Spelers van 66 t/m 90 krijgen 
nog 1 bonus punt per jaar erbij.
Met deze indeling hebben alle 
spelers evenveel kans om Ne-
derlands
Kampioen te worden.
Van de Bowling Vereniging 
Mijdrecht deden 24 leden mee, 
waarvan 5 de finale hebben ge-
haald. Bij de dames A was het 
Erise van der Laan die finale 
mocht gooien. Zij eindigde op 
de 5e plaats met een gemiddel-
de van 212, incl. hcp.
Eerste in haar klasse werd El-
len Zeeman uit Delft met een 
gem. van 225,6. Cita Keller werd 
25e met een gem. van 187. An-
ne Groeneveld speelde in de B 
klasse, ook zij werd 5e met een 
gem. van 209,9. In haar klasse 
werd Yvonne van der Wolf uit 
Venray, 1ste met een gem. van 
230,7. Op de 8e plaats eindig-
de Riet Mica met een gem. van 
208,6. Op de 9e plaats eindig-
de Ria Oudshoorn met een gem. 
van 207,6. Jenny Kruse werd 13e 
met een gem. van 205,6.
In de C klasse dames 1 speel-
ster van de BVM., Wil Kuyper, 
zij werd 18e met een gem. van 
177,6. Kampioen in deze klasse 
werd Cok Edelaar uit Noordwij-
kerhout met een gem. van 218,1 
Cok was jarenlang coach van de 
Nederlandse Jeugdselectie.
Bij de heren A, 5 spelers van 
de B.V.M. Helaas geen finale 
voor deze heren. 16e plaats Ge-
rard van der Laan, 19e Piet Folk-

ertsma, 35e Adrie de Blieck, 37e 
Gaston Merkx en 51e Ton War-
menhoven. Winnaar in de A 
klasse werd Huib Groot Obbink 
uit Maarssen met een gem. van 
236,7.
In de B klasse, 4 spelers van de 
BVM, Martin den Blanken. Met 
een gem. van 209,2 eindigde hij 
op de 21e plaats. Ab van Goor 
werd 23e met een gem. van 
207,8. Met een gem. van 206,4 
eindigde Peter Oudshoorn op de 
25e plaats. Bert Kruse werd 34e 
met een gem. van 197,0 
In de C klasse de meeste spe-
lers van de BVM, n.l. 8 Hiervan 
mochten er 3 de finale spelen. 
Kampioen in deze klasse werd 
Klaas Gorter uit Venhuizen met 
een gem. van 238,6

In de finale gooide hij nog een 
game van 278. Op de 2e plaats 
eindigde, onze voorzitter, Wiet 
Mica met een gem. van 230,0 
Coen Fontijn werd 5e met een 
totale pinfall van 2212 over 10 
games, het komt neer op 221,2 
gem. Een van onze oudste deel-
nemers Martin van der Wal werd 
9e met een gem. van 213,5
Martin was jarenlang jeugd-
trainer van de BVM. Jan Kroe-
zen viel net buiten de finale, 
hij werd 11e met een gem. van 
212,6. Met een gem. van 209,8 
werd Frans Schulte 16e. Op de 
26e plaats eindigde Jan Nieu-
wenhuis met 204,6. De oudste 
deelnemer, Jan van Zijl, werd 
28e met een gem. van 202,8 Jo-
han Kuyper werd 32e met pre-
cies 20 gemiddeld. De hoogste 
game kwam op naam van Henk 
Hoeijmakers uit Grubbenvorst 
met 288. De ESBC , Bowling 
Mijdrecht en de Bowling Ver-
eniging Mijdrecht kunnen met 
veel plezier terugdenken aan dit 
prachtige evenement.

BMX West Competitie met 
zomerse temperaturen
Regio - Zondag 2 oktober is de 7e 
wedstrijd in de BMX West Compe-
titie verreden op de thuisbaan van 
UWTC. 47 rijders hadden zich inge-
schreven voor hun eigen dan wel de 
open klasse.

Dat resulteerde in 49 ritten, 4 her-
kansingen, 18 halve finale ritten en 
34 finale ritten. En dat allemaal on-
der een bijna strak blauwe lucht.

Extra leuk was het dat er vandaag 
ook jonge rijders van UWTC waren 
die hun 1e BWC wedstrijd op hun 
eigen baan mee gingen rijden. De 
meesten haalden zelfs de finale ron-
de! Sem Knook kon na de 1e ronde 
toch niet verder fietsen na zijn val-
partij van gisteren.

Tom Brouwer heeft nog hinder van 
zijn schouderblessure die hij opge-
lopen heeft in Langedijk. Broer Wil-
jan fiets cruiser en eigen klasse en 
in beide weet hij goed mee te ko-
men.
Ondanks het warme weer hoefde er 
geen extra pauze ingelast te wor-
den om de baan te sproeien, wel om 
de rijders tijd te geven in de scha-
duw bij te komen en vooral om te 
drinken. Het publiek zocht verkoe-
ling onder tent of parasol of de kant 
waar de bomen voor schaduw zorg-
den.
De uitslagen voor de wedstrijd zijn:
Boys 7; Milan Ritsema 2–2–2 Afina-
le 3; Sami Janssen 4–5–5 B finale 3; 
Bas van der Linden 6-7-7 B finale 5; 
Alec van der Mast 3-4-4 A finale 5; 
Joel Rijneker 2-8-8 B finale 2; Rens 
Grommel 3-4-3 A finale 4; Ferdi Ce-
vahir 1-1-1 A finale 2.
Boys 8; Daan de Bruin 4-4-4 Halve 
6 B finale 1; Jochem v.d. Wijngaard 
2-2-2 Halve 2
A finale 6; Melvin v.d. Meer 4-3-3 

Halve 4 A finale 7; Max de Beij 2-2-
2 Halve 2 A finale 3; Boys 9; Svenno 
v. Kleij 4-5-5 Halve 6 B finale 4; Izar 
v. Vliet 1-1-1 Halve 2 A finale 6; Boys 
10; Yiri Plas 5-5-5 B finale 2; Jasper 
Mols 6-6-6 B finale 4; Maarten v.d. 
Mast 2-2-2 A finale 3; Max v.d. Lin-
den 4-5-5 B finale 3; Boys 11; Bart v. 
Bemmelen 1-1-1 A finale 1; Mitchell 
Vink 4-3-4 A finale 5; Joey Nap 1-1-
1 A finale 2; Jurre Overwater 2-4-3 A 
finale 6; Boys 12; Titus Blekemolen 
5-4-2 A finale 5; Scott Zethof 1-1-
1 A finale 2; Boys 13; Sam Verhulst 
6-4-4 B finale 5; Jaivy Lee Vink 1-3-
2 A finale 3; Thomas v.d. Wijngaard 
8-3-3 A finale 6; Arjan v. Bodegra-
ven 1-1-1 A finale 1;Boys 14;
Jonne Metselaar 7-4-7 B finale 3; 
Mats de Bruin 1-1-1 A finale 3; Gu-
ven Cevahir 6-5-6 B finale 2; Rober-
to Blom 3-3-3 A finale 5; Lars Wie-
bes 6-6-6 B finale 4;Boys 15; Wil-
jan Brouwer 2-1-1 Halve 3 A fina-
le 6; Boys 17; Michael Schekker-
man 1-1-1 Halve 2 A finale 2; Arno 
v. Vliet 2-2-2 Halve 4 A finale 5; Mi-
chiel Jansen 2-3-3 Halve 4 A fina-
le 6; Rick Doornbos 4-6-5 Halve 7 
B finale 6; Cruiser 16-; Sven Wie-
bes 1-1-2 A finale 1; Wiljan Brou-
wer 2-2-1 A finale 2; Danny de Jong 
3-3-3 A finale 3; Cruiser 17-29; Ke-
vin de Jong 7-3-5 A finale 5; Wou-
ter Plaissant v.d. Wal 1-1-1 A finale 
1;Cruiser 30-39; Erik Schoenmakers 
2-2-2 A finale 2; Cruiser 40+; Wilco 
v.d. Meer 4-3-5 B finale 3; Evert de 
Jong 2-3-3 A finale 5; Wim Pieterse 
5-3-2 A finale 6. In de open klasse 
behaalden 6 rijders van UWTC van-
daag een plaats bij de 1e 3.

Volgende week de volgende wed-
strijd voor de BMX West Competitie 
die plaats vind in Schagen.
Kijkt u voor meer informatie op 
www.uwtc.nl/bmx

Duivensportvereniging Rond de Amstel
Theo Kuij lenburg wint vlucht vanuit 
Pommeroeul en Hans Half vanuit Sens

Regio - Zaterdag 10 september 
stonden de laatste twee vluchten op 
het programma, Pommeroeul (Bel-
gië) voor de Navluchten en Sens 
(Frankrijk) was de Nationale Der-
by Sens. Pommeroeul heeft een ge-
middelde afstand van 213 km, Sens 
462 km. Met de vlucht vanuit Pom-
meroeul zou ook bekend worden 

welke liefhebbers kampioen 2011 
zouden worden. Om 08.20 uur wer-
den de duiven in Pommeroeul met 
een zuidoostenwind gelost en om 
10.34.24 uur klokte Theo Kuijlen-
burg uit Amstelhoek de eerste duif 
van de vereniging. Deze duif maak-
te een snelheid van 1585,323 me-
ter per minuut, dat is ruim 95 km 

per uur. Ron den Boer uit Uithoorn 
werd 2e en Wim Könst uit Uithoorn 
3e. Martien v.d. Hoort werd 1e in de 
B-Groep. In Rayon F werd Theo 66e 
van 2108 duiven, een waardige af-
sluiting van het seizoen.

Om 08.30 uur werden de duiven in 
het Franse Sens voor de Nationale 
Derby gelost. Deze Derby wordt in 
sectoren vervlogen, Noord-Holland 
is dan ingedeeld met Zuid-Holland 
en Utrecht, in totaal deden daar 
18.963 duiven aan mee. Hans Half 
uit Amstelhoek schreef geschie-
denis in zijn nog prille duivenmel-
kersloopbaan door als vierde te ein-
digen en het landelijke Teletekst te 
halen.
Hij klokte zijn duif om 12.52.33 
uur, deze duif overbrugde de af-
stand van 462,658 km die afgelegd 
moest worden met een snelheid 
van 1762,172 meter per minuut, dat 
is 105,730 km per uur. In de afde-
ling Noord-Holland werd hij daar-
mee 2e. Ook voor hem een prach-
tige seizoensafsluiting en de spon-
sorprijs, geschonken door slagerij 
Heemskerk, was ook voor hem. Op 
deze vlucht werd Wim Wijfje uit De 
Kwakel 2e en Leo v.d. Sluis uit Uit-
hoorn 3e. Het seizoen zit erop, de 
kampioenen zijn bekend. Het Alge-
meen kampioenschap van de ver-
eniging ging zoals verwacht naar 
Ron den Boer uit Uithoorn, het Aan-
gewezen kampioenschap naar Hen-
nie Pothuizen uit Vinkeveen. In de 
B-Groep werd Leo v.d. Sluis kampi-
oen, Martin Bosse pakte het aange-
wezen Kampioenschap. Hans Half 
werd kampioen Navluchten, Hen-
nie Pothuizen pakte het aangewe-
zen kampioenschap, in de B-Groep 

werd Martien v.d. Hoort kampioen, 
en pakte Theo Vlasman het aange-
wezen kampioenschap.

Uitslagen 
Pommeroeul 314 duiven 
- 14 deelnemers
1. Th. Kuijlenburg
2. R. den Boer 
3. W. Könst 
4. W. Wijfje
5, C. Pothuizen
6. H. Half
7. C.van Bemmelen
8. H.P. Snoek 
9. M. v.d. Hoort 
10. Th. Vlasman 
11. L. v.d. Sluis
12. R. v.d. Wal.

Sens 76 duiven 
- 5 deelnemers
1. H. Half
2.. W. Wijfje
3. L. v.d. Sluis
4. P.J. van Schaik
5. C. Pothuizen

Eindstand Navluchten
Onaangewezen
1. H. Half; 2. R. den Boer, 3. C. Pot-
huizen, 4. W. Könst, 5. W. Wijfje, 6. 
H.P. Snoek, 7. C. van Bemmelen, 8. 
M. Bosse, 9. L. v.d. Sluis, 10. M. v.d. 
Hoort
Aangewezen
1. C. Pothuizen, 2. R. den Boer, 3. W. 
Könst, 4. H. Half, 5. H.P. Snoek, 6. W. 
Wijfje 7. M. Bosse, 8. Th. Kuijlenburg, 
9. L. v.d. Sluis, 10. Th. Vlasman
Eindstand Generaal 
(algemeen) Kampioenschap
Onaangewezen
1. R. den Boer, 2. C. Pothuizen, 3. H. 
Half, 4. W. Wijfje, 5, Bosse & Zn, 6. 
H.P. Snoek, 7. C. van Bemmelen, 8. 
Th. Kuijlenburg, 9. L. v.d. Sluis, 
10. M. Bosse.
Aangewezen
1. C. Pothuizen, 2. R. den Boer, 
3. Bosse & Zn, 4. W. Wijfje, 5. H.P. 
Snoek, 6. Th. Kuijlenburg, 7. H. Half, 
8. C. van Bemmelen, 9. M. Bosse, 10. 
Ginkel & Berg.

Uithoorn - Heeft u als iets te 
doen op 8 oktober aanstaande? 
Muziekvereniging KnA organi-
seert op 8 oktober een koppel-
klaverjasmarathon!
Deze marathon zal duren van 
10.00 uur tot 22.00 uur, in het 
KnA-gebouw aan Legmeerplein 
49.
Deze dag kost 12,50 euro. Er zijn 
hele mooie prijzen te winnen, en 

er is ook een loterij waar u aan 
mee kan doen. Wilt u meer we-
ten of u opgeven voor deze dag?

Bel dan Hans Kas (06-45729086) 
voor meer informatie.
Wij hopen op een gezellige dag 
en dat er maar veel prijzen ge-
wonnen mogen worden.
Tot 8 oktober bij muziekvereni-
ging KnA!

Showballet Nicole uit Mij drecht 
vrij dag te zien op Nederland 2
Mijdrecht - Aanstaande vrijdag 
7 oktober zal Showballet Nicole te 
zien zijn op Nederland 2.

Om 17.35 uur zal het eerste deel van 
het Schlagerfestival Kerkrade wor-
den uitgezonden bij Omroep Max. 

Showballet Nicole heeft de dans 
verzorgd bij optredens van arties-
ten die deelnamen aan dit festi-
val. Bekende namen van deze show 
zijn Heino, Alexander Rier, Chris 
Roberts, Semino Rossi en Dennie 
Christian.

In het Paasweekend van 2011 is het 
Showballet met nieuwe choreogra-
fieën en auto’s vol kostuums afge-
reisd naar het Limburgse Kerkra-
de. Het uitverkochte Schlagerfesti-
val werd hier opgenomen in de Ro-
dahal.
Komende vrijdag zal dan eindelijk 
te zien zijn hoe Showballet Nicole 
schittert op het prachtige podium 
van dit evenement.

Ook deel 2 en deel 3 zullen dit na-
jaar worden uitgezonden, data zijn 
echter nog niet bekend.

Klaverj asmarathon
bij  KnA

Bilj artclubs Dio en De 
Vrij heid doen goede zaken

Regio - Voor biljartcompetitie De 
Ronde Venen hebben de allerbes-
ten zich al bovenaan de ranglijst 
genesteld. Dio staat met 35 pun-
ten bovenaan door de 9-0 winst op 
De Merel-Heerenlux 4. De 50-ja-
rige Paul Schuurman toont een 
goeie come back wat erg motive-
rend is voor z,n andere teamgeno-

ten. De Merel-Heerenlux 3 staat 
op 31 punten door de 6-3 overwin-
ning op De Springbok 1. Ondanks 
verlies op De Spingbok 1 pikte de 
Hoefenaren ze het extra punt door-
dat kopman Kees de Bruyn met een 
flink verschil in caramboles van Jan 
van der Meer won. De Kuiper/van-
Wijk staat op 3 met 30 punten. Het 

Wilnisse team speelde tegen APK-
Mijdrecht 2 in Nieuwer Ter Aa. Al-
leen Willem de Bruin van APK hield 
2 puntjes in eigen huis. De Vrijheid-
Biljartmakers staat met 29 punten 
op plaats 4 dankzij de volle winst op 
Cens 1 van 9-0. Kopman Bert Loog-
man was in slechts 21 beurten uit 
en zette een hoogste serie van 26 
in z,n partij tegen Joop Luthart. De 
Paddestoel 2 staat met 28 punten op 
plaats 5, was al 2x eerder teamkam-
pioen en laat weer zien wat ze kun-
nen. Deze week stond de wedstrijd 
tegen Bobs Bar op het program-
ma die met 5-4 werd gewonnen. 
Jim van Zwieten was tegen Richard 
Schreurs in 18 beurten uit met 3.888 
moy. z,n hoogste serie kwam op 21 
te staan. Van Bobs Bar was Richard 
van Kolck de beste, hij was tegen 
Pim de Jager die er slechts 1 tekort 
kwam ook in slechts 18 beurten uit. 

Spannend
APK-Mijdrecht 3 won met 7-2 van 
Stieva-Aalsmeer. Roy van Lith was 
de man van de match want hij won 
in slechts 21 beurten van Derk Bun-
ders maar zette met een serie 14 
caramboles de hoogste serie van 
de week. Met die serie is het per-

centage voor die hoogste serieprijs 
op 45.16% afgesteld. Roy Leemrei-
ze speelde zeer spannende partij te-
gen Ton Bocxe, in 29 beurten had hij 
z,n punten waardoor Ton er slechts 
10 tekort kwam. Lucia Burger speel-
de met 1.074 een prima partij tegen 
Peter van der Ham. APK-Mijdecht 
4 won met 6-3 van De Merel/Hee-
renlux 2. Frank Witzand van de Me-
rel zette deze week de kortste par-
tij op 17 beurten, tegenstander Bas-
tiaan Schoondermarkt kwam tot de 
helft van z’n te maken caramboles. 
Willem van der Graaf sleepte er een 
remise uit in de nabeurt tegen Evert 
Oudhof van De Merel. De Schans 
won met 7-2 van Cens 2. Leen Cor-
nelissen van Cens was in slechts 19 
beurten uit tegen Alex Driehuis. De 
Kromme Mijdrecht 2 verloor met 
4-5 van De Paddestoel 2. Broer Per-
soon van De Kromme Mijdrecht was 
de beste want hij win in slechts 18 
beurten van Jos van Wijk.

De Kromme Mijdrecht 1 won daar-
entegen gelijktijdig met 5-4, dit 
echter van APK-Mijdrecht 1. René 
Hoogenboom en Henny Versluis van 
APK kwamen beiden tot een hoog-
ste serie van 13 caramboles. Kees 
Westkamp en Gerrit Schuurman 
wisten beiden tot een hoogste serie 
van 8 te komen.

Zaterdag 15 en zondag 16 okto-
ber vinden in de Lachende Ruiter te 
Nieuwer Ter Aa de finale B-klasse 
spelsoort driebanden plaats, aan-
vang beide dagen 13.00 uur.
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Tweede competitieochtend 
bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 29 septem-
ber was de tweede competitieronde 
bij bridgeclub ABC.
Het was verheugend Coby Busker-
molen weer te begroeten op on-
ze bridgeochtend. Het viel op, dat 
hoewel nog met krukken, zij zo snel 
weer op de been is na de heupope-
ratie. Wij hopen dat het goed blijft 
gaan. Ook de familie v.d.Schot was 
weer terug van hun reis door Zuid 
Afrika, maar waren nog zeer ver-
moeid, wat ook zijn weerslag had 
op de uitslag, deze week maar goed 
uitrusten. Vorige week memoreerde 
ik dat bij een paar de een tegen de 
ander zij” we moeten nu toch wat 
meer risico nemen Frits” en ik be-
nieuwd was wat zij deze week zou-
den doen, maar nu bleek dat de helft 
van dat paar het liet afweten, maar 
gelukkig wel zo sportief was in te 
vallen toen de nood het hoogst was. 
Er werd aan 14 tafels gebridged.
Acht in de A-lijn en zes in de B-lijn, 
hier zijn er nog enkele met vakantie. 
Er werd in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Greet de Jong en Roel Knaap 
met maar liefst 64,58 %, ik vind dat 
zij ook een beetje aan de andere le-
den moeten denken, die betalen 
ook hun contributie en hebben ook 
recht op een paar puntjes.
Tweede werd het echtpaar Ria en 
Joop Smit met 59,82 %, een paar dat 
hoor en zie je niet, maar pakken wel 

altijd hun puntjes mee. Derde wer-
den Siep Ligtenberg met Piet Hoog-
enboom met 58,93%. Vorige week 
dacht ik nog dat het een uitschieter 
was, maar nu denk ik toch dat het 
een zeer sterk paar is.
In de B-lijn werd het echtpaar Ans 
en Joop Zoethout eerste met 55,21 
%, ik weet niet wat zij gegeten heb-
ben, maar na de eerste plaats van 
vorige week nu weer de eerste 
plaats geeft te denken.
Tweede werden Corry Boomsma 
met Bibet Koch met 54,69 %, het 
paar dat ik laatst nog jong en on-
ervaren heb genoemd, had nu weer 
een uitschieter naar boven.
Derde werden Miep v.d. Hoek met 
Nel van de Neut met 53,65 %, dit 
paar grossiert in derde plaatsen, na 
vorige week nu weer.
Deze week nog geen competitie-
stand, de stand is wel bij een en-
keling bekend, maar is nog zo pre-
matuur dat ik wacht tot de volgende 
week om deze te publiceren.
Bridgeclub ABC heeft haar 
speelochtend op de donderdag en 
er wordt om 9 uur gestart.
Men speelt in het Buurtnest aan 
de Arthuur van Schindellaan in Uit-
hoorn.
Bent u geïnteresseerd om te brid-
gen in een leuke ontspannen sfeer, 
dan kunt u op de clubochtend om 
9 uur langskomen om nader kennis 
te maken.

Drie prijzen voor judoka’s 
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Zondag 2 oktober jl. 
organiseerde judoschool Ron van 
Raaphorst een judotoernooi voor ju-
doka’s geboren tussen geboorteja-
ren 1998 en 2005. Aan dit leuke en 
gezellige toernooi deden judoka’s 
van zes verschillende clubs mee.
Judoschool Blaauw had 9 deelne-
mers ingeschreven voor dit toer-
nooi. In de eerste groep deed Luuk 
Haarman mee in de lichtste ge-
wichtsklasse. Hij was ingedeeld in 
een poule van 6 deelnemers. Luuk 
was goed op dreef en wist zijn eer-
ste wedstrijd te winnen op een ip-
pon met een heupworp. Helaas ver-
loor Luuk zijn volgende wedstrijd 
van Jasper van Schaik. De volgen-
de drie wedstrijden wist Luuk alle-
maal op een ippon te winnen. Hier-
door werd Luuk tweede in zijn poule 
en nam hij lachend zijn beker in ont-
vangst nemen.
Thijs Kees en Calvin Kikken zaten 
bij elkaar in een poule van 6 deel-
nemers. Thijs wist zijn eerste drie 
wedstrijden overtuigend op ippon 
te winnen. Zijn vierde wedstrijd 
won hij niet. Door zijn laatste wed-
strijd te winnen werd Thijs tweede 
in zijn poule. Calvin deed het ook 
goed in deze poule. Calvin wist drie 
wedstrijden te winnen waardoor hij 
knap derde werd in deze poule.

Mike Theijssen verloor zijn eerste 
wedstrijd tegen de latere kampioen. 
De volgende twee wedstrijden wist 
Mike op een ippon te winnen. In 
zijn laatste wedstrijd was het na de 
wedstrijdtijd onbeslist. De scheids-
rechter wees Mike als winnaar aan 
waardoor Mike tweede werd in de-
ze poule.

Ongeslagen
Martijn ten Veldhuis liet zien dat hij 
in zijn wedstrijden zowel de linker-
worpen als de rechterworpen be-
heerst. Hij wist met gevarieerd judo 
zijn wedstrijden te winnen en werd 
hierdoor ongeslagen kampioen. 
Denise Roelfsema was het enige 
meisje in haar poule. Haar eerste 
wedstrijd wist Denise te winnen, he-
laas had Denise hierna wat pech in 
haar wedstrijden en wist de overi-
ge wedstrijden niet te winnen. Bij de 
prijsuitreiking mocht Denise de der-
de plaats in ontvangst nemen.
Elysa Kikken en Romano Vermeulen 
wisten niet bij de eerste 3 te eindi-
gen maar mochten wel een mooie 
medaille in ontvangst nemen.

Aan het einde van de wedstrijddag 
had Judoschool Blaauw een eerste 
plaats, drie tweede plaatsen en een 
derde plaats gewonnen.

Bridgevereniging
De Legmeer laddert voort
Uithoorn - De voorlaatste ladder-
trede schudde de standen nog eens 
flink door elkaar. Om nu eens met 
de C- groep te beginnen, die van 
de eerder getuimelde bridgers, daar 
ging de stelling “van de bodem kun 
je goed afzetten” voor Elisabeth van 
den Berg & Maarten Breggeman 
volledig op! Werden ze twee weken 
eerder nog troosteloos laatste, nu 
een absolute top score van 68,75%. 
Dit brengt ze zelfs akelig dicht bij de 
A groep, hetgeen tactisch wat min-
der maar voor het moreel natuurlijk 
uitstekend is. Klaas Verrips & Anne-
ke de Weerdt stelden zich iets be-
scheidener op, maar als tweede met 
58,33% deden ook zij goede zaken.
To van der Meer nam Anne Tolsma 
weer knap bij de hand en de good 
old ladies behaalden een prima der-
de plek met 57,81%. Anneke Hout-
kamp & Marianne Jonkers legden 
beslag op plaats vier met 53,65% 
gevolgd door Tini & Johan Lotge-
rink als vijfde met 51,04%. In de B- 
groep scoorden twee paren boven 
de zestig procent. Froukje Kraaij & 
Rini Tromp en Lidy Krug & Ada van 
Maarseveen kwamen respectievelijk 
op 64,58 en 62,50% uit. Gerda Bos-
boom & Anneke van der Zeeuw te-
kenden voor plaats drie met 53,33% 
en bleven zo Cobie Bruine de Bruin 

& Trudi Zandbergen, die 52,50% 
verzamelden, net voor.
Marijke & Ger van Praag sloten met 
51,67% net bij de beste vijf aan, zeer 
nipt voor Rita Vromen & Dustin de 
Leeuw die op 51,25% uitkwamen.

A groep
In de A- groep ditmaal geen vuur-
werk van Ruud Lesmeister en Cie. 
Jan Schavemaker & Lijnie Timmer 
zetten hun opmars gewoon voort en 
werden keurig eerste met 64,17%. 
Marianne & Huub Kamp hebben 
de smaak ook te pakken gezien 
hun 59,58% als tweede. Jan Egbers 
& Jaap Kenter kwamen netjes op 
plek drie met 56,25% en ook Wim 
Slijkoord & Francis Terra bevestig-
den hun status met 55,42% als vier-
de.
De relevatie van de club, Anton Ber-
kelaar & Ria Wezenberg, maakten 
dit ook nu weer waar als vijfde met 
54,58%.
Heeft u geen trek in de ladderbridge 
ballotage, maar wilt u toch graag 
bridgen? Kom dan gerust eens 
langs of neem contact op met het 
secretariaat gerdaschavemaker@
live.nl of per telefoon 0297567458. 
Gebridged wordt er elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in de barzaal 
van sporthal De Scheg.

Ontknoping paren-
competitie BVK dichtbij
De Kwakel - Op speciaal verzoek 
van Hennie van der Knaap deze 
week toch maar weer een verslag-
je van het wel en wee van de jubi-
lerende BVK. Opmerkelijk daarbij is 
dat deze speciale verzoekjes nooit 
komen van paren die zich in de la-
gere regionen bevinden bij de dag-
uitslagen! Wat dat betreft zijn brid-
gers soms net ‘gewone’ mensen.
Op de voorlaatste avond van de 1e 
parencyclus van dit seizoen  waren 
42 paren naar de bridgearena in het 
Dorpshuis De Quakel getogen om in 
3 lijnen van 14 paren de degens te 
kruisen en de broodnodige punten 
te verzamelen in de strijd om pro-
motie of tegen degradatie.
In de A lijn en in de B lijn vinden we 
deze week geen grote uitschieters, 
zowel aan de boven- als aan de on-
derkant van de ranglijst, terwijl in de 
C lijn juist 3 paren fors afstand na-
men van de concurrentie.
Alle reden dus om deze week met 
die C lijn te beginnen. Daar treffen 
we op de 1e plaats Riet en Wim Be-
ijer, die hun 2e seizoen bij onze club 
blijkbaar met grote ambities zijn ge-
start en mogelijk door gaan sto-
ten naar de B lijn. Dan moeten zij 
volgende week nog wel even hun 
best doen, want er ligt nog 1 paar 
op de loer. Deze zwoele donder-
dagavond namen zij met 65,52% 
een flinke stap in de beoogde rich-
ting. Zij werden op de hielen geze-
ten door Jannie en Nico Koning met 
65,22%, terwijl Piet-Hein Backers en 
Huub Kamp met 60,14%, goed dus 
voor de 3e plaats, ook flink hun par-
tijtje mee bliezen. 
Al deze 3 paren bevinden zich in 
de top 4 van de totaalranglijst, die 
echter pontificaal wordt aange-
voerd door Trudy Fernhout en The-
cla Borggreven met bijna 58% ge-
middeld na 5 avonden. Die kunnen 
de koffers voor vertrek naar de B lijn 
alvast gaan pakken.
In die B lijn werd de top 3 van de-
ze avond gevormd door 3 paren die 
ook in de totaalstand in de top 3 

staan. Van die 3 waren Ria Broers en 
Loes Schijf de sterksten met 57,64%. 
Jan en Hennie van der Knaap wer-
den 2e met 55,9% en Tiny en Adri-
aan Kooyman 3e met 55,21%. Laatst 
genoemd paar staat met bijna 56% 
gemiddeld ver genoeg voor op de 
rest van het veld om zich reisklaar 
te kunnen maken richting A lijn. Jan 
en Hennie hebben ook een redelij-
ke marge t.o.v. de huidige nummers 
5 en lager, maar voor de overige 2 
promotieplaatsen komen toch nog 
wel 4 paren in aanmerking. Span-
ning  daarin dus tot het einde.
Onderaan eindigden Hans Elias en 
Lous Bakker en dat vergrootte hun 
kansen op handhaving in deze lijn 
bepaald niet.  1 paar is wel al ze-
ker van een stapje terug naar de C 
lijn, 6 andere paren moeten nog val 
aan de bridgebak om het vege lijf te 
redden.
In de A lijn was de hoofdprijs voor 
Cor Hendrix en Jos Bader met 
56,94%. Nel Bakker en Hans Wa-
genvoort bleven keurig in het spoor 
met 56,25%, terwijl Jan Heijlman en 
Margo Zuidema ook tevreden kon-
den terug kijken op hun kaartkun-
sten met hun 3e plaats ( 55,9%.)
Minder tevreden zullen Atie en Wan 
Overwater zijn geweest met hun 14e 
plaats, maar zij scoorden toch niet 
slecht genoeg om voor degradatie 
in aanmerking te komen(!!). Volgen-
de keer slechter dus.
Bovenaan is het niet echt spannend 
meer in de totaalstand. De  thans in 
Portugal vakantie vierende echtelie-
den Wim en Rita Ritzen hebben een 
gat geslagen met runners up Dick 
Elenbaas en Andre Verhoef, die op 
de slotavond minimaal 65,6% moe-
ten scoren om alsnog 1e te worden. 
Omdat Andre de komende weken 
toch al met een fysieke handicap 
speelt zal dat niet meevallen.

6 paren zijn nog in een hevig ge-
vecht tegen degradatie gewikkeld, 
dus volgende week kunnen die er 
nog even flink tegen aan.

Extreem hoge scores BVU
De Kwakel - Op maandag 26 sep-
tember speelde de BVU de 3e ron-
de in de 1e parencompetitie. De 
avond begon met de Jaarvergade-
ring waarin Hans en Nico voor de 3e 
maal op rij clubkampioen werden. 
Uit handen van de voorzitter kregen 
zij ditmaal een oorkonde en mooie 
fles wijn. 
Vonden wij vorige week nog de sco-
re van Henk en Leo een monster-
score, deze keer deden zij er nog 
een schepje bovenop. Ook de A-lijn 
kon er wat van, maar liefst 5 paren 
scoorden 59% of meer.

De uitslagen: 
A-lijn: 
Greetje van den Bovenkamp & Ria 
Wezenberg 63,19%
Marijke & Ger van Praag 61,11%
Huib van Geffen &
Lambert Koeter 60,42%
Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer 59,72%

Bep & John de Voijs 59,03%

B-lijn:
Leenen &
Henk van der Schinkel 74,88%
Riki Spook & Hans Geels 58,25%
Tiny van Drunen &
Thea Kruyk 54,71%
Marja Calis & Corry Frank 53,37%
Marijcke &
Gouke van der Wal 52,50%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 27 sep-
tember werd de vierde zitting van 
de eerst parencompetitie gespeeld. 
Het was een beetje een romme-
lig begin, met nieuwe loopbriefjes 
en een onverwachte invalster, maar 
na 15 minuten was alles weer on-
der controle, de invalsters Marian-
ne Kamp en Wil Voss worden harte-
lijk bedankt voor hun support. In de 
A lijn: werd met 14 paren gespeeld; 
Op de eerste plaats Geke Ludwig 
& Margo Zuidema, weer terug na 
hun dip, met 60,42%; op de voet ge-
volgd door Nel Bakker & An van der 
Poel , zij scoorden 60,07%; de der-
de plaats is voor Thecla Maarschalk 
& Rees van der Post , met 59,38%, 
terwijl de vierde plaats werd opge-
eist door Reina Slijkoord & Rita Vro-
men met 55,21%. In de B lijn: werd 
met 15 paren gespeeld dus helaas 
een “stilzit”. Renske Visser & Fran-
cis Terra laten weer hun klasse zien 
met 61,81%; een verrassende twee-
de plaats was voor Trees Ellerbroek 
& Mita Maas met 57,99%, fantas-
tisch dames! En de derde plaats met 
55,90% is voor Annet Roosendaal & 
Rini Tromp; terwijl de vierde plaats 
gaat naar het paar Ans Pickkers & 
Loes Wijland met 55,83%.

In de top van de A lijn zijn er geen 
spectaculaire verschuivingen. Op 
de 1e plaats stevig gesetteld met 
een gemiddelde van 58,47% Ina 
Melkman & Jetty Weening; de 2e 
plaats met 55,78 wederom voor Kit-
ty van Beem & Agnes de Kuijer met 
55,78%; de 3e plaats met 55,42% is 
voor de dames Thecla Maarschalk & 
Rees van der Post; de 4e plaats is 
voor Nel Bakker & An van der Poel 
met 54,07%. In de onderste regio 
is de strijd begonnen tegen de de-
gradatie, er moet nog tweemaal ge-
speeld worden voor dat de strijd is 
gestreden. Dan de B lijn: er hebben 
zich geen grote verschuivingen voor 
gedaan. Op de 1e plaats Renske 
Visser & Francis Terra met een ge-
middelde van 60,15%, de promotie-
kans kan hun bijna niet meer ont-
nomen worden; de 2e plaats is voor 
Corinne van der Laan & Anne Tols-
ma met 56,50%; terwijl de 3e plaats 
wordt ingenomen door Ted Brand & 
Alice Oostendorp met 54,63%; de 4e 
plek is voor Wil Voss & Cathy Troost 
met 54,60%.
Voor inlichtingen over bridgeclub 
“Hartenvrouw” kunt u bellen of mai-
len met Mieneke Jongsma, tel: 0297-
56756 of wjongsma@hotmail.com.

Trainingen KDO 
G-voetbal weer gestart
De Kwakel - Bij KDO zijn de trainin-
gen voor de G-voetballers al weer 
een aantal weken aan de gang. De 
spelers bereiden zich voor op de 
wedstrijden in de Friends League. 
Het motto van KDO is : “Voetbal is 
voor iedereen en niemand hoort 
buitenspel te staan”.
G-voetbal is bedoeld voor mensen 
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belem-
merd zijn in hun bewegingsmoge-
lijkheden. Zij kunnen daardoor niet 
of moeizaam hun plek vinden in het 
“reguliere” voetbal. 
Inmiddels komen er nu gemiddeld 

26 kinderen op elke zaterdag naar 
de trainingen. De groep kinderen is 
ingedeeld in een juniorenteam KDO 
G1 (11 t/m 17 jaar) en een pupil-
lenteam KDO G2 (6 t/m 11 jaar). Er 
wordt getraind op zaterdag van 9.30 
tot 10.30 uur op het KDO trainings-
veld. Beide teams spelen 1x per 
maand 2 wedstrijden van 25 minu-
ten in de Friends League. Voor meer 
info zie www.friendsleague.nl
Heeft u een kind een beperking 
maar wil wel graag mee voetballen 
in 2011? Kijk dan voor meer infor-
matie op de website: www.kdo.nl of 
e-mail naar: relekx@gmail.com.

Legmeervogels zondag 
verlengen open dag
Uithoorn - Het eerste zondagelftal 
van Legmeervogels heeft de open 
huizendag die op 1 oktober 2011 is 
gehouden, maar deels in het water 
was gevallen door het mooie weer, 
met 1 dag verlengt. Allen was er nu 
wel een verschil, het open huis was 
er deze keer alleen voor de spe-
lers van het eerste elftal van Nieuw 
Utrecht. Was kregen deze een ruim-
te in en rond het 16-meter gebeid 
van Legmeervogels. Zij werden daar 
nog net niet ontvangen met kof-
fie en gebak. Maar zij mochten wel, 
zonder dat hen ook maar een stro-
breedte in de weg werd gelegd aan-
leggen om uit alle mogelijke hoe-
ken te schieten op het door Patrick 
Brouwer verdedigde doel van Leg-
meervogels. Na 20 minuten is de 
wedstrijd al gespeeld. Legmeervo-
gels kijkt dan al tegen een 3-0 ach-
terstand aan. En gelet op het ver-
toonde spel en de niet optimale in-
stelling van een deel van de ploeg 
zag je al dat Legmeervogels hier 
niets had te zoeken. Gelukkig is niet 
elke aanval van de gastheren gelijk 
een treffer zo nu en dan wordt er 
nog een schot gekeerd of schieten 
de spelers van Nieuw Utrecht de bal 
in kansrijke posities hoog over het 
doel. Voor de rust wordt het nog een 
stukje vervelender voor Legmeervo-
gels als het in de 38ste minuut ook 
nog 4-0 wordt. Met deze stand weet 
Legmeervogels de rust te halen. Na 
de rust wordt het al snel 5-0 en wil 
je als supporter van Legmeervo-
gels eigenlijk zo snel mogelijk naar 
huis en hoop je dat ook de scheids-
rechter snel naar huis wil zodat de 
wedstrijd niet te lang duurt. Maar 
ja, zo werkt het niet en zal de gif-
beker tot de laatste druppel moeten 
worden leeggedronken. Zo af en 

toe, de gastheren nemen met deze 
voorsprong, wat gas terug waardoor 
Legmeervogels zo nu en dan wat in 
de buurt kan komen van het 16-me-
tergebied van Nieuw Utrecht. Maar 
ja dan is er weer de voortreffelijke 
doelman van de gastheren die tel-
kens een treffer van de Vogels weet 
te voorkomen; al krijgt hij het niet 
echt moeilijk. Vlak voor het eindsig-
naal maakt Nieuw Utrecht het hal-
ve dozijn vol en is het 6-0. In de al-
lerlaatste minuten van dit duel krijgt 
Legmeervogels de kans op de wel 
bekende ere treffer. Deze kan ge-
scoord worden van af de strafschop-
stip. Maar als dan een tweetal spe-
lers deze strafschop willen gaan ne-
men wordt het weer een ander ver-
haal. Er zijn afspraken met betrek-
king tot het nemen van een straf-
schop alleen worden deze niet uit-
gevoerd. Het gevolg van de discus-
sie wie de strafschop wel dan niet 
mag nemen heeft mogelijk als ge-
volg dat de ingeschoten strafschop 
door de doelman van Nieuw Utrecht 
wordt gestopt. Dan is het in de in de 
91ste minuut wordt het dan bij toe-
val nog 6-1 en is de eer gered. Aan-
staande zondag kan Legmeervogels 
dit debacle enigszins wegwerken 
als men thuis weet te winnen van 
Wasmeer. Het duel Legmeervogels 
– Wasmeer begint aanstaande zon-
dag om 14.00 uur. Op woensdag 5 
oktober 2011 is er de loting voor de 
volgende ronde van de KNVB be-
ker. Voor Legmeervogels zit de zon-
dag 1 nog in de beker. Wie de te-
genstander wordt en of er uIt dan 
wel thuis wordt gespeeld op 23 ok-
tober (als het een zaterdagclub 
wordt dan 22 oktober) kunt u lezen 
op de website van Legmeervogels.  
www.legmeervogels.nl
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De Tour de France 2011, 
een vreemde tour 

met vreemde uitslagen
Prijzen Nieuwe Meerbode 
Tour de France actie 2011

uitgereikt

Regio -  ‘Wat laat’ zult u denken. Dat is ook zo, maar 
allereerst hebben we gewacht met het bekendma-
ken van de winnaars in verband met de vakantie-
spreiding. In Uithoorn liepen de schoolvakanties 
maar liefst vier weken langer door dan in gemeen-
te De Ronde Venen. En aangezien onze prijsvraag 
beide plaatsen betreft, werd de uitreiking uitge-
steld. Daarna gingen er nogal wat mensen op va-
kantie die bij de prijsuitreiking aanwezig wilden 
zijn, dus zo kwamen we uit op zaterdag 1 oktober.

Maar de winnaars waren er niet minder blij om. 
De meesten waren zeer verrast. Zeker vanwege 
het feit, dat de uitslagen van de Tour van 2011 wel 
heel erg moeilijk te voorspellen waren. Niemand, 
maar dan ook niemand, had alle vragen goed. Nie-
mand van de 623 inzenders wist bijvoorbeeld wie 
de beste Nederlander zou worden. Ook de diver-
se truiwinnaars gaven nogal wat problemen, maar 

zij die de meeste vragen goed hadden, hebben nu 
hun welverdiende prijs in huis.

De hoofdprijs: een Colnago racefiets ter waarde 
van 1500 euro, beschikbaar gesteld door Blom en 
Blom fietsexperts Mijdrecht/Uithoorn, werd dit 
jaar gewonnen door de 76-jarige mevrouw Nel 
Oudshoorn uit Wilnis.  Heel, heel blij verrast was 
ze ermee. Oudshoorn is een echte wielrenfamilie, 
maar Nel Oudshoorn zit niet meer op een racefiets. 
Hoewel ze nog wel regelmatig fietst, maar dan op 
een gewone. Maar dat was geen probleem: “Mijn 
kleindochter Aniek Oudshoorn heeft mij gehol-
pen met het invullen van de vragen. Zij is een ech-
te wielrenster, ze heeft pas nog de Limburgse pijl 
gereden. Zij krijgt van mij deze fiets. Ik heb tegen 
haar gezegd: ‘jij krijgt mijn prijs, als je je ‘oude’ race-
fiets dan aan je zusje geeft en ik wil graag een paar 
fietstassen voor mijn fiets’.

Geweldig
Aniek was dolgelukkig met deze afspraak: “Ik wist 
niet precies wat voor een fiets oma had gewon-
nen, maar een Colngo, het kan niet mooier.

Ik was een paar maanden geleden nog in de-
ze winkel bij Blom en Blom om naar een nieuwe 
fiets te kijken en had deze wel zien staan, maar dat 
was boven mijn budget en nu heb ik hem... gewel-

dig. Het was  feest. Leuk om nog te vertellen is dat 
Aniek op de verjaardag van oma Nel (22 septem-
ber jl) haar oma had gebeld met een wat verdraai-
de stem en had gezegd:
 ‘U spreekt met Nel van de Nieuwe Meerbode, u 
heeft de racefiets gewonnen’. 
Oma herkende de stem van haar kleindochter en 
er was op de verjaardag nog hartelijk om gela-
chen. En nu blijkt het echt waar te zijn..

Smit Schoenen uit Mijdrecht had een waardebon ter beschikking ge-
steld van 75 euro. De winnaar is geworden Bas van Schalkwijk uit 
Mijdrecht. Bas was door de redactie gebeld en was er heel blij mee. 
Kon helaas niet zelf aanwezig zijn wegens zijn werk, maar een vriend 
van hem kreeg de bon overhandigd door Jacqueline Smit. Bas komt 
binnenkort een paar mooie sportschoenen uitzoeken.

Ook DUO Intersport Uithoorn bood een bon aan ter waarde van 50 
euro. Ook deze kwam goed terecht en wel bij Danielle Oudshoorn uit 
Vinkeveen: “Ik ben er echt superblij mee. Ik heb een regenjack nodig 
voor het hardlopen, dus ik ga ik nu direct uitzoeken. Echt gaaf, dat ik 
dit heb gewonnen”...

Expert Mijdrecht had ook dit jaar weer een prachtige DVD speler be-
schikbaar gesteld. Bas Kelder, net vader geworden van een prachtige 
zoon, werd de gelukkige winnaar. Samen met de kleine werd hem de 
DVD speler overhandigd.

Juwelier Nant Hartel bood ook dit jaar een echt sporthorloge aan, 
een met een hartslagmeter. De winnaar was de 12-jarige Stan van de 
Berg uit Uithoorn. Hij had samen met zijn opa de vragen ingevuld, 
maar de prijs was voor Stan. Even werd er nog gedacht dat het hor-
loge voor Stan nog wat te groot zou zijn, maar eenmaal om, wilde 
Stan hem dolgraag houden.

De waardebon van 50 euro, aangeboden door DUO Intersport Mijd-
recht, werd gewonnen door Tamara Hoogenboom uit Vinkeveen. Zij 
was er heel erg blij mee: “Ik had er totaal niet meer op gerekend dat 
ik nog iets zou winnen. Het was zo moeilijk. Zo’n bon komt goed van 
pas. Ik doe aan zaalvoetbal, hardlopen enz, dus ik vind wel iets.”

Zoals elk jaar had ook Optiek Uithoorn, Sijbrant en van Olst voor de-
ze prijsvraag een waardebon van 75 euro beschikbaar gesteld. De-
ze werd gewonnen door de oudste deelneemster, de 86-jarige me-
vrouw T Klinkhamer uit Vinkeveen. Ook bij haar kwam de prijs goed 
van pas, ze was hoognodig toe aan een nieuwe leesbril. Dus werd 
deze direct bij haar aangemeten.

Smit Schoenen

Duo Intersport Uithoorn

Expert Mijdrecht

Juwelier Nant Hartel

Duo Intersport Mijdrecht

Optiek Uithoorn

DE HOOFDPRIJS: 
RACEFIETS

beschikbaar gesteld door
Blom & Blom fietsexperts

Mijdrecht/Uithoorn
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Thamen softbal junioren sluiten 
seizoen af met twee overwinningen
Uithoorn - Zondag 2 oktober speel-
den de Softbal junioren van Thamen 
een driekamp onder een stralen-
de zon in Nieuw-Vennep. De eerste 
wedstrijd speelde Thamen “thuis” 
tegen de Vennep Flyers. In de eerste 
slagbeurt van Vennep Flyers lieten 
de meiden van Thamen meteen zien 
wat ze konden met Jolette op de 
pitcherplaat en Marieke als catcher. 
Door een goede aktie van korte stop 
Ashley naar 1e jonkvrouw Lyndsey, 
een vangbal van Lindsey en een 
strakke bal van Lindsey naar het 2e 
honk, werd er in deze inning maar 
1 punt gehaald door Vennep Flyers. 
Lyndsey stond op scherp, want zij 
speelde vandaag haar laatste wed-
strijden voor het juniorenteam. In 
de 1e slagbeurt van Thamen wer-
den veel punten gehaald: Kelly, Li-
sanne, Marieke, Ashley en Lyndsey 
haalden allemaal een punt binnen. 
Ook de 2e inning verliep goed voor 
Thamen met wederom een mooie 
vangbal van 1e honkvrouw Lyndsey, 
maar ook door pitcher Jolette die de 
tegenstander geen kans gaf honk-
slagen te maken. De Thamen juni-
oren wisten de ballen echter wel te 
raken en zo scoorden Lisanne, Ash-
ley, Lyndsey, Madelon en Lana (die 
vanwege een blessure wel sloeg, 

maar Iris het rondje liet rennen) de 
volgende 5 punten. In de 3e inning 
was er weer weer goed samenspel 
tussen Madelon, Lisanne en Lynd-
sey en ving Dana een bal die ver in 
het linksveld geslagen werd. Dat le-
verde de Vennep Flyers slechts 1 
punt op. Nu kwamen de Thamen ju-
nioren echt op stoom. Er werd hard 
en ver geslagen. Jolette en Dana 
kwamen door 4wijd op het eerste 
honk en er waren honkslagen voor 
Ashley, Madelon en Lana, 2honksla-
gen voor Marieke, Lyndsey en Kelly, 
sloeg Marieke er ook nog op los met 
een 3honkslag en wist Ashley zelfs 
een homerun te slaan, waarop zij 
door haar teamgenoten vol enthou-
siasme op de thuisplaat ontvangen 
werd. Eindstand: 20-3.

Tegenstand
De tweede wedstrijd speelden de 
Thamen softbal junioren uit tegen 
de Hoofddorp Pioneers. Daar werd 
wel wat meer tegenstand van ver-
wacht en dat bewezen de Pioneers 
dan ook door in de 1e inning met-
een een voorsprong te nemen van 
3-0. Coaches Raisa en Vincent ga-
ven aan dat daar wel verandering 
in moest komen en meteen werd er 
een tandje bijgezet. Lyndsey, Jolette 

(die ook haar laatste wedstrijd voor 
het team speelde), Dana en Ashley 
sloegen mooie honkslagen en Ma-
rieke wist er zelfs weer een 3honk-
slag uit te knallen. Ook Kelly, Made-
lon en Iris kwamen op de honken 
terecht. Er werd veel gestolen en 
hard gelopen. Zo leverde dat 9 pun-
ten op. Hoofddorp Pioneers kon in 
de tegenbeurt geen enkel punt aan 
hun score toevoegen. Tussenstand: 
3-9. Of het door het mooie weer 
kwam is niet bekend, maar de Tha-
men junioren lieten het in de 3e en 
4e inning qua slaan liggen en scoor-
den niet. De Pioneers wisten echter 
gelukkig maar 2 punten te scoren 
door strak pitchen van Kelly en het 
bijbehorende goede catchen van 
Lyndsey. Ook Jolette op het 1e honk 
zorgde ervoor dat het maar bij 2 
punten bleef. In de 5e inning leefde 
Thamen gelukkig weer op en scoor-
den Dana, Kelly, Lisanne en Marie-
ke (met weer een 3honkslag) pun-
ten. De Pioneers wisten nog 1 punt 
te scoren en daar bleef het bij. Eind-
stand: 6-13.
Een mooie afsluiting van het seizoen 
voor het team en een leuke manier 
om Raisa, Lyndsey en Jolette te be-
danken voor hun inzet, gezelligheid 
en sportiviteit!

Winst en verlies voor badminton-
club Space Shuttle in De Scheg
Uithoorn - Afgelopen zondag 
speelde badmintonclub Space 
Shuttle wederom een thuiswedstrijd 
in sporthal De Scheg.
Beide competitieteams waaraan de 
vereniging rijk is moesten aantre-
den en dankzij de vele supporters 
die met de spelers waren meege-
komen was het ondanks het gerin-
ge aantal teams toch gezellig druk 
in de zaal.
Het seniorenteam, bestaande uit 
Alexander Popma, Edwin Schoote-
meijer, Henny Sahetapy en Peter de 
Rijk, had deze keer badmintonver-
eniging Ouderkerk als tegenstander. 
Hoewel de eerste set in de dubbel-
partij van Alexander en Edwin met 
overmacht gewonnen werd, werd al 
snel duidelijk dat dit een spannende 
wedstrijd zou worden. Het koste na-
melijk beduidend meer moeite om 
de tweede set te winnen(21-19) en 
de dubbel van Henny en Peter werd 
ondanks een hevige strijd toch ver-
loren.

De enkelpartijen maakten ook al niet 
het verschil; Alexander en Edwin 
wonnen beiden redelijk gemakke-
lijk maar Henny en Peter hadden 
meer moeite met hun tegenstander. 
De eerste set konden ze nog goed 
meekomen maar in de tweede set 
moesten ze toch in de tegenstan-
ders hun meerdere erkennen. Het 
verschil werd gemaakt in de laat-
ste twee dubbels waar Edwin werd 
gekoppeld aan Henny en Alexander 
aan Peter. Deze twee combinaties 
van jeugdig enthousiasme en ja-
renlange ervaring bleken twee gou-
den combinaties want ze wisten al-
lebei in drie zenuwslopende sets de 
winst binnen te slepen, resulterende 
in een 5-3 overwinning!

Jeugdteam
Dat het jeugdteam, deze keer ver-
tegenwoordigd door Vincent van 
Sluis, Wouter Tas, Susan Blaauw en 
Juna Somers, goede vorderingen 
maakt werd vorige week al bewe-
zen door een verpletterende over-
winning op Gaasperdam. In diezelf-
de samenstelling wonnen ze daar 
met 1-7! Amsterdam J2 was echter 
deze week de tegenstander en de-
ze bleek een maatje groter. Vincent 
en Wouter verloren ondanks een to-
meloze inzet hun dubbel met grote 
cijfers. Susan en Juna hadden aan-
zienlijk minder moeite met hun te-
genstandsters en wonnen met 21-
14 en 21-8. Ook in de enkelpartijen 
heeft het aan de inzet niet gelegen. 
Vincent verloor maar in twee sets 
maar heeft het zijn tegenstander ze-

ker niet makkelijk gemaakt. Wou-
ter kreeg de sterkste tegenstander 
van de jongens en verloor de eerste 
set met 7-21. De tweede set ging al 
een stuk beter maar resulteerde he-
laas niet in een overwinning(15-21). 
Ook Juna kon er de eerste set nog 
net geen verlenging uit slepen (19-
21) en verloor de tweede set met 
iets grotere cijfers(15-21). Door op-
gave van haar tegenstandster had 
Susan deze keer wel een makke-
lijke overwinning. Wouter en Juna 
verloren hun mixpartij maar kon-
den door goed samenspel toch 
heel aardig meekomen. Vincent en 
Susan maakten het nog heel span-
nend door de tweede set met verle-
ning te winnen, helaas verloren ze 
de derde set wat resulteerde in een 
2-6 verlies.

KDO D3 haalt uit!
De Kwakel - 1 oktober 2011 is een 
historisch dag geworden voor de 
D3, de tegenstander Roda ’23 wordt 
met maar liefst 10-0 naar huis ge-
stuurd. Voordat de wedstrijd be-
gon eerst wat plichtplegingen voor 
de sponsors, er moesten foto’s ge-
maakt worden van de trainingspak-
ken, het shirt en de sokken. De jon-
gens werden in diverse poses gefo-
tografeerd wat vooral met het ma-
ken van de sokken foto’s leuke ta-
ferelen opleverde. Maar na dit al-
les kon er begonnen worden met 
de warming-up. Na de warming-up 
kon de wedstrijd onder leiding van 

de gast scheidsrechter Robin Bos-
man (voor herhaling vatbaar) be-
ginnen. Na het eerste fluitsignaal 
werd direct de aanval gekozen, wat 
ook resulteerde in een aantal goede 
kansen. Toch duurde het 10 minuten 
voordat het eerste doelpunt werd 
gemaakt. Maar daarna ging het 
snel, met goed spel werd de verde-
diging van Roda uit elkaar gespeeld. 
Er werden mooie driehoekjes opge-
zet en er het spel werd ook goed 
verplaatst en als Roda dan eindelijk 
de bal eens had en ze over de mid-
denlijn kwamen was er natuurlijk 
de verdediging die de bal weer snel 

veroverde. De rust stand was 5-0. 
In de rust aangegeven wat er goed 
ging en wat er nog beter kon en jul-
lie gingen de 2e helft door met de 
tegenstander onder druk zetten. De 
2e helft was het veldspel iets min-
der maar jullie waren erg enthousi-
ast om de score groot te laten wor-
den. De eindstand van 10-0 was dan 
ook verdiend. Jongens een mooie 
overwinning en dit smaakt naar 
meer. Namens de jongens willen we 
graag de sponsors Duo Sport, Klaas 
Kleijn, Marian’s Home Hairstyling en 
De Vries Groep bedanken voor de 
mooie kleding.

KDO 1 in doelpuntrijk duel in 
slotfase naast FC Amsterdam
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor het eerste van KDO de 
thuiswedstrijd tegen FC Amster-
dam op het programma. Na het te-
leurstellende gelijkspel van vorige 
week tegen P en T, hadden de Kwa-
kelaars duidelijk iets goed te ma-
ken voor het trouwe eigen publiek. 
De Kwakelaars konden deze mid-
dag echter geen beroep doen op 
de op vakantie zijnde Peter Onder-
water. Voor hem in de plaats startte 
Tim ten Brink in het doel.
KDO kwam zeer scherp uit de 
kleedkamer en wist na vijf minuten 
al op voorsprong te komen via Mat-
thijs van Rijn. Nadat Sven Vlasman 
op de lat kopte, was Van Rijn alert 
genoeg in de rebound om de bal net 
achter de lijn binnen te knikken, 1-0. 
Lang konden de Kwakelaars helaas 
niet genieten van de felbegeerde 
openingsgoal, want na twaalf minu-
ten spelen werd 
het 1-1. Na matig uitverdedigen van 
de achterhoede van KDO konden 
de Amsterdammers vrij eenvoudig 
de gelijkmaker in de rechterhoek 
binnentikken. Vlak na de 1-1 stand, 
kwam het goedbetaalde FC Amster-
dam zelfs op voorsprong doordat de 
nummer 14 van FC Amsterdam aan 
de rechterkant door kon breken en 
de bal hard en zuiver in de linker-
hoek wist te schieten, 1-2. Met deze 
stand werd na dertig hectische mi-
nuten ook de rust bereikt, ondanks 
een sterk slotoffensief van KDO.
In de tweede helft was voor ieder-
een duidelijk zichtbaar dat KDO zich 
terug wilde vechten in de wedstrijd. 

In de 50e minuut werd Joeri Stan-
ge onderuit getrokken in het zes-
tienmetergebied en de scheidsrech-
ter wees resoluut naar de stip. Joe-
ri Stange schoot vervolgens de bal 
hard in de linkerhoek, waardoor bei-
de ploegen op gelijke hoogte kwa-
men, 2-2. Zoals wel vaker deze wed-
strijd, konden de Kwakelaars een 
positieve stand niet lang vasthou-
den. In de 55e minuut werd er matig 
ingegrepen achterin bij KDO en kon 
de spits van FC Amsterdam via het 
been van doelman Tim ten Brink de 
bal in de linkerhoek plaatsen, 2-3. 
De Kwakelaars gaven zich niet zo-
maar verloren en wisten in de 63e 
minuut de gelijkmaker aan te teke-
nen. Een prima uittrap van Tim ten 
Brink kwam op het hoofd van Sven 
Vlasman terecht. Vlasman kopte de 
bal uitstekend door op rechtsbuiten 
Matthijs van Rijn. Matthijs aarzel-
de geen moment en schoot de bal 
koelbloedig in de linkerhoek, 3-3. 
Dit betekende de tweede goal van 
Van Rijn deze middag. 
Twintig minuten voor tijd was het 
technisch vaardige FC Amsterdam 
dat opnieuw wist te scoren. Het cen-
trum van de Kwakelaars werd uit-
gespeeld en wederom de nummer 
14 van de Amsterdammers scoor-
de, 3-4. Twee minuten na de ach-
terstand kopte centrumspits Sven 
Vlasman kogelhard op de lat. De 
wedstrijd leek af te steven op een 
nederlaag voor KDO, maar de Kwa-
kelaars toonden veerkracht. In een 
waar alles of niets offensief waar-
bij onder andere doelman Tim ten 

Brink naar voren kwam, was inval-
ler Guido van Egmond de grote held 
voor KDO. Van Egmond wist ver in 
de blessuretijd op fantastische wij-
ze een corner in ene in de rechter-
bovenhoek te werken, 4-4. Een gro-
te opluchting voor heel De Kwakel 
en op basis van de gehele wedstrijd 
niet geheel onterecht te noemen.
Door dit zwaarbevochten gelijkspel 
staat KDO, met een wedstrijd min-
der gespeeld, op de zesde plaats 
in het klassement. Volgende week 
spelen de Kwakelaars om 14:30 uur 
uit op het Olympiaplein tegen Swift. 
De Amsterdammers wisten uit hun 
eerste vijf wedstrijden vier punten 
te pakken, waaronder een 2-0 over-
winning op CTO’70, wij hopen op uw 
steun deze middag!

Jammerlijke nederlaag 
voor KDO 2
Voor KDO 2 stond afgelopen zon-
dag de topper tegen Swift 3 op het 
programma. Swift, vorig jaar gede-
gradeerd uit de tweede klasse, is 
een beweeglijk technisch vaardi-
ge ploeg met een zeer behendige 
centrumspits. Na een kwartier spe-
len kwam Swift verdiend op een 0-1 
voorsprong. KDO probeerde zich te-
rug te vechten in de wedstrijd, maar 
een vuist konden de Kwakelaars 
niet maken. Doordat vervolgens een 
blunder van de Kwakelse doelman 
keihard werd afgestraft, ging KDO 
met een 0-2 achterstand de rust in.
Na rust, met onder andere Jaron 
Castelijn en Rob Rewijk binnen de 
gelederen, deden de Kwakelaars er 
alles aan om snel een aansluitings-
treffer aan te tekenen. Kansen kwa-
men er ook voor KDO, maar om on-
verklaarbare wijze in kansrijke posi-
tie werd er tot grote frustratie niet 
gescoord. De Amsterdammers, loe-
rend op de counter in de tweede 
helft, wisten in de 55e minuut wel 
te scoren. Uit een vrije trap kon de 
centrumspits van Swift in vrijstaan-
de positie de 0-3 binnen te koppen. 
Wat het tweede na die tijd ook pro-
beerde, het geluk was niet aan de 
zijde van KDO. In de tweede helft 
werkten de Kwakelaars voor elke 
bal en had Swift hier duidelijk moei-
te mee. Echter leidde dit spel niet tot 
één of meerdere doelpunten, waar-
door de Amsterdammers het veld 
winnend wist af te gaan.

Aanstaande zondag speelt het 
tweede om 11:30 uur in Amsterdam 
tegen DCG 3.

Inschrijving voor het 
Quakeltoernooi gestart
De Kwakel - De sporthal op het 
schitterend vernieuwde sportpark 
van sv KDO in De Kwakel vormt 
ook dit jaar weer het toneel voor het 
leukste zaalvoetbaltoernooi uit de 
regio, het Quakeltoernooi! Sinds de 
start in 1985 is het toernooi uitge-
groeid tot een van de grootste zaal-
voetbaltoernooien waaraan meer 
dan 40 teams uit de wijde omtrek 
deelnemen.
De herenteams worden ingedeeld 
in vijf poules van zes teams en spe-
len op zaterdagavond 10 Decem-
ber, 7, 21 en 28 Januari of 4 Febru-
ari hun voorronde. De winnaars van 
elke poule gaan door naar de fina-
le-avond die gespeeld wordt op za-

terdag 11 Februari, waarin zij tegen 
elkaar strijden voor de eindoverwin-
ning.
De damesteams worden ingedeeld 
in twee poules van zes teams en 
spelen op 17 December of 14 Janu-
ari op twee speciale damesavonden 
hun voorronde. De nummers 1 en 2 
van elke poule gaan vervolgens ook 
door naar de finale-avond op 11 Fe-
bruari. Tussen de herenwedstrijden 
door spelen zij tegen elkaar om de 
overwinning.
U kunt zich via de vernieuwde web-
site, www.quakeltoernooi.nl, in-
schrijven voor één van de zaterdag-
avonden en daarbij ook aangeven 
welke data uw voorkeur hebben.

Qui Vive biedt leerlingen 
maatschappelijke stages
De Kwakel - Het hoofdbestuur van 
Qui Vive heeft dit seizoen gekozen 
voor een hernieuwde aanpak van 
het aanbieden van maatschappe-
lijke stages. Met een transparan-
te structuur, een goede organisatie, 
een duidelijk beleid en één coördi-
nator. De vrijwilligerscommissie van 
de hockeyvereniging zal hier een 
invulling aan geven waarbij Bas v.d. 
Pol het eerste aanspreekpunt is en 
de coördinatie gaat doen m.b.t. “de 
vraag en het aanbod”. Hij zal dus de 
contactpersoon via Cardanus zijn 
voor de onderwijsinstellingen en bij 
Qui Vive voor de stagebegeleiders. 
Alle leerlingen die vanaf dit school-
jaar instromen in het voortgezet 
onderwijs moeten nu verplicht tij-
dens hun schoolperiode een maat-
schappelijke stage lopen. Doel van 
de maatschappelijke stage is dat de 
leerlingen tijdens hun middelbare 
schooltijd kennis maken met en een 
onbetaalde bijdrage leveren aan de 
samenleving. Ze doen dit door vrij-
willigerswerk te verrichten bijvoor-
beeld bij een buurtorganisatie in de 
wijk, bij een sport- of cultuurorga-
nisatie of bij een welzijnsinstelling. 
Jongeren leren iets te doen voor 
een ander en te ervaren hoe het is 
om verantwoordelijkheid te nemen 

voor een ander. Goed onderwijs be-
reidt leerlingen voor op hun rol in en 
een bijdrage aan de samenleving. 
Het doorlopen van een maatschap-
pelijke stage als aanvulling op het 
onderwijs is bij uitstek een passend 
en effectief middel om de maat-

schappij in de praktijk te ervaren. 
Het hoofdbestuur van Qui Vive gaat 
daar graag een bijdrage aan leve-
ren. Zij gaan veel maatschappelij-
ke stageplaatsen aanbieden waarbij 
voorrang wordt verleend aan de ei-
gen leden.

Voor vragen, aanvullende informa-
tie en/of verzoeken m.b.t de stage-
plaatsen bij Qui Vive kan contact 
opgenomen worden met Bas v.d. 
Pol. basvdpol@kabelfoon.nl
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Nostalgische Kwakelse avond
wederom supergezellig en voor herhaling vatbaarwederom supergezellig en voor herhaling vatbaarwederom supergezellig en voor herhaling vatbaar

De Kwakel - Vorige week vrijdag vond in het 
dorpshuis de derde editie van de Nostalgische 
Kwakelse avond plaats, georganiseerd door de 
Stichting De Kwakel Toen & Nu.

Gedurende ruim twee uur werden er heel veel 
mooie, grappige en vooral historische beelden van 
het dorp getoond. Voor enkele bezoekers onder wie 
burgemeester Oudshoorn en wethouder Levenbach, 
was de presentatie een soort van inburgeringcursus, 
maar voor het overgrote deel van de aanwezigen 
vooral een feest der herkenning: “Hé, dat ben ik daar 
rechts”, “Dat is toch Maarten?”, “Dat is mijn huis, daar 
ben ik geboren!”. Bestuurslid Dirk Plasmeijer staat be-
kend als lopende encyclopedie als het Kwakelse na-
men aangaat. Maar mocht hij er eens eentje missen, 
dan werd aan alle kanten vanuit het publiek geroe-
pen wie het dan wel was. 
Toen na de pauze één van Kwakels meest kleurrijke 
� guren ooit, Tinus Duif, binnenkwam, behoefde hij 
ook eigenlijk geen introductie. 
Eerder op de avond was er nog meer belangrijk be-
zoek: ineens stond daar de paus in de deuropening ! 
Dit sloot natuurlijk mooi aan bij één van de vele the-
ma’s die de revue passeerden: het Kermis Museum.

Na a� oop van de presentatie was er nog voldoende 
tijd om onder het genot van het drankje met elkaar 
oude herinneringen op te halen, waarna iedereen te-
vreden huiswaarts ging.

Voor wie deze supergezellige avond gemist heeft: 
op vrijdag 14 oktober vindt er nog een Nostalgische 
avond plaats en er zijn nog enkele kaarten te koop! 
Voor meer informatie, zie www.de-kwakel.com.

Foto’s: Annemarieke Verheij
www.verheijfotogra e.nl
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OPEN DAG
BRANDWEER UITHOORN
EEN GEWELDIG SUCCES

Uithoorn - Je kunt het niet beter treffen in oktober, zulk prachtig mooi weer en je houdt 

als vrijwillige brandweer Uithoorn je open dag. Het was dan ook duidelijk te merken. 

Het was druk, druk en nog eens druk. Honderden mensen, jong en oud, waren weer zeer 

geïnteresseerd in hoe de brandweerwagens het vuurtje stoken, de uitleg bij de ambulance, 

het werk van de politie enz... Kortom: de foto’s laten u zien hoe gezellig het was!
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Basketbalvereniging Argon 
wint eerste wedstrijd thuis
Mijdrecht - Ook bij Basketbalver-
eniging Argon zijn vorige week de 
wedstrijden weer begonnen. Dit 
seizoen heeft Argon voor het eerst 
sinds lange tijd weer een team met 
leden onder de 10 jaar oud. In to-
taal kent Argon namelijk 14 teams, 
dus in elke leeftijdscategorie (meis-
jes en jongens) kun je wel  aanslui-
ting vinden bij een basketbalteam. 
Vorige week speelden de jongste 
leden hun eerste wedstrijd uit te-

gen de Blue Arrows in Driebergen 
en verloren ze dik. Afgelopen zater-
dag speelden Luc van Dijk, Mattie 
Verhagen, Wessel Oudshoorn, Ma-
rijn Kop, Mike van Spengen, Mikel 
Griffioen en Geert Jan Dierickx voor 
het eerst thuis tegen de Red Stars 
uit Soest. De sfeer zat er deze week 
goed in en onder luide aanmoedi-
ging van de oudere leden wonnen 
ze deze week overtuigend met 54-
14.

Atlantis 1 vist achter het net
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 wist thuis niet 
te winnen van NIO. De ploeg had 
afgelopen week eens goed gespro-
ken met elkaar over de week ervoor. 
Iedereen was gemotiveerd om de 
wedstrijd tegen NIO te willen win-
nen. Dit bleek echter anders te lo-
pen.
Het eerste kwartier van de wedstrijd 
gingen beide ploegen gelijk op. De 
ene keer kwam Atlantis op voor-
sprong, de andere keer NIO. Nadat 
er aan de kant van Atlantis twee on-
nodige doelpunten werden wegge-
ven, kwam NIO met 3-5 voor. At-
lantis stond net zoals eerdere wed-
strijden weer tegen een achterstand 
aan te vechten. De ploeg bleef door-
vechten voor ieder punt. Vlak voor 
rust werd Masha Hoogeboom ge-
troffen door een ongelukige blessu-
re, ze zal later ook niet meer starten 
in de tweede helft omdat haar hand 
teveel pijn deed en ze geen bal meer 
kon vangen. Er werd uiteindelijk ge-
rust met een stand van 6-7 in het 

voordeel van de tegenstander. In de 
rust kwam Tamara Gortenmulder op 
de plek van Masha te spelen.

 rust kwam Atlantis in de eerste 
aanval meteen tot scoren en de 
stand was gelijk op dat moment. 
De hele tweede helft lag open om 
voor beide ploegen de wedstrijd te 
kunnen winnen.  Echter, het was 
NIO dat toch weer het heft in han-
den nam en een klein gaatje maak-
te. Er werden aan de kant van At-
lantis nog meerdere wissels het veld 
in gebracht om toch nog te probe-
ren om de wedstrijd te winnen. Je-
roen Korver en Cynthia Sassen kwa-
men in het veld voor Jelmer Steen 
en Sandra Gortenmulder. Helaas 
mocht dit niet baten want het was 
NIO die in de laaste paar minuten 
het gat vergrootte naar drie punten. 
Op dat moment was de wedstrijd 
gespeeld. Volgende week speelt At-
lantis thuis tegen Fiducia om 15:30. 
Hopelijk kan de ploeg dan beter 
presteren.

Atlantis 2 kortbalteam kan 
niet winnen van Tempo
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 heeft zaterdag 
1 oktober geen punten kunnen pak-
ken tegen Tempo 4 uit Alphen aan 
de Rijn. I.v.m. met blessures en af-
wezigheid i.v.m. werk startte Atlan-
tis in de volgende opstelling: in de 
aanval Jacco van Koeverden Brou-
wer, Martijn de Horde, Tamara Gor-
tenmulder en Melissa van der Stap, 
terwijl de verdediging werd ge-
vormd door Kristian Geerdinck, Bas 
Bogaard, Cynthia Sassen en Wilma 
Kranenburg.
Atlantis kwam niet heel scherp uit 
de startblokken terwijl Tempo de 
korf regelmatig wist te vinden. Al 
snel liep de score naar een voor  het 
door  Rabobank gesponsorde At-
lantis 2 negatieve  3-5 tussenstand. 
Daarna liet het team het laten lig-
gen om dichter bij Tempo te komen. 

Hierdoor werd uiteindelijk met rust 
een 6-14 stand op het scorebord 
genoteerd.

Na de rust werd de geblesseer-
de Bas vervangen door Robin van ’t 
Schip uit de A 1. Atlantis 2 begon 
met een goede reeks doelpunten. 
Het team kwam terug tot een stand 
van 10-14 maar kon daarna niet 
dichter bijkomen dan dat. Nadat 
ook Kim Stolk, Lisanne van Door-
nik en Jelmer Steen ingezet werden, 
werd het spel aantrekkelijk om te 
zien maar kon er niet worden voor-
komen dat de eindstand uiteindelijk 
werd bepaald op 10-16.
Zaterdag 8 oktober speelt Atlan-
tis 2 weer een thuiswedstrijd aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht. Hopelijk 
heeft het team dan (14.00 uur) te-
gen Madjoe meer succes.

Argon zaterdag maakt het 
zichzelf onnodig moeilijk 
Mijdrecht - Argon heeft het zich 
onnodig moeilijk gemaakt tegen 
Kagia, een voetballende ploeg die 
geen mogelijkheid zag ook maar 
enigszins gevaarlijk te worden. Ar-
gon trapte veelvuldig in de buiten-
spelval en met de doelgerichtheid 
viel het ook erg tegen. Voor rust 
kwam Argon op voorsprong, een 
kwartier voor tijd schoot men eigen 
doel 1-1 maar die fout werd na twee 
minuten hersteld waardoor de pun-
ten in Mijdrecht bleven.
Pas na een kwartier kon de eerste 
mogelijkheid voor Argon worden 
genoteerd, een vrije trap van Stefan 
Tichelaar werd door Van Hellemondt 
nipt over het doel gekopt. Vijf minu-
ten later was er een actie over links 
waar Lesley Groenen aan een solo 
begon, even dreigde hij vast te lo-
pen maar op tijd legde hij de bal te-
rug op Albert Mens die vanaf twin-
tig meter vol uithaalde en doelman 
Sander Goudriaan kansloos liet 1-0. 
De ploeg uit Lisserbroek kon daar 
in aanvallend opzicht weinig tegen-
over stellen, doordat er op het mid-
denveld van Argon gaten vielen kon 
er van afstand een viertal schoten 
worden afgevoerd, maar die vielen 
allemaal in de categorie afzwaaiers. 

Mogelijkheden
Argondoelman Thomas de Ruiter 
had dan ook weinig of niets te doen. 
Argon kreeg nog een paar moge-
lijkheden, Vincent van Hellemondt, 
in vrije schietpositie schoot naast, 
even daarvoor liepen de Argon aan-
vallers elkaar in de weg en assi-
steerden zodoende de defensie van 

Kagia die overigens onder leiding 
van Ferry Scholte behoorlijk over-
eind bleef. De laatste mogelijkheid 
voor rust was voor Lesley Groenen, 
hij verscheen alleen voor de Kagia 
doelman maar deze bracht met z’n 
voet redding.
In de tweede helft bleef Alan Door-
son in de kleedkamer achter, Ke-
vin Blom nam z’n plaats in. Eigen-
lijk bleef het spelbeeld hetzelfde, 
Argon viel aan en Kagia kon geen 
aanvaller in stelling brengen. We za-
gen twee goede mogelijkheden voor 
Argon om de zege veilig te stellen, 
Groenen plaatste de bal op Stefan 
Tichelaar maar twee meter voor doel 
zag hij toch kans om over de doel-
lat te schieten. Een vrije trap van 
Mens ging naast en ook Groenen 
mikte van dichtbij te hoog. Nadat Ti-
chelaar vervangen werd door Rudi 
Zaal blunderde de Argondefensie 
door de bal in eigen doel te schie-
ten. Toen werd het nog even span-
nend en Argon leek tegen het eer-
ste puntverlies op te lopen. 

Twee minuten
Maar de illusie van Kagia om een 
punt mee naar Lisserbroek te ne-
men duurde precies twee minuten. 
Vincent van Hellemondt schoot van 
dichtbij nu wel raak 2-1. Vlak voor 
tijd twee goede mogelijkheden voor 
invaller Dumus Ali Eren, bij z’n eer-
ste poging trof hij paal en even later, 
alleen voor keeper Goudriaan redde 
de sluitpost.

Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
Fortius in Amsterdam.   

Atalante H2 pakt winst in 
spannende 5-setter
Vinkeveen - Zaterdag 1 oktober 
speelde het 2e herenteam van Ata-
lante hun 2e wedstrijd in het nieu-
we seizoen. Na de klinkende 4-0 
winst tegen SAS een week eerder 
in de eigen Boei volgde nu een ge-
vreesde zaterdagwedstrijd. De te-
genstander is een oude bekende, al 
een aantal jaren wordt er tegen dit 
team gespeeld met wisselende re-
sultaten. Het door de Rabobank ge-
sponsorde team was verzwakt door 
afwezigheid van nieuwe krachten 
Mark Kentrop, Henk Versloot en Erik 
Sloesarwij, maar mocht wel het de-
buut van Henk van der Leeden be-
leven. In een warme Beyeneshal in 
het drukke centrum van Haarlem 
werd kort na één uur begonnen 
met de volgende opstelling: Bas de 
Kuijer als spelverdeler, Bob Bakker 
en Rick de Groot op de hoofdaan-
val, Ton Plomp en Henk van der Lee-
den voor de middenaanval en routi-
nier Martijn de Vries als diagonaal 
aanvaller. Spelverdeler Rick van der 
Linden en buitenaanvaller Joost Pla-
teijn werd rust gegeven. Er werd di-
rect druk gezet met de service en 
de Atalante heren pakten een klei-
ne voorsprong van 3 punten. Gedu-
rende de set werd duidelijk dat er 
met tactisch spel en gedurfde servi-
ces veel te halen was. Met een 21-
17 tussenstand  leek het erop dat de 
set makkelijk gepakt kon worden. 
Maar de tegenstander Spaarne-
stad kwam langzaam terug en twee 
time-outs (23-22 en 24-25) moesten 
het tempo van de tegenstander bre-
ken. Met het nodige kunst en vlieg-
werk werd de set met 26-24 binnen-
gehaald. Met dezelfde opstelling 
werd de tweede set ingegaan, waar-
bij een kleine achterstand ontstond 
(10-6 achter), maar er een voor-
sprong werd genomen richting het 
einde van de set (23-20 voor). Ho-
pend op de setwinst werden kleine 
foutjes gemaakt en kon Spaarne-
stand de set nipt pakken met 27-25.
 De derde set werd begonnen met 
een kleine omzettingen, Joost Pla-
teijn ging naar de positie van Bob 
Bakker. Dit resulteerde in een vlie-
gende start (6-1 voor) en lichte pa-
niek aan de ander kant van het 
net.  Helaas bracht een time-out van 

Spaarnestad hier ommekeer in, en 
liep de blauwe equipe in op het Ata-
lante zestal, de fikse voorsprong van 
5 punten veranderde in een achter-
stand van 4 punten (10-14 achter). 
Vertrouwend op eigen service en 
aanval werd teruggeknokt en door 
het vele ren- en vliegwerk in de ver-
dediging konden de punten richting 
het einde van de set gepakt worden.
Wederom diende een spannend 
einde van de set zich aan. Punt voor 
punt werd gestreden en de telling 
was van slag boven de 25-punten, 
onterecht toonde het bord de (win-
nende) stand van 26-24 voor Ata-
lante. Niet verstoord hierdoor werd 
geconcentreerd de buitenaan-
val gezocht waar knap om het blok 
heen werd geslagen. Dit leidde tot 
de tweede setwinst met 28-26.
Voor de vierde set werd een beroep 
gedaan op Rick van der Linden, sa-
men met kleine aanpassingen in de 
aanvalsopstelling. Helaas kwam dit 
het spel niet ten goede en werd er 
slordig gespeeld in de verdediging, 
dit resulteerde in een slechte set die 
duidelijk voor de Haarlemse equi-
pe was met 25-18. Voor de beslis-
sende 5e set werd teruggegrepen 
op de opstelling van de eerste set, 
en er werd een flinke voorsprong 
van 5-2 gepakt, een goede wissel 
van de tegenstander zorgde voor de 
ommekeer, en bij 8-7 achter werd 
van speelveld gewisseld. Langzaam 
werd naar een climax toegewerkt 
en de punten werden in series ver-
deeld, na een voorsprong op 11-10 
gingen 3 punten naar Spaarnestad 
(13-11 achter). Gesterkt door fout-
services op kritieke momenten boog 
Atalante een 14-12 achterstand om 
naar 15-14 en het wedstrijdpunt. 
Slim werd naar de tegenstander ge-
keken en het punt gemaakt: 16-14 
en 3-2 in sets. Ondanks het punten-
totaal in Haarlemse voorsprong (117 
om 114 punten), resulteerde dit in 
de tweede overwinning en de kop-
positie.
Punten van aandacht zijn er ze-
ker wel: het uit handen geven van 
grote voorsprong, benutten van de 
middenaanval. Aanstaande vrijdag 7 
oktober spelen de mannen thuis om 
19:30 in de Boei.

Gelijkspel voor CSW ME1
Wilnis - Afgelopen zaterdag 1 okto-
ber jl. speelden de meiden van ME1 
(eigenlijk ME3) van CSW thuis te-
gen de meiden ME1 van SV Hert-
ha op een zonovergoten sportpark 
te Wilnis. De toeschouwers hebben 
genoten van een schitterende wed-
strijd, na een zeer leuke eerste helft 
was de russtand  4-1 voor CSW. 

CSW was in de afronding van de 
aanvallen net iets beter dan Hert-
ha. In de 2de helft zagen de aan-
wezige toeschouwers een gelijk op-
gaande wedstrijd waarin niet meer 
gescoord werd.
Over het geheel van de wedstrijd 
was dit een uitslag waar iedereen 
zich in kon vinden.

Eerste winst voor Hockey 
Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Zondag hebben de 
hockeyers van Mijdrecht hun eerste 
wedstrijd in de competitie gewon-
nen, na twee gelijke spelen en een 
verloren partij. HVM was met 3-0 te 
sterk voor IJburg uit Amsterdam. 
Mijdrecht speelde deze wedstrijd 
in het wit, omdat de oranje Amster-
damse shirts anders voor verwar-
ring konden zorgen.
In de blakerende zon op een veld 
zonder schaduw werd de tegen-
stander vrijwel continu onder druk 
gezet. De Amsterdamse verdediging 
zat echter potdicht, en al snel bleek 
dat de hitte scherp spel wat in de 
weg stond. Ook liep de Mijdrecht-
se strafcorner niet, en de keeper 
maakte alle ballen op doel onscha-
delijk. De rust werd zonder doel-
punten bereikt.
Omdat de IJburgers in de aanval 
maar zelden voor gevaar zorgden, 
gingen laatste man Jacob Veer-

huis en voorstopper Koen Meijer 
in de tweede helft offensiever spe-
len. Daardoor werd het offensief 
van HVM steeds sterker. Na ruim 
tien minuten leidde dat tot de ope-
ningstreffer: de strafcorner van Tom 
Gunther leek via een Amsterdamse 
stick naast te gaan, maar de attent 
ingelopen Jurrian Hartwigsen tikte 
de wegspringende bal binnen.

Die treffer bracht opluchting. IJ-
burg drong wel even aan en de 
Mijdrechtse verdedigers kregen het 
toch nog druk. Een veldgoal van 
Tom Gunther brak de Amsterdamse 
weerstand. Een minuut of tien voor 
het einde scoorde dezelfde speler 
weer, nu uit een strafcorner. Daarna 
kwamen er nog wel kansen, maar 
de score bleef op 3-0 staan. Geen 
tegengoals, drie plaatsen gestegen 
op de ranglijst, HVM deed goede 
zaken!

De Vinken B3 wint derby 
tegen Atlantis overtuigend
Vinkeveen - Op zaterdag 1 okto-
ber 2011 stond voor de door JUM-
BO gesponsorde B3 van korfbalver-
eniging De Vinken een wedstrijd te-
gen gemeentegenoot Atlantis op 
het programma. Op papier moest 
een overwinning voor de Vinkeve-
ners mogelijk zijn, De Vinken B3 
staat tweede in de competitie waar 
Atlantis B3 nog geen overwinning 
heeft geboekt en dus hekkensluiter 
van de competitie is.
De speelsters van het Vinken-mei-
denteam waren extra gemotiveerd 
omdat zij veel van de tegenstan-
ders van school of andere activitei-
ten kennen.
Coaches Ronald Mul en Roosma-
rijn Mooij kozen ervoor om Mirjam 
Oussoren, Kirsten de Haan, Moti-
layo Williams en Wies van Beek in 
de aanval te laten starten.  Dit hield 
in dat Romy Bras, Amber Nagtegaal, 
Tiffany ten Den en Melissa Hart-
sink in de verdediging startten. B2-
speelsters Angey Jacob en Thara 
Kroon waren deze week helaas ver-
hinderd.
Na enkele lange aanvallen die in 
slechts enkele kansen van Atlan-
tis resulteerden, was het Mirjam die 
als eerste de korf wist te vinden via 
een doorloopbal. Niet lang daarna 
scoorde Wies een afstandschot, 0-2. 
Het tweede aanvalsvak had aanvan-
kelijk meer moeite om de korf te 
vinden, ondanks de tientallen goed 
gecreëerde kansen liet de 0-3 door 
Tiffany een tiental minuten op zich 
wachten. Vervolgens liep De Vinken 

via scores van Romy en Kirsten ver-
der uit naar 0-5.
Niet lang voor rust wist Atlantis toch 
nog tweemaal de korf te vinden, wat 
resulteerde in een 2-5 ruststand.
Afronden
In de rust hamerde beide coaches 
op het afronden van de kansen en 
het bewaren van de rust in de aan-
val. De Vinkeveners waren overdui-
delijk beter, maar volgens Ronald en 
Roos had het eigenlijk al 2-15 moe-
ten staan, gezien het aantal kansen.
Met deze gedachte in het achter-
hoofd keerde de B3 met frisse moed 
en hernieuwde energie  terug het 
kunstgrasveld op. De tweede helft 
bewees dit fanatieke meidenteam 
des te meer dat ze de betere ploeg 
waren en ze liepen uit naar een 4-10 
voorsprong met nog twee minuten 
op de klok. 

Maar nog was het niet genoeg. De 
meiden streden ondanks de hitte 
door, en wisten in de laatste minuut 
nog twee scores aan de stand toe te 
voegen. Voldaan, met tevreden coa-
ches en met een 4-12 overwinning 
verlieten de speelsters het veld.
De volgende wedstrijd van dit team 
is een zeer belangrijke, op zaterdag 
8 oktober om 10:15 strijdt men thuis 
op sportpark De Molmhoek tegen 
Reflex B1 om het kampioenschap in 
de poule.
Vinkenscores van: Romy Bras (3x), 
Mirjam Oussoren (2x), Tiffany ten 
Den (2x), Romy Bras (2x), Kirsten de 
Haan (2x), Wies van Beek (1x)

Klaverjasmara-
thon bij KnA
Uithoorn - Heeft u als iets te doen 
komende zaterdag 8 oktober? Mu-
ziekvereniging KnA organiseert dan 
een koppel-klaverjasmarathon! De-
ze marathon zal duren van 10.00 
uur tot 22.00 uur, in het KnA-ge-
bouw aan Legmeerplein 49. De-

ze dag kost 12,50 euro. Er zijn heel 
mooie prijzen te winnen, en er is 
ook een loterij waar u aan mee kunt 
doen. Wilt u meer weten of u opge-
ven voor deze dag?

Bel dan Hans Kas: 06-45729086, 
voor meer informatie. KnA hoopt op 
een gezellige dag en dat er maar 
veel prijzen gewonnen mogen wor-
den. Tot 8 oktober bij muziekvereni-
ging KnA!



Wilnis - Op eigen veld behaalde 
CSW zaterdag de eerste competitie-
zege van het seizoen.
Tegen Roda’46 uit Leusden behaal-
de de ploeg van trainer Gerard Ade-
laar een 3-2 zege. Het was CSW dat 
het spel moest maken tegen Roda 
dat bij balbezit van CSW ver terug 
trok op eigen helft. Het werd CSW 
dan ook nauwelijks moeilijk ge-
maakt om van achteruit op te bou-
wen. De eerste dreigende momen-
ten ontstonden uit voorzetten van 
Edwin Milton maar vooralsnog geen 
doelrijpe kansen. CSW kwam zelfs 
al snel op achterstand toen een lan-
ge bal van Roda niet goed werd ver-
werkt, de bal werd vervolgens door-
getikt naar de spits en zijn schot be-
tekende de snelle 0-1.
CSW pakte de draad weer op maar 
was vaak te slordig in de passing.
Toch kwam de ploeg al weer vrij 
snel op 1-1. Een lage voorzet van 
Stefan Baars kwam bij de eerste 
paal bij Sven van Vuuren die droog 
in de korte hoek knalde. CSW hield 
de touwtjes stevig in handen maar 
moest achterin wel alert blijven voor 
de counter van Roda. Halverwege 
de eerste helft kwam CSW op 2-1 
toen een vrije trap van Jeroen Wes-
tera werd doorgekopt en Ricardo 
Blaaspijp daarna vrij kon inkoppen 
bij de tweede paal. Voor rust kwam 
CSW zelfs op een 3-1 voorsprong. 
Van Vuuren ontving de bal in zestien 
meter en schoot vervolgens laag in 
de hoek zijn tweede treffer binnen. 

Op slot
De tweede helft was van een vrij 
matig niveau waarbij CSW vooral 
vergat de wedstrijd definitief in het 
slot te gooien.
Zo verscheen Edwin Milton twee-

maal kansrijk alleen voor de doel-
man. De eerste poging eindigde 
op de voeten van de keeper en de 
tweede poging ging hoog over het 
doel. Roda begon iets meer aan te 
dringen maar echt dreigend werd 
het nog niet voor CSW. Wel kwam 
Roda op 3-2 uit een dood spelmo-
ment. Een vrije trap kon zomaar vrij 
worden binnengekopt bij de eer-
ste paal. Hierna kwam Roda met 
tien man te staan nadat een spe-
ler tweemaal geel had ontvangen. 
CSW kon het overwicht niet uitbui-
ten en het was aan doelman Jordi 
Wens te danken dat het geen 3-3 
werd. Een schot van net buiten de 
zestien werd door Wens prima uit 
de hoek gebokst. Roda begon meer 
en meer aan te dringen en dat le-
verde de ploeg in de laatste minuut 
een strafschop op. Een speler van 
Roda werd naar de grond getrokken 
en de bal ging terecht op de stip. De 
strafschop werd schitterend uit de 
hoek gedoken door Jordi Wens en 
zodoende bleef de 3-2 op het sco-
rebord staan na de benauwde slot-
minuten.
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Korfbalteam Atlantis 5 
verliest in laatste minuten
Mijdrecht - Het door Roebeson ex-
pertises en taxaties gesponsorde 
vijfde team van Atlantis speelde za-
terdag 1 oktober om 12.30 uur op 
het sportcomplex gelegen aan de 
Hoofdweg alweer de vierde compe-
titiewedstrijd van het seizoen tegen 
OVVO/De Kroon 9 uit Maarssen.

Tot nu toe was het senioren 5 nog 
niet gelukt om een wedstrijd te win-
nen. Eenmaal kwamen zij tot een ge-
lijk spel. Zaterdag wist het team dat 
er kans was op een overwinning als 
zij er vol tegenaan zouden gaan. Het 
warme nazomerweer en het tijdstip 
midden op de dag zorgden ervoor 
dat er met grote krachtsinspanning 
moest worden gespeeld. Atlantis 5 
is een team waarin jong en oud sa-
men spelen. Opzeggingen van leden 
in verband met werk en blessures in 
de twee laagste seniorenteams heb-
ben ervoor gezorgd dat beide teams 
dit seizoen zijn samengevoegd. De 
afgelopen weken zijn dan ook ge-
bruikt om de speelwijze en vakinde-
lingen aan te passen aan de nieuwe 
situatie. Dit werpt zeker zijn vruch-
ten af, gezien het feit dat de team-
leden elkaar steeds beter weten te 
vinden. Dit is duidelijk te zien in het 
spel.

Evenwicht 
Zaterdag werd een strijd waarbij de 
gehele wedstrijd beide teams el-
kaar in evenwicht hielden. Na een 
1-0 voorsprong middels een mooie 
doorloopbal van Miranda kwam At-
lantis door drie niet te verdedigen 
afstandsschoten van OVVO halver-
wege de eerste helft op een ach-
terstand van 1-3. Vader Ad en zoon 
Sander probeerden elkaar te vin-
den in de aanval. Samen met de da-
mes Miranda en Wilma werden er 
kansen verkregen waaruit Ad een 
prachtige doorloopbal scoorde. Na 
een doorloopbal van de tegenpartij, 
wat de achterstand op 2-4 bracht, 
kreeg Joeri vleugels. Een vrije bal, 
uitgevoerd zoals in het boekje be-
schreven, en een lekkere afstands-
treffer bracht beide teams op gelijke 
hoogte. Een schot van OVVO en een 
schot van Ad zorgden ervoor dat 
beide teams met een gelijkspel even 
de schaduw van de kleedkamers op 
zochten. Coach Nicole gaf wat aan-
wijzingen, terwijl de spelers het ver-
loren vocht wat probeerden aan te 
vullen met een bekertje limonade en 

vooral veel water. Vanwege het war-
me weer werd ook besloten om hal-
verwege de tweede helft even een 
kleine drinkpauze in te lassen.

Boomlange
In de tweede helft begonnen Anouk, 
Jenny, Joeri en Rogier in de aanval. 
De spelomstandigheden in dat vak 
werden ietwat gewijzigd aangezien 
OVVO een boomlange heer in het 
spel bracht, waardoor de geoefende 
spelsituaties wat moesten worden 
aangepast. Het vak liet zich echter 
zeker niet kisten en zorgde er door 
goed samenspel voor dat Anouk het 
team op voorsprong bracht met een 
mooie doorloopbal. OVVO liet dat 
echter niet op zich zitten en maak-
te de stand weer gelijk. Nu was het 
OVVO dat een punt voorsprong nam 
en Wim die met een mooi afstands-
schot liet weten dat Atlantis zich niet 
zomaar gewonnen zou geven. Sylva-
na kwam het aanvalsvak versterken 
en gaf Rogier een mooie doorloop-
bal aan, zodat Atlantis weer op voor-
sprong kwam. OVVO liet zien over 
dezelfde kwaliteiten te beschikken 
en maakte de stand weer gelijk. Nu 
was het Miranda die met een door-
loopbal het team weer moed gaf en 
zorgde voor een mooie 9-8 voor-
sprong. Zo tegen het einde van de 
wedstrijd begon iedereen het gevoel 
te krijgen dat er een overwinning in 
kon zitten. Dus ondanks de omstan-
digheden probeerde iedereen toch 
nog een tandje harder te gaan. Ex-
tra zuur was het dan ook dat, na-
dat het weer gelijk geworden was 
en Joeri nog een mooie doorloopbal 
verzilverde, het weer gelijk werd. En 
dat met nog maar een paar minu-
ten op de klok. Met een afstands-
schot bracht Wilma het team weer 
op voorsprong, maar weer had OV-
VO een antwoord en werd het 11-
11. Iedereen was van mening dat 
het eigenlijk wel verdiend zou zijn 
om nu de punten te delen. Echter, 
één heer van OVVO gooide roet in 
het eten en wist in één van de laat-
ste minuten te scoren.
Een verlies met een dubbel gevoel. 
Enerzijds balen over de verloren 
wedstrijd, maar anderzijds tevre-
den over het (samen)spel en de ge-
scoorde doelpunten. 
Komende zaterdag 8 oktober speelt 
het Roebesonteam weer een thuis-
wedstrijd. Dit keer om 11.00 uur te-
gen koploper LUNO.

Argon zondag doet zich 
(weer) tekort
Mijdrecht - Als geturfde doelkan-
sen tot een overwinning hadden 
kunnen leiden, dan was Argon de-
ze zondag weer eens als winnaar 
van het veld gestapt. Maar omdat 
het gaat om door de scheidsrechter 
goedgekeurde treffers, bleef de tel-
ler steken op 1-1. En omdat de ge-
lijkmaker in de slotminuten viel, was 
er zelfs iets van tevredenheid te be-
speuren, maar wel met een duidelij-
ke ondertoon: er had weer meer in 
gezeten.
In de Betuwse ploeg lopen diverse 
spelers, die hun geld in het betaal-
de voetbal hebben verdiend, maar 
ondanks die overdaad aan ervaring 
ten opzichte van de jonge ploeg van 
Jimmy Simons was men zeker niet 
de bovenliggende partij. Al in mi-
nuut drie ontsanpte doelman van 
Nieuwenhuijzen toen hij de bal te-
gen de doorjagende Brayton Biek-
man aanschoot, de terug ketsen-
de bal rolde net langs de voor Ar-
gon verkeerde kant van de paal. 
In het eerste half uur van de wed-
strijd, die zich hierna ontspon, wa-
ren de mogelijkheden op een tref-
fer voor de thuisploeg, maar Biek-
man kopte naast, de doorbrekende 
Joshua Patrick vond met zijn voor-
zet geen medespeler en Samir Jeb-
bar mikte te hoog. Na dat halve uur 
lieten de gasten zich wat meer zien, 
maar Maxime Singels wist zowel bij 
een voorzet van Valentijn als bij een 
kopbal van Rosalia de bal de baas 
te blijven.

Slippertje
Nadat Biekman nogmaals de bal 
over de lat had gekopt na een hoek-
schop van Kevin van Essen imiteer-
de Maxime Singels enkele minuten 
later de actie van zijn collega in mi-
nuut drie, maar ook de Waard slaag-
de er niet in van dit slippertje te pro-
fiteren. In minuut 38 revancheerde 
de Mijdrechtse sluitpost zich door 
een vrije trap van Öztürk uit de be-
nedenhoek te tikken, waarna het 
laatste gevaar in periode een ont-
stond na een snelle uitbraak van 
Joshua Patrick, maar ook ditmaal 
vond zijn voorzet geen meegeko-
men ploeggenoot.
Na rust kreeg Argon langzaam een 
overwicht, al was het eerste schot 
op doel van de voet van Rosalia, die 
het doel van Maxime Singels echter 
wat te hoog inschatte. Na zes minu-
ten in de tweede helft was er een 
zeer grote kans voor Brayton Biek-
man, die na een voorzet van Nick 
Vijlbrief bij de tweede paal vrij kon 
inkoppen, maar tot afgrijzen van het 
Mijdrechtse deel van het publiek 
mikte hij vanaf 5 meter naast het 
heiligdom van doelman van Nieu-
wenhuijzen. Nadat in de volgende 
minuut Maxime Singels een voor-
zet van Valentijn niet klemvast kon 
verwerken en hij werd gered door 
Nick Vijlbrief, die een sterk blok 
zette bij de daarop volgende inzet, 
maakte trainer Jimmy Simons dui-
delijk dat hij voor de volle winst wil-
de gaan door Patrick Lokken als in-
valler in het veld te brengen. Koud 

in het veld zag de aanvalsleider ech-
ter, dat de gasten zomaar op voor-
sprong kwamen, toen de bal na 
een vrije trap diep in het Mijdrecht-
se deel van het veld werd gebracht, 
waar spits de Waard zich langs Erik 
Mulder wurmde en met een schot in 
de korte hoek Maxime Singels wist 
te verrassen voor de 0-1. 

Hoekschop
Een half uur restte Argon nog om 
die achterstand weg te poetsen en 
al in de volgende minuut was Jos-
hua Patrick dichtbij, toen hij de bal 
vanaf de rand van het strafschop-
gebied maar nipt langs de kruising 
van het Liendense doel mikte. Nadat 
inzetten van Patrick Lokken en Erik 
Mulder niet meer dan hoekschop-
pen opleverden door reddingen van 
de doelman, leek een kwartier voor 
tijd dan toch de ban gebroken te 
worden. Een goede pass van Joshua 
Patrick bracht Vincent Verheul in 
vrije schietpositie, de middenvelder 
controleerde de bal nog eens maar 
schoot van 5 meter afstand de bal 
toch tegen de voeten van de doel-
man, waarna de opbrengst weer 
niet meer dan een hoekschop was. 
In de slotminuten wisten de gasten 
niet echt te profiteren van het feit, 
dat Argon meer mensen richting de 
frontlinie stuurde, maar ook Argon 
leek onmachtig te zijn om de hatelij-
ke nul van het scorebord te krijgen. 
Biekman kopte voorlangs na een 
vrije trap van de in de basis debu-
terende jongeling Joey van Ede, die 
vanwege blessures van enkele mid-
denvelders de opengevallen plek 
met verve in wist te vullen. 
Gelijkmaker
In de zes minuten extra toegevoeg-
de tijd viel dan toch de hartstoch-
telijk toegejuichte gelijkmaker, toen 
Vincent Verheul het strafschopge-
bied binnen wist te gaan en met een 
voorzet het hoofd vond van de hoog 
opspringende Biekman, die ditmaal 
de bal wel de juiste richting mee 
wist te geven om het leer in het ui-
terste hoek langs de kansloze van 
Nieuwenhuijzen te plaatsen, 1-1. En 
zelfs had in de laatste minuut van de 
speeltijd de winst nog in Mijdrecht 
kunnen blijven, toen na een van de 
vele hoekschoppen de bal voor de 
voeten van Patrick Lokken viel, die 
vanuit de draai meteen inschoot, 
maar het leer precies in de handen 
van de doelman mikte. 

Zo pakte een hardwerkend Argon 
in de extra tijd dan toch de dikver-
diende gelijkmaker, een pleister op 
de wonde, die eigenlijk alleen met 
de volle winst afgedekt zou zijn ge-
weest. Het feit, dat de ploeg zich zo-
veel doelkansen weet te scheppen, 
moet een steun in de rug zijn voor 
het jonge team, dat zich momen-
teel terugvindt op een plek op de 
ranglijst, waar men zich niet prettig 
voelt. Het vertrouwen zal nodig zijn 
om de komende periodewedstrijden 
in winst om te zetten en zo de aan-
sluiting met de middenmoot te re-
aliseren.

CSW boekt dit seizoen 
eerste competitiezege Mijdrechtse G-hockeyers 

spelen sterren van de hemel
Mijdrecht - Zaterdag was de R in 
de maand en toch vielen de vogels 
van de daken, zo warm was het. Op 
het veld van HVM voerde de letter 
G de boventoon: de G-hockeyers 
speelden de sterren van de hemel!
G-Hockey is bedoeld voor jongens 
en meisjes met een verstandelijke 
beperking, vanaf ongeveer acht jaar. 
Het stelt ze in staat om toch aan een 
teamsport mee te doen, waar ze bij 
de reguliere sport niet aan toe kun-
nen komen. De competitie is niet 
wekelijks, maar wordt vier keer per 
jaar in toernooivorm gespeeld. 
De eerste ronde was zaterdag in 
Mijdrecht. Acht teams deden mee, 
elk team speelde twee wedstrijden. 
In de stralende zon begon de com-
petitie met een gezamenlijke war-
ming-up. Daarna werden de wed-
strijden van twee keer een kwartier 
gespeeld, op een kwart veld. 
HVM speelde de eerste wedstrijd 
tegen Myra G5. Nog voor de rust 
kwam Mijdrecht op een 3-0 voor-
sprong. Dan verandert het spel, 

want volgens de regels moeten de 
aanvallers dan drie keer overspelen 
voordat ze op doel mogen schieten, 
en dat valt niet mee! Toch werd de 
rust met 4-0 bereikt. In de tweede 
helft kwam Myra sterk terug, maar 
uiteindelijk won HVM met 7-4.
In de volgende wedstrijd was weer 
Myra de tegenstander, nu de G4. 
Ook dit team kon de aanvalslust van 
HVM niet weerstaan, de wedstrijd 
eindigde in 5-0. Door deze resulta-
ten voert HVM na de eerste ronde 
de ranglijst aan, met de beste doel-
cijfers.

De warmte speelde sommige spe-
lers en speelsters danig parten, 
maar de sfeer bleef uitstekend. 
Langs de lijn was het gezellig en 
druk met toeschouwers. Na afloop 
was er veel limonade, fruit en koek 
in het clubhuis. De Mijdrechtse be-
geleiders, in hun van verre herken-
bare blauwe shirts met een grote 
witte G, kunnen terugkijken op een 
geslaagd toernooi!

Korfballers De Vinken 2 weten 
geen punten mee te nemen
Vinkeveen - Zaterdag 1 oktober, 
het was een mooi nazomerdag, ster-
ker nog: het was de warmste één ok-
tober ooit gemeten door het KNMI. 
En op deze zaterdag moest het door 
Café-restaurant De Veensteker ge-
sponsorde tweede van KV De Vin-
ken aantreden in het verre Nieuwer-
kerk tegen het vijfde seniorenteam 
van de naar de vestigingsplaats ver-
noemde korfbalvereniging.
Nieuwerkerk staat enkele plekken 
hoger dan De Vinken in de compe-
titie, toch dacht Coach Dirk van der 
Vliet dat een overwinning tot de mo-
gelijkheden behoorde, zo benadruk-
te hij in de voorbespreking. “Ons 
spel is goed genoeg om te winnen, 
alleen het is belangrijk dat we de 
kansen die we creëren ook afron-
den. Schieten om te scoren.”
In opdracht van de coach startten 
Frank Dankelman, Jasper van Peur-
sem, Linsy Zaal en Danique Pauw in 
de aanval. In verdediging begonnen 
Rutger Woud, Ronald Mul, Roos-
marijn Mooij en Lisa Kroon. Rogier 
Schoenmaker en Helene Kroon wa-
ren afwezig omdat zij nodig waren 
bij het eerste team van de vereni-
ging.
Al aan het begin van de wedstrijd 
lukte het De Vinken niet om tot sco-
ren te komen, als gevolg hiervan 
pakte de thuisploeg via een schot en 
een strafworp een 2-0 voorsprong. 
Het was Rutger die vervolgens de 
eerste Vinkenkans verzilverde en 

de 2-1 raakschoot, zijn tiende tref-
fer van dit seizoen. Voor De Vinken 
bleef het ook bij dat ene doelpunt 
voor rust, Nieuwerkerk wist nog wel 
tweemaal te scoren en liep uit naar 
een 4-1 voorsprong met rust.

Open
Via doelpunten van Jasper, Roos en 
Linsy kwam De Vinken in de tweede 
helft terug naar een 5-4 achterstand, 
de wedstrijd lag weer open! Helaas 
begaf de rug van Danique Pauw het 
bij deze stand, en zij moest het veld 
verlaten. Haar vervangster was An-
nick Stokhof de tweedejaars A1-
dame, die dit seizoen al tweemaal 
eerder heeft meegespeeld met het 
tweede. De scores aan vinkenkant 
vielen weer stil en van de kleine 5-4 
voorsprong wist Nieuwerkerk naar 
een 9-4 voorsprong uit te lopen. Via 
scores van Frank, Rutger en Annick 
wisten de Vinkeveners de schade 
nog te beperken, maar de punten 
bleven bij de ploeg uit de buurt van 
Rotterdam. Eindstand 10-7.

De volgende wedstrijd van dit door 
door Café-restaurant De Veensteker 
gesponsorde team is op 8 oktober 
thuis 14:00 thuis op sportcomplex 
de Molmhoek in Vinkeveen, tegen-
stander dan is Velocitas 2, dat mo-
menteel op een tweede plaats staat. 
Vinkenscores van: Rutger (2x), Jas-
per (1x), Roos (1x), Linsy (1x), Frank 
(1x) en Annick (1x).

Hertha doet zichzelf tekort
Vinkeveen - Hertha is in de uitwed-
strijd in en tegen Maarssen niet ver-
der gekomen dan een 1-1 gelijk-
spel. De Vinkeveners hadden met 
name in de eerste helft het beste 
van het spel en de meeste kansen, 
maar konden dit niet uitdrukken in 
de juiste score. Vlak voor tijd maak-
te Maarssen gelijk en kreeg Hertha 
de rekening gepresenteerd voor het 
missen van de vele kansen eerder in 
de wedstrijd. Hertha verwachtte een 
pittige wedstrijd tegen Maarssen, 
dat vorige week nog op eigen veld 
FC Hilversum versloeg met 3-1. Op 
een droog en stroef veld had Hert-
ha echter het beste spel. Met ver-
zorgd positiespel werden een aan-
tal grote kansen gecreëerd. Een uit-
blinkende keeper en het missen van 
de scherpte in de afronding ston-
den Hertha in de weg. Daarbij werd 
er ook nog een doelpunt afgekeurd. 
De verdediging van Hertha, met de 
goed spelende A-junioren Thom van 
Rijn en Chris van Rijn, bleef makke-
lijk overeind waardoor de ploegen 
met 0-0 de rust in gingen.
Voorsprong Na een klein uur spelen 
kwam Hertha toch op voorsprong. 
De inzet van Dave Ruijzenaars werd 
nog gepareerd door de keeper, 
maar Wim Mollers kon de rebound 
binnen schieten en Hertha op een 

verdiende 0-1 voorsprong zetten. 
Hertha creëerde na de voorsprong 
nog een aantal grote kansen om de 
score verder uit te bouwen, Bart de 
Groot schoot vanaf de rand van het 
strafschopgebied nog op de paal. 
Aan de andere kant kon Maarssen 
nu ook gevaarlijk worden. Met de 
fysiek sterke spitsen probeerde de 
thuisploeg iets te forceren. Wouter 
Moen moest een aantal keren han-
delend optreden, daarnaast moes-
ten aanvoeder Lars Overzee en Max 
Hordijk een paar keer ingrijpen. 
Maarssen kreeg hierdoor een aan-
tal corners waarbij het door de leng-
te in de ploeg gevaarlijk kon wor-
den. De uitstekend spelende Moen 
kon een aantal corners onschade-
lijk maken, maar vlak voor tijd was 
het toch raak. De middenvelder van 
Maarssen won zijn kopduel en knik-
te de gelijkmaker binnen, 1-1. 
Met het gelijke spel heeft Hertha 
zich zelf een slechte dienst bewe-
zen, omdat het de wedstrijd al eer-
der had moeten beslissen. Door de 
puntendeling staan de Vinkeveners 
met acht punten uit vijf wedstrijden 
op een zevende plaats. Zaterdag is 
Hertha door het inhaalprogramma 
vrij, zaterdag 15 oktober speelt de 
ploeg de uitwedstrijd tegen mede-
koploper DWSM.

Nieuwe locatie voor zit-
gymgroep Spel en Sport
Vinkeveen - Vanaf 1997 werd de 
zit-gym groep van Spel en Sport 
55 Plus op maandagmorgen gast-
vrij ontvangen in de grote zaal in 
het Zorgcentrum Zuiderhof te Vin-
keveen. Vanwege organisatorisch 
redenen zijn de deelnemers van-
af september 2011 verhuisd naar 
het E.H.B.O.-gebouw St.Lucas, Pijl-
staartlaan 1A, te Vinkeveen, achter 
het winkelcentrum Zuiderwaard. 
De groep deelnemers beginnen met 
koffie en starten om 11.00 uur met 
de zit-gym, onder leiding van de al 
jaren met veel enthousiasme les-
gevende Joke Pelser, voormalig fy-
siothepeute. Bewegen is heel goed 
voor het lichaam. Ook zittend op 
een stoel kun je op een pittige ma-
nier aan je lichaam werken. De les-
sen, al dan niet met muziek, bestaan 
uit een warming-up, oefeningen ge-
richt op kracht, lenigheid, balans en 
coördinatie en meestal een slotspel. 
Dat laatste leidt steevast tot een 
hoop plezier en saamhorigheid. 
In de groep is nog plaats voor een 
beperkt aantal nieuwe deelnemers.
Een nieuwe locatie en een nieuwe 
naam : Spel en Sport De Ronde Ve-
nen. Op de eerste les,werden de 

deelnemers verwelkomd met kof-
fie en gebak. Aangespoord door de 
oudste deelnemer, mevrouw Gea 
Reijenga, 97 jaar oud, werd de groep 
de sportruimte ingepraat en kon de 
les beginnen in een frisse schone 
ruimte.
De deelnemers zijn blij verrast met 
hun nieuwe spel en sportruimte be-
schikbaar gesteld door St.Lucas. 
Mevrouw Reijenga ontvangt een 
bloemetje voor haar enthousias-
me en altijd vrolijke stemming. Ook 
worden de docente Joke Pelser en 
de sectorvertegenwoordigster El-
ly van Yperen hartelijk bedankt voor 
de inspanningen, die zij al vanaf 
1997 voor Spel en Sport De Ronde 
Venen verrichten.

Mevrouw Gea Reijenga wil zeker tot 
haar honderdste verjaardag door-
gaan en daarvan willen Joke en El-
ly getuige zijn.
Heeft u zin om een proefles bij te 
wonen, kom dan op maandagmor-
gen om 10.45 uur naar het E.H.B.O.-
gebouw in Vinkeveen.
Wilt u nog meer te weten komen 
over de activiteiten van Spel en 
Sport De Ronde Venen




