Uithoorn, De Kwakel

Jongen
door fietser
geslagen

ie stal
scooter
De Kwakel – Tussen woensdag 4 en donderdag 5 september is een scooter gestolen vanaf de Boterdijk.
De eigenaar had woensdagmiddag een aanrijding gehad en was hierbij licht gewond geraakt. Hij is naar het
ziekenhuis gebracht om een
snee in zijn neus te hechten.
De scooter was op slot gezet, maar de stuurvergrendeling blijkt niet voldoende te zijn geweest. Toen de
eigenaar zijn scooter donderdagmiddag ging ophalen, was deze verdwenen. De
scooter is van het merk Peugeot, type S1C en het kenteken is 40-FKX-2. Mogelijk zijn
er getuigen of inwoners die
meer informatie hebben, de
politie hoort het graag via
0900-8844. De diefstal heeft
tussen woensdag vijf uur ’s
middags en donderdag rond
drie uur in de middag plaatsgevonden.
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onderosa op
vrijwilligersmarkt

KORT NIEUWS:

Uithoorn – Op donderdag 5 september tussen
tien over tien en kwart over
tien in de ochtend heeft
een eenvoudige mishandeling plaatsgevonden op het
fietspad naast de Koningin
Maximalaan, nabij het Buitenhof. Een 13-jarige jongen uit Aalsmeer was met
een vriend op weg naar Uithoorn. Toen een fietser hen
tegemoet kwam, besloten
de twee achter te gaan rijden om de man de ruimte
te geven om te kunnen passeren. Eenmaal naast elkaar
haalde de man plots uit en
sloeg met zijn vuist in het
gezicht van de 13-jarige. De
jongen raakte licht gewond.
Waarom de man (50 tot 60
jaar, kalend) een klap gaf, is
niet bekend. De politie doet
verder onderzoek. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen met de politie via 09008844 of anoniem via 08007000.

SINDS 1

K R A NT D

www.meerbode.nl | 0297581698

131

DE

ieuwe
eerbode
N M

AR PAKT!
JA

Uithoorn - Op 21 september wordt
in het gemeentehuis van Uithoorn
de vrijwilligersmarkt gehouden.
Het is de manier voor maatschappelijke en culturele organisaties,
die vrijwilligers zoeken, zich te presenteren. Naast vrijwilligers in bestuurlijke functies, worden ook
veel vrijwilligers gezocht voor allerlei hand- en spandiensten. Ook
buurthuis Ponderosa staat op deze vrijwilligersmarkt. Zij vraagt vrijwilligers voor de schoonmaak, bardiensten bij diverse activiteiten en

hand- en spandiensten. Die activiteiten zijn o.a. de Yoga, biljarten,
Weight Watchers, kaarten en bingo. De nieuwe vrijwilligers worden
in een gezellige sfeer opgenomen
en begeleid. Het is ook een uitstekende manier om mensen te ontmoeten en/of onder de mensen te
zijn. Aanmelden kan bij Cor Floor,
mailadres c.floor@quicknet.nl of
telefoonnummer 06-40191879. De
vrijwilligersmarkt op 21 september
wordt tussen 12 en 14 uur gehouden.

Rondje Zijdelmeer erg gewild
Uithoorn - De actie van het bewonerscomité aan het Zijdelveld voorstel van de gemeente kind
van de rekening te worden omblijkt een groter succes dan men eerder had verwacht.
dat het voor een verkeerskundig
Op dit moment zijn er volgens de de verkeer als het fietsverkeer van ontwerper kennelijk erg moeiorganisatie meer dan 2.000 reac- en naar het Zijdelveld vanaf de lijk is een eveneens nieuw geties in de vorm van e-mals, hand- Máximalaan een aftakking te ma- plande rotonde op de kruising
tekeningen en andere steunbe- ken. Omdat dit voor het gemoto- met de Laan van Meerwijk adetuigingen binnen tegen het voor- riseerde verkeer bij nader inzien quaat te ontwerpen. In dat licht
nemen van de gemeente om van te lastig werd aangezien het Zij- gezien wel zodanig, dat alle fietshet Zijdelveld vanuit de richting delveld op een dijklichaam ligt verkeer gewoon over deze kruiAalsmeer een doorgaande fiets- en er ook veel groen opgeofferd sing via het bestaande twee richroute te maken. Dit zou boven- moest worden, wijzigde de ge- tingen fietspad op de Koningin
dien een aansluitend deel van de meente haar plannen waarbij uit- Máximalaan af te wikkelen is. Het
fraaie wandelroute rond het Zij- sluitend het fietsverkeer die mo- bewonerscomité uit namens de
delmeer letterlijk in de wielen rij- gelijkheid zou krijgen. Maar ook bewoners haar zorgen over het
den. Tal van inwoners, maar ook dat schoot bij de bewoners van voorstel en bracht dit via een indie van buiten de gemeente, ge- het Zijdelveld in het verkeerde spreekbeurt woensdagavond tijnieten van deze route die door keelgat. Zij voorzien op de toch dens de Commissie Wonen en
een mooi stukje natuur gaat en al smalle straat met tal van uitrit- Werken onder de aandacht van
waar volop gewandeld wordt. ten vanaf de woonerven en langs de raad en het college. Men wil er
Daar hoort het Zijdelveld in de de weg geparkeerde auto’s veel bovendien op wijzen dat met het
huidige vorm ook bij.
problemen als er talloze fietsers doorvoeren van het plan tevens
Aanleiding van alle commotie is bijkomen die samen met scoo- de mooiste wandelroute van Uithet plan om ter hoogte van de ters, voetgangers en auto’s op het hoorn daar ernstige schade van
kruising met de Admiraal van krappe wegtracé naar hun be- kan ondervinden. Daarom hanGhentlaan/Koningin
Máxima- stemming willen rijden. Al eerder teerde het bewonerscomité met
laan een nieuwe rotonde te ma- hebben wij in deze krant daaraan haar actie de slogan ’Red het Zijken. Daarbij was eerder het doel aandacht besteed (NMB 31-7).
delveld’. Kijken wat het oplevert
om voor zowel het gemotoriseer- De bewoners menen met het bij de politiek.

Aanrijding auto met scooter
Woensdagmiddag een kleine aanrijding op de Boterdijk in Uithoorn.
Bij het verlaten van een uitrit kwamen een auto en een scooter met

elkaar in botsing. De bestuurder
van de scooter is ter plaatse door
het personeel van de ambulance
nagekeken. Foto Jan Uithol

Kwakelse kermisoptocht als vanouds
weer een schitterend geheel
De Kwakel - De 67e Kwakelse Kermisoptocht zit er weer op,
een prachtige optocht en zonnig
weer. Een blikvanger was zeker
de praalwagen van bakker Westerbos. Zij vieren dit jaar hun 100
jarig bestaan en hun kar was fantastisch. Het Feestcomité gaf hen
de: Originaliteitsprijs en ze ont-

vingen de Paparazzi-Toen & Nu
prijs. De kleding en taarten en
cupcakes waren allemaal zelf gemaakt van stof, heel goed verzorgd en een terechte winnaar.
Jan & Monique Westerbos waren zeer trots op hun kar en hun
prijzen. De 1e prijs Plastic Soep,
wat een troep een terechte win-

naar en zeer actueel. 2e prijs Quakel Polder Express, een zeer jonge
groep die een heel mooi bouwwerk hadden gemaakt. 3e prijs
Gay Café Uit de Kast, fleurige
groep.
Voor een prachtig foto collage
van Dirk Plasmeijer, zie elders
in deze krant.

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

zaterdag 21 en zondag 22 september 2019
22 locaties - openingstijden 12-1 7 uur
www.kunstrouteaalsmeer.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

BEZORGERS/STERS
De Kwakel: Omgeving Boterdijk

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

Lezing

Uithoorn NVVH Vrouwennetwerk
in Uithoorn, organiseert een Lezing over Wenen.
Zij doen dit in de Schutse op
maandag 23 september 2019
14.00 uur tot 16.00 uur.
De lezing wordt gehouden door
door Mevrouw Annemarie Teunen.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

Open monumentendagen bij
natuurmonumenten
Regio - Natuurmonumenten
opent voor de Open Monumentendagen op 14 en 15 september
een aantal bijzondere bouwwerken eenmalig voor publiek.
Door heel Nederland zijn op deze
dagen tientallen landhuizen, kastelen, molens, forten, boerderijen
en eendenkooien van Natuurmonumenten toegankelijk.
In de gemeente De Ronde Venen
zullen Fort Waver-Amstel en Fort
bij Abcoude hun deuren openen.
Het complete overzicht staat op:

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Het is een lezing met dia’s over
Wenen, de keizerstad aan de
Donau.,een rondwandeling door
Wene, de geschiedenis, kunst en
architectuur van de oude binnenstad. Je ziet de Stephansdom in
het hart van de stad en ze gaan
naar de Hofburg waar de keizers
resideerden.
Leden gratis toegang
Niet leden € 3,-

‘En route’ met Gerard
Alderliefste en Cor Bakker
Regio - Cor Bakker gaat op de
Franse tour. Samen met zanger/
gitarist Gerard Alderliefste stapt
hij in de Citroën DS om af te reizen naar Uithoorn. Cor en Gerard
hebben allebei een passie voor
het Franse lied. Daarom vormt
het mooiste repertoire uit Frankrijk de rode draad voor hun programma ‘En route’ In de studio
bij Bakker thuis werd het plan
geboren om samen op reis te
gaan, met liedjes uit ons collectieve geheugen, een intiem concert vol nostalgie. Op reis naar de
tijd dat we in de auto naar Frankrijk reden en luidkeels meezongen met Gérard Lenorman, Julien
Clerc, Michel Fugain, Frida Boccara, Les Poppy’s en Jacques Brel.
En dat we luisterden naar prach-

ren: je zult zien dat je vrijer wordt
in je manier van werken. Yvonne
van Noort: “Joke weet in haar lessen een bijzondere sfeer te creëren, met rust, ruimte om te experimenteren en warmte waarin alles welkom is.” Lessen op ma en
do ochtend om de week, en zaterdagmiddag . Kinderles “Spelend Schilderen” op donderdagmiddag om de week. 9 november
2019 workshop met Tekenen met
Live muziek. Info op www.paintyourpassion.today, paint@jokezonneveld.nl en 06-44850038

van een nieuwe Opel ook van de
120-jaar deals bovenop de voordelen van The Big Event.
Via www.opel.nl kunnen klanten
een inruilwaardecheque aanvragen, die ze kunnen verzilveren tijdens de actieperiode als zij hun
auto bij een erkende Opel-dealer inruilen voor een nieuwe Opel.
Vrijwel alle modellen van Opel
doen mee, ook de bedrijfsauto’s.
Extra inruilwaarde verdubbelen
Ook deze editie is het mogelijk
de extra inruilwaarde te verdubbelen.
Tijdens de actieperiode looft
Opel door trekking elke dag één
taxatie uit die verdubbeling van
de extra inruilwaarde oplevert.
Om mee te dingen naar die ver-

het terras van het fort kun je koffie, thee met appeltaart, lekkere
broodjes, frisdranken en wijn bestellen.
Poort open op Fort bij Abcoude
Ook Fort bij Abcoude opent de
poorten op zondag 15 september. Van 10.00 tot 17.00 uur nemen de gidsen van Stichting Fort
Abcoude u mee voor een rondleiding door het binnenfort. Bekijk het hoofdgebouw met kruitmagazijn, de waterkelder en de
slaapvertrekken van de soldaten van weleer. Of woon een demonstratie van de saluutbatterij
bij waarin een kanon wordt afgevuurd. Spannend voor zowel kinderen als volwassenen. De demonstratie vindt meerdere keren
per dag plaats. Voor een drankje
kun je terecht bij het viscentrum
in de genieloods van het fort. Parkeren kan bij het station van Abcoude. Via het Gozen Doornpad
kunnen bezoekers naar het fort
wandelen.
Plekken van plezier
Dit jaar staat het thema ‘Plekken
van Plezier’ centraal tijdens de
Open Monumentendagen. De
verrassende verhalen die daar-

The Big Event en Bedrijfswagen Deals
bij Opel Janssen Van Kouwen
Regio - The Big Event van Opel
keert ook in de tweede helft van
2019 terug op de kalender. Tijdens de dertiende editie van deze show (actieperiode 9 tot en
met 14 september) profiteren
klanten van tijdelijk extra voordeel, zoals €2.000,- extra inruilwaarde bovenop de Autotelexinruilwaarde van de huidige auto
(€1.000,- voor de Opel KARL, de
nieuwe Corsa en de nieuwe Astra). Behalve de extra inruilwaarde krijgen kopers van een nieuwe Opel personen- of bedrijfsauto voor €500,- gratis brandstof en
mogen ze kosteloos voor €250,aan Opel-accessoires aanschaffen. Omdat Opel dit jaar 120 jaar
bestaat, profiteert iedere koper

Bezoek Fort Waver-Amstel
Fort Waver-Amstel opent op zondag 15 september van 11.00 tot
16.00 uur voor de derde keer haar
deuren tijdens Open Monumentendag.
Laat je rondleiden door een ervaren gids en ontdek de fascinerende geschiedenis van dit fort en
de Stelling van Amsterdam. In dit
fort zijn veel elementen van vroeger goed bewaard gebleven. Op

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

Schilderen buiten de Lijntjes
Regio - Naschilderen is een hele
kunst, maar hoe neem je de stap
naar het maken van eigen beelden? Daar is lef voor nodig. Spelen, proberen en leren van je opgedane ervaring. Je gaat het gesprek aan met je beeld. Dat is
wat je leert van Joke Zonneveld
in haar atelier De Rode Draad tijdens de cursus “Schilderen buiten de Lijntjes”. Je ontwikkelt durf
en verkent spelend de schilderregels. Je doet veel materiaalkennis op, waaronder Craquelé maken. En als je toch wilt naschilde-

natuurmonumenten.nl/OpenMonumentendag

dubbelde extra inruilwaarde kunnen klanten hun gegevens achterlaten op www.opel.nl. Bedrijfswagen deals – voorraadauto’s met kortingen oplopend tot
30%. In dezelfde week kunnen
ondernemers profiteren van hoge kortingen op de voorraad bedrijfswagens. Met een korting
van €3.426,- is de nieuwe Opel
Combo aan te schaffen vanaf
€12.500,- en met €5.271,- korting
is de nieuwe Opel Vivaro er vanaf €18.850,-.
Op de speciale showlocatie in
Amsterdam Zuidoost worden de
eerste 50 taxaties beloond met
een BonFire BBQ. Meer informatie vindt u op www.janssenvankouwen.nl.

cert van het nieuwe culturele seizoen van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) en
vindt plaats op zondag 15 september a.s. om 14.30 uur in De
Schutse te Uithoorn (de deuren
tige chansons als ‘Les moulins de van de zaal gaan om 14.00 uur
mon coeur’ van Michel Legrand open).
en ‘Laat me’ van Ramses Shaffy.
Kaartverkoop en informatie
Laat je verrassen
Ondertussen is de verkoop van
‘En Route’ is niet alleen een muzi- losse kaarten in volle gang bij
kaal programma, maar zit ook vol de boekhandels The Read Shop
theatrale verrassingen. De gepas- Express (winkelcentrum Zijdelsioneerde muzikanten zijn ook waard) en Bruna (winkelcentrum
bewogen vertellers. Niet alleen Amstelplein). Ze kosten €15,- per
delen ze de legendarische Shaf- stuk; jongeren tot en met 16 jaar
fy-verhalen, Gerard vertelt het betalen slechts €7,50. Op de webpubliek ook hoe hij zijn dagelijk- site van de SCAU is alle informase werk als verslavingsarts com- tie te vinden: www.scau.nl Daar
bineert met zijn passie voor de kunt u ook online losse kaarten
Fransen, een volk van stevige in- bestellen of liever nog een abonnemers. Leg dat maar eens uit! En nement nemen met naar keuze
Cor komt achter zijn piano van- acht, zes of vier evenementen/
daan voor een act die hij nooit concerten. Dat levert een aaneerder durfde.
zienlijke besparing op vergeleken met losse kaarten en bovenOpening culturele seizoen
dien: een abonnement maakt dat
Dit optreden is het openingscon- je gaat!

bij horen, komen aan bod tijdens
rondleidingen, excursies en demonstraties.
Cultureel erfgoed
Natuurmonumenten heeft circa 2.600 bouwwerken in bezit.
De helft daarvan is cultuurhistorisch waardevol, 500 hebben
zelfs de status van beschermd
monument. Daarnaast beheren
we meer dan 100 cultuurhistorisch waardvolle landschappen,
plus levend en immaterieel erfgoed zoals Brandrode runderen
en eendenkooien.
Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 719.000 leden en donateurs en meer dan
200.000 kinderen die lid zijn van
OERRR. Zij hebben een gezamenlijk doel: opkomen voor natuur in
Nederland. Daarom beheert Natuurmonumenten 371 natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 107.000 hectare.
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Nationale monumentendag
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Tel. 0251-674433

Regio - Het is september en dit
betekent monumentendag. Dit
jaar zal ook de molen weer open
zijn en kunt u weer genieten
van de molens, gemalen en andere monumenten van Nederland. Van 10.00 tot 16.00 uur zal
de Veenmolen in Wilnis geopend
zijn.
Op de Oudhuijzerweg nummer
109 in Wilnis bevindt zich de
Veenmolen en daar bent u van
harte welkom van 10.00 tot 16.00
uur.
Naast dat er limonade, koffie en
thee wordt geschonken, kunt u
ook genieten van Drentse knie-

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

pertjes, kruidkoek en ter plaatse
gebakken pannenkoeken.
Deze lekkernijen zijn allemaal gemaakt met vers gemalen meel uit
een echte molen.
Leer de molen kennen aan de
hand van een rondleiding of kom
gezellig langs om de lekkernijen
te proeven.
Molen hoppen (38 km)
Een prachtige route langs de
zes molens in het bezit van Het
Utrechts Landschap die alle ten
westen van het Amsterdam –
Rijnkanaal in het Groene hart van
Nederland liggen.
Het start- en eindpunt is het station van Breukelen van een route
die ongeveer 38 kilometer lang is.
Het is ook mogelijk op te stappen
bij de Veenmolen in Wilnis.
Het gebied waar u doorheen
fietst heeft een lange historie
op het gebied van waterhuishouding. Er hebben namelijk in
Mijdrecht en omgeving in totaal
meer dan 19 molens gestaan,
maar daar is nu alleen de Wilnisser Veenmolen nog van over.

Bingo
Regio - Zaterdag 14 september is
de eerste bingo van het seizoen
in Buurthuis “Ons Streven”, Engellaan 3a in Amstelhoek. Ze beginnen om 20.00 uur en de zaal is
open vanaf 19.00 uur. Uiteraard is
toegang en het eerste kopje koffie is gratis. De volgende bingo is
2 november.

Uitgave van
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Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
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dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
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Brandje in het
ibellebos

Uithoorn – Op maandag 9 september rond zeven uur in de
avond kregen de brandweer en
de politie een melding van een
brand in het Libellebos, aan de
kant van de Johan Enschedeweg.
Omwonenden hadden alarm geslagen nadat zij vlammen in het
bos zagen. Getuigen hebben enkele jongeren zien wegrennen,
maar niet bekend is of zij wel of
niet de daders zijn. De brandweer rukte massaal uit en had het
vuur snel onder controle. De politie heeft de mogelijke brandstichting in onderzoek.

A fietsteam al
in actie voor KWF

Uithoorn - Toen, in 2009 een aantal van onze werknemers met
kanker van familieleden en /of
collega’s werden geconfronteerd
besloten zij een fietsteam op te
richten met als doel zoveel mogelijk geld voor het KWF bijeen
te fietsen. De “Ride for the Roses” werd het evenement waar alle acties op werden gebaseerd.
In 2017 is het team een nieuwe

uitdaging aangegaan en organiseert onder hun eigen vlag gesponsorde fietstochten. Doelstelling van het team blijft om door
middel van hun sport een zo
groot mogelijk bedrag bijeen te
fietsen voor KWF Kankerbestrijding. UBA staat 100% achter het
team en zet het hoofdsponsorschap voort. Ook dit jaar gaat ons
UBA fietsteam zich weer inzet-

jaar

Bingo bij
Serviam

Uithoorn - Op zaterdagavond 14
september organiseert stichting
Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein.. De zaal is open vanaf 19.00 uur en ze beginnen om
ten voor KWF. Komend weekend 20.00 uur Op deze avond kunt u
fietsen de wielrenners geheel be- weer vele mooie prijzen winnen,
langeloos 250 km voor dit goede of als hoofdprijs een van onze bedoel. Zij vertrekken zaterdagoch- kende enveloppen. Of in elke rontend 7 september om 9.00 uur de een tas met boodschappen,
vanaf het kantoor aan de J.A. van ons groente winkeltje en nog veel
meer leuke prijzen
Seumerenlaan.
Vorig jaar overhandigde het team De opbrengst van deze avond is
vol trots maar liefst € 15.500,- aan bestemd voor kleinschalig ontKWF. Prachtig als zij deze presta- wikkelingswerk in Kameroun en
Pakistan.
tie dit jaar kunnen evenaren.

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

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Vraag het de
burgemeester
Vandaag leest u mijn eerste column. In de column ga ik in op
onderwerpen die op dat moment spelen of die ik als burgemeester heb beleefd. Ook roep
ik geregeld lezers op om een
vraag aan mij te stellen. En mogelijk is het uw vraag wel die ik
in een volgende column beantwoord! In deze eerste column
beantwoord ik de vraag: Waar
krijgt u het de komende tijd druk
mee?
De komende tijd staat veel in
het teken van de verjaardag van
onze mooie gemeente. De gemeente Uithoorn bestaat binnenkort in zijn huidige vorm
200 jaar. Dit willen we met iedereen uit de gemeente vieren!
Eén jaar lang zijn er extra evenementen naast de reguliere
evenementen, sport-, kunst en
cultuuractiviteiten die georganiseerd kunnen worden door organisaties en inwoners. De officiële start van het feestjaar is
op 12 oktober. Dit feest, waar iedereen welkom is, vindt plaats
achter het Rechthuis en op het
naastgelegen parkeerterrein.
Ik hoop op een hoge opkomst!
Houd www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar en onze Facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven. Voorafgaand aan

de officiële opening vindt er op 1
oktober ook al iets leuks plaats
in het kader van de verjaardag.
Dan open ik de eerste expositie van Uithoorn 200 jaar op het
gemeentehuis. De eerste expositie ‘Gezichten van Uithoorn’ is
een weerspiegeling van de Uithoornse bevolking in al zijn diversiteit en schoonheid. Speciaal voor Uithoorn 200 jaar is
dit project opgezet door Steven
Partiman.
Wat ook onze volle aandacht
heeft is de mogelijke groei van
Schiphol. Raadsleden, enkele bewoners, ondernemers en
mijn collega, wethouder Hans
Bouma, spraken onlangs met
minister Van Nieuwenhuizen
over de lusten en lasten van
Schiphol. Ook is gesproken
over haar voorstel dat de luchthaven onder voorwaarde mag
groeien. De gemeenteraad wil
weten hoe onze inwoners en
ondernemers over het voorstel
denken voordat zij een standpunt inneemt. Het is daarom belangrijk dat u de vragenlijst invult op www.uithoorndenktmee.
nl of in gesprek gaat met raadsleden op 18 september. Meer informatie staat op de website.
Tot over twee weken!

en nieuw seizoen voor
een heel bijzonder koor!

Haat en liefde in de polder
De zwanen verrassen weer…
Onze zwanen hebben het al
twee jaar moeilijk met hun jongen. Twee jaar geleden liet de
man de vrouw in haar eentje modderen. Er bleven maar
twee zwaantjes over. Vorig
jaar kregen ze zeven zwaantjes groot, maar ze lieten ze wel
vaak in de steek. Dit jaar zie ik
de zwanen zonder jongen. Zou
er in mijn vakantie iets mis zijn
gegaan?
En dan rond 10 augustus zie ik
twee ouders met vijf jongen in
de tocht naast mijn huis zwemmen. Heb ik niet goed gekeken? Hadden de zwanen steeds
al jongen die ik niet zag?
Het zijn vijf gezonde jongen van
een maand of drie.
De volgende dag kijk ik weer.
Nu zwemmen er twee ouders
in de tocht voor mijn huis. Opnieuw met vijf jongen.
Naast mijn huis zwemt ook een
zwanenpaar. Zonder jongen.
Opeens weet ik het zeker: die
twee naast mijn huis zijn ‘onze’ zwanen.
Want ik realiseer me opeens
dat de jongen van de zwanen
voor mijn huis grijs zijn.

‘Onze’ zwanen hadden altijd
witte jongen.
Dus opeens zijn er twee zwanenparen om mijn huis, één
paar mét en één paar zonder
jongen. Het nieuwe paar zie ik
drie weilanden ver zitten, met
jongen. Daar waar ‘onze’ zwanen altijd hun territorium hadden, hun eigen terrein.
Er is dus veel veranderd aan de
machtsverhoudingen in het gebied. De nieuwe zwanen zijn de
baas over drie grote weilanden
en allerlei watergangen.
‘Onze’ zwanen hebben nog één
watergang waar ze zich op hun
gemak voelen.
Hoe dit verder moet weet ik
niet. Ik heb nog geen grote gevechten gezien. Ik hoop dat
‘onze zwanen’ een manier vinden om zich veilig te voelen en
toekomstplannen te maken.
Maar dat kan heel anders uitpakken. Misschien voelen ze
zich verdrongen…
Een ding is goed nieuws: ‘onze’ zwanen zijn veel vaker samen dan voorheen….

Catherine

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Regio - Een heel bijzonder koor,
deze zin hoort het Huisvrouwenkoor de Dekselse Meiden regelmatig. En waarom? Allereerst zijn
De Dekselse Meiden een vrolijk
gek koor met een breed repertoire. Gekleed in onvervalste huishoudschorten, gewapend met
stofdoeken, bezems, emmertjes,
hoofddoeken en dweilen zingen
wij liedjes over het ouderwetse huisvrouwenbestaan en alles
wat er tegenaan schuurt, en dat
is veel.
Amsterdamse liedjes, liedjes uit
de jaren vijftig, gekke liedjes, vrolijke liedjes, meezingers, cabaretliedjes en zelfs een tikkie brutale liedjes. Solisten of gezellig met
zijn allen. Een koor dat uniek is in
zijn opzet.

repertoire bestaat uit Nederlandstalige liedjes over de zee,
het eeuwige wachten, het zware leven als vissersvrouwen, maar
ook de saamhorigheid en het plezier hebben met elkaar. Kortom, een gezellig zooitje meiden die het leven nemen zoals het komt en daar liedjes over zingen, waarbij ook het
publiek bij betrokken worden. In
praktijk zingen ze vaak bij optredens voor de pauze als Visvrouwenkoor “Boter bij de Vis” en na
de pauze als Huisvrouwenkoor
“De Dekselse Meiden”. Over afwisseling gesproken!

Het Huisvrouwenkoor Dekselse Meiden/Visvrouwenkoor Boter bij de Vis bestaan uit ca. 20
vrouwen uit Uithoorn en omgeVisvrouwen
ving en hebben ca. 25 optredens
Een tweede rede waarom dit per jaar. Veel in zorgcentra, maar
koor bijzonder is, is het feit dat zij ook bij senioren-verenigingen,
naast het repertoire van De Dek- particulieren, festivals, vereniginselse Meiden ook beschikken gen en regelmatig voor de Zonover een visvrouwen-repertoi- nebloem. Beide koren staan o.l.v.
re. Ze kunnen dan geboekt wor- de accordeoniste Louise Prins.
den als het Visvrouwenkoor Bo- Nieuwsgierig? Kijkt u even op onter bij de Vis. Dus dezelfde mei- ze websites www.dekselsemeiden, maar dan met een ander re- den.nl en www.visvrouwenkoorpertoire en andere kleding. Dit boterbijdevis.nl

Blaasinstrument leren spelen?

Kom naar de
introductieavond bij kna
Uithoorn - De Middelbare Muziek Meesters is het project van
muziekvereniging KnA voor 40,
50 en 60 plussers waarbij de mogelijkheid wordt geboden om tegen een gereduceerd tarief kennis te maken met het leren bespelen van een muziekinstrument.
In de afgelopen weken heeft u in
deze krant al verschillende interviews kunnen lezen met mensen
die de uitdaging zijn aangegaan
en hoe hen dat is bevallen. In veruit de meeste gevallen is dat heel
goed uitgepakt.
Ze hebben ontdekt dat het leren
bespelen van een muziekinstrument, of het weer oppakken van
de muzieklessen omdat ze bijvoorbeeld in hun jeugd al een instrument bespeeld hebben, erg
leuk, uitdagend en ontspannend
is.
Wanneer je een instrument bespeelt denk je helemaal nergens
anders meer aan.

Meespelen
Wanneer de deelnemers een tijdje lessen hebben gevolgd gaan
ze meespelen in het Leerlingen
Orkest. Dit orkest staat o.l.v. Dick
Hesseling. Een geduldige dirigent
die de tijd neemt om het spelen
in een orkest te leren aan zijn pupillen. Het project zal worden afgesloten met een concert. Daarna kunt u zelf beslissen of u verder wilt gaan met de lessen en
het orkest.
Op maandag 16 september is de
introductieavond in het KnA gebouw aan het Legmeerplein in
Uithoorn. Tijdens deze avond
kunt u alle instrumenten uitproberen en er zijn mensen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden en wellicht het instrument van uw keuze kunnen laten
horen. De avond start om 20.00
uur. Kom vooral langs, het is vrijblijvend. Voor inschrijven of meer
informatie mailt u dan naar kna.
opleidingen@gmail.com.
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Start seizoen Hobbyclub
De Kwakel - Op vrijdag 6 september werd de eerste clubavond
van De Hobbyclub gehouden. De
leiding zag dat er veel bekende
en ook nieuwe kinderen waren.
Er werd lekker geknutseld, getimmerd, gezaagd en geverfd.
De leiding bestaat uit een groep
enthousiaste vrijwilligers en bedenkt elke week iets anders om
te doen. Je mag natuurlijk ook
aan de slag met jouw eigen idee-

en. Ben jij ook graag creatief bezig? Alle basisschoolkinderen van
8 jaar en ouder zijn van harte welkom op vrijdagavond van 19.0021.00 uur.
De entree bedraagt €2,- per
avond. Als 21.00 uur te laat is mag
je door één van jouw ouders eerder opgehaald worden.
De ingang is via de brandtrap aan
de achterzijde van Dorpshuis De
Quakel.

Monique
Hoe denkt u over de
toekomst van Schiphol?

Fietsertje aangereden
Uithoorn - Aan de Bieslook in
Uithoorn is maandag rond 17.45
uur een fietsertje aangereden
door een automobilist. Een ambulance is ter plaatse gekomen.
Het jonge fietsertje is met onbe-

kend letsel naar het ziekenhuis
vervoerd. Hoe het ongeval heeft
kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek
naar de toedracht van het ongeval. (foto VTF)

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST VOOR
DE IPADCURSUS
“ZILVERONLINE”
2 tot 3 keer per jaar wordt er
door vrijwilligers, de iPadcursus “Zilveronline” (voor senioren!) gegeven. Deze cursus heeft als doel om senioren over de drempel te krijgen
van de digitale wereld, waarin ook zij komen te staan. Op
donderdagochtend 19 september 2019 zal de volgende cursus van 2019 weer van
start gaan met de “intro ochtend”. Om een beeld te geven
van wat de cursus inhoudt, zullen de docenten een openbare
voorlichtingsbijeenkomst houden, op donderdag 12 september 2019 van 10.00 tot 12.00
uur. Deelname aan deze ochtend is gratis.
Graag even aanmelden als u
wilt komen. Tel: 0297 567 209
HERFSTWORKSHOP
BLOEMSCHIKKEN
Dinsdag 24 september is er
een herfstworkshop bloemschikken in de Bilderdijkhof.
Aanvang 13.30 uur. De kosten zijn € 15,- p.p., incl. koffie/
thee met iets lekkers. Voor informatie of aanmelding kunt u
bellen met Irma tel. 06-24 264

047. Neemt u uw eigen snoeischaartje en mesje mee?
HERFSTBINGO
Vrijdag 20 september van
14.00 tot ongeveer 16.30 bent
u van harte welkom bij onze herfstbingo met leuke prijzen. We spelen 4 rondes met
een pauze. In de pauze trakteren wij u op een heerlijk herfstpasteitje. De zaal gaat open
om 13.30 uur. Een bingokaartje kost 50 cent.
KOFFIEOCHTENDEN
IN DE WIJK
Elke donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur in buurtkamer Meerwijk. Locatie: KDV Borus, Eendracht 17, Uithoorn
Donderdag 19 en 26 september en 3 oktober verzorgen
de leerlingen van Scholengemeenschap Thamen een heerlijk kopje koffie (met iets lekkers erbij) voor ALLE buurtbewoners. U bent welkom van
09.30 tot 10.30 uur, Den Uyllaan 4 te Uithoorn. Er zijn geen
kosten aan deze buurtkoffie
verbonden.
Elke dinsdag vanaf 10 september (m.u.v. vakanties en feestdagen) van 10.00 tot 12.00 uur
buurtkoffie bij de Bovenboog,
Johan de Wittlaan 83, Uithoorn

Uithoorn - Deze vraag stelt de
gemeenteraad de komende twee
weken aan de inwoners en ondernemers van Uithoorn en De
Kwakel. Op www.uithoorndenktmee.nl kan tot 19 september een
vragenlijst ingevuld worden, op
woensdag 18 september houden de raadsleden een gespreksavond.
Aanleiding hiervoor is het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 onder voorwaarden stapsgewijs
te laten groeien tot maximaal
540.000 vluchten. De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Een definitief besluit over
het voorstel neemt de Tweede
Kamer. Voordat de Tweede Kamer een besluit neemt, wil de
gemeenteraad van Uithoorn zelf
een standpunt innemen over de
plannen van de minister en de
gevolgen daarvan voor Uithoorn
en De Kwakel. In de aanloop daar
naartoe, willen de raadsleden
graag de mening van inwoners
en ondernemers weten en horen
wat Schiphol voor hen betekent.
Dit in zowel positieve als in negatieve zin.

een op om zijn of haar mening te
geven op de website of met de
raadsleden in gesprek te gaan op
18 september.”

Afspraken
Wethouder Hans Bouma vecht al
jaren voor het nakomen van eerder gemaakte afspraken over het
beperken van overlast: “Dit heeft
nog niet tot serieuze maatregelen geleid. Daarom wil de gemeente Uithoorn dat hinderbeperking nu eindelijk concreet
wordt. Daar blijf ik mij voor inzetten. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeenteeraad een
standpunt inneemt over de plannen van de minister. Ik roep ieder-

Raadsdebat op 17 oktober 2019
Tijdens een extra raadsvergadering op 17 oktober a.s. bespreekt
de gemeenteraad het voorstel
van de minister. Daarin nemen de
raadsleden de meningen van inwoners en ondernemers mee in
hun debat.
Dit standpunt brengen we onder
de aandacht bij Tweede Kamerleden, tijdens inspraakprocedures
en in de verschillende overleggen waar we als gemeente deel
van uitmaken.

Wat vinden inwoners
en ondernemers?
Bij het bepalen van een standpunt handelt de gemeenteraad
in het belang van alle inwoners
en ondernemers. Dat is uiteraard
niet eenvoudig. Veel mensen ondervinden hinder van Schiphol
maar er zijn ook veel mensen
die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de luchthaven. Daar
moet de juiste balans in worden
gevonden.

doek. Buiten staat een goederenkraam waar men houdbare producten kan doneren, denk onder
andere aan pasta, koffie, houdbare melk of conserven. Tevens zijn
er vrijwilligers actief als chauffeur
om de kratten naar het depot te
rijden.
Momenteel krijgen 55 huishoudens in Uithoorn en De Kwakel
een voedselbank pakket. De supermarktacties zijn een welkome
aanvulling om de wekelijkse pakketten wat uit te breiden.

Spaanse avond bij de
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 18 September wordt er weer een Wereldkeuken gehouden, met deze keer Spaanse gerechten op
het menu. Voor €5,50 kunt u aanschuiven en een hapje mee-eten,
drankjes kunt u kopen aan de
bar. De avond zal gehouden worden in sporthal de Scheg, vanaf 18.00 uur bent u welkom en
om 18.30 uur wordt het buffet
geopend. Vanwege een beperkt
aantal plaatsen vragen wij om u
van tevoren aan te melden, dan
weten wij ook zeker dat er voor
iedereen een plekje is. Aanmelden kan door een mail te sturen

De praktijk wijst echter uit dat
op latere leeftijd een instrument leren bespelen nog heel
goed kan. Het is bovendien
een hobby die je op je eigen
tijd en tempo kunt beoefenen. Vanaf een jaar na de start
kan je ook mee gaan spelen
in een leerlingenorkest waar
mensen van alle leeftijden in
meespelen. Sociaal gezien is
het dus ook heel erg leuk om
te doen.

Op www.uithoorndenktmee.nl
staat een vragenlijst in “Schiphol”
onder het kopje projecten. Daar
is ook achtergrondinformatie te
vinden zoals het voorstel van de
minister. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 19 september.
Op woensdagavond 18 september is er tussen 17.30 en 21.00 uur
een gespreksavond met raadsleden in de Thamerkerk. Bezoekers
kunnen binnenlopen op een tijdstip dat hen het beste uitkomt.

Voedselbankactie met
AH Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 14 september organiseert Voedselbank Uithoorn-De Kwakel weer een supermarktactie, ditmaal in samenwerking met AH Zijdelwaard.Van 9
tot 5 uur staat een groep enthousiaste vrijwilligers levensmiddelen in te zamelen voor cliënten
van de Voedselbank. Er zullen
vrijwilligers buiten boodschappenlijstjes uitreiken en binnen
staan vrijwilligers uitleg te geven
bij het productenplein, duidelijk
aangegeven met een groot span-

Muziekvereniging KnA is een
project begonnen voor 40,
50 en 60 plus. Het KnA orkest
hoort erg vaak na een concert
opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk
om ook een instrument te
kunnen spelen
- Jammer dat ik dat als kind
nooit geleerd heb
- Ik ben nu te oud om nog
een instrument te leren
spelen
- Ik zou het wel willen, maar
het lijkt me zo moeilijk om
noten te leren lezen

naar wereldkeukeneuroparei@
gmail.com of door een berichtje achter te laten op onze facebookpagina Wereldkeuken Uithoorn. of er een plekje is. Aanmelden kan totdat wij vol zitten,
of uiterlijk tot maandag 18/2, via
Facebook (Wereldkeuken Europarei) of mail (wereldkeukeneuroparei@gmail.com). Ook voor
eventuele vragen kunt u ons mailen. Het belooft weer een gezellige avond te worden, dus heeft u
zin om gezellig mee te eten en te
genieten van Surinaamse gerechten, neem contact op en hopelijk
zien wij u dan de 20e!

Deze week een interview
Monique Hermans, 49 jaar
oud en vorig jaar begonnen
met het leren bespelen van
een muziekinstrument. Monique heeft gekozen voor
de alt saxofoon.
Monique had in haar jeugd al
orgel gespeeld maar is na een
aantal jaren gstopt. De laatste
jaren kreeg ze weer de kriebels; maar dan moest het wel
de saxofoon worden.
In het begin was het best lastig, het noten lezen was een
beetje weggezakt en het
kost even tijd voordat je het
juiste geluid uit de saxofoon
krijgt, dat was soms hilarisch.
Het klonk dan meer als gepiep dan als muziek maar het
kwam al snel goed. In het begin oefen je echt heel vaak, je
wil toch iedere keer weer dat
instrument pakken. Je merkt
dan ook dat het al snel beter
gaat en dat je na korte tijd al
leuke melodietjes kunt spelen. Ik probeer 3 x in de week
te oefenen, dat lukt niet altijd
maar dat is niet erg.
De lessen zijn leerzaam; je
komt elke week een stukje verder. Soms lukt het even
niet zoals je zou willen maar

(49 jaar)
dan wordt je met veel geduld
van de docent toch weer op
het goede spoor gezet. Na
een half jaar les ben ik ook
in het leerlingen orkest gaan
spelen. Dat is erg leuk! Je leert
met anderen samen te spelen en een mooi muziekstuk
ten gehore te brengen onder
leiding van de dirigent. Dat
vond ik in het begin heel lastig omdat je veel geluid om
je heen hoort en je probeert
te focussen op je eigen muziek én je moet ook nog de
dirigent in de gaten houden.
Als je in het orkest speelt is
dat erg ontspannend; ik denk
even helemaal nergens anders meer aan.
KnA is een fijne vereniging om
lid van te zijn, we streven allemaal hetzelfde doel na, namelijk samen muziek maken. Dat
verbindt mensen.
De begeleiding van KnA is prima, iedereen is erg behulpzaam. Ik ga zeker door met
de lessen en het orkest! Ik zou
mensen die belangstelling
hebben of twijfelen willen
voorstellen om eens een kijkje
te komen nemen bij de repetities. Je bent echt nooit te oud
om nog een instrument te leren bespelen en het is echt
heel leuk om te doen. En naarmate ik steeds een klein beetje beter word, des te leuker ik
het ga vinden.
Over het KnA Middelbare
Muziek Meester project
Het Middelbare Muzikale
Meesters project duurt 20 lessen. In de eerste 20 lessen, die
tegen gereduceerd tarief worden gegeven voor KnA en de
conservatorium geschoolde
muziekdocenten, leer je de
basis van muziek lezen en kan
je een eenvoudige melodie
spelen op het gekozen instrument. We geven dan een concert samen met het KnA orkest, waardoor de leerlingen
ervaren hoe het is om in een
orkest te spelen, ook al is het
nog een betrekkelijk eenvoudige partij.
Welke instrumenten
kunnen worden geleerd?
In het KnA orkest zoeken we
mensen die een blaasinstrument willen leren bespelen
zoals Tuba, trombone, klarinet, trompet, hoorn, saxofoon, hobo, dwarsfluit, etc.
Meer informatie
Op maandag 16 september
om 20:00 uur is er een informatieavond georganiseerd
over het Middelbare Muziek
Meester project. U kunt u via
de email opgeven om langs te
komen door een email te sturen naar kna.opleidingen@
gmail.com. U krijgt dan aanvullende informatie toegestuurd en op de avond zelf
kunt u horen hoe het anderen
is vergaan, alle instrumenten
bekijken, vasthouden en proberen te bespelen om te zien
of een instrument bespelen
iets voor u is!
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MOOIE KWAKELSE KERMISOPTOC HT
Vervolg van de voorpagina.
En wéér waren de weergoden De Kwakel
goed gezind, want regende het de dag erna pijpenstelen, met mooi droog weer en
zelfs een zonnetje werd dinsdag 3 september de 67e optocht verreden. ’s Morgens
vroeg stonden alle 39 karren met in totaal bijna 900 deelnemers al klaar voor het
hoogtepunt van de Kwakelse kermis: de optocht. Dat de vele vriendengroepen al weken, soms zelfs maanden, bezig zijn geweest
aan hun kar was goed te zien; het zag er allemaal weer indrukwekkend uit! Sommige
thema’s speelden goed in op de actualiteit
zoals Heel Holland Jeukt over de processierups, VAR schopt alles in de war en Chateau
Wijnland. De winnaar van de optocht wordt
bepaald door het publiek dat mag stemmen
op hun favoriete kar (33%), de kinderen van
basisschool De Zon (33%) en de anonieme

jury (33%). Voor de anonieme jury worden
zes mensen uit het publiek gevraagd die bij
voorkeur niet uit De Kwakel komen om partijdigheid te voorkomen. De kinderen van
De Zon stemden dit jaar vooral op Plastic
soep, wat een troep!, maar ook op de kleurrijke kar van Gay café De Kwakelse Kast, de
prachtige trein van de Quakelse Polder Express en de brandweermannen van Firemen. Of ze vonden de kar van hun eigen papa of mama toch het allermooist! Vanuit het
publiek zijn dit jaar 1778 stemmen uitgebracht, die stemmen gingen vooral naar de
Party & Cobus, het Gaycafé, de trein en de
plastic soep. Met de stemmen van de geheime jury daar nog bijgeteld kwam als absolute winnaar Plastic soep, wat een troep! uit de
bus. Een terechte winnaar met een actueel
thema wat iedereen aanspreekt en een heel
mooi uitgevoerde kar. De Kwakel heeft genoten van weer een prachtige kermis!

Foto’s: Dirk Plasmeijer
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Grote
EHBO oefening
EHBO vereniging en
brandweer Wilnis
Communicatie essentieel
voor goed verloop van de
hulpverlening
Wilnis - Voor een hulpverlener is goed observeren, slachtoffers uitvragen en duidelijk en continu communiceren met je
slachtoffers en collega’s essentieel. Dit werd geoefend door
de hulpverleners van EHBO vereniging Wilnis en brandweer
Wilnis tijdens de grote jaarlijkse oefening. Op dinsdagavond 3 september 2019 was Donkereind in Wilnis de locatie van het in scène gezette ongeval met een tractor met
aanhanger, twee auto’s en twee fietsers. De Lotusslachtoffers speelden met verve zeer uiteenlopend letsel om de
kennis en ervaring van de EHBO’ers en brandweer te testen.
Te hard rijden
Een tractor neemt de bocht veel te snel en krap, waardoor
één te hoog opgestapelde hooibaal op een tegemoetkomende auto stort. De bestuurder zit bewusteloos en bekneld in zijn auto en wordt uiteindelijk bevrijd door de
brandweer. Daarna kunnen de aangewezen EHBO’ers hulp
verlenen. De bijrijder is een grote uitdaging voor de EHBOers met zwaar letsel aan rug en hoofd. De voorzitter van de
EHBO vereniging, Frank Hopman, legt uit: “Alleen door heel
voorzichtig te handelen kunnen de brandweer en de EHBO
nog ernstiger letsel voorkomen. Daarom is goed onderling
communiceren en een goede kennis van vaardigheden belangrijk.”
Kalmte bewaren
De voorzitter vervolgt: “De hulpverleners hadden nog een
uitdaging. In de auto zit ook een baby van nog geen jaar
oud die niet meer reageert en ademt. De EHBO’ers startten
de reanimatie tot de komst van de ambulance. De oma van
de baby zat er naast en dan komt geruststellen er ook nog
bij kijken. De emoties lopen snel hoog op in zulke situaties.
Zie dan de kalmte maar te bewaren.”
Zonder gordel
Een andere auto kan niet op tijd remmen en klapt op het andere voertuig. Deze automobilist reed zonder gordel en liep
nekletsel op doordat hij tegen het voorruit klapte. De hulpverleners zijn gelukkig getraind om slachtoffers met vermoedelijk nekletsel zo snel mogelijk te stabiliseren en om
daarbij ernstiger letsel te voorkomen.
Drenkeling
Om de chaos compleet te maken schrokken ook nog twee
fietsers zo van het ongeluk dat hun sturen tegen elkaar aanbotsten. De ene belande in de sloot en de andere valt lelijk. Het gevolg is dat de hulpverleners zich moeten bekommeren om een bewusteloze drenkeling met open botbreuk
aan het been en de tweede fietser met een gebroken schouder en schaafwonden.
Praktijkoefening
De voorzitter vertelt: “De oefening biedt genoeg uitdagingen voor de hulpverleners om hun vaardigheden te testen. Doordat we met professionele Lotusslachtoffers werken, die getraind zijn om verwondingen te schminken en
heel waarheidsgetrouw slachtoffers na te spelen, komt zo’n
oefening heel dicht in de buurt van de praktijk. Tegelijk is
dit een ideale gelegenheid om vast te stellen waar we het
aankomende seizoen tijdens de herhalingslessen extra aandacht aan gaan besteden.”
Nieuwe EHBO cursus
Zelf ook EHBO leren? In oktober start EHBO vereniging Wilnis op de woensdagavond met een nieuwe cursus EHBO
met reanimatie en AED. In de cursus komen alle basisvaardigheden van het EHBO aan bod. De cursus wordt afgesloten met een examen in het voorjaar van 2020. De cursus richt zich op EHBO vaardigheden voor het dagelijks leven, van grotere tot kleinere letsels. Op een praktijkgerichte manier leert de ervaren kaderinstructeur je wat je
kunt doen bij een kleine snee, grote bloeding, een botbreuk of beroerte, enzovoorts. Schrijf je voor 30 september in voor de nieuwe cursus EHBO met reanimatie en AED.
Dit kan via info@ehbowilnis.nl. Neem voor meer informatie contact op met Frank Hopman op telefoonnummer
(0297)285993 of mail info@ehbowilnis.nl.
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Tour de Kwakel overhandigt cheque
voor kindertehuis Nepal

het afbouwen van het dak van de
nieuwe school; waterputten voor
families in de bergen; collegegeld voor opleiding. Als deze projecten gerealiseerd kunnen worden dan is het volgende doel een
De Kwakel - De Tour de Kwakel hun envelop of bijdrage gedonieuwe auto voor Stichting ‘’Holzelf bekostigd. Fietsen worden land Building’’ Nepal.
zit erop en de prijzen zijn uitge- neerd.
reikt. Tijdens de prijsuitreiking Erik Rewijk (Kwakelaar) werkt bij plaatselijk gehuurd om de lokale Dankzij Tour de Kwakel met een
wordt naast de bekers en gewon- fysiotherapie Boot en Broersen economie te steunen. Het wordt donatie van 325,55 euro kan
nen truien ook prijzengeld uit- (Lisse). Zij organiseren een prach- geen makkie, een van de fiets- Stichting Ketaaketighar Nepaalgekeerd. Omdat niet alle deelne- tig fiets en hike-evenement in tochten is maar liefst 82 kilome- maa de kinderen een betere toemers aanwezig zijn op de prijsuit- Nepal met een inzameling ten ter met meer dan 1800 hoogte- komst bieden. Erik wil alle schenreiking heeft de Tourdirectie een behoeve van Stichting Ketaak- meters onverhard.
kers van de Tour de Kwakel beaantal jaar geleden ingesteld dat etighar Nepaalmaa. Van 20 tot 29 Met het door de deelnemers in- danken.
niet opgehaalde prijzen aan een september 2019 reizen 4 Kwake- gezamelde geld worden de vol- Wilt u deze actie sponsoren kijk
kleinschalig “Kwakels” goed doel laars en 21 medefietsers af naar gende doelen gefinancierd: een dan op https://bootenbroersen.
geschonken wordt. Naast de en- Nepal voor deze actie. Reis- ver- muur om het kindertehuis voor com/ketaaketighar/
velopjes die niet opgehaald zijn, blijf- en fietsverhuurkosten in Ne- de veiligheid om olfianten en Marga Kouw
werd er ook door de aanwezigen pal worden door de deelnemers neushoorns buiten te houden;

Kom je ook gezellig
hockeyen bij Qui Vive?
De Kwakel - Hockeyclub Qui Vive
organiseert voor kinderen die in
groep 1 en 2 van de basisschool
zitten 2 keer per jaar een blok van
8 trainingen om op een speelse
manier te ervaren wat voor leuke sport hockey is. Dit gebeurt in
het najaar en in het voorjaar op
zondagmorgen van 9.30-10.30
uur. Een super gezellige, sportieve start van de dag! Aanstaande
zondag, 15 september, gaan ze
weer van start met het najaarsblok! Kom jij ook gezellig meedoen? Jij kunt je hier nog voor

opgeven door een mailtje te sturen naar stokstaartjes@quivive.nl.
Ook kun je hier naar toe mailen
voor meer informatie over deze
trainingen. Maar ook voor andere leeftijden hebben zij natuurlijk
volop mogelijkheden om te hockeyen. Wil je kijken of hockey bij
je past? Gedurende het hele seizoen kun je instromen als nieuw
lid en je aanmelden voor 2 proeftrainingen. Kijk op www.quivive.
nl of neem voor de mogelijkheden van proeflessen contact op
via proefles@quivive.nl

KDO wint overtuigend
van Altior
De Kwakel - Na de ruime 4-0 nederlaag van vorige week zondag
tegen Hoofddorp, mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen
Altior.
In De Kwakel, wilde de ploeg van
trainer Raymond de Jong, er alles
aan doen om nog kans te maken
op de volgende ronde in het bekertoernooi. Zowel de nummer 1
als 2 gaan immers door naar de
2e ronde. Voorafgaand aan de
wedstrijd werd er een minuut stilte in acht genomen, vanwege het
overlijden van oud-selectiespeler van KDO Leo Klijn. Na een kort
ziekte bed is hij helaas op 54-jarige leeftijd gestorven.
In de eerste helft kwam KDO
voetballend goed voor de dag.
Door verzorgd positiespel en
vlotte combinaties moesten de
gasten uit Langeraar veelvuldig
hun meerdere erkennen. In de
9e minuut was het dan ook niet
gek dat de Kwakelaars op voorsprong kwamen. Na een goed
opgebouwde aanval van achteruit, was het uiteindelijk Thijs Plasmeijer die Sven Vlasman op zijn
hoofd wist te bedienen. De vrijstaande Sven kopte bekwaam
de 1-0 tegen de touwen. Vijf minuten later zorgde een corner
van Jim Klijn voor paniek achterin bij Altior. In de kluts had Bart
Hoving vervolgens het laatste
woord en schoot van dichtbij de
2-0 binnen. In de daaropvolgende hoekschop was Erik Verbruggen dichtbij de derde Kwakelse
treffer, maar zijn kopbal belandde op de rechterpaal. Na een half
uur spelen viel alsnog de 3-0 voor

KDO, nadat de Langeraarse verdediging volledig werd uitgespeeld. Mathijs van Rijn was met
een voorzet vanaf de rechterkant,
de aangever op Thijs Plasmeijer,
die van dichtbij de 3-0 binnentikte. Met deze stand werd ook de
rust bereikt.
Wisselen
In de tweede helft zakte spelniveau bij KDO bij vlagen weg. Met
enkele wissels in het veld, was het
slotakkoord alsnog voor de Kwakelaars.
In de 87e minuut maakte Bart Hoving met een schot vanaf de rand
van het zestienmetergebied de
4-0. En vlak voor tijd wist invaller Niels Ruhe met een prachtige
stift de doelman van Altior te verschalken, 5-0.
Door deze riante overwinning
is KDO van de 4e naar de 2e
plaats in de poule gestegen. Zowel Aalsmeer (zaterdag) als KDO
hebben nu drie punten behaald
uit twee wedstrijden. Het doelsaldo van KDO is +1 (5-4) en van
Aalsmeer +0 (3-3). Aankomende zaterdag spelen beide ploegen om 14:30 uur tegen elkaar in
Aalsmeer. KDO heeft hierbij genoeg aan een gelijkspel tegen
de degradant uit de eerste klasse
van vorig seizoen.
Hopelijk slagen de Kwakelaars
hierin en om dit te realiseren oefent KDO o.a. afgelopen dinsdag
om 20:00 uur tegen eersteklasser
ROAC.
Een week later kan het zich gaan
opmaken voor de eerste competitiewedstrijd tegen Pancratius.

Workshop ‘Iedereen
doet MEE!’
Uithoorn - Bijna elke trainer of
vrijwilliger komt het in de praktijk
wel eens tegen; kinderen en jongeren met afwijkend gedrag. Uithoorn voor Elkaar organiseert een workshop waarbij ingegaan wordt op afwijkend gedrag,
hoe je hier mee om kunt gaan en
hoe je het kunt voorkomen. Het
doel is om trainers en vrijwilligers
handvatten te geven, waardoor
er een veiliger sportklimaat kan
worden gecreëerd en iedereen
zich welkom voelt bij de sportverening. Het is een workshop waarbij je inzicht krijgt in verschillende kenmerken en invalshoeken
op het gebied van ‘ander’ gedrag
en hoe je daar in de praktijk mee
om kunt gaan. De reden van ‘ander’ gedrag kan verschillende
oorzaken of achtergronden hebben, bijvoorbeeld door een autisme spectrum stoornis, ADHD

of een licht verstandelijke beperking (moeilijk lerend gedrag). Er
zal ook een ervaringsdeskundige aanwezig zijn die vanuit een
ander perspectief kan vertellen
waarom het zo belangrijk is dat
er een veilig sportklimaat is. Er
wordt een interactieve workshop
van gemaakt door te vragen naar
ervaringen van de deelnemende trainers en vrijwilligers, wij horen graag waar je in de praktijk tegenaan loopt.
Ben jij trainer of vrijwilliger bij
een club op sportvereniging?
Dan kan je meedoen met deze workshop. Het is op maandag
23 september van 19.00 – 21.30
bij het Clubgebouw van UWTC,
Randhoornweg 90 in Uithoorn. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan t/m 16 september via info@videt-uithoorn.nl of
06 52 77 04 94

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 5 september vond weer de 3e kaartavond van het seizoen 2019 –
2020 plaats waaraan door 39 enthousiaste liefhebbers werd deel
genomen. Ten opzichte van vorige week werd er ditmaal laag gekaart. Bettie Verhaegh ging er namelijk met een score van 6948
punten met de eerste prijs vandoor. Op enige achterstand werd
Tineke de Munck tweede met
6616 punten terwijl Dora van der
Steen met 5 punten minder beslag wist te leggen op de derde
plaats. De poedelprijs ging deze keer naar Ploon Slof, zij haalde
5055 punten. De hieraan verbonden prijs zal haar op de eerst volgende kaartvond uitgereikt worden.

De marsenprijzen
De door DUO plant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Jacqueline
van de Bergh en Gerrit Vink.
De kadobonnen, eveneens te besteden bij DUO plant werden deze kaartavond gewonnen door
het ijzersterke koppel Riet en Cor
de Beer en Marian van Gestel en
Gonny de Kuiper. Voor de overheerlijke flessen wijn waren Joke
Rietbroek en Johan Zeldenthuis
de gelukkige.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
De eerst volgende klaverjasavond
wordt gespeeld op donderdag 12
september in de Schutse aan de
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Zes dagen mountainbiken voor een
gezond en sterk Afrika
Uithoorn - Zoals eerder vermeld
gaan twee échte Uithoornaars,
Ruud en Robbert Schuitemaker,
vader en zoon, de ‘Africa Classic’
rijden, 6 dagen mountainbiken
voor een gezond en sterk Afrika. Tijdens deze tocht zullen ze
van 5 t/m 12 oktober 2019 in 6
dagen 400 km en 4.000 hoogte
meters rondom Mount Kilimanjaro in Tanzania fietsen! Het begint nu op te schieten. Nog ruim
4 weken te gaan. Dat betekent
dat de training opgevoerd wordt!
Maar ook allerlei praktische zaken moeten nog geregeld wor-

den. Zo moesten er een visum
geregeld worden voor Tanzania.
En ook voor Kenia, waar we een
paar projecten van Amref Flying
Doctors gaan bezoeken. Afgelopen zondag was er ook een laatste bijeenkomst met de 80 deelnemers van deze Africa Classic.
Dat was een uitgelezen gelegenheid om de andere deelnemers
nog eens te ontmoeten. Ook werden de details van de reis, het verblijf nog eens doorgenomen. Inclusief allerlei praktische tips. Het
scheelt natuurlijk dat dit al vaker
georganiseerd is, er is veel erva-

ring in de organisatie. Verder kregen we ons shirt uitgereikt. Tot
slot kon iedereen nog een keer
oefenen op de MTB routes van de
Utrechtse Heuvelrug. De uitdaging van de sponsoring loopt ook
nog door. De actie van de statiegeld bonnen bij AH Zijdelwaard
leverde bijna 400 euro op. We zijn
er nog niet. We kunnen elke euro
gebruiken! Help ons! Door team
Schuitjes-2-Africa te sponsoren!
Elke euro die gedoneerd wordt
gaat rechtstreeks naar Amref Fly- * via een tikkie of een overboeing Doctors! Dat kan op een aan- king op: https://www.africaclastal manieren:
sic.nl/schuitjes-2-africa

Legmeervogels al zeker
van de volgende ronde
Uithoorn - Door in en tegen Hillegom een keurige 0-2 overwinning te behalen heeft Legmeervogels zich, een ronde voor het
eind, al verzekerd van een plaats
in de volgende ronde van de
KNVB beker. 6 punten uit twee
duels is hiervoor genoeg. Kagia,
de komende zaterdag tegenstander van Legmeervogels en HBC
staan op dit moment op 1 punt
uit twee duels. Met nog een duel
te gaan is het toch nog wel spannend in poule 15. Zowel HBC als
Kagia als Hillegom heeft nog kans
om de volgende ronde te bereiken. Legmeervogels hebben in
de poule 6 punten gehaald. Hillegom heeft 3 punten. Aanstaande
zaterdag speelt Legmeervogels
om 15.00 uur thuis tegen Kagia
en zondag Hillegom tegen HBC.
Na zondag is dan duidelijk wie er
samen met Legmeervogels in de
grote koker gaan voor de volgende nok out ronde van het KNVB
bekertoernooi. Wordt het Hillegom, HBC of Kagia? De tijd zal
het leren.
Dan het duel zelf. Vanaf de eerste
minuut laat Legmeervogels zien
dat het niet naar Hillegom is vertrokken om met een nederlaag
of met een gelijkspel terug te keren naar Uithoorn. Na het debacle
van vorig seizoen, drie wedstrijden gespeeld nul punten en nul
treffers gescoord wil Legmeervogels nu wel met overtuiging de
volgende ronde halen.
Meer in huis
Vanaf de eerste minuut is het duidelijk dat Legmeervogels wat
meer in huis heeft aan spelers
materiaal dan de gastheren. Hillegom wordt terug gedrongen
op eigen helft en komt maar nauwelijks van de eigen helft. Legmeervogels combineert goed alleen als men in de buurt van de
16 meter komt wordt er wat onzorgvuldig omgegaan met de
mogelijkheden die zich voordoen
om de score te open. De combinaties lopen dus goed alleen de
beslissende pas blijft achterwege; het is vaak te gehaast. Toch
komt Legmeervogels in de eerste helft. Na een fraaie aanval
komt de bal voor de voeten van
Daley Venghaus en hij weet de
doelman van Hillegom, Marc Hogervorst op fraaie wijze te passeren en zodoende Legmeervogels op de verdiende 0-1 voorsprong te brengen. In verdedi-

gend opzicht moet Legmeervogels wel bij de les. Zo nu en dan
weet Hillegom zich te melden in
de buurt van het 16-metergebied
van Legmeervogels en dan moet
de verdediging handelend optreden. Dat doen zij zo goed dat het
een makkelijke eerste helft wordt
voor de doelman van Legmeervogels Folke Maenhout. Dan met
nog 5 minuten in de eerste helft
te spelen als Regilio Kranenburg
een solo begint die alleen kan
worden gestopt door de doelman van Hillegom, maar heeft
daar dan wel een overtreding
voor nodig. Scheidsrechter Breedijk wijst vervolgens gedecideerd
naar de strafschop stip. Het is dan
Othman Lechkar die de bal vervolgens vanaf de strafschop stip
op fraaie wijze in het doel weet
te schieten en op deze manier de
voorsprong van Legmeervogels
weet te verdubbelen 0-2. Met deze 0-2 voorsprong voor Legmeervogels wordt dan ook de rust gehaald.
Heft in handen
Bij de start van de tweede helft is
er een klein offensief van de gastheren maar zodra Legmeervogels is ingespeeld op de situatie
neemt Legmeervogels het heft
weer in handen en probeert het
doelsaldo op te vijzelen. Maar net
als in de eerste helft is de eindpas
niet zoals het hoort te zijn waardoor het niet lukt om het doelsaldo ook in de tweede helft op te
vijzelen. Ook in de tweede helft
val er een afgekeurde treffer van
Quint Piris te noteren. Verder dan
deze afgekeurde treffer komt
Legmeervogels niet. Het is en het
blijft bij de 0-2.
Trainer Roy v d Mije was toch wel
tevreden. Legmeervogels heersten vooral de eerste helft verzuimen alleen om meer treffers te
maken. De oorzaak is dat de eindpas onvoldoende is. Bij het begin
van de tweede helft is het even
anticiperen op de spelwijze van
Hillegom . Toen dit was gebeurd
kwam het overwicht voor Legmeervogels weer terug maar net
als in de eerste helft verzuimen
wij om doeltreffend te zijn. Ook in
de tweede helft is de eindpas onvoldoende.
Rest voor Legmeervogels nog
een bekerwedstrijd in deze poule
fase. Zaterdag 14 september om
15.00 uur thuis het duel Legmeervogels zo.1 – Kagia za.1

Schaakseizoen bij “SV
de Amstel” begonnen
Uithoorn - Schaakvereniging de
Amstel te Uithoorn beleefde op 4
september bij het begin van het
schaakseizoen 2019- 2020 een
vlotte start. Traditioneel begint
het clubleven altijd met de interne competities. Dat begon weer
met de junioren competitie waarvoor meteen een grote belangstelling was. Ieder jaar beginnen
de jongsten hun eerste schreden op schaak pad te zetten en
gaan de iets oudere junioren verder met hun ontwikkeling. Zowel
jongens als meisjes doen daaraan
vol enthousiasme mee. Later op
de avond startten ook de senioren hun competitie. Liefst 25 leden konden meteen hun schaakkunsten gaan bewijzen. Daaronder zijn ook ieder seizoen dames.
In de senioren competitie kon-

den tevens een paar oudgedienden worden verwelkomd. Zij zijn
vaak door drukke werkzaamheden niet zo actief geweest, maar
hebben hun interesse in het Koninklijk Spel in die jaren nooit verloren. Het zou mooi zijn als er tevens belangstelling zou zijn van
nieuwkomers. In de nieuwere wijken van Uithoorn en De Kwakel
zijn ongetwijfeld belangstellenden voor de schaaksport. Vooral
bij de senioren zijn geïnteresseerden van harte welkom.
SV de Amstel speelt op woensdagavond in Wijkcentrum, Bilderdijkhof 1, Uithoorn, er is ruime parkeergelegenheid. Junioren starten om 19 uur,senioren
om 20.15 uur. Verdere info kan
men vinden op de site www.amstelschaak.nl
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Tim de Vries pakt titel
NK handbiken
Regio - Zaterdag 7 september
streden de handbikers in het
Vondelpark in Amsterdam om de
NK titels. Tim de Vries won met
overmacht bij de H5 klasse. Tim
reed bijna gelijk vanaf de start
solo richting de overwinning.
Met nog een week te gaan voor
de start van het WK in Emmen
was dit een mooie opsteker. Vrijdag 13 september wordt de tijdrit verreden en zondag 15 september de wegwedstrijd.
Voor Jetze verliep de wedstrijd
echter anders. Hij kreeg te maken met een lekke band en voordat er een nieuw wiel was gesto-

ken had hij een grote achterstand
opgelopen, die helaas niet meer
goed te maken was. Jetze steekt
echter in goede vorm en hopelijk
kan hij volgende week in Assen
weer vlammen.
Boels ladies tour
Van 3 t/m 8 september is de Boels
Ladies tour verreden en onze Lorena liet zich daar goed zien. Ze
reed een prima proloog en hield
de schade over de 3.8 km beperkt tot 13 seconde. De eerste
en tweede etappe wist Lorena te
winnen, hiermee pakte ze de leiding in het algemeen klassement,

De Vinken wint grillig duel
Regio - In de eerste wedstrijd van
de veldcompetitie wist De Vinken thuis de volle winst te behalen. Het duel kende bij enkele koppels nogal wat lijfelijk contact, hetgeen het kijkspel er niet
aantrekkelijker op maakte. Pas na
rust kon het Suiteteam het initiatief naar zich toetrekken. Uiteindelijk werd het bezoekende Dijkvogels met 12-10 teruggewezen.
Danique voor Fenne Al direct in
deze eerste wedstrijd moest trainer-coach Dirk van der Vliet door
een blessure bij Fenne Claassen terugvallen op reservedame Danique Pauw. Zij begon
naast Dorien Verbruggen, Kelvin
Hoogeboom en Rutger Woud in
de Vinkeveense aanval. De Vinkendefensie werd gevormd door
Lisette van der Leeden, Mariska
Meulstee, Levi Kroon en Jerom
Stokhof. Het was flink aftasten de

eerste minuten. Dat dit gepaard
ging met nogal wat schermutselingen bij enkele herenduels
maakte het voor de scheidsrechter niet makkelijker. Het aanvalsspel oogde onwennig en slordig;
veel schoten gingen mis. Pas in de
achtste minuut brak Rutger Woud
de ban, overigens direct daarna gevolgd door de gelijkmaker
van Dijkvogels. De bezoekers uit
Maasdijk kwamen via een strafworp op voorsprong, maar Mariska Meulstee nivelleerde weer. Terwijl het Suiteteam volhardde in
het misschieten en juist het verdedigingskoppel veel geduw, getrek en gedoe moest weerstaan,
liep Dijkvogels uit naar 2-4. In minuut 23 maakte Mariska 3-4, echter kort daarna waren ook de bezoekers weer trefzeker. Met de
stand 3-5 zochten beide teams
de kleedkamers op.

Bridgeclub ABC bestaat 30 jaar
Regio - Donderdag 5 september
was de eerste bridgeochtend in
het nieuwe seizoen van het dertigste levensjaar van deze bridgeclub. Dit gaan zij groots vieren
met een knal feest in Nieuwveen.
Er is zelfs een feestcommissie samengesteld, van 4 zeer competente mensen, de grootste feestneuzen uit ons midden, die een
zeer gedegen feestprogramma
hebben samengesteld.
Het feest vindt plaats op donderdag 26 september aanstaande en
het bestuur heeft flink uitgepakt.
U hoort hier meer over.
Er werd ook nog gebridged, gelukkig een vrije ronde, want er
moest soms heel diep in het geheugen gegraven worden om de
juiste keuzes te maken.
Gelukkig waren er de bridge ochtenden op Klein Schotland, waar
door veel van de leden gretig gebruik van werd gemaakt. Ook
werden er diverse nieuwe leden
verwelkomt. Er werd op tien tafels gebridged, geen stilzit deze
keer en de spelers waren door de
wedstrijdleiding door elkaar gehusseld

dit paar gaat gewoon door waar
zij het vorig seizoen mee zijn gestopt. De tweede plaats is voor
het paar Aja en John met 63,75%,
een gedegen paar, twee geroutineerde spelers die elkaar ook
goed aanvoelen. De derde plaats
was voor het paar Addie en Jeannet met 54,58%, dit paar is weer
verenigd en we zullen hier nog
veel van horen.

De Witte-lijn
Zeker niet minder dan de oranje lijn.
De eerste plaats was hier voor het
paar Greet en Ria met 60,94%, Ria
moest wel met een stok lopen,
maar dat heeft haar slagvaardigheid niet aangetast.
De tweede plaats is voor het paar
Madelon en Arnold met 59,38%,
dit paar speelt nog wat wisselvallig. De derde plaats is voor het
paar Jany en Greet met 56,25%,
een heel mooi resultaat en geheel op eigen kracht behaald
door een gelegenheidspaar. Er
werd deze ronde geen klein slem
gespeeld.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
De Oranje-lijn.
om kennis te maken met het zo
Hier was de eerste plaats voor het edele spel. Zij spelen elke donpaar Ciny en Herman met 68,33%, derdag van 9.00 tot 12.30 uur.

de witte trui en de groene trui.
Bij de derde etappe wisten 4 renners nipt voor het peloton uit te
blijven. Lorena won de sprint van
het peloton. Bij de vierde etappe kwam Lorena ten val, maar
ze kon redelijk schadevrij verder.
Vier renners bouwde een serieuze
voorsprong op en hierdoor werd
het algemeen klassement weer
op zijn kop gezet. Lorena werd
5e in deze etappe, stond 3e in
het algemeen klassement en nog
steeds in het bezit van de groene
en witte trui.
In de slotetappe wist Chiara Conzinni nipt voor Lorena te finishen.
Lorena steeg toch weer een plek
in het algemene klassement. Met
2x winst, een 2e plaats in het
eindklassement, de groene en
witte trui kan ze weer zeer tevreden zijn.
MTB Breda
Morgan Hartveldt reed 7 september weer een wedstrijd van
de landelijke jeugdcompetitie.
Met 30 deelnemers had cat 2 een
mooi en sterk startveld. Morgan
werd 7e en was hiermee vierde
bij de jongens.

En ze deden het goed. Jens 11e,
Duuk 12e, Lance 16e, Rens 17e,
Mike 28e en Lars 38e. Al met al
was dit weer een mooie ervaring
en ze hebben veel zin in volgend
jaar!

Leeuweriken
Na de thee kwam de thuisploeg
gelijk het Oranjevoetbalteam tegen Duistland herboren terug.
Kelvin Hoogeboom maakte de
aansluitingstreffer en na een snel
tegendoelpunt ging de Maasdijkse verdediging diverse keren
in de fout. Mariska werd diverse
malen onreglementair afgestopt
en Levi Kroon verzilverde beide
meegekregen strafworpen. In de
tiende minuut benutte Dorien
Verbruggen een vrije bal, maar

weer kwam Dijkvogels terug. Levi Kroon maakte 8-7 en Mariska
Meulstee zorgde voor 9-7. Vijf minuten voor tijd was de stand opnieuw gelijk: 9-9.
De laatste minuten van de wedstrijd waren duidelijk voor de
thuisploeg. Eerst scoorde Mariska haar vierde en na de 10-10 was
eerst Kelvin Hoogeboom succesvol, waarna de ingevallen juniore
Iris den Boer het karwei met een
fraaie treffer mocht afmaken: 1210.

kwam als 12e over de eindstreep.
In de 60+ wedstrijd was het Arie
Blomberg die vanaf de start in de
aanval ging en al snel sloot nog
een renner aan en zij bouwden
een mooie voorsprong op. Arie
Blomberg uit Kedichem won de
wedstrijd voor Kees van Prooien
uit De Haag. John Tromp spurtte
naar een 8e plaats.
Zondag 8 september waren de
veteranen naar de Hanzestad
Deventer gereisd. Al vroeg in de
wedstrijd bij de 70+ ontstond er
een kopgroep van 5 renners met
daarbij Guus Zantingh en zij namen een ruime voorsprong. Halverwege de wedstrijd maakten
twee renners zich los van de drie
andere koplopers en zij werden
niet meer door de drie achtervolgers ingehaald. De wedstrijd
werd gewonnen door Hans van
Bavel, die nipt Fred de Kinkelder
klopte. Guus Zantingh spurtte
naar een 3e plek. Bij de 60+ waren
wel veel demarrages maar niemand kreeg de ruimte. Met nog
3 ronden te gaan plaatste Willem
Hus uit Voorburg nog een demar-

rage en hij wist een kleine voorsprong te nemen en de wedstrijd
te winnen. John Tromp won de
spurt van het peloton en behaalde hiermee een mooie 2e plaats.

Veteranen
Zaterdag 7 september stonden
Interclub HRTC Hoorn
de UWTC veteranen in AmersTwee jeugdleden van UWTC heb- foort aan de start. Bij de 70+ was
ben zondag 8 september meege- het Fred de Kinkelder die direct
daan aan de interclub bij HRTC demarreerde maar men haalde
Hoorn. Jytte Timmermans werd hem terug.
8e bij de jeugd cat 3&4. En Sem Even na half koers ontsnapten
Amelink 16e bij de jeugd cat 5&6. drie renners en zij namen een ruime voorsprong. Zes ronden later
Jeugdklassieker de
sloten nog drie renners bij de kopBavelse Berg
lopers aan, met daarbij Guus ZanZondag 8 september gingen 45 tingh. De zes werden niet meer
renners (cat 7) van start bij de achterhaald en de sterk rijdenjeugdklassieker de Bavelse berg. de Fred de Kinkelder uit Groenlo
Voor de 6 renners, die in 2020 de won de wedstrijd voor Hans van
nieuwelingenploeg van UWTC Bavel uit Sint Anthonis. Guus Zangaan vormen, een mooie voorbe- tingh spurtte zich naar een verreiding op het komende seizoen. dienstelijke 3e plaats. Leen Blom

Klaverjassen in De Hoef
Regio - Aanstaande zaterdag
14 september om 20.00 uur
kunnen in het dorpshuis De
Springbok in De Hoef de kaarten weer geschud worden,
voor het nieuwe seizoen van
de Biljartclub De Hoef.
Ook op 12 oktober, 16 november, 14 december, 11 januari, 8
februari, 14 maart, en 11 april.

Voor de totaal score tellen
weer 5 van de 8 avonden. Gezellige kaartavonden zijn het
met leuke prijzen.
Het kaarten begint om 20.00
uur. Zaal is open om 19.30 uur.
Wij zien u graag voor een
gezellige kaartavond in de
Springbok aan de Oostzijde
61a in De Hoef.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - 3 September 2019: de meteorologische herfst is begonnen,
de scholen zijn weer begonnen
en het bridgen bij Hartenvrouw/
Hartenheer is ook weer van start
gegaan. Hoewel……Hartenheer?
Slechts enkele heren hebben tot
nu toe de stap gewaagd, als invaller of zelfs als vast lid, maar
we kunnen constateren dat het
geen storm loopt. Kom op mannen! Het is weliswaar van oorsprong een vrouwenclub, maar
al enkele jaren worden mannen
niet meer gediscrimineerd en het
is een leuke club op de dinsdagmiddag voorzien van alle moderne bridgefaciliteiten.
De middag begon met de Jaarvergadering, die zoals gebruikelijk vlot en soepel verliep. Tijdens
de vergadering werden ook de
kampioenen van seizoen 20182019 bekendgemaakt. Clubkampioen zijn geworden Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar. Ge-

feliciteerd! Het kampioenschap
in de B-lijn ging naar Rineke van
Pesch & Tiny Rijpkema, ook een
mooie prestatie.
Vervolgens was het tijd voor de
openingsdrive in twee lijnen en
de paren waren deze keer niet
op sterkte maar lukraak verdeeld.
In de A-lijn ging de eerste plaats
naar Gerda & Nel met 60,76% gevolgd door Marja & Sandra met
58,68% en op drie Matty en haar
nieuwe partner, tevens nieuw
lid Yvonne van der Wildt met
57,29%.
In de B-lijn waren Janny en Sonja het sterkst met 61,11%, tweede
werden An & Ria met 59,17% en
tenslotte gedeeld op drie Tina &
Cora en Mieneke & Anneke met
54,86%.
Volgende week begint de competitie. Als u informatie wilt inwinnen over de club stuur dan
even een mailtje aan: hartenvrouw2015@gmail.com

Danslessen bij Colijn
gaan weer beginnen!
Regio - Vanaf 20 september starten de danslessen weer bij Danscentrum Colijn. Het gaat dan om
de stijldanslessen en de salsalessen. In de afgelopen zomer is de
vloer van Danscentrum Colijn helemaal opnieuw geschuurd en in
de was gezet; hij is weer als nieuw
en klaar voor weer een heerlijk
dansseizoen.
Stijldansen bij Colijn is niet alleen dansles; het is een wekelijks
avondje uit met je partner. Natuurlijk staan de lessen bovenaan het lijstje maar ook de gezelligheid, het drankje en babbeltje
tijdens en na de lessen, maken
een belangrijk onderdeel uit van
het pakket. Daarnaast zijn er door
het hele seizoen heen vele leuke
dansavonden en activiteiten.

niet helemaal bij het begin beginnen… Voor deze mensen is de
herintredersles een uitkomst. Samen met Axel wordt er gekeken
wat er nog is achter gebleven in
de grijze hersencellen en op welke groep het niveau het beste
aansluit. Soms zijn wat extra lessen nodig, ook dit is geen probleem.
Op de donderdagavond zijn er
ook lessen voor beginners. Bij deze lessen gaan we ervan uit dat alle aanwezige leerlingen niet kunnen dansen. Kom gerust langs
voor een vrijblijvende proefles.

Salsalessen
Vanaf zondag 22 september starten ook weer de salsalessen. Deze
worden gegeven door Stephen
Cassidy van Salsa Sirena. Een fij30 jaar
ne docent die met veel kennis en
Axel en Heleen staan al 30 jaar op geduld de pasjes bijbrengt aan
de vloer; vele leerlingen hebben de bestaande of nieuwe leerlinze voorbij zien komen en soms gen. De eerste lessen zijn open
ook weer terug zien komen. Zij lessen, dat betekent dat iederbieden aan de dansers van vroe- een die belangstelling heeft, vrijger of die van andere dansscho- blijvend, deel mag nemen aan de
len een mooi gebaar; de gratis lessen. Dit geldt voor zowel de
herintreders privéles. De drem- stijldanslessen als de salsalessen.
pel om weer te beginnen is soms Meer informatie? www.dansenhoog. Wat is mijn niveau? Ik weet partycentrumcolijn.nl of bel ons:
de figuren niet meer maar wil ook 06-23180259.

Bep en Herman winnaars
openingsdrive BVU
Regio - Bridgevereniging Uithoorn (BVU) is maandagavond 9
september officieel haar bridgeseizoen 2019-2020, gestart. Met
maar liefst 36 paren, waarbij veel
nieuwkomers was het een drukte
van belang in de Scheg. In de Alijn ging de 1e plaats met 60,94%
naar de nieuwkomers Bep de
Jong en Herman van Beek. Op
een gedeelde de 2e plaats eindigden Tineke van der Sluis &
Henk van der Schinkel en Greet
& Henk Stolwijk met 57,29%, de
3e plaats ging naar Hans Wagenvoort en Nico van der Meer met
53,13%. In de B-lijn ging de 1e
plaats naar de dames Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen met
een prachtige score van 62,15%.

Op de 2e plaats Ans Breggeman
& Henk van Dijke met 59,38% en
op de 3e plaats Carla Dijkman &
Gerard van der Meer met 59,40%.
In de C-lijn ging de 1e plaats met
een mooie score van 61,11 % naar
Thea Slot & Rieneke van Pesch, op
de 2e plaats Lisa Antonioli & Bertha de Jong met precies 60,00%
en de 3e plaats ging naar Greet
& Rolf Rahn met 58,33%. Kortom
het was een mooie maar bovenal
gezellige start van de eerste competitieavond bij de BVU. Voor nadere informatie en/of lid worden
van de B.V.U. kunt u contact opnemen met onze secretaris de
heer Kees Visser tel. 06-53175165
of via de mail kees.visser55@kpnplanet.nl
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ter van de afdeling BMX Mark vd
Mast
Daarna liepen ze nog zeer geïnteresseerd rond en lieten zich informeren over wat er bij zo’n evenement komt kijken, het bmxen zelf en het recent gerealiseerde uitbreiding van de teamtentenarea en konden daarna vanaf
het VIP deck de wedstrijd volgen.
Ook de provincie Noord-Holland
is sponsor van de UCI 3 Nations
Cup wat met diverse spandoeken en banners duidelijk zichtbaar was.

Spectaculaire 3 Nations
Cup BMX bij UWTC
Regio - De internationale BMX
wedstrijd de UCI 3 Nations Cup
BMX op 7 en 8 september bij
UWTC Uithoorn was een groot
succes!
Deze grote wedstrijd wordt verdeeld over 3 landen gereden, in
mei in Duitsland, in juni in België
en nu op 7/8 september in Nederland Uithoorn, en daarmee
de grootste challenge wedstrijd
BMX van dit jaar in Nederland.
Dankzij de inzet van ca 150 vrijwilligers is een dergelijk groot
evenement mogelijk. Een hechte groep staat er het hele weekend, een aantal misschien maar
een paar uur en anderen waren al
maanden met de voorbereiding
bezig, groot respect voor allemaal, en UWTC dankt alle vrijwilligers dan ook hartelijk voor hun
tomeloze inzet!
Op vrijdag werd in record tijd
de opbouw van het evenement
voorbereid. Zo werd er een complete camping voor 120 caravans
en campers ingericht op het evenemententerrein en een deel van
het parkeerterrein, compleet met
douches, toiletten en elektra, met
dank aan Schijf BMX Tracks die
een van de sponsors van de wedstrijd was.
Om de parkeerdruk op sportpark

de Randhoorn, waar ook nog
voetbal, handbal en atletiek was
te regelen, werd de Noordammerweg als eenrichtingsverkeer
ingericht.
Er werd geparkeerd langs 1 zijde
van de weg en ook bij een aantal
particulieren en bedrijfsterreinen,
waarvoor UWTC deze van harte
bedankt voor hun medewerking.
Vervolgens kon men via een tijdelijke brug bij het UWTC terrein
komen. ’s Middags stond het dan
ook helemaal vol.
Met zo’n 600 bmxers per dag met
hun supporters en andere bezoekers en genodigden was de opkomst goed te noemen. Op vrijdagavond werd al getraind en
kwamen de bezoekers nog tot
22u ’s avonds zich melden op de
camping, waar men ondanks het
slechte weer vriendelijk werd
ontvangen door de UWTC medewerkers.

ger en kon men ook op het horecaplein zich tegoed doen aan allerlei lekkernijen
Burgemeester Pieter Heiliegers kwam samen met wethouder van sport Jan Hazen naar de
BMX baan en verrichtte na een
kort interview om 12:30 de officiele opening door op de startknop
van het starthek te drukken en
daarmee de wedstrijd laten aanvangen. Beiden werden bedankt
voor hun inbreng met de overhandiging van een aardige aandenken-plaquette door voorzit-

Uitstekend
De wedstrijd verliep zowel op zaterdag als op zondag uitstekend,
met gelukkig maar een paar valpartijen bij deze toch wel spectaculaire sport. De sfeer was goed,
het geluid was goed en vanaf de
opgebouwde tribunes was de
wedstrijd prima te volgen.
De UWTCers behaalden prima resultaten op hun thuisbaan met
finale plaatsen voor Thijs Pronk
( boys 9-10), Maddox van Deene ( boys11-12),Alec vd Mast
en Jessy Soede boys 13-14),Roy
Kater(bous15-16), Max de Beij en Dario van Dijk ( cruisers 1216), Roberto Blom( Cruisers 1729), Arjan vd Weele(cruisers
30-44),Kevin Boomkens ( men 1724) en Bart van Bemmelen, die in
de klasse Junior men de 1e plek
wist te behalen!
Al met al kan UWTC terug kijken
op een zeer geslaagde 3 Nations
Cup.

van het afgelopen seizoen bevestigde deze status door ook deze keer de hoogste score van de
avond op te eisen. Christa Leuven
en Rita Ritzen scoorden 66,25%.
Margo Zuidema en Francis Terra waren met 65,42% de op 1 na
hoogsten en Geke en Jaap Ludwig met 63,33% de op 2 na hoogsten. Hiermee is de top 3 van vorig seizoen overtuigend aan het
nieuwe seizoen begonnen.
Op de gedeelde 4e/5e plaats 2
paren met een score van 61,25%
en wel Bep Verleun en Ria van
Zuijlen en Toos Boerlage en Annie Lauwers. Ook de 6e plaats
gaf nog een 60+ score. Nel Bakker en Hans Wagenvoort scoorden 60,83%.
Tiny Rijpkema en Huub Zandvliet werden 7e met 58,75%, terwijl Piet Hein Backers en Riet
Wesselingh als combipaar precies evenveel scoorden als Paula Kniep en An van der Poel met
58,33%. Mayke Dekker en Trudy
Fernhout completeren de top 10
met 57,92%.
Op plek 11 vinden we Riet Doeswijk en Joop den Blanken met
57,5% en de 12e plaats was met
57,08% voor Tiny en Adriaan
Kooyman.
Die paren treffen elkaar dus sowieso volgende week in de A lijn.
In de 3 verschillende lijnen waar
deze paren deze week in speelden vormden zij de top 4, alles
eerlijk verdeeld dus over die 3 lijnen.

Klaverjassen in De Hoef
Regio - Aanstaande zaterdag 14
september om 20.00 uur kunnen in het dorpshuis De Springbok in De Hoef de kaarten weer
geschud worden, voor het nieuwe seizoen van de Biljartclub De
Hoef. Ook op 12 oktober, 16 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 14 maart, en 11 april.

Voetbal
’s Avonds werd in de kantine nog
de 2-nations cup voetbal Duitsland Nederland gekeken.
Op zaterdag was dan de wedstrijd, en waar de ochtendtraining nog in de stromende regen
werd afgewerkt, werd het even
voor de wedstrijd gelukkig dro-

meedoen met de cursus. Terugval
ligt namelijk altijd op de loer. Nadat je een paar kilo bent kwijtgeraakt, merken mensen op dat je
er goed uit ziet, je past dat leuke
bloesje weer en je conditie gaat
langzaam maar zeker vooruit.
Fijn! Dan slaat de stress toe. Het
loopt even niet zo lekker op je
werk en er is wat gedoe in de familie. Het feit dat er overal om je
heen veel en lekker eten is helpt
ook niet mee. Voordat je het weet
zitten de kilo’s er langzaam weer Slimness gebruikt voeding en leaan. Met dit item gaan we tijdens vensmiddelen die men overal
in de supermarkt kan kopen en
de cursus zeker aan de slag!
schrijft daarmee haar eigen recepten.
Gemeleerd
De groepen zijn altijd goed ge- Geen diëten en dure preparaten
mêleerd. Jong, oud, man, vrouw, om af te vallen. Integendeel, juist
mensen die voor het eerst gaan heel laagdrempelig. Haar cliënafvallen of die al vaker wel of niet ten roemen haar om de eenvoueerder bij Slimness zijn afgeval- dige methodiek en begrijpelijke
manier waarmee je kunt afvallen,
len.

De Kwakel - In Dorpshuis De
Quakel waren de bierdampen
van de kermis nog maar net opgetrokken toen 36 paren zich afgelopen donderdag meldden bij
wedstijdleider Joop den Blanken
om af te trappen voor het seizoen
2019-2020.
Dat was dus een wat magere opkomst, want ze hebben 49 paren
op de ledenlijst staan, maar het
is nog een beetje vakantietijd en
er zijn altijd nog wel wat andere
redenen voor afwezigheid, soms
leuke en soms ook wat minder
leuke. De paren waren in deze
1e ronde kris kras door elkaar in
3 lijnen ingedeeld, waardoor men
in alle lijnen dus A, B en C paren
aantrof.
Aan de eerste uitslagen hoeft
dus eigenlijk niet zoveel waarde
gehecht te worden, al kwamen
in alle lijnen de sterkere paren
toch wel boven drijven. Volgende
week wordt de A lijn bevolkt door
de hoogst scorende paren in de
3 lijnen van deze donderdag, de
C lijn door de paren met laagste
scores en de B lijn door de paren
met de ‘middenscores’. Vanaf volgende week is er sprake van directe promotie naar een hogere
lijn of degradatie naar een lagere
en aan het eind van het seizoen
zie je dan normaal gesproken de
globaal te verwachten rangorde,
al blijven er gelukkig altijd uitzonderingen.
Overtuigend
Het overduidelijk sterkste paar

Adios vakantiekilo’s!
Regio - De vakanties zijn weer
voorbij.
Hoogstwaarschijnlijk
hebben we in de vakantie wat vaker een extra ijsje, bbq of glaasje
alcohol genuttigd en zijn we iets
aangekomen. Tijd dus om wat
aan de overtollige kilo’s te doen!
Woensdag 18 september starten er weer 2 groepen. Er is plaats
voor maximaal 12 personen per
groep. In beide groepen zijn nog
enkele plekjes beschikbaar. Eerste groep start om 19.00 tot 20.30
uur en de tweede om 20.30 tot
22.00 uur. Slimness is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Dit houdt in dat de kosten van deze cursus (€185,-) door
meerdere zorgverzekeraars gedeeltelijk of helemaal vergoed
worden in de aanvullende pakketten. Al eerder afgevallen bij
Slimness? Dan kun je gerust weer

BVK start nieuwe
bridgeseizoen

Voor de totaal score tellen weer
5 van de 8 avonden. Gezellige
kaartavonden zijn het met leuke prijzen. Het kaarten begint om
20.00 uur. Zaal is open om 19.30
uur. Wij zien u graag voor een gezellige kaartavond in de Springbok aan de Oostzijde 61a in De
Hoef.

Bashira, 10 jaar, Syrië

maar vooral ook om de uitstekende begeleiding waarin zij ‘stringente regels’ hanteert in het belang van haar cliënten.
Slimness heeft zaterdag 14 september aanstaande tussen 09.00
en 14.00 uur een open dag.
Op deze dag kan iedereen binnenlopen voor vragen, gratis
weegmoment of opgeven voor
de cursus in groepsverband, individueel of samen of de cursus
EHBT. SLIMNESS is gevestigd op
de Bozenhoven 19a te Mijdrecht.
Meer info of opgeven afvallen in
groepsverband bezoek de website www.slimness.nl

IEDER KIND
VERDIENT EEN
EERLĲKE KANS
Save the Children geeft in de hele wereld kinderen
een gezonde start, de kans om te leren en we
beschermen ze tegen onrecht en gevaar. Wij
doen alles wat nodig is om het leven van kinderen
- en daarmee de toekomst van onze samenleving te verbeteren. Niet alleen in geval van nood,
maar elke dag weer.

www.savethechildren.nl

10.000,- voor KWF en 2.000,voor Stichting Special in Golf
Uithoorn - Vrijdag 6 september jl.
was de 22e editie van de door Lions Club Uithoorn georganiseerde Golfdag op Golf- en Countryclub Liemeer.
Een gedeelte van de opbrengst
van deze Golfdag was deze keer
voor KWF, t.b.v. wetenschappelijk
onderzoek naar methoden om
slokdarmkanker beter op te sporen en te behandelen. Dankzij onverminderd inzetten van wetenschappelijk onderzoek door KWF,

overleven steeds meer mensen
slokdarmkanker. Maar liefst tienduizend euro kon Lions toernooi
directeur Coen van Olst overhandigen aan Peter Neuhuijs van
KWF.
Ook werd aan het eind van de
dag, nog eens tweeduizend euro
overhandigd aan Cora van Rongen van de Stichting Special in
Golf. Deze non-profit organisatie
helpt mensen met een verstandelijke beperking deel te nemen

aan activiteiten op het gebied
van golf. Prachtig was het om te
zien, met wat voor een enthousiasme verschillende leden van deze organisatie op hole 12 de afslag verzorgden voor alle 23 deelnemende flights.
De succesvolle middag, met diverse sponsoren, werd afgesloten met een goed georganiseerd
diner, waarbij tijdens de loterij en
de veiling talloze mooie prijzen
en kavels werden vergeven
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De eerste stoot is een
daalder waard
Mijdrecht - De biljartcompetitie van de Biljartfederatie is op
maandag 2 september van start
gegaan. Net als vorig seizoen
strijden in twee divisies 9 teams
om de titel. Consequentie daarvan is dat per divisie elke speelavond één team vrijaf is. Elke
speelavond worden er 4 wedstrijden gespeeld met de zogenaamde Belgische puntentelling.
De winnaar krijgt 12 punten, de
verliezer voor elke 10% van zijn
of haar te maken caramboles 1
punt. Bij een gelijkspel ontvangen beide spelers 11 punten.

“Mooie bal opa”!!!
Mijdrecht - Dit regelmatig te horen op de tennisbanen van Tennisvereniging Mijdrecht. Wat was
er precies aan de hand dan? Na
de warming-up van Jeroen Wichers, waarin hij de (klein)kinderen bijbracht, hoe zij de oudere
konden uitdagen, konden de partijtjes tennis tijdens dit “Kind &
Groot/Ouder toernooi” tegen hun
opa’s/ oma,s beginnen. Dat was
werkelijk een fantastische gebeurtenis. “Je mag best wat harder slaan hoor mama”, want ook
vaders en moeders deden mee
aan dit evenement.
Er werden diverse fanatieke partijtjes gespeeld en ze
werden niet allemaal door de
“oudjes”gewonnen! Zo’n 20 deelnemers lieten zich deze dag van

hun sportiefste kant zien. De
jongste deelnemer was 4 jaar en
de oudste 70.
Een van de opa’s was zo aardig
om voor alle kinderen pannenkoeken te bakken en er werd
dan ook volop van gesmuld door
de (klein)kinderen!.
De opa’s en oma’s en ouders
dachten na deze smulpartij het
toernooitje af te kunnen sluiten,
maar daar dachten de (klein)kinderen toch anders over. Zij wilden nog wel een rondje spelen.
Het werd al snel duidelijk dat de
(klein)kinderen het enthousiasme, het fanatisme, de sportiviteit
en de talenten niet van vreemden
hebben. Een ijsje voor de (klein)
kinderen maakte de dag helemaal compleet.

Meest aansprekend was de winst
van Richard Schreurs in 19 beurten tegen Dorus van der Meer. Alleen Caty Jansen wist namens De
Merel/Heerenlux 3 te winnen van
Richard van Kolck. Met 31 punten
zullen ze niet tevreden zijn.

Tweede divisie
Bij de tweede divisie is er één
team die de volle winst behaalde,
namelijk The Peanut Bar 2 en één
team die daar slechts 1 punt van
verwijderd was, namelijk De Merel/Heerenlux 2. Garvin Wilnis van
The Peanut Bar 2 versloeg in 19
beurten Aria ten Cate van Stieva/
Eerste divisie
De Kuiper 2. Kopman Rohan JanVorig seizoen was Stieva/De Kui- maat versloeg nieuwkomer Koos
per 1 kampioen en zij wonnen Wieling, die 3 caramboles tekort
op 26 augustus ook nog de Cor kwam voor een gelijkspel. Stieva/
Scholte trofee. De verwachtingen De Kuiper 2 stelde teleur met een
voor dit seizoen zijn ook hoog ge- totaal van 24 punten. De Kromspannen. Hun start in de compe- me Mijdrecht 2 deed het niet veel
titie was echter niet zo sterk met beter met in totaal 26 punten. Temaar 30 punten. Oorzaak was de gen De Merel/Heerenlux 2 moespuike prestatie van tegenstander ten ze 3 nederlagen slikken en
Lutis/Ventilatietechniek, die de de vierde partij eindigde in een
volle buit van 48 punten binnen- spannend gelijkspel tussen Rosleepte. Beste resultaat werd ge- nald Vis en Roos Aarsman. Eindleverd door Ger Ruimschoot, die stand 26-47. Bij de overige twee
in 24 beurten Kees de Zwart ver- confrontaties tussen De Springsloeg. Er was nóg een team die al- bok 2 en ASM en Bar Adelhof 2
les wist te winnen, namelijk De en Cens waren de teams gelijkMerel/Heerenlux 1 tegen De Bil- waardiger. De Springbok 2 en
jartmakers. Dennis Kraak had het ASM wonnen ieder 2 duels. ASM
minst aantal beurten nodig (28). kon 4 punten meer noteren op
De promovendus van vorig sei- het scoreformulier. Bar Adelhof 2
zoen, De Kromme Mijdrecht 1, won drie van de vier wedstrijden,
mocht in eigen huis tegen DIO af- maar omdat Cens in elk verloren
trappen. Ze deden dat niet onver- partij 9 punten bij elkaar caramdienstelijk door 38 punten te sco- boleerden was de eindstand van
ren, maar tegenstander DIO deed 44-39 draaglijk.
het net iets beter met 43 punten.
Kees Westkamp verbaasde met Kortste partij en hoogste serie
een serie van 11. Het gelijkspel De kortste partij werd gespeeld
tussen Chris Esser en Ray Kramer door Garvin Wilnis (The Peanut
was tot de laatste beurt erg span- Bar 2) en Richard Schreurs (Bar
nend. Bar Adelhof 1 behaalde te- Adelhof 1) in 19 beurten. Procenvens 43 punten in een uitwed- tueel de hoogste serie kwam op
strijd bij De Merel/Heerenlux 3. naam van Donny Beets (28,95%).

Veenshuttle start
seizoen met fietstocht
Atalante dames 4 vertoont
kunsten bij Schilderclub AKM
Vinkeveen - Krap 3 weken oud is
de nieuw gevormde formatie van
dames 4 van volleybalclub Atalante. Door last minute afzeggingen zag de TC van Atalante zich
bijna genoodzaakt een team uit
de competitie terug te moeten
trekken, met een boete van de
volleybalbond tot gevolg. Echter,
het duo Irma Schouten & Nancy
Lijten, oud dames 1 speelsters,
zag nog een oplossing in het optrommelen van een flink aantal
ex-volleyballers die het zonder
trainen in de derde klasse competitie zouden moeten kunnen
rooien. De bal raakte verder aan
het rollen en tijdens de Wilnisse
feestweek werden de laatste namen bij elkaar gesprokkeld voor
een ploeg met het maximale aantal van 12 speelsters. De meeste dames zijn oud Dames 1 volleyballers - gestopt door blessure of anderszins, aangevuld met
een drietal jofele toernooispelers
dat al jaren meedoet aan het Assuline buitentoernooi, samen wel
in voor het gezellige avontuur.
Naast Irma en Nancy zullen Marlieke Smit, Bea Bosboom, Wendy
Bosboom, Joke Ruizendaal, Monique Verbruggen, Carin van Kouwen, Annike van Kouwen, Patricia van Dijk, Inge Bakker en Annemarie Bakker per speelavond
aantreden in wisselende teamsamenstelling.

de nieuwe locatie van de schilderclub AKM in de voormalige lagere school De Trekvogel
in Mijdrecht. De ‘Workshop op
maat’ die het Atelier de Kromme
Mijdrecht sinds dit seizoen aanbiedt leende zich prima voor het
eerste samenzijn van 10 van de
12 spelers. Met acrylverf werden
verschillende werken gemaakt,
de dames waren opgetogen over
de prettige locatie, de keur aan
kwasten en kleuren en de fleurige
kunsten die onder de volleybalvingers ontstonden. Na een ruime twee uur was de eerste gezamenlijke klus met trots geklaard.
Wil je met je team of ander groepje ook zo’n workshop doen, dat
kan!
Via de website https://atelierdekrommemijdrecht.nl/inschrijven kun je informatie aanvragen
bij contactpersoon Greet Burggraaff om op gelijksoortige manier, met of zonder docent, een
“Workshop op maat” te doen.
Op de website van de volleybalclub www.vv-atalante.nl zijn programma, prestaties en informatie
over de diverse teams te vinden.
De eerste wedstrijd van dames 4
is op vrijdag 20 september uit in
Nieuw-Vennep, 27 september zal
de nieuwe combinatie haar eerste thuiswedstrijd in De Boei spelen om 19:30.
Dames 1 speelt op vrijdag 13 september 20:00u haar eerste wedHernieuwd
strijd in De Boei, vrijdag 20 sepEen hernieuwde of eerste kennis- tember zijn zowel dames 1 als hemaking vond afgelopen woens- ren 1 om 21:15 te bewonderen
dagavond 4 september plaats in thuis in sporthal De Boei.

Vinkeveen - Prachtig weer, een
mooie route en heerlijk rustig
fietsen. Dat is een korte beschrijving van de fietstocht die 14
badmintonners van Veenshuttle
maakten.
Bij sporthal De Phoenix waren de
meesten al ver voor 9.00 uur paraat en werden de vakantie verhalen al gedeeld. Toen iedereen
er was werd onder leiding van
Joop opgestapt en de gang erin gezet. De bestemming en route was namelijk “geheim”, dus een
verrassing. Via Hofland werd naar
het Waverveens pad gefietst en
van daar richting de Baambrugse Zuwe.
Gezellig kletsend werd uiteraard al gespeculeerd waar de rit
deze dag heen zou gaan. Af en
toe wisselend van fiets partner
kwam men weer op de hoogte
van de gebeurtenissen in de afgelopen twee maanden die we
niet hadden gebadmintond. Via
de Groenlandse kade en bij afslag de Waver onder de snelweg
door de Winkeldijk op kwamen
we langs de nieuwe villawijk aan
in Abcoude. Op het terras van de
Eendracht zaten Karin en Ellie al
op ons te wachten en werd geno-

ten van de koffie met wat lekkers.
Hier vandaan werd op de fiets gestapt richting Het Gein, zuidzijde,
en langs fort Nigtevecht kwamen
we bij de prachtige nieuwe fiets/
loop brug over het AmsterdamRijnkanaal.
Na een enkele foto en film opname reden we tegen de rivier de
vecht aan en sloegen rechtsaf.
Mooie polder gezichten, prachtige oude boerderijen en natuurlijk
de uitzichten over de vecht, kan
het mooier in Nederland. Kronkelend langs de vecht kwamen we
na aardig wat kilometers in Vreeland aan.
Daar werd op het buiten terras van Lokaal Zuid de lunch gebruikt. Heerlijk ontspannen in het
zonnetje smaakte dit prima en
werden de nieuwtjes uitgewisseld.
Met veel moeite werd afscheid
genomen van het terras en weer
op de fiets gestapt. Langs de
N201 naar de A2 gefietst en daar
met een grote boog over het A2
viaduct de Vinkeveense polder in
gefietst.
Langs donkereind en via Wilnis
dorp tenslotte weer in Mijdrecht
aangekomen.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Het Open Ronde Venen
klaverjas-kampioenschap
2019 zal gehouden worden op
vrijdag 13 september 2019 in
Café de Merel, Arkenpark MUR
no 43, Vinkeveen, het klaverjassen start om 20.00 uur, aanwezig zijn om 19.45 uur voor de inschrijving, zowel dames als heren
welkom. Er zullen vier ronden van
zestien giffies gespeeld worden
en dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de kampioen
of kampioene 2019 bekend. De
kampioene van verleden jaar Carla van Nieuwkerk zal dit jaar de te

kloppen vrouw zijn. Er zijn fraaie
prijzen te winnen. Ook zal er een
tombola gehouden worden met
schitterende prijzen. Hier volgen
de datums voor de nieuwe prijsklaverjas competitie 2019/2020,
in 2019 dus 13 en 27 september,
11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december. Voor 2020,
3, 17 en 31 januari,14 en 28 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1,
15 en 29 mei, 12 en 26 juni en als
laatste avond 10 juli. Alle datums
onder voorbehoud. Voor meer
informatie: 0297-263562, e-mail
thcw@xs4all.nl.

Zonovergoten dag zorgt voor
een prachtige opbrengst!
Wilnis – Vorige week vond de
jaarlijks de Ladies Golf Dag op
Golfpark Wilnis plaats. Deze dag
wordt georganiseerd door de Soroptimisten Uithoorn/De Ronde Venen. Het park werd bezocht
door 120 enthousiaste ladies.
Er was een uitgebreid programma voor de hele dag. De golfsters liepen een Texas Scramble
over 9 holes en werden op de
holes door een sponsor getrakteert op een hapje en een drankje. De clinic-ers kregen onder leiding van 3 Pro’s les in de beginselen van het golfen. Na afloop
van het sportieve gedeelte stond
er voor iedereen een glas champagne klaar en werd men verrast
door een mooie modeshow van
Lutz Mode en Bon Nuit. In het restaurant is vervolgens de Dinch

geserveerd. Tijdens de Dinch was
er een loterij met fantastische
prijzen, gesponsord door vele bedrijven uit de regio. Voor de holehouders en sponsoren was er als
dank een aangeklede borrel. Tijdens deze borrel werd er een veiling gehouden.
Alle deelneemsters en ook zeker
de sponsoren hebben ervoor gezorgd dat deze dag een geweldige opbrengst van €13,500,- heeft
opgebracht.
Aan het einde van de dag kon de
golfcommissie dan ook met veel
trots de cheque aan de Stichting
Hoogvliegers en aan Het Vergeten Kind overhandigen. Lijkt het
je leuk om mee te doen?
De 8de editie van de Ladies Golf
Dag vindt plaats op zaterdag 29
augustus 2020.

Bridgevereniging
Mijdrecht weer van start
Mijdrecht - In het bestaan van
de vereniging is dit de veertigste start. Een mooi jubileumjaar
wacht de leden. Op zaterdag 5
oktober wordt dit gevierd met
een grote bridgedrive. De eerste
bridgeveldslagen zijn al weer geleverd de afgelopen week. De rode doubletkaartjes vlogen in het
rond en verrasten menig team.
Maandag 2 september speelde
BVM in twee lijnen. De A-lijn werd
gedomineerd door team Joke
Schiphorst met 74,58% gevolgd
door team Dick Elenbaas 65,00%
en team Chris van der Wilt met
60%. Team Gerard Telling en Joke
Schiphorst scoorde een prachtig
6hartenspel met 1 up-slag. Even
verder op speelde hetzelfde team
net als team Joke Schiphorst een
super 6sanssplel.
In de B-lijn stak team Ans de Ruiter met 62,08% de teams Jopie
de Jong 57,92% en Joop Janszen 52,92% de loef af. Team Paul
Kenter bood en speelde als enige
een mooi 4schoppenspel. Team
frans Leeuwerik speelde een
sterk 4schoppenspel met 1 upslag waar de anderen niet verder
kwamen dan het contract maken.
Donderdag 5 september werd in

drie lijnen gespeeld. In de A-lijn
waren de toppers team Fran van
der Laan 57,39%, team Rene de
Jong 54,79% en team Riet van der
Meer 52,08%.
Team Huub van der Reep pakte
een mooie winst in een spel met
4harten contract waar de overige teams in 3SA bleven. De knaller van de middag was team Rene de jong met een mooi 6 ruiten
contract.
In de B-lijn was er een gedeelde
eerste plaats door de teams Ineke Hollaardt 61,98% en team Bea
van den Heuvel 61,98%, met daar
nipt achter team Elisabeth vanden Berg 60,94%. Team jan Elenbaas toonde weer zijn vorm door
in een spel als enige 4harten contract te spelen. Team Annemarie pierrot speelde een prachtig
6sans spel.
In de C-lijn speelde team Dick
Licht zich naar de koppositie met
62,50% gevolgd de teams Ria
Versteeg en Jannie Kopper met
59,72%. Team Dick licht bood en
maakte een super 3sans spel met
3 up-slagen. Team Jannie Koppen
liet zich net intimideren me een
doublet op het 1 klaveren bod.
Het team haalde 3 up-slagen.

CSW en Montfoort delen
de punten
Wilnis - CSW speelde zaterdag
het tweede bekerduel tegen de
fusieclub Montfoort SV’19.
In een aantrekkelijk duel voor het
publiek werd er niet gescoord
terwijl er voor beide ploegen best
mogelijkheden waren om tot score te komen.
In de beginfase van de wedstrijd
was het eersteklasser Montfoort
met het meeste balbezit maar tot
echt grote kansen kon de ploeg
niet komen behoudens een paar
afstandsschoten wat geen probleem opleverde voor doelman
Rahim Gok. CSW kwam wat beter in de wedstrijd en speelde bij
vlagen prima combinatievoetbal.
Na een prachtige aanval over vele
schijven kwam de bal op links bij
Kevin Blom die een prima voorzet
gaf richting Justin Blok. De kopbal van Blok eindigde op de bovenkant van de lat. Daarna nog
een prima kans voor Blom toen
de bal langs iedereen heenging
bij een hoekschop maar ook dit
keer geen treffer. Montfoort deed
nog van zich spreken na een gevaarlijke uitbraak maar vanaf de
zijkant verdween de bal in het zij-

net en een pegel op doel werd
keurig door Gok over het doel getikt.
Na rust direct al een gigantische
kans voor Blok maar zijn schuiver werd door de doelman van
Montfoort met het been onschadelijk gemaakt. CSW voerde de
druk op en kreeg ook kansen. Na
een prachtige voorzet van Robbert Kompier kwam de bal op het
hoofd van Stefan Tichelaar die
prima inkopte maar tevens een
katachtige reflex van de doelman
van Montfoort. Even later wederom een kopbal van Tichelaar die
net naast verdween. Montfoort
bleef dreigend via de omschakeling maar de spitsen hadden het
vizier deze middag niet op scherp
staan. Aan de andere kant nog
een prima lage voorzet van Dennis Prange maar helaas niemand
voor het doel om zomaar tegen
de bal te lopen. Montfoort kreeg
nog enkele hoekschoppen maar
kopstoten verdwenen naast en
over. Zodoende zag het publiek
toch wel een vermakelijke 0-0 en
kon CSW best tevreden zijn over
het vertoonde spel.

