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“Van bedrijventerreinen moeten we gemengde 
gebieden maken, met meer ruimte voor nieuwe woningen.”

Denk mee over dit dilemma en kom naar de MeedenkMarkt op 
donderdag 14 oktober van 18.00 tot 21.00 uur in De Schutse. 

Gezonde leefomgeving • Voorzien in passende woningbehoefte • 
Duurzaamheid • Economische veranderingen • Mobiliteitsvisie  • 
Visie Horeca, Recreatie & Toerisme • Transitievisie warmte

meer informatie via de QR code of
www.uithoorndenktmee.nl/projecten+uithoorn/omgevingsvisie

Ophelialaan 116
1431 HM Aalsmeer

0297 - 32 58 37
info@witt ebolwijn.nl
www.witt ebolwijn.nl

Geldig van zon 17 t/m zat 23 oktober 2021 bij Vomar Uithoorn.
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De beide namen zijn historisch onder-
bouwd uit het verleden en worden nu 
behouden voor de toekomst. De 
naam Anemoonlaan past uitstekend 
bij de bestaande bloemenwijken in de 
Kuil. De Anemoonlaan sluit mooi aan 
op de andere snijbloemstraatnamen 
in De Kwakel, zoals Fresialaan, Chry-
santenlaan, Anjerlaan en Rozenlaan. 
Deze snijbloemen werden vroeger 
veel gekweekt in het dorp De Kwakel, 
vandaar deze keuze. Ut Hanenpad is 
in de volksmond de toegangsweg 
vanaf de Ringdijk naar het 
K.D.O.-sportcomplex. O�  cieel heet 
het ook Ringdijk. Maar het sportcom-
plex was vroeger alleen maar bereik-
baar via dit weggetje en omdat de 
familie Den Haan daaraan woonde, 
werd het al gauw omgedoopt tot “Ut 
Hanenpad”. Er staat nu nieuwbouw 
aan de Ringdijk, maar de boomgaard 
van familie Den Haan bleef behouden 
en werd in de nieuwe wijk ingepast. 
De naam Ut Hanenpad voor het pad 
door de boomgaard was dus logisch. 
Anemoonlaan en Ut Hanenpad, twee 
vliegen in één klap.

Twee broers
Stichting De Kwakel Toen & Nu had 
de twee broers Theo en Gerard den 
Haan uitgenodigd om de straatnaam 
te onthullen. Beide broers glommen 
van trots en Theo, de oudere broer, 
pinkte een traantje weg van emotie. 
Ze vonden het een heel mooi gebaar 
aan hun ouders. Hierna onthulde 
vicevoorzitter van de stichting, Dirk 
Plasmeijer, het straatnaambord van 
de Anemoonlaan. Deze namen 
blijven nu voor altijd vastgelegd in 
het dorp De Kwakel. Theo den Haan 
woont tegenwoordig in Bergen. In de 
loop van zijn leven heeft hij een 
indrukwekkend archief opgebouwd 
over De Kwakel. Sinds de oprichting 
heeft hij Stichting De Kwakel Toen & 
Nu altijd voorzien van informatie. 
Theo had bij deze gelegenheid nog 
een grote verrassing voor de stich-
ting: hij schonk zijn hele Kwakelse 
archief, boeken, papieren en heel 
belangrijk, alle foto’s gedigitaliseerd 
aan Stichting De Kwakel Toen & Nu! 
Voorzitter Ben Plasmeijer, zichtbaar 

verrast door dit gebaar, ontving het 
met open armen. Tegen broer Dirk, 
archivaris van de stichting: ‘Hier heb 
je weer wat uitzoekwerk broer!’. 
Hierna kregen Theo en zijn vrouw 
Greet een mooie bos Kwakelse snij-
bloemen en ging het gezelschap op 
de foto voor het ouderlijk huis aan de 
Ringdijk 18 (Ut Hanenpad). Met dank 
ook aan Gerard en Mariska den Haan 
voor de ontvangst op hun erf. De 
Stichting De Kwakel Toen & Nu is zeer 
blij met deze mooie archiefover-
dracht van oude Kwakelse spullen en 
gaan er in de toekomst zeker mee 
aan de slag. 

De Kwakel - Op woensdag 6 oktober zijn er twee nieuwe straatnamen 
onthuld in de nieuwe woonwijk De Rietkraag in De Kwakel. De namen 
zijn bij de gemeente Uithoorn aangedragen door Stichting De Kwakel 
Toen & Nu.

Ut Hanenpad en Anemoonlaan
Gerard en Theo den Haan bij Ut Hanenpad

Uithoorn - De voorlaatste week in 
september vond in Uithoorn en De 
Kwakel de introductieweek sport en 
spel plaats met gratis kennismakings-
lessen voor 60-Plussers. Ondersteund 
vanuit het Sportakkoord van Uithoorn 
werd het gezamenlijke initiatief van 
zes sportverenigingen door vele 
enthousiaste 60-Plussers uit Uithoorn, 
De Kwakel en Kudelstaart deelge-
nomen. De week werd afgetrapt bij 
sportvereniging K.D.O. in De Kwakel 
waar zeven deelnemers de gratis 
introductielessen Aerobics, Senior Fit, 
Yoga en Pilates volgden en belangstel-
ling toonden voor een lidmaatschap. 
Bij de roei en kanovereniging Michiel 
de Ruyter meldden zich tevens zeven 
geïnteresseerden voor kennisma-
kingslessen op rivier de Amstel. Een 
leuke middag met potentie voor 
lidmaatschap werd ervaren bij Boule 
Union Thamen, de Uithoornse Volley-
balvereniging S.A.S. ‘70 en bij de 
wandelgroep van atletiek klub AKU.

Oefeningen
Tevens konden in de Nationale Sport-
week 60 plussers deelnemen aan een 
‘triathlon’. Een gecombineerde activi-
teit met een sterk sport en spel 
karakter, speciaal voor 60 plussers die 
graag weer in beweging komen. Deze 
triathlon begon bij UWTC waar we 
kennismaakten met de mountainbike. 
Oefeningen met als doel de vaardig-
heid op de � ets te verbeteren waren 
door enthousiaste � etstrainers 
uitgezet. De oefeningen hadden al 
een aardig competitief karakter. Een 
aantal fanatieke dames namen toen al 
snel een voorsprong met het 
slalommen en het al � etsend 
verplaatsen van pilonnen. Daar vond 
al een kleine afscheiding plaats. 
Vervolgens werd er gewandeld van 
het sportpark Randhoorn naar de 
Vuurlijn waar Boule Union Thamen 
gehuisvest is. Het wandeltempo was 
indrukwekkend. Tijdens de wandeling 

konden ook anderen zich in de strijd 
voor ‘Triatleet van Uithoorn’ mengen. 
Een duidelijke mogelijke winnaar kon 
daar nog niet echt worden aange-
wezen. Tijdens het Boulen brak de 
echte strijd pas los. Vier ploegen 
streden om de eer. De verschillen 
waren niet groot maar overall vond de 
sportjury dat Carla Venema dit jaar de 
titel ‘Triatleet Uithoorn 2021’ verdiend 
had.

Afsluiten
Als afsluiting van de sportieve week 
� etsten op 26 september ruim 150 
deelnemers mee met Uithoorns 
Mooiste Fietstocht, georganiseerd 
door de toerafdeling van wielerclub 
UWTC. De drie nieuw uitgezette 
routes langs plassen en polder en 
bemande verzorgingsposten met 
bananen en energy drinks werden 
enorm gewaardeerd. Ter afsluiting 
ontving elke deelnemer onder een 
gezellig praatje in de ruime kantine 
een prachtige herinnering aan het 
zonnige slotstuk van de sportweek.
De organiserende partijen kijken met 
voldoening terug op het succes van 
de sportweek en willen naast de deel-
nemers ook alle vrijwilligers bedanken 
voor hun spontane inzet. Het is goed 
om terug te kunnen kijken op een 
week waarin naast gezellig samen 
sporten ook veel plezier werd 
gemaakt, een belangrijk sociaal aspect 
dat alle verengingen hoog in het 
vaandel hebben staan.  

Carla Venema verdiende dit jaar de 
titel ‘Triatleet 60+’ Uithoorn 2021’



Uithoorn - Het traject is 3 maanden 
geleden van start gegaan en de deel-
nemers vormen ondertussen een 
hechte groep samen. Zij zien elkaar 
wekelijks op maandagavond tijdens 
het sporten bij Motion Fysiotherapie 
onder begeleiding van Caroline 
Smeets. Hier is de sfeer motiverend 
en gezellig zo zeggen de deelnemers 
zelf “er kan worden gelachen maar 
tegelijkertijd worden we ook keihard 
aan het werk gezet”. Ook hebben de 
deelnemers inmiddels 4 individuele 
consulten gehad bij de diëtist waarin 
zij worden begeleid naar het aanleren 
van gezondere eetgewoonten. De 
groepsvoorlichting die de diëtist 
heeft gegeven over de weg vinden in 
de supermarkt gaf hierbij praktische 
handvatten. Een deelnemer zei deze 
week; “de supermarkt kost mij nu 
meer tijd omdat ik onder andere 
etiketten lees maar ik ga er met 
plezier heen. Het is voor mij nu een 
soort uitje geworden”. 

Gewicht
Ongeveer de helft van de deelnemers 
is door meer te bewegen en bewus-
tere voedingskeuzes te maken al 
gewicht verloren. En niet alleen dat: 
een deelnemer geeft aan zich altijd 
door knieklachten beperkt en angstig 
te voelen. En nu na 3 maanden 
trainen met meer gemak en zonder 
angst alle oefeningen te kunnen 
doen. En dat ook nog met een paar 
kg gewicht minder. Het totale traject 

duurt 2 jaar, waarvan het 1e hal�aar 
het meest intensief is qua bewegen 
en voeding. Het vervolg staat in het 
teken van gedragsbehoud en terug-
valpreventie. Wij als fysiotherapeuten 
en diëtisten zijn enthousiast over dit 
programma en de tot noch toe 
behaalde resultaten en starten bij 
voldoende doorverwijzingen door de 
huisarts graag heel binnenkort met 
de volgende groep! Dit leefstijltraject 
Slimmer valt onder de basisverzeke-
ring en de verwijzing gaat via de 
huisartsen in Uithoorn. 

Zie ook advertentie elders in dit blad.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 15 
oktober organiseert Koos weer een 
gezellige klaverjasmiddag in dorps-
huis “ de Boei” Kerklaan 32 in Vinke-
veen. De grote zaal is open om 13.00 
uur en het kaarten begint om 13.30 
uur precies. Het is een gezellig 
evenement met heel veel leuke 
prijzen, dus voor iedere kaarter van 
harte aanbevolen.

Wilnis - Komende weken wordt weer 
de boekenmarkt van de Ontmoe-
tingskerk in Wilnis gehouden. 
Vanwege de grote hoeveelheid inge-
brachte boeken (meer dan 10.000) en 
de ruimte wordt de boekenmarkt 
gehouden in een voormalige stal op 
de Burg. Padmosweg 147 Wilnis
De boeken staan ruim opgesteld op 
tafels gesorteerd naar thema: o.a. 
romans, thrillers, dichtbundels, 
bloemen en planten, koken, geschie-
denis, diverse hobby’s, sport, beel-
dende kunst, naslagwerken, strip-
boeken, heel veel kinderboeken 
Van ons koningshuis hebben we 
vanuit een verzameling een grote 

collectie boeken en maand/jaar 
bladen waaronder het blad Juliana 
Regina 1950 t/m 1978, het blad 
Vorsten uit de 70er jaren en vanaf 
1996-2009, Koninklijk Album nr. 1 - 11 
en nog veel meer.
Tevens is er een tafel met puzzels.
De openingstijden zijn: vrijdag-
middag 15 en 22 okt en woensdag-
middag 20 okt tussen 13.30 en 16.30 
uur en zaterdagmorgen 16 en 23 okt. 
tussen 9.30 en 12.30 uur.
De opbrengst is voor Het Johannes 
Hospitium De Ronde Venen en de 
Ontmoetingskerk.
Afrekenen kan contant of met 
QR-code. Parkeren kan op het erf.

Boekenmarkt in Wilnis

Leefstijltraject bij Slimmer 
Uithoorn

De Ronde Venen - Ben jij iemand 
die blij wordt van iets doen voor 
iemand anders, wil je je blik 
verruimen en wil je iets moois 
bijdragen aan de laatste dagen van 
iemands leven? Dan zouden we je 
heel graag verwelkomen als een van 
de vrijwilligers in het Johannes 
Hospitium in Wilnis.
We zijn op zoek naar mensen met 
verschillende talenten. Wil je graag, 
na een gedegen inwerkperiode, vrij-
williger in de zorg worden of liggen 
je talenten meer bij het ontvangen 
van bezoek, het verzorgen van de 

koffie en de thee voor iedereen die 
in huis is, het beantwoorden van de 
telefoon als gastvrouw of geeft het 
spic en span maken van het huis je 
voldoening? Kom dan naar een 
informatiebijeenkomst op dinsdag-
avond 19 oktober van 19.00 – 20.30 
of zaterdag 23 oktober a.s. van 11.00 
– 13.00 uur in het Buurhuis naast het 
Johannes Hospitium, Vossestaart 2 in 
Wilnis. Er is een coördinator en een 
vrijwilliger aanwezig, die al je vragen 
kunnen beantwoorden. Schroom 
niet, de deur staat open en de koffie 
is klaar.

Ons hospice zoekt vrijwilligers

De Ronde Venen - Op woensdag 27 
oktober start de natuur-avonturen-
club ‘beleef de herfst en winter’. Ben 
je tussen de vier en twaalf jaar? Kom 
dan met hen struinen en avonturen 
beleven in het Speelwoud. Ze gaan 
in de plassen stampen, windkracht 
10 trotseren, van een heuvel rollen 
(of sleeën), door het hoge riet 
struinen, in een berg bladeren 
springen enz. Er gaat een kar mee 
met materialen, wat drinken en een 
tussendoortje. De meeste activi-
teiten die ze gaan doen zijn buiten, 
of het waait of regent of niet. Je 
kleden op het weer is dus aanbe-
volen. De meeste activiteiten die 

jullie gaan doen staan ook in het 
50-dingenboek. Met daarin de 50 
dingen die je buiten gedaan moet 
hebben voor je 12de in de gemeente 
De Ronde Venen. Neem je boek dus 
mee, dan kun je wat je gedaan hebt 
erin afvinken. Wanneer: op de 
woensdagmiddag om de week van 
de herfst- tot aan de voorjaarsva-
kantie van 14.00-16.00 uur bij NME-
centrum de Woudreus. De ene week 
is de club voor kinderen van 4-6 jaar 
en de andere week voor 7-12 jaar. 
Zie voor exacte data en aanmelden 
de website: www.woudreus.nl. Kijk 
bij ‘activiteiten’.Adres: Pieter Joosten-
laan 28a (achter de Willisstee), Wilnis

Beleef de herfst en winter met 
De Woudreus

Abcoude - In de Dorpskerk, Kerk-
plein 45, wordt een tweedehands 
kledingbeurs gehouden op vrijdag 
22 oktober van 17.30 tot 20.30 en 
zaterdag 23 oktober van 10.00 tot 
14.00 uur. De opbrengst is bestemd 
voor de Dorpskerk en voor de 
aanschaf van een duofiets voor 
Abcoude/Baambrugge in beheer bij 
de Angstelborgh. U kunt uw kleding 

(ook baby- en kinderkleding!), 
schoenen, dekens, gordijnen enz. 
inleveren op vrijdag 15 oktober van 
13.00 tot 15.00 uur en zaterdag 16 
oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Dorpskerk. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Marjo Dierx (tel. 
281601) en Rika Donkervoort (tel. 
06-15353399). Info actie duofiets: 
www.samenvoordebuurt.nl

Tweedehands kledingbeurs 
Dorpskerk Abcoude
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester 
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Ik kreeg onlangs de vraag: Ik hoorde dat u 
donderdag in de Rick FM uitzending was om te 
vertellen over de Week van de Veiligheid. Wat 
vertelde u daar? 

Week van de Veiligheid in volle gang
De Week van de Veiligheid (11 tot 17 oktober) is in volle gang. De 
gemeente Uithoorn organiseert deze week samen met de politie en 
handhavers verschillende activiteiten rond het thema “Ben jij voorbereid 
op criminaliteit?”Net als vorige jaren zijn er bijvoorbeeld weer de Onder-
mijningscontainers te bezichtigen. Doel van de ondermijningscontainers 
(drugslab) is om alle inwoners van onze gemeente te kunnen voorlichten 
over de herkenning en gevaren van ondermijning op de gebieden van 
cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs. Bij de containers 
leggen specialisten uit hoe drugscriminelen te werk gaan. Hoe verschil-
lende drugs worden gemaakt, welke spullen zij daarvoor gebruiken, welk 
afval daarbij vrijkomt en welke gevaren de activiteiten opleveren voor de 
omgeving. De container staat op woensdag 13 oktober tussen 10 en 16 
uur op het Zijdelwaardplein en aanstaande zaterdag (16 oktober) tussen 
10 en 16 uur op het Amstelplein.

Wapens inleveren
Ook doet de gemeente Uithoorn mee aan de landelijke wapeninlever-
actie. Nog tot en met zondag 17 oktober kan iedereen zonder straf een 
wapen inleveren bij het politiebureau in Uithoorn. Je blijft anoniem en 
wordt niet gestraft voor wapenbezit. Daarmee willen de gemeente en de 
politie bijdragen aan het veiliger maken van het dorp. Mensen kunnen 
messen en andere (steek)wapens inleveren op het politiebureau aan de 
Laan van Meerwijk 6 in Uithoorn. Dat is mogelijk tussen 9 uur en 21 uur. 
Het is levensgevaarlijk om wapens op zak te hebben. Wapenbezit is niet 
voor niks een ernstig misdrijf waar normaalgesproken een zware straf op 
staat. Nu is de kans om zonder gevolgen je wapens in te leveren. Denk 
aan je toekomst en maak er gebruik van.

Veiligheid van bedrijven
De gemeente werkt samen met ondernemers aan de veiligheid van 
bedrijven en bedrijfsterreinen in de buurt. Daarom doet de gemeente 
mee aan de Dag van de Veiligheid op 14 oktober. De dag wordt georgani-
seerd door de Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn (SBBU) en heeft 
als thema “Veiligheid is een gevoel”. Op de bijeenkomst voor SBBU-leden 
en andere geïnteresseerde ondernemers ben ik ook aanwezig samen met 
wethouder Jan Hazen (Economie). We geven lezingen over veilige 
gebiedsontwikkeling en over de maatregelen die de gemeente, politie en 
handhavers nemen tegen crimineel gedrag zoals ondermijning. Bij 
ondermijning maken criminelen voor hun illegale activiteiten gebruik 
van legale bedrijven. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar 
vermengd. En dat zorgt uiteraard voor onveilige situaties. De gemeente 
Uithoorn werkt met allerlei overheidsinstanties samen in de strijd tegen 
ondermijning. Want alleen door samen te werken kunnen we een vuist 
maken tegen criminelen!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Het Diabetes Fonds afde-
ling Uithoorn en de Kwakel is drin-
gend op zoek naar collectanten die 
genegen zijn enkele uren te willen 
collecteren. De collecteweek is in de 
week van 1 t/m 6 november 2021.
Met de opbrengst van o.a. de lande-
lijke collecte, vindt wetenschappelijk 
onderzoek plaats ter voorkoming en 
bestrijding van Diabetes. 
Hoewel ze in Uithoorn/De Kwakel en 
Amstelhoek een team hebben van 
ruim 90 collectanten, bestaat er in 
een aantal wijken toch nog een 
tekort waardoor mogelijk in uw 
straat / buurt niet gecollecteerd kan 
worden en dat is zonde, toch? Vooral 
de wijk Oude Dorp en de in 2020 
opgeleverde nieuwbouwwijken, 
zouden uw hulp goed kunnen 
gebruiken! 
Er zijn ook in Uithoorn een aantal 
appartement complexen, die uitslui-
tend (in overleg met bewonerscom-

missie) door eigen bewoners mogen 
worden gecollecteerd. Welke bewo-
ners kunnen / willen daarbij helpen? 

Inmiddels leven er meer dan 1,2 
miljoen diabeten in Nederland. Het is 
dus goed mogelijk dat u, één van uw 
naasten of bekenden, aan deze ziekte 
lijdt. Met uw hulp kan het Diabetes 
Fonds de kwaliteit van leven van 
diabeten verbeteren en mogelijk 
genezen en voorkomen! De lande-
lijke collecte draait volledig op vrij-
willigers, het Diabetes Fonds 
ontvangt geen overheidssubsidie!

Niet alleen het collecteteam maar 
bovenal de diabeten (van 0 tot 100+) 
zullen u heel dankbaar zijn voor uw 
hulp bij de collecte!
Voor vragen en/of aanmeldingen bel 
a.u.b. onze collecteorganisator: 
Pauline van der Does T. 0297 568460 
of Mob. 06-28798906.  

Diabetes Fonds Uithoorn zoekt 
collectantanten

De Kwakel - Van uitstel komt gelukkig 
geen afstel. Op zaterdagavond 27 
november 2021 komen de Stones 
Sessions voor een concert naar het 
Dorpshuis de Quakel! Geen saaie, stof-
fige coverband, maar deze muzikale, 
jonge honden duiken vol overgave op 
alles wat de Stones met zich 
meebrengen. Vol rock ’n roll passie 
pakken de Stones Sessions het oeuvre 
van de Rolling Stones bij hun lurven 
met natuurlijk de grote hits Satisfac-
tion, Paint it Black, Jumping Jack Flash, 
Angie, Wild Horses en ga zo maar 
door. Wie is er niet groot mee 
geworden? We hopen jullie op 
zaterdag 27 november vanaf 20.30 uur 
te mogen begroeten in het Dorpshuis. 
Kaarten, € 15,00 per stuk, zijn vanaf 
heden te koop bij het dorpshuis de 
Quakel, Rob Hogenboom, Boterdijk 
148a, Jaap Verbruggen, Nw. Jaagpad 
126 en Wim Börger, Cyclamenlaan 5. 
Uiteraard is toegang alleen mogelijk 
na het tonen van het vaccinatiebewijs 
(QR-code), negatieve testuitslag of 
herstelbewijs (op basis van de huidige 
coranaregels).

Stones Sessions in 
dorpshuis De Quakel

Uithoorn – Op donderdag 7 oktober 
was het zover. De winnaar van ”De 
Mooiste Afvalbak” en de winnaars van 
de “Zoek de Verschillen”-wedstrijd 
kregen van wethouder Hans Bouma 
hun prijs uitgereikt. Beide 
wedstrijden waren uitgeschreven op 
de kinderpagina van de Afvalkrant 

van juni jl. In de september-editie 
werden de winnaars bekendgemaakt. 
Vincent, Lucas en Olivier kregen van 
de wethouder een leuke cadeaubon. 
De Afvalkrant is nieuw dit jaar; hierin 
is alles te lezen over afval, het afval-
beleid (grondstoffenbeleid) en afval 
scheiden.

Prijswinnaars namen prijs in 
ontvangst

V.l.n.r.: Vincent, Lucas, wethouder Hans Bouma en Olivier. 

Uithoorn - Op dinsdag 26 oktober 
start er eindelijk weer een nieuwe 
cursus Latin Dance 60+! De lessen 
worden gegeven op dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 14.30 uur in het KNA-
gebouw aan het Legmeerplein 
achter supermarkt Deen. Latin Dance 
60+ is een groepsles en gebaseerd 
op het bekende Zumba Gold (Zumba 
voor senioren) Je danst niet met een 
partner maar ieder voor zich, samen 
met de overige deelnemers. De leef-
tijd van de meeste deelnemers vari-
eert van 60 tot zo’n 75 jaar We 
werken op vrolijke en aanstekelijke 
ritmes, vaak latijns-amerikaans, zoals 
salsa, calypso en merengue. Maar 

ook andere wereldmuziek komt aan 
bod, bijvoorbeeld de indiase bolly-
wood muziek. De meeste deelne-
mers ervaren deze lessen als 
plezierig. Je werkt aan je conditie 
maar wel op een vrolijke en 
ontspannen manier. Dat is wat dans 
voor je kan doen! Ervaring is zeker 
geen vereiste bij deze lessen. Alle 
bewegingen en stapjes zijn relatief 
eenvoudig en elk dansje wordt geza-
menlijk uitgelegd en opgebouwd.
Met deze Latin Dance klas bouw je 
conditie op, train je balans en je 
spierkracht in benen en armen en 
blijf (of wordt) je soepel! Pauline 
Ottenhof, docente van deze cursus, is 

Latin Dance voor 60+’ers gaat 
weer van start!

erg blij dat de lessen weer van start 
gaan. “Door de maatregelen rondom 
Corona hebben we noodgedwongen 
de lessen moeten staken. De deelne-
mers hebben de lessen gemist en 
verheugen zich óók dat we weer 
kunnen beginnen!” Ook voor jongere 
mensen geschikt De lessen zijn ook 
geschikt als je wat jonger bent, over-
gewicht hebt of gewoon lange tijd 
niets hebt gedaan en graag weer je 
conditie wilt opbouwen. Het tempo 
van de Latin Dance 60+ lessen ligt 
gewoon iets lager en dat maakt het 
makkelijker vol te houden en te 
volgen. Er is nog plaats voor deze 
cursus dus als je interesse hebt, kom 
langs voor een gratis proefles op 26 
oktober a.s. Wil je meer informatie 
dan kun je ook mailen naar wij@
paulineottenhof.nl of even bellen 
met 06-37019252.

Uithoorn - Op een wandelpad 
tussen de Wiegerbruinlaan en de 
Industrieweg in Uithoorn is woens-
dagmiddag een oudere vrouw 
gewond geraakt bij een beroving. De 
vrouw werd aangevallen door drie 
mannen. Deze stalen de telefoon en 
de portemonnee van de vrouw. Na 
de beroving zijn de daders wegge-
rend in onbekende richting. De 
vrouw bleef gewond achter. Na de 
beroving is ze een bedrijf binnen 
gelopen en is daar opgevangen. 
Meerdere politie eenheden en een 
ambulance kwamen ter plaatse. De 
politie is met een uitgebreid onder-
zoek bezig. 

Bejaarde vrouw 
beroofd

Foto VTF

Wilnis - Op 27 oktober start EHBO 
vereniging Wilnis met een nieuwe 
EHBO cursus. Inschrijven kan nog tot 
20 oktober. De cursus wordt gegeven 
op de woensdagavond in gebouw De 
Schakel in Wilnis. Schrijf nu nog in via 
info@ehbowilnis.nl. De EHBO cursus 
beslaat 14 lesavonden. Docente Else 
leert je op een praktijkgerichte manier 
alle benodigde vaardigheden voor het 
EHBO diploma en de aantekening 
reanimatie met AED. In de cursus leer 
je adequaat eerste hulp verlenen bij 
kleine letsels zoals snijwonden, 
verstuikingen en kleine brandwonden. 
Daarnaast wordt uitgebreid behandeld 
hoe erger te voorkomen en hoe te 
handelen bij ernstigere letsels zoals 
shock door ernstig bloedverlies, 
botbreuken, hartfalen en ernstige 
brandwonden.

Meer informatie
Bij voldoende aanmeldingen en onder 
voorbehoud van de op dat moment 
geldende Coronamaatregelen, start de 
cursus op 27 oktober. De cursus wordt 
gegeven op de woensdagavond van 
19.30 tot circa 21.30 uur in Gebouw De 
Schakel in Wilnis. De opleiding wordt 
afgesloten met een examen. Bij de 
cursus zijn het EHBO lesboek, alle 
lesmaterialen en het examen inbe-

grepen. Aan het einde van de oplei-
ding, na het succesvol afronden van 
het examen, ontvang je het diploma 
Eerste Hulp van het Oranje Kruis. 
Hierna hou je met tenminste 8 herha-
lingslessen per seizoen het EHBO-
diploma actueel. In een gezellige 
groep wordt praktijkgericht gewerkt 
aan het bijhouden van de Eerste Hulp 
competenties. Daarnaast hebben alle 
leden vrije inbreng voor enkele thema-
avonden. Onder normale omstandig-
heden gaat het nieuwe EHBO jaar in 
september van start met een grote 
oefening in samenwerking met de 
brandweer. Een ideale gelegenheid 
om je vaardigheden te toetsen.
Wellicht kom je in aanmerking voor 
vergoeding van de cursuskosten door 
je zorgverzekeraar. Check de link in het 
nieuwsbericht op  www.ehbowilnis.nl 
voor een overzicht. Ben je geïnteres-
seerd? Schrijf nu snel in! Neem contact 
op met Frank Hopman op tel. (0297) 
285993 of mail  info@ehbowilnis.nl.

Laatste kans inschrijving EHBO cursus
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RUBRIEK LEZERSPOST

Net zoals ik af en toe in deze krant schrijf over de ontwikkelingen inzake 
Oud Uithoorn of een artikel maak over speciale tochtjes door de natuur 
met historische of andere bijzonderheden, laatstelijk beschreef ik vijf 
mooie wandelingen rond meren in de omgeving, wil ik ook af en toe het 
licht laten schijnen over zaken die je op een aparte wijze kan bekijken. 

Het Bastion Uithoorn
Uithoorn heeft vier forten in de directe nabijheid. Deze zijn onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam, een ring van forten om de hoofdstad heen 
om deze te beschermen. Althans dat was de gedachte toen ze gebouwd 
werden. Door de technologische vooruitgang, vooral de ontwikkeling van 
militaire vliegtuigen, zijn ze nauwelijks gebruikt en is het misschien wel 
het duurste onnodige infraproject aller tijden. Maar ja, positief is dat ze nu 
erkende monumenten en derhalve toeristische trekpleisters zijn in het 
mooie en in ieder geval ook behouden landschap eromheen en vele 
worden nu voor andere doeleinden gebruikt. In 1996 is de Stelling op de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco gekomen. In 2021 is daar de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, een verdedigingsgordel van Muiden tot de Bies-
bosch, bijgevoegd, samen nu erfgoed de Hollandse Waterlinies genoemd. 
Het bijzondere wat Uithoorn betreft is dat er zowel aan de oost-, zuid- als 
westkant een fort ligt, respectievelijk Fort bij Uithoorn, Fort a/d Drecht en 
Fort bij De Kwakel. Voorts werd de noordkant bewaakt en bestreken door 
Fort Waver-Amstel in Nessersluis . Dit is uniek en we kunnen derhalve 
binnen de Stelling zeker spreken van het Bastion Uithoorn, waarbij tevens 
Schans, Vuurlijn en sluizen een rol speelden. Dit verdient meer toeristi-
sche aandacht en kan door benoeming als Bastion van een plein, straat 
en/of bijvoorbeeld een horecagelegenheid geaccentueerd worden. In 
Weesp is er een Fort Uithoornstraat. Aardig te vermelden is ook dat er een 
Uithoornstraat is in Amsterdam, maar ook in Arnhem en zelfs in Sasolburg 
in Zuid-Afrika, een stadje ten zuiden van Johannesburg.

Kwadurodam in De Kwakel
In De Kwakel zijn veel aparte dingen te zien en te doen, uit historisch 
oogpunt of door oudere of recent opgezette activiteiten door de onder-
nemende bevolking. Regelmatig lezen we hierover in deze krant. In het 
Vondelpark van De Kwakel, oftewel de kerktuin in het centrum, is de 
laatste jaren een serie maquettes neergezet. Een molen, een kasteel en de 
oude kerk zijn in miniatuur te aanschouwen, elk met een eigen verhaal. Er 
is zelfs een hotel met gastenverblijf aanwezig in de 
Op bijvoorbeeld een fietstocht met de kinderen is het leuk eens een kijkje 
te nemen in deze bijzondere kerktuin. Wanneer zal er een oude Kwakelse 
boerderij toegevoegd worden of een ander karakteristiek gebouw of 
vervoermiddel? Dan kunnen we zeker spreken van Kwadurodam.
Thijs Boutkam

Bijzonder bekeken in Uithoorn en
De Kwakel

Uithoorn - De leden van het 
Uithoornse koor ´United´ o.l.v. 
pianist/dirigent Rob van Dijk mogen 
weer als vanouds zingen! Anderhalf 
jaar lagen de repetities stil vanwege 
de pandemie maar op 4 oktober kon 
het eindelijk: voluit en meerstemmig 
het prachtige repertoire meezingen. 
Vanaf heden strooit er geen wereld-
wijd virus meer roet in het eten en 
kan IKK United in haar thuishonk, 
kerk De Schutse, elke maandagavond 
2 uur lang naar hartenlust zingen. 
Gospel, wonderschone Engelstalige 
psalmen of een enkel fraai Neder-
lands-talig lied: alle moois passeert 

de revue op de maandagavonden 
tussen 20.00 en 22.00 uur. Groot was 
verlangen naar het eindelijk weer 
eens samen zingen na al die tijd. Aan 
alles was te merken dat in die 
behoefte ruimschoots werd voorzien. 
Na deze lange koorloze periode 
moest zelfs de altijd-kritische Rob 
erkennen: ´het viel zeker niet tegen´. 
De te verwachten schorre en krake-
rige uithalen met zang door onge-
trainde stembanden bleef uit.  

Kerkdeur
Aan de kerkdeur moesten alle stem-
groepen een QR-code als bewijs van 

Koor United zingt weer!

Uithoorn - Atletiekvereniging AKU 
organiseerde woensdag 6 oktober 
voor de 38e keer de AH Jos van den 
Berg scholierenveldloop en het 
evenement kon zich weer verheugen 
in een enorme belangstelling. 
Meer dan 700 leerlingen, leer-
krachten en ouders van het basison-
derwijs en het voortgezet onderwijs 
in Uithoorn/De Kwakel en het Veen-
landencollege uit de Ronde Venen 
hadden zich aangemeld. ’s Morgens 
werden de mensen van AKU die het 
parcours aan het uitzetten waren, 
verrast door een paar flinke buien. 
De voorspellingen voor de middag 
waren gunstig maar er werd door 
iedereen regelmatig angstig naar 
boven gekeken. Uiteindelijk viel de 
regen, op een paar korte buitjes na, 
erg mee en regelmatig kwam de zon 
door. De kleine groep kinderen die 
thuis zijn gebleven i.v.m. mogelijke 
regen, hebben jammer genoeg de 
verkeerde keuze gemaakt. Om  
14.30u. stond de eerste groep van 75 
kinderen van groep 3 klaar voor de 
start    en onder de grote belangstel-
ling van ouders, oma’s en opa’s, leer-
krachten, etc.  gingen de kinderen 
mede daardoor als een raket van 
start. 

Enthousiast
De strijd om de eerste plaatsen was 
natuurlijk groot maar het was 
prachtig om te zien dat elk kind 
enthousiast zijn eigen wedstrijd liep 
en onder de aanmoedigingen langs 
de kant probeerde zo snel mogelijk 
over de finish te komen. Elke start 
was weer een belevenis op zich met 
een enorme grote groep kinderen 
onder het startdoek die gespannen 
wachtte op het startschot. De 
kinderen van groep 4 spanden de 
kroon, meer dan 90 kinderen 
stonden aan de start.

Wisselbeker voor winnende 
scholen
Naast de individuele wedstrijd die elk 
kind leverde, was er natuurlijk de 
strijd om de wisselbeker voor de 
school. Bij het basisonderwijs door-
brak de Zon uit de Kwakel in 2018 de 
jarenlange overheersing van de 
Springschans, maar in 2019 was de 
Springschans weer de sterktste. Snel 
werd duidelijk dat de strijd om de 
wisselbeker weer om deze 2 scholen 
zou gaan. Van de Zon hadden  125 
kinderen zich aangemeld maar de 
Springschans overtrof met 145 deel-
nemers dit aantal. Leerkrachten en 
de OR hadden hun uiterste best 
gedaan om zoveel mogelijk kinderen 
aan de start te laten komen. 
Een mooie uitdaging voor volgend 
jaar voor de andere scholen. 
Het werd een nek aan nekrace tussen 
de Zon en de Springschans en met 
maar 12 punten verschil kon de 
Springschans na een sportieve strijd 
de wisselbeker mee naar huis nemen. 
De Kwikstaart eindigde als 3e achter 
de Zon in het eindklassement. 
Het Veenlandencollege, de afgelopen 
twee jaar al winnaar van de wissel-
beker, had zich met extra trainingen 
voorbereid op deze editie van de 
loop en dat betaalde zich uit maar 
vooral bij de lagere klassen was het 
Alkwin sterk vertegenwoordigd. Met 
veel moeite kon het Veenlandenvol-
lege het Alkwin College en het 
Thamencollege achter zich houden. 
Het verschil met het Alkwin College 
was minimaal dus dat belooft wat 
voor volgend jaar.

Uitslagen Basisscholen
Groep 3: Meisjes 1. Romy Wismeijer 
2. Anna van Diemen 3. Emma 
Houtman. Jongens 1.Bram Metselaar 
2. Yuvan Patankar 3. Ben Ten Pas
Groep 4: Meisjes 1. Taissiya Logvina 

AH Jos van den Berg Scholierenveld-
loop geweldig loopevenement

2. Jill Verhoef 3. Noraly Koymor. 
Jongens 1. Siem Verlaan 2. Monsif 
Bakida 3. Jaysan Carreira
Groep 5: Meisjes 1. Lize ten Pas 2. 
Tessa Bezuyen 3. Jaylin Meyer. 
Jongens 1. Xander Meekel 2. Kevin 
van Schie 3. Devin Kwant
Groep 6: Meisjes 1. Joy van Dijk 2. 
Yasmine Rekelhof 3. Lea van den 
Berg. Jongens 1. Jip Hofmeister 2. 
Mike van Ettinger 3. Daniel Luyt
Groep 7: Meisjes 1. Babette van Rijn 
2. Suus Hogenboom 3. Maud van 
Kessel. Jongens 1. Xavi Ramirez 
Serrano 2. Natnael Habetsion 
Gebremeskel 3. Joshua Schreuder
Groep 8: Meisjes 1. Nynke Veen 2. 
Charlotte de Ridder 3. Frederique 
Essenius. Jongens 1. Robin van 
Montfoort 2. Jay van Kempen 3. 
Christiaan Penning

Voortgezet onderwijs
Klas 1: Jongens 1. Mark Westrap 2. 
Boaz 3. David Pietersen. Meisjes 1. 
Esmee Kriger 2. Jet Snoek 3. Sophie 
Tinholt
Klas 2: Jongens 1. Ruben Eikelboom 
2. Philip Wolfers 3. Sky Deforny. 
Meisjes 1.Sophie Droog 2. Phileine 
van Hoever 3. Laura van Luinen
Klas 3 en hoger: Jongens 1. Ethan 
Hartsvink 2. Sjoerd Zuiderduin 3. Cas 
van Veen Meisjes 1. Mette 2. Fleur 3. 
Floor
Leerkrachten/ouders: Heren 1. 
Justin Gering 2. Jos Hoogeveen 3. 
Cyrille Koolhaas. Dames 1. Mayra 
Slootweg 2. Carmen Entius 3. 
Alexandra Yankovich

AKU als organiserende vereniging 
kan weer terugkijken op een zeer 
geslaagd evenement en wil langs 
deze weg alle vrijwilligers bedanken 
voor hun onmisbare inzet en sponsor 
AH Jos van den Berg voor de onder-
steuning van de scholierenveldloop.

vaccinatie tonen. Daarna kon de 
anderhalve-meter-maatregel los 
worden gelaten. Dat was tevens het 
startsein van een nieuw zangseizoen, 
dat hopelijk veel mooie momenten 
brengt. Met name de sopranen en 
bassen zouden best wat versterking 
kunnen gebruiken. Zodat de muzi-
kale balans tijdens de talrijke optre-
dens in kerken in de regio nog beter 
is. Nu het koor United weer op stoom 
lijkt, kunnen alle koorleden zich 
verheugen op het samen zingen, wat 
goed blijkt te werken tegen stress 
maar waar een mens ook gewoon blij 
van wordt. Natuurlijk moet nog wel 
de nodige voorzichtigheid in acht 
worden genomen, want gezondheid 
en veiligheid blijven voorop staan. 

Uithoorn - Het Diabetes Fonds afde-
ling Uithoorn en de Kwakel is drin-
gend op zoek naar collectanten die 
genegen zijn enkele uren te willen 
collecteren. De collecteweek is in de 
week van 1 t/m 6 november 2021. 
Met de opbrengst van o.a. de lande-
lijke collecte, vindt wetenschappelijk 
onderzoek plaats ter voorkoming en 
bestrijding van Diabetes. Hoewel ze 
in Uithoorn/De Kwakel en Amstel-
hoek een team hebben van ruim 90 
collectanten, bestaat er in een aantal 
wijken toch nog een tekort waardoor 
mogelijk in uw straat / buurt niet 
gecollecteerd kan worden en dat is 
zonde, toch? Vooral de wijk Oude 
Dorp en de in 2020 opgeleverde 
nieuwbouwwijken, zouden uw hulp 
goed kunnen gebruiken! Er zijn ook 
in Uithoorn een aantal appartement 
complexen, die uitsluitend (in overleg 

met bewonerscommissie) door eigen 
bewoners mogen worden gecollec-
teerd. Welke bewoners kunnen / 
willen daarbij helpen? Inmiddels 
leven er meer dan 1,2 miljoen 
diabeten in Nederland. Het is dus 
goed mogelijk dat u, één van uw 
naasten of bekenden, aan deze ziekte 
lijdt. Met uw hulp kan het Diabetes 
Fonds de kwaliteit van leven van 
diabeten verbeteren en mogelijk 
genezen en voorkomen! De landelijke 
collecte draait volledig op vrijwilli-
gers, het Diabetes Fonds ontvangt 
geen overheidssubsidie! Niet alleen 
het collecteteam maar bovenal de 
diabeten (van 0 tot 100+) zullen u 
heel dankbaar zijn voor uw hulp bij 
de collecte! Voor vragen en/of 
aanmeldingen bel a.u.b. onze collec-
teorganisator:  Pauline van der Does 
T. 0297 568460 of Mob. 06-28798906.  

Diabetes Fonds Uithoorn zoekt 
collectantanten
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Aalsmeer - We doen allemaal ons 
best om leuk voor de dag te komen. 
Outfit, haar, make-up, dat alles draagt 
bij aan hoe jij eruit ziet en hoe je je 
voelt. Maar het begint bij de basis. En 
de basis van je look staat of valt met 
je lingerie. Van der Schilden Lingerie 
staat garant voor de ultieme lingerie-
beleving. De stylistes van Van der 
Schilden zijn opgeleid om je te laten 
ervaren wat de juiste lingerie kan 
doen. Afhankelijk van jouw wensen 
en je lijf, zoekt de styliste de perfecte 
set om jouw figuur te optimaliseren 
waardoor je zelfvertrouwen een 
boost krijgt. 
In oktober ligt de focus op je borsten. 
Borstkanker wordt onder de 
aandacht gebracht en dus ook de 
artikelen welke nodig zijn vooraf-
gaand en na een borstoperatie. Van 
der Schilden Lingerie is al jaren hét 
adres in de regio voor het aanmeten 
van borstprotheses, deelprotheses 
en protheselingerie, maar vooral ook 
voor eerlijk en gedegen advies en 
alle aandacht voor jou.

Win een stylingssessie 
Tot en met 31 oktober kun jij een 
bekende kans laten maken op een 
lingeriestylingssessie compleet met 
de voor haar perfecte set! Geef in de 
winkel door wie jij deze sessie graag 

zou gunnen en wie weet ben jij de 
winnaar. Daarnaast ontvang je in de 
maand oktober bij aankoop van een 
lingerieset een waszakje cadeau. Laat 
je verrassen door het aanbod van de 
nieuwe collectie Van der Schilden en 
ervaar de aandacht en expertise van 
de stylistes. Zij zien je graag in de 
winkels in Aalsmeer (Raadhuisplein) 
en Alphen aan de Rijn. 

Juiste lingerie is de start van 
een zelfverzekerde look

Regio - Goed nieuws! De Techniek 
Driedaagse gaat door! Gelukkig laten 
de versoepelingen rondom de coro-
namaatregelen het toe om ook dit 
jaar een groots techniekfestijn te 
kunnen organiseren. Twee aanpas-
singen zijn echter noodzakelijk: dit 
jaar is er géén Open Avond voor de 
ouders én deze editie is alleen voor 
de groepen 7 en 8. Op 9, 10 en 11 
november ontdekken zij van alles 
wat met techniek te maken heeft: 
programmeren, metselen, bouwen 
en repareren. De Techniek Drie-
daagse vindt weer plaats bij FN 
Kempen, Oosterlandweg 45 in Mijd-
recht. Projectleider Karin Wateler is 
opgelucht dat de Techniek Drie-
daagse dit jaar weer in haar fysieke 
vorm kan doorgaan. “Dit wordt de 
vijfde editie van het techniekfestijn 
voor leerlingen uit de regio De 
Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop 
en Aalsmeer”, vertelt zij. “Na vijf jaar 
investeren, beginnen nu de eerste 
vruchten zich af te werpen; meer 
leerlingen kiezen voor een techni-
sche richting. Het is dus belangrijk 
dat we volhouden en continuïteit 
genereren. Hoewel we ook een 
passend alternatief hadden bedacht, 
is het heel fijn dat de Techniek Drie-
daagse gewoon in haar originele 
vorm kan plaatsvinden.”

Nieuw! Duurzaamheidsplein 
Naast alle workshops die worden 
aangeboden op het gebied van 
Automotive & Logistiek, ICT, Agri-
techniek, Bouw, Robotica, Installatie-
techniek en Metaal & Kunststof, 
lanceert TechNet Amstel & Venen dit 
jaar: het Duurzaamheidsplein. 
“Hier maken leerlingen kennis met 
alle innovatieve techniek rondom 
windenergie, zonnepanelen, water-
stofauto’s en elektrische fietsen”, 
vervolgt Karin. 
“Leerlingen ervaren hier dat afval een 
nieuwe grondstof kan zijn, bouwen 
een windmolen met zonnecellen, 
leren alles over isolatie en vloerver-
warming in een woning, bouwen een 
circulaire pennenbak van sloophout 
en repareren kapotte apparatuur 
zodat het niet vervangen hoeft te 
worden. 
Al deze duurzame oplossingen en 
toepassingen vragen om techniek.”

Corona maatregelen
Voor bezoek aan de Techniek Drie-
daagse is een coronatoegangsbewijs 
(vanaf 13 jaar) en Identiteitsbewijs 
(vanaf 14 jaar) nodig. Neem dit 
bewijs bij voorkeur digitaal mee; 
liefst op de CoronaCheckApp. Symp-
tomen of huisgenoten met klachten? 
Blijf dan thuis.

Techniek Driedaagse gaat door!

De vorige bijeenkomst van PUSH werd door meer dan 100 mensen bezocht.

Regio - Welke gevolgen hebben de 
geluidsoverlast en de uitstoot van 
schadelijke stoffen van Schiphol op 
onze gezondheid? Waarom starten er 
meer vliegtuigen van de Aalsmeer-
baan dan van de Polderbaan? 
Waarom zijn zo weinig woningen in 
Uithoorn geïsoleerd tegen de 
geluidsoverlast van vliegtuigen? De 
antwoorden op deze vragen komen 
aan bod tijdens een speciale infor-
matieavond voor bewoners op 1 
november in de kantine van de 
Legmeervogels.Een nieuw kabinet 
besluit straks of Schiphol de 
komende jaren gewoon verder mag 

groeien. En of de Aalsmeerbaan dan 
nog meer belast mag worden. Maar 
wat betekent dat voor de gezond-
heid van inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel? Hoe kun je als omwo-
nende nog meepraten om de kabi-
netsplannen straks te beïnvloeden? 
PUSH (Platform Uithoorn Schiphol 
Hinderbeperking) organiseert op 1 
november een informatieavond 
waarop antwoorden worden 
gegeven op de vele vragen die leven 
en de invloed van Schiphol op het 
leefklimaat in Uithoorn en De Kwakel. 
Experts van de GGD, RIVM, Gezond-
heidsraad, ziekenhuis AMC en ook 

Informatieavond over impact 
Schiphol op leefklimaat

van Schiphol en LVNL (luchtverkeers-
leiders) beantwoorden vragen van 
omwonenden. Ook worden ideeën 
en suggesties opgehaald en daarna 
aan de minister van I&W en Schiphol 
aangeboden. De inloop is vanaf 
19:30 u en presentaties van een 
aantal experts beginnen om 20:00 u. 
Daarna zijn er tot 22:30 u over 
verschillende onderwerpen informa-
tiestands ingericht, waarin je zelf in 
gesprek kunt gaan met experts. De 
bijeenkomst vindt plaats in Clubhuis 
De Legmeervogels, Randhoornweg 
100, 1422 NE Uithoorn. Meld je z.s.m. 
aan (verplicht vanwege corona) op 
pushuithoorn@gmail.com want vol = 
vol. 
Voor meer informatie over PUSH: 
www.pushuithoorn.nl

Uithoorn - Syntrus Achmea maakt 
plannen voor een ingrijpende 
verbouwing van het winkelcentrum 
aan het Amstelplein: de leegstaande 
kantoren gaan plaats maken voor 74 
appartementen en de passage veran-
dert in een modern en aantrekkelijk 
winkelcentrum. Wethouder Jan 
Hazen: ‘Met deze verbouwing is een 
flinke investering gemoeid. Het resul-
taat mag er dan ook zijn: een econo-
mische impuls voor de zittende 
ondernemers, een kwaliteitsimpuls 
voor het centrum en 74 betaalbare 
huurappartementen. Precies het type 
woningen waar in Uithoorn behoefte 
aan is.’ Het college van Burgemeester 
en Wethouders staat dan ook positief 
tegenover het initiatief van Syntrus 
Achmea en wil onder voorwaarden 
meewerken. 

Samen voor kwaliteit
Het huidige winkelcentrum kampt 
met leegstaande kantoren en oogt 
gedateerd. Dit is aanleiding geweest 
voor Syntrus Achmea voor het 
maken van een plan. Wethouder 
Hazen: ‘De gemeente is blij dat 
Syntrus Achmea van plan is om te 

investeren in winkelcentrum Amstel-
plein. Een dergelijke investering kan 
Syntrus Achmea alleen doen als het 
plan financieel haalbaar is en dat is 
een hele zoektocht geweest. Dit 
betekent wel dat er weinig ruimte is 
om de plannen te veranderen. 
Andere plannen met bijvoorbeeld 
minder appartementen zijn namelijk 
niet haalbaar gebleken. ‘Het alterna-
tief is dat de plannen niet doorgaan 
en we het winkelcentrum laten zoals 
het nu is. Iets waar wij als college in 
ieder geval liever niet voor gaan.’

De woningen
Als de plannen doorgaan, wordt het 
winkelcentrum ingrijpend gereno-
veerd: er komt een moderne 
passage, het dak wordt aangepast, 
de vloeren worden vervangen en er 
komen nieuwe entrees. Aan de 
buitenkant krijgen het winkelcen-
trum en de bestaande gevels een 
hedendaagse uitstraling. De apparte-
menten komen op de plek waar nu 
de kantoren zitten. Om ruimte te 
maken, wordt de bebouwing hoger. 
Langs de Koningin Máximalaan 
komen drie woonlagen met een 

Plannen voor een ingrijpende renovatie 
van Winkelcentrum Amstelplein

zogenaamde ‘terugliggende’ vierde 
laag. Dit betekent dat deze woonlaag 
vanaf de grond nauwelijks te zien is. 
Aan het Amstelplein is een slanke 
woontoren ingetekend van 10 lagen 
met op de hoek een terugliggende 
elfde laag. Wethouder Hazen: ‘Deze 
woontoren wordt even hoog als de 
huidige torens van de Schanskerk, 35 
meter. Met deze toren krijgt het 
centrum een extra hoogte-accent.’ 

Uitwerking onder voorwaarden
Een van de voorwaarden die het 
college aan de verdere uitwerking 
van het initiatief stelt: zorgvuldige 
aandacht voor communicatie met de 
omgeving. Wethouder Hazen: ‘Het 
college is benieuwd hoe de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel over de 
plannen denken. Syntrus Achmea zal 
met geïnteresseerden en belangheb-
benden in gesprek gaan en wij zullen 
de mening van de inwoners 
meenemen in de besluitvorming 
over het initiatief.’ U kunt op allerlei 
manieren meer over de plannen 
horen en uw mening geven. Meer 
informatie daarover is te vinden op 
www.herontwikkelingamstelplein.nl.
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Uithoorn -  Donderdag 7 oktober 
was weer de eerste bridgeronde voor 
de competitie. Dat was ook duidelijk 
te merken, er kwamen toch wat meer 
leden binnen met strakke gezichtjes 
van de spanning.
Het viel ook niet mee na zoveel tijd 
weer voor het egie te bridgen.
Er werd wel op negen tafels 
gebridged, 5 in de A-lijn en 4 in de 
B-lijn, gelukkig geen stil zitters.

A-lijn
Eerste was hier het paar Ada en Willy 
met 56,77%, dit was niet de bedoe-
ling Willy, voorzitster worden en dan 
maar gelijk de eerste plaats opeisen.
Tweede was het paar Addie en 
Jeannet met 56,23%, van deze twee 
valt moeilijk te winnen, zo gedegen 
spelen zij. Derde was het paar Alice 
en Els met 53,13%, je kon wel zijn dat 
Els bevrijdt was van het voorzitter-
schap, zij speelde veel gedurfder.
Het is wel verdacht dat de voor-
namen van de eerste drie plaatsen 

met een A beginnen, toch een foutje 
van de nieuwe computer?

B-lijn
Eerste was hier het paar Nel en Leny, 
met 59,03%, bijna al de eerste ronde 
een 60% score op het formulier.
Tweede was hier het paar Leni en 
Greet, met 53,47%, Greet een nieuw 
lid en dan gelijk maar de tweede 
plats op eisen, heel knap. Derde was 
hier het paar Lucas en Henny met 
50,69%, dat hadden we wel verwacht 
van dit doorgewinterde stel. Het 
begin zit er op, maar het beloofd een 
spannende competitie te worden, 
vooral in de A-lijn waar 7 paren op 
een score kwamen die maar 6,77% 
van elkaar verschilde. Als u interesse 
heeft in bridge, kom dan  eens langs 
in Het Buurtnest om kennis te maken 
met het zo edele maar moeilijke spel. 
Wij spelen elke donderdag van 9.00 
tot 12.30 uur, dus u heeft de hele 
middag nog om voor u zelf in te 
vullen.

Bridgeclub ABC

De Kwakel - Nadat in het vorige 
weekend 2 wedstrijden verregend 
waren voor Thamen Honkbal 1, kon 
er op zondag 10 oktober op een 
mooie nazomer weer gespeeld 
worden. Op eigen veld tegen Cromti-
gers. In de 1e inning komt Thamen 
als eerste door en worden er 4 

punten gescoord door o.a. een drie-
honkslag van Soerka. Dezelfde 
Soerka is in de 2e inning wederop 
productief en slaat M Schouten een 
tweehonkslag. Dit brengt de score op 
6-0. Ondertussen weet Cromtigers 
niet te scoren, als gevolg van de fout-
loze Thamen verdediging en goede 

Walk-off voor Thamen Honkbal 
1 tegen Cromtigers

pitchen van Hoekstra. In de 3e inning 
slaat Van Hoek een honkslag en weet 
hij thuis te bereiken op wederom een 
driehonkslag van Soerka: 7-0. In de 
6e inning bijt Cromtigers van zich af. 
R Luttik slaat een honkslag en weet 
uiteindelijk binnen te lopen op de 
honkslag van Kamstra. Voordat 
Cromtigers echt gevaarlijk kan 
worden, zet Thamen nogmaals aan in 
de 7e inning. Rikken is in de ploeg 
gekomen, slaat een honkslag en 
scoort op de honkslag van Blonk. Als 
Koole dan een 2-run homerun slaat, 
brengt dat de score op 10-1. Het slot-
akkoord is voor Rikken. In de 8e 
inning slaat hij een honkslag waarop 
J Vogelaar kan scoren en de walk-off 
een feit is: 11-1. Soerka is absolute 
man of the match met een slagge-
middelde van .800 en z’n goede 
pitchen. Ook mag niet onvermeld 
blijven dat Blonk met .750 ook een 
geweldige wedstrijd heeft gespeeld. 
Op donderdag 14 oktober staat de 
laatste thuiswedstrijd op het 
programma tegen The Herons H1. 
Aanvangstijd 19:30 uur. 

Regio - Afgelopen zondag vond de 
derde editie van de Dijkentocht 
plaats. De omstreeks 450 deelnemers 
beleefden een superdag: na een 
winderige en regenachtige week was 
het zondag windstil, zonnig en 16*. 
Ook het wederom verrassende 
parcours droeg eraan bij  dat de 
wandelaars stuk voor stuk enthou-
siast en bijzonder goed gemutst 
waren.  Zelfs dat het bij pauzeplek 
Het Nirwana door de enorme 
opkomst soms wat langer duurde om 
een hemels aardbeien-roomtaartje te 
bemachtigen mocht de pret niet 
drukken: een plek in het zonnetje in 
de prachtige theetuin was al een 
traktatie op zich. Enkele kilometers 
verderop bij de finish bij Poldersport 
was het een gezellige boel op het 
terras en werd er volop verder 
genoten. De twee langste afstanden, 
de 12 en de 20 km, kregen een 
verrassend stuk door de Uithoornse 
Polder voor de schoenen. Vanaf Half-
wege op de Drechtdijk ging het over 
particulier terrein langs de Molen-
vaart. Daar moest ook nog een hilari-
sche passage over een zijsloot 
gemaakt worden, om vervolgens vlak 
voor de voormalige vuilstort bij de 
Amstel uit te komen. Ook de hele 
speciale doorsteek vlak voor de finish 
was magisch: vanaf de Vuurlijn over 
het (particuliere) terrein van VBC 
Verde. Daar liep men langs het 
laatste stukje moerasbos van de 
gemeente om vervolgens via de tuin 
en de schuur(!) van de familie Kanters 
op de Boterdijk aan te belanden.
De Derde Dijkentocht zat erop, veelal 

Dijkenlopers door weergoden 
verwend

Wilnis - Op eigen veld boekte CSW 
zaterdag de 2e overwinning van het 
seizoen. Tegen Delta Sports ’95 stond 
er na negentig minuten spelen een 
1-0 stand op het scorebord maar als 
CSW deze middag alle kansen had 
benut dan had deze uitslag veel 
hoger uit kunnen vallen.
Vanaf het beginsignaal was het CSW 
dat de touwtjes stevig in handen 
nam en de eerste helft speelde zich 
dan ook voornamelijk af op de helft 
van Delta Sports. CSW creëerde legio 
mogelijkheden 
maar vergat zichzelf te belonen voor 
het goede spel. Bij de spaarzame 
keren dat Delta Sports een tegen-
aanval plaatste was de verdediging 
van CSW goed bij de les om dit 
onschadelijk te maken. 
Het wachten was op de voorspong. 
Matt Veerhuis leek voor deze voor-
sprong te gaan zorgen maar stuitte 
op de prima doelman van Delta 

Sports. Voor CSW was het nog eens 
extra moeilijk op een opening te 
vinden met zoveel mensen achter de 
bal aan de kant van Delta Sports. 
Eindelijk na een half uur spelen 
kwam voor CSW de bevrijdende 
treffer. Jelle van den Bosch werd in 
de zestien aangespeeld en wipte de 
bal behendig over zijn tegenstander 
en gaf daarna de doelman geen 
schijn van kans door de bal in de 
uiterste hoek te schieten. De mooiste 
kans voor rust was voor Dave Corne-
lissen die prachtig werd vrijgespeeld 
door Veerhuis maar het schot van 
Cornelissen ging ver over.

Niet capituleren
Na rust wederom een aanvallend 
CSW maar langzamerhand begon 
Delta Sports wat meer aan aanvallen 
te denken maar echte grote kansen 
bleven vooralsnog uit. CSW bleef de 
bovenliggende ploeg en bleef jagen 

Terechte zege CSW

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde de JB1 van hockeyvereni-
ging Mijdrecht de laatste wedstrijd 
van de voorcompetitie. 
De jongens hadden tot nu toe alles 
gewonnen en stonden er reeds roos-
kleurig voor. De tegenstander was 
deze keer de nummer 2 uit de 
competitie, die theoretisch nog 

kampioen konden worden als ze de 
JB1 met acht doelpunten zouden 
verslaan. 
De jongens, die werkelijks getraind 
worden door Calvin Donker en Ivo 
Boogaard, hadden natuurlijk geen 
zin om de winst uit handen te geven 
en na 1 minuut was de toon al gezet 
door te scoren. 

Dat ging zo’n acht goals door en toen 
was de wedstrijd afgelopen. Na 
afloop verwend met taart, waarvan 
ook de tegenstanders uit Beverwijk 
mochten meegenieten. De winst 
resulteert er in dat de JB1 een klasse 
hoger gaan spelen, maar eerst herfst-
vakantie en twee weken rust met 
wedstrijden!

HVM JB1 kampioen voorcompetitie

op de tweede treffer om zodoende 
de wedstrijd in het slot te gooien. 
Het kreeg minder kansen als in de 
eerste helft omdat vooral bij de 
laatste bal de juiste precisie ontbrak, 
maar de mogelijkheden die er 
kwamen werden wederom onscha-
delijk gemaakt door de doelman. 
De paal bracht ook nog een keer 
redding voor Delta Sports na een 
inzet van een eigen speler. Doordat 
de tweede treffer niet viel bleef Delta 
Sports hopen op een tegentreffer die 
er dan ook bijna kwam. 
De rechtsbuiten van Delta Sports 
werd vrijgespeeld maar zijn inzet 
werd tot ieders opluchting aan de 
kant van CSW met de voet gestopt 
door doelman Rahim Gok. Delta 
Sports probeerde het nog wel maar 
de CSW verdediging wenste niet te 
capituleren. Na het laatste fluitsig-
naal opgeluchte gezichten aan de 
kant van CSW na deze overwinning 
die eigenlijk veel hoger uit had 
moeten vallen.

weer over particulier terrein  dat  
alleen voor deze gelegenheid was 
opengesteld. Ze hebben nu alweer 
zin in de volgende editie!
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Door Roos Uithol

Uithoorn - Als onderdeel van de 
afspraken in het Nederlandse 
Klimaatakkoord werken lokale over-
heden in 30 regio’s aan het opstellen 
van een Regionale Energiestrategie 
(RES). Onderzoeken waar en hoe het 
beste duurzame elektriciteit op land 
(wind en zon) kan worden opgewekt, 
is een voorbeeld van deze afspraken. 
Zo wordt o.a. via regionale energielo-
ketten samenwerkingen tussen 
gemeenten, lokale organisaties, het 
bedrijfsleven en burgers gestimu-
leerd om woningen duurzaam te 
maken. Ook in de gemeente 
Uithoorn wordt daaraan aandacht 
besteed. De gemeente wil vooral 
inzetten op zon op grote (bedrijfs)
daken en zijn er voor particulieren 
ook regelingen ter bevordering van 
zonnepanelen op het dak. De 
gemeente Uithoorn heeft een proac-
tieve houding om te helpen de 
klimaatdoelen te halen, zo lijkt het. 
Volgens de Vereniging van Eigenaren 
(VvE) Buitenhof blijkt het in de prak-
tijk toch anders te liggen en is het 
voornemen om de andere kant van 
de medaille weer te geven.

Na besluitvorming in de ledenverga-
dering van de VvE Buitenhof, is door 
de leden de wens uitgesproken voor 
het verder verduurzamen van het 
wooncomplex d.m.v. het plaatsen 
van zonnepanelen. In de loop van 
2019 is, na afstemming met de 
gemeente Uithoorn, contact gelegd 
en een afspraak gemaakt met een 
energiecoach van de gemeente. 
Gezien de omvang van dit investe-
ringsproject (ca. 800 zonnepanelen 
voor 94 woningen) heeft de energie-
coach van de gemeente Uithoorn, 
uiteindelijk eind oktober 2020 het 
verzoek overgedragen aan de 
projectleider Duurzaamheid van de 
gemeente Uithoorn.  “Regelmatig en 
zeer intensief is er overleg geweest 
met de projectleider Duurzaamheid 
van de gemeente. In het overleg 
heeft uitvoerig uitwisseling plaatsge-
vonden over het opstellen van een 
plan van aanpak, de communicatie, 
de advisering, het huidige elektra 
verbruik, de mogelijke besparingen 
en mogelijke subsidies. Er werd 
aangegeven dat dit verduurzaampro-
ject, een prestigeproject voor de 
gemeente Uithoorn kon worden,” 
vertelt Han Bezuijen, een vertegen-
woordiger van de zonnepanelen 

commissie VvE Buitenhof,  over de 
toen nog voorspoedige opstart van 
het project.

Vanaf begin 2021 komt daar veran-
dering in. De omvangrijke casus 
wordt overgedragen naar de nieuwe 
projectleider Duurzaamheid, van wie 
de VvE wel een enthousiaste indruk 
krijgt. Toch ontstaat er plotseling 
vertraging. Een QuickScan wordt nog 
gesubsidieerd en andere activiteiten 
worden uitbesteed aan dure externe 
commerciële adviseurs. Vervolgens 
hoort de VvE vier maanden niets 
meer vanuit de gemeente. Pas na 
vele rappelbrieven en telefoontjes 
neemt de gemeente weer contact 
op, maar nog altijd laat de inhoude-
lijke advisering en begeleiding op 
zich wachten. Voor VvE Buitenhof is 
het een raadsel met vragen als waar 
het in de schakel vastloopt en 
waarom. Han Bezuijen: “We kregen 
echt de indruk, dat we dit gezamen-
lijk gingen oppakken. Dat wil niet 
zeggen dat wij helemaal gaan leunen 
op de gemeente en we gaan er ook 
zelf geld voor uittrekken. Maar het 
gaat over een project dat heel 
omvangrijk is, waarvoor wij steun, 
begeleiding en coaching nodig 
hebben. Zo moeten er leidingen 
door de woningen heen naar de 
meterkasten. Het is niet zoals nieuw-
bouw waarbij dat gelijk geregeld kan 
worden. Binnen dit complex heb je 
tevens met zo’n 14 verschillende type 
woningen te maken. Dat maakt het 
een wooncomplex met complexen! 
Tijdens de bouw in 2008 is dat ook 
kenbaar gemaakt. Elke week was er 
wel een bouwopzichter aanwezig om 
te controleren of alles goed ging.”

Voorzitter van VvE Buitenhof Arjan 
van der Maas haakt in op de 
complexiteit van het wooncomplex. 
De terughoudendheid vanuit de 
gemeente zou volgens hem daaraan 
gelinkt kunnen zijn, naast nog 
missende expertise: “Al heeft men de 
kennis niet binnen het eigen port-
folio, daarom zou een groot orgaan 
als een gemeente juist moeten 
instappen. Bovendien zijn er lijntjes 
naar de omliggende gemeenten. 
Daar spelen zich ook dit soort zaken 
af, dus kunnen we niet van elkaar 
leren? En als wij de pioniers worden 
hier in deze regio, dan wil je er tijd en 
energie in steken. Ook voor derden, 
want als wij succesvol zijn in de 
plaatsing, afronding en in de ener-

gieopbrengst, zal dat als een lopend 
vuurtje rondgaan. Zelfs op landelijk 
niveau, want de expertise kan 
worden geëxploiteerd naar andere 
regio’s.” Han Bezuijen: “Het zou echt 
moeten worden gezien als een 
bijzonder project waaruit veel kennis 
en kunde kan worden geleerd. In 
Uithoorn zijn wij de eerste waar het 
op deze schaal onder handen kan 
worden genomen. Maar kijk nu eens 
naar bestaande woningen en appar-

Verduurzamen VvE Buitenhof Uithoorn

tementencomplexen van andere 
VvE’s. Daar kan ook interesse zijn 
voor een vergelijkbaar project dat 
complexiteit meebrengt. In Uithoorn 
heb je genoeg platte daken waarop 
zonnepanelen kunnen worden 
geplaatst.” 

VvE Buitenhof wil graag geholpen 
worden, maar het geduld begint op 
te raken. Daarom wordt er al het initi-
atief genomen. Zo is contact met een 
VvE van een zustercomplex in Breda. 
Met dezelfde architect is het gebouw 
een kopie van Buitenhof, met het 
verschil dat er al zonnepanelen 
bovenop het dak liggen.
Han Bezuijen: “We gaan in Breda 
kijken wat we aan informatie, besluit-
vorming, werkwijze en aanpak 
kunnen meenemen. Hoe men een 
project als dit goed van de grond 
heeft gekregen met behulp van de 
gemeente en de regionale corporatie 
energietransitie.” Daarnaast is de VvE 
begonnen met offertes van leveran-
ciers aan te vragen. Met het 
aanvragen mist de vereniging de 
deskundige begeleiding die een 
gemeente in huis heeft. Arjan van 
der Maas: “De gemeente heeft bouw-
kundige opzichters en allerlei energie 
coaches opgeleid. Ze beschikken ook 
over bouwtekeningen, berekeningen 
en allerlei rapporten rondom dit 
appartementencomplex. Maak 
daarom gebruik van de bestaande 

informatie die er is.” Han Bezuijen: 
“We willen graag dat er gecontro-
leerd wordt of de juiste keuzes 
worden gemaakt. Dat we groen licht 
krijgen als het aan alle eisen voldoet 
en andersom als er iets niet haak is 
dat op tijd kan worden ingegrepen.”

Beide heren geven aan de gemeente 
niet aan de schandpaal te willen 
nagelen, maar wel een actievere 
houding zouden willen zien. Zeker 
als de burger zelf de hand uitreikt om 
met de (semi)overheid samen de 
energietransitie aan te pakken. De 
VvE Buitenhof wil samen uitvoerings-
scenario’s opstellen, dat volgens hen 
op dit moment alleen nog maar 
ambitieuze papieren plannen zijn. 
Arjan van der Maas: “We weten alle-
maal dat 2030 er aankomt. Dus wat 
gebeurt er als het 2028 is en we zijn 
nog te ver verwijderd van de doel-
stellingen die we behaald willen 
hebben? Dan gaat het mogelijk 
onder hoge druk lukken, maar kan 
dat niet beter gefaseerd worden 
gedaan? Die transitie moet en gaat 
komen. Als je er bij blijft zitten wordt 
die doelstelling niet gehaald. Dat is 
wat ik als grote boodschap naar de 
gemeente wil propageren. Er wordt 
een mooi beeld geschetst dat we het 
samen als burger en lokale overheid 
gaan doen, maar de situatie tot 
dusver is de andere kant van de 
medaille.”
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De Ronde Venen - Op woensdag 6 
oktober was het eindelijk zover:de 
jongens van groep 8 mogen op het 
Cruyff Court De Ronde Venen laten 
zien wat ze goed kunnen en het 
allerliefste doen: een meesterlijk 
potje voetballen. Wat een feest om 
deze enthousiaste jongens zo 
geweldig bezig te zien! Ronde na 
ronde verslaan ze andere teams, 
enorm fanatiek en met een slim 
uitgedacht samenspel. Louis van 
Gaal zou er zijn petje voor afnemen 
en eigenlijk had hij dit gewoon even 
moeten zien. Een sterk team met 
elkaar, geen solo’s die tot niets leiden 
maar elkaar de bal aanspelen richting 
het ultieme doel: Street Wise Cup 
kampioen 2021! Goed gedaan groep 
8, op naar de Regiofinales!

Groep 8 van OBS De Eendracht is Street 
Wise Cup Kampioen!

Mijdrecht - Het team JO12-1 van 
Argon (Thijs, Otis, Noan, Mees, Sam, 
Ryan, Bjorn, Isa, Thomas en Julian 
onder leiding van Bas en teamma-
nager Vincent) is de competitie goed 
begonnen. Na 6 wedstrijden 
gespeeld te hebben werden ze afge-
lopen zaterdag kampioen van de 

poule. Het was een overtuigende 
overwinning, de wedstrijd eindigde 
met een stand van 15-4, waarbij 
iedereen wel een keer had gescoord. 
Het team is erg blij met de trainings-
pakken van sponsor Van Schie en 
hoopt hierin nog veel mooie 
wedstrijden te kunnen spelen.

Argon JO12-1 kampioen

Vinkeveen - Zaterdag 9 oktober 
vond de tweede toernooidag plaats 
voor de allerjongsten van Atalante. 
Na een team  op de eerste dag trad 
Atalante dit keer aan met twee 
teams. Team Vinketoppers: Hannah, 
Eleana, Maud, Noa, Roos en Team 
Veentoppers: Demy, Isabella, Lynn en 
Rikki. Bij de mini-volleyballers zijn er 
meerdere niveaus waarbij de 
kinderen van vangen en door-
draaien  doorgroeien naar het stan-
daard volleybalspelletje waarbij alles 
op de volleybalmanieren gespeeld 
wordt. De Vinketoppers en Veentop-
pers nemen deel op het een na 
hoogste niveau waarbij de ballen in 
3-en gespeeld moeten worden maar 
waarvan de tweede bal nog een 
vangbal is. Vaak mooiste niveau om 
naar te kijken omdat er meer rally’s te 
zien zijn. De Veentoppers beten het 
spits af. In het begin even wennen 
aan de hal, tegenstander en spel, 

maar naarmate de wedstrijd 
vorderde ging het steeds beter. Er 
werd goed geserveerd waardoor het 
team veel punten binnen 
haalde.  Ook reageerde het team 
alert op elke bal. Zodra het lukte de 
eerste bal omhoog te passen snelden 
de andere teamleden er heen  om 
deze te vangen. Na de vangbal moet 
je als speler blijven staan en van de 
plek waar gevangen is naar een 
medespeler gooien die deze bal er 
vervolgens overeen moet spelen. Dit 
is best moeilijk, lukte niet altijd, maar 
wel hele mooie ballen gezien met 
onder andere de net op de training 
geoefende onderhandse achterover 
gespeelde ballen over het net.
De Veentoppers hebben de eerste 
wedstrijd tegen geduchte tegen-
stander Martinus Amstelveen puik 
gewonnen. Daarna moesten ze een 
tandje bij zetten tegen VVO. Eerste 
set verloren maar heel mooi terug-

Atalante Toppers in actie gekomen en de tweede set heel 
spannend met 1 punt verschil 
gewonnen. De laatste wedstrijd werd 
het eveneens een gelijk spel. Een 
super score voor een nieuw starten 
team! Ondertussen begon twee 
velden verderop ook de Vinketop-
pers aan hun wedstrijden. Zij hebben 
vorig jaar al even mogen proeven 
aan de competitiedagen. Nu ook 
startend op het een na hoogste 
niveau. Voor de Vinketoppers was het 
in de eerste wedstrijd even wennen 
aan de grotere tegenstanders, maar 
zij kwamen al gauw snel op dreef. 
Ook hier sterke serve met daarbij 
mooie reddingen en slim afgemaakte 
ballen wat resulteerde in een over-
winning op SAS uit Uithoorn.
In wedstrijd 2 tegen VHZ Side-Out 
was het team even wat minder 
geconcentreerd. Er werd nog steeds 
goed gespeeld, maar ze waren soms 
net een fractie te laat en maakten 
niet altijd de beste keuzes. Hierdoor 
werd er nipt verloren van VHZ. 
De laatste wedstrijd was tegen de 
lange spelers van VCH Set up. De 
eerste set boden de meiden knap 
partij. Alles ging goed, alleen werd 
de derde bal net te makkelijk 
gespeeld op VCH. Hierdoor kregen ze 
menig smash om de oren, maar ze 
verdedigden als een kei. Uiteindelijk 
maakte VCH het verschil met hun 
service en ging deze toch nog kans-
loos verloren. De tweede set bleven 
de meiden vechten en VCH werd een 
paar keer afgefloten vanwege 
netfouten. De service liep als een 
trein en de tweede set werd geheel 
onverwachts, maar heel dik verdiend 
naar de Vinketoppers. Zo werd deze 
dag afgesloten met een heel grote 
glimlach en een goed gevoel.

Mijdrecht - Voor het door van 
Walraven gesponsorde Atlantis 2 
stond afgelopen zaterdag de thuis-
wedstrijd tegen Sporting West 3 op 
het programma. Dit zou op papier 
een gelijkwaardige tegenstander 
moeten zijn. Met 5 punten staat 
Sporting West namelijk boven 
Atlantis 2. De 2 punten zijn gelukkig 
in Mijdrecht gebleven met een eind-
stand van 22 tegen 21 waardoor 
Atlantis 2 nu boven Sporting West 
staat. Saskia Veenboer, Fay Trompert, 
Davey van Putten en Jelle van 
Wermeskerken begonnen in de 
aanval en in de verdediging 
begonnen Tessa Verweij, Joy Trom-
pert, Jelmer steen en Niels van 
Oudenallen. Melissa van der Stap, 
Rick Kuijlenburg en de toppers van 
de rest van de Atlantis selectie 
begonnen vandaag op de bank. 
Atlantis 2 had deze week, zoals elke 
week, het genoegen om gecoacht te 
worden door Peter van der Wel en 
Wim Schaap.

Zeer sterk
Atlantis begon deze wedstrijd zeer 
sterk en wist al snel met 4 doelpunten 
voor te komen. Dit ging de eerste 15 
minuten van de wedstrijd zo door 
totdat Sporting West ook mee begon 
te scoren en Atlantis de rust in ging 
met een achterstand van 3 punten. 
De tweede helft begon met een 
uitbreiding van 4 punten voorsprong 
van Sporting West waarna wat tacti-
sche wissels van coach Peter, in 
combinatie met doelpunten van 
onder andere topscoorder Davey van 
Putten, die er meer dan 10 heeft 
gemaakt, nodig waren om de 
wedstrijd weer gelijk te trekken. In de 
eindfase gingen beide teams nek aan 
nek op en wist Atlantis in de laatste 
minuten op voorsprong te komen en 
deze is niet meer uit handen 
gegeven. Na deze zeer spannende 
wedstrijd wist Atlantis met 22 tegen 
21 te winnen waardoor de 4e plek 
van Sporting West is overgenomen in 
het klassement.

Atlantis 2 wint wedstrijd

Mijdrecht - BVM draait weer op volle 
toeren met in achtneming van de 
coronaspelregels. Maandagavond 4 
oktober gingen de biedingen gretig 
over de tafels en leidden tot de 
volgende uitslagen. A-lijn: 1. Daniel 
Aartse Tuijn & The de Cocq van 
Delwijne 67,19%, 2. Janny & Gerard 
Telling 57,29% en 3. Team Gerda 
Ruijgrok 52,60%. B-lijn: 1. Henny van 
Nieuwkerk & Richard van Heese 
61,67%, Elly Norel & Corrie van der 
Wilt 56,25% en 3. Nienke Hesselink & 
Trudy Morssink 54,58% en Hans en 
Nel Leeuwerik ook 54,58%. 
Na drie rondes leiden in de A-lijn 
Daniel Aartse Tuijn & Theo de Coqc 
van Delwijne met 62,76%, gevolgd 
door Paul & Delia kenter 51,91% en 
Greet Vermeij & Ada Groenewegen 
50,26%. In de B-lijn gaan op kop 
Chris van der Wilt & Carla Steenhuis 
Geertsema 58,11%, gevolgd door 
Marja Hartmann & Elly Degenaars 

54,43% en Jopie de Jong & Lenie 
Koevermans 45,18%. Donderdag 7 
oktober was het weer spannend. In 
de A-lijn: 1. Rene de jong & Tineke 
Schreurs 61,11%, Jan & Gerda Elen-
baas 60,07% en Otto Hoogendijk & 
Ben Ockhuizen 58,68%. In de B-lijn 
waren de verschillen groter, 1. Gerda 
van Duren & Tiny Zwebe 67,76%, 2. 
Dick Licht & Xandra Visee 60,42% en 
3. Carla de Goede & Tineke Venhuizen 
55,36%. Na vier speelrondes is de 
stand: A-lijn: 1.Riet & Gerard van der 
Meer 56,25%, Rene de Jong & Tineke 
Schreurs 54,86% en 3. Ted Koene & 
Maria Baas 54,56%. De B-lijn: 1. Dick 
Licht & Xandra Visee 58,44%, 2. Carla 
de Goede & Tineke Venhuizen 
57,92% en 3. Gerda van Duren & Tiny 
Zwebe 54,87%. BVM heeft nog plaats 
voor mensen die willen bridgen. Kijk 
op de website voor aanmelding, 
speeldagen en mogelijkheden. Kom 
gewoon eens meespelen.

Bridgevereniging Mijdrecht
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Regio - Op zaterdag, 16 oktober 
organiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn de eerste van een reeks van 
6 winterwandelingen. De wandeling 
start in Nederhorst den Berg. De 
wandelaars zullen de 
“berg”ontdekken, waaraan de plaats 
zijn naam ontleent. Over een schit-
terende graskade loopt de wande-
ling vervolgens een eind langs de 
Vecht. Onderweg valt er te genieten 
van het prachtige landschap en 
mooie vergezichten. Wat bloeit er 
nog? Of heeft de herfst nu daadwer-
kelijk zijn intrede gedaan. De route 
eindigt bij de Spiegelplas met 
petgaten en een veenmoerasbos. De 
wandeling is ongeveer 9 km. lang. 
We verzamelen op zaterdag 16 

oktober om 9:30 uur, bij parkeer-
plaats van de algemene begraaf-
plaats in Wilnis aan de J. Ensche-
deweg. Vandaar vertrekken we per 
auto naar het startpunt in Nederhorst 
den Berg. U kunt hierbij kiezen om 
met iemand mee te rijden of om zelf 
te rijden. Wat voor u het prettigst 
voelt. Einde wandeling is rond 12.30 
uur gepland. Tips voor onderweg: 
trek wandelschoenen aan en neem 
ook iets warms te drinken mee voor 
de korte ‘koffiestop’. Aanmelden is 
niet nodig. Wilt u meteen bij het 
startpunt beginnen, neem dan 
contact op met Hans Tuinenburg, tel. 
06-18082328. Voor info over IVN kunt 
u de website bezoeken: www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

IVN Winterwandeling 
Nederhorst den Berg

Uithoorn - De meiden van Legmeer-
vogels A1 hebben in Velsen in een 
zware wedstrijd de kampioenstrofee 
voor het veld binnen gesleept.
Het handbalseizoen kent meerdere 
perioden. Deze week eindigde de 
veldcompetitie. De zaal gaat straks 
weer beginnen. De meiden (15 tot 19 
jaar) van Legmeervogels Handbal A1 
stonden nog 1 punt achter op de 

koploper, dus moesten winnen om 
deze te passeren. Op het veld van 
HCV in Velsen-Noord werd het een 
spannende wedstrijd. De teams 
waren bijna gelijkwaardig aan elkaar, 
maar Legmeervogels wist langzaam 
maar zeker de voorsprong uit te 
bouwen, tot het team uiteindelijk 
met 11-17 de overwinning binnen 
haalde. In het begin ging de stand 

Legmeervogels Handbal A1 wint 
kampioenswedstrijd

gelijk op. Tot 8-8 wisten Legmeervo-
gels en HCV elkaar goed in balans te 
houden. Legmeervogels scoorde 
regelmatig, maar de tegenstander 
wist de gaten ook te vinden met 
harde afstandsschoten. Na de rust 
hield Legmeervogels echter veel 
meer zelfvertrouwen in het spel. HCV 
werd onrustig en wist daardoor 
slecht tot scoren te komen. Ook in de 
verdediging lukte het Legmeervogels 
steeds beter om de aanval van HCV 
te pareren. Daardoor kwam HCV in 
de tweede helft nog maar 3 keer tot 
scoren en wist Legmeervogels nog 9 
ballen in de goal te krijgen. Een eind-
stand van 11-17 was een mooie over-
winning voor de handbalsters. 
Omdat het leuk is, werden de team-
leden vol onthaald en konden met 
échte medaille op de foto. Het team 
is klaar om het winterseizoen in de 
zaal de (blaas)Scheg in Uithoorn het 
gevecht weer aan te gaan. Vind je het 
ook leuk om te handballen? Vanaf 6 
jaar hebben we volop mogelijkheid 
om mee te spelen! Neem contact op 
met Legmeervogels@handbal.nl of 
0297-533767 en kom een keertje vrij-
blijvend meetrainen!

Uithoorn - Op dinsdagmiddag 5 
oktober moesten de bridgers van 
Hartenvrouw een kwartier eerder 
aantreden omdat voordat er 
gebridged kon worden, de Jaarverga-
dering plaatsvond. Zoals gebruikelijk 
verliep deze onder voorzitterschap 
van Marja van Holst Pellekaan vlot en 
de eerste ronde van de parencompe-
titie kon dan ook even na enen een 
aanvang nemen. De hoogste score 
viel deze middag in de B-lijn bij Cora 
de Vor en Ploon Roelofsma 61,50% op 
de voet gevolgd door Willie Woerden 
en Ellen Boeringa met 61,25%. Op 
drie 60% rond voor Elly Belderink en 
Atie de Jong en op vier en vijf Inge 
Dyrbye en Thea Stahl met 54,50% en 
Marianne Jonkers en Anneke de 
Weerdt met 53,33%. In de A-lijn ook 
twee zestig-plussers en wel Refina 
van Meijgaarden en Cathy Troost 
60,76% en op de tweede plaats 

nieuwe leden die voor de eerste keer 
bij Hartenvrouw meespeelden: Foke-
lien en Jan ter Welle met 60,42%. Van 
dat paar gaan we vast nog veel 
horen... Derde Gerda Bosboom en Nel 
Hamelijnck 58,68%, op vier Ina 
Melkman en Jetty Weening 57,64% 
en de top-vijf werd afgesloten door 
Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar 
met 55,56%. Leuk nog wel om te 
vermelden dat op spel 20 door alle 
zeven oost-west paren 6SA werd 
geboden, gespeeld en gemaakt. Zo’n 
eensgezindheid zie je maar zelden. 
Als afsluiting van de middag bood 
het bestuur een drankje aan en waren 
er heerlijke hapjes. Op het moment 
heeft Hartenvrouw een ledenstop 
aangezien de maximum zaalcapaci-
teit is bereikt. Als u op de wachtlijst 
wilt komen stuur dan een mail met 
uw gegevens naar Harten-
vrouw2015@gmail.com

Bridgeclub Hartenvrouw

Uithoorn - Op de derde avond 
parencompetitie werden er enige 
ego’s afgebroken en andere enigszins 
hersteld. In de A- lijn was er een coup 
van de familie Ludwig waarbij Geke 
met Margo Zuidema eerste werd met 
een prima 63,89% en Jaap met 
Francis Terra met 58,68% de tweede 
plek voor zijn rekening nam. Janny 
Streng & Johan Le Febre volgden als 
derde met 54,17%, terwijl Jan Egbers 
& Ben Remmers plaats vier deelden 
met Stenny & Herman Limburg met 
voor beide paren 53,82%. Renske & 
Kees Visser zaten daar erg dichtbij 
met 53,47% als zesde en dat gold 
ook voor Tonny & Otto Steegstra die 
met 53,13% als zevende boven de 
vijftig procent bleven. De overige 
zeven paren moeten zich de 
volgende keer dus even herpakken. 
In de B- lijn werden Joyce Udema & 
Monique Veenboer afgetekend 
eerste met 66,70% en hadden zo 
eveneens de beste score van de 
avond. Annemieke & Floor Hesselink 

deden ook weer flink mee met een 
zestiger van 64% rond als resultaat. 
Op drie verschenen An Greven & Gijs 
de Ruiter met een vijftiger van 
58,17%. Elisabeth van den Berg & Jan 
Bunnik gaven de tegenstanders van 
de vierde ronde geen schijn van kans 
en werden mede daardoor vierde 
met 54,33%. Tim Vader-Glas & 
Richard van den Bergh bleven met 
53,42% als vijfde ook binnen de 
marge van de goede bridgers 
hetgeen idem opging voor Ria 
Verkerk & Wim Röling met 52,63% en 
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt, 
die zich er met 51,25% ook bij 
aansloten. De rest van de lijn krijgt 
de volgende keer weer de kans een 
en ander goed te maken. Wilt u ook 
eens komen kaarten bij Bridgeclub 
De Legmeer. Elke woensdagvond 
vanaf 19.45 uur in het Buurtnest, 
Arthur van Schendellaan 59 te 
Uithoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdaschave-
maker@live.nl.

Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Zondag 3 oktober hield 
atletiekvereniging AKU zijn jaarlijkse 
clubkampioenschappen.
De weergoden waren ons op deze 
dag niet echt gunstig gezind, vrijwel 
de hele dag werden atleten en de 
vele vrijwilligers geplaagd door een 
druilerige regen. Dat weerhield 120 
pupillen, junioren en een aantal seni-
oren er niet van om op deze dag de 
strijd aan te gaan om de titel club-
kampioen van 2021. Bij de clubkam-
pioenschappen is het al jaren de 
gewoonte dat vriendjes en broertjes 

en zusjes die geen lid zijn van AKU, 
mee mogen doen aan de wedstrijd. 
Ook dit jaar was er weer een grote 
groep die op deze manier zich kon 
meten met leeftijdgenoten, broer of 
zus of, soms nog heel jong, de eerste 
atletiekervaring op kon doen.
Om 10.00u. stond de eerste groep 
senioren aan de start voor hun 100 
meter en begonnen de jongste 
pupillen even later aan het onderdeel 
balwerpen. In alle categorieën 
werden in een driekamp drie atletie-
konderdelen afgewerkt, voor elk 

Geslaagde 
clubkampioenschappen bij AKU

onderdeel konden punten worden 
verzameld. Voor de pupillen stonden 
een sprint, balwerpen/kogelstoten en 
verspringen op het programma, voor 
de junioren en senioren waren dat 
een sprint, hoogspringen en kogel-
stoten of speerwerpen. De nieuwe 
uitgebreide kantine die kort geleden 
was geopend, heeft deze dag direkt 
zijn waarde bewezen. Veel kinderen 
en ouders konden er gezellig zitten 
en wat eten en drinken en even 
schuilen voor de regen. 

Mooie onderlinge wedstrijden
Voor de vele aanwezige ouders en 
anders belangstellenden was de 
regen minder prettig, voor de atleten 
maakte dat niets uit, zij gingen op de 
3 onderdelen enthousiast de strijd 
aan en dat leverde mooie onderlinge 
wedstrijdjes op tussen leeftijd- en 
clubgenoten. Na de driekamp staat 
er ook altijd een langere afstand op 
het programma, een 600 of 1000 
meter voor de jongeren en een 800 
meter voor de oudere junioren en 
senioren. Voor deze lange afstand 
wordt een apart klassement opge-
maakt en kan ook een medaille 
worden verdiend. Inmiddels werd 
het droog op de baan en hebben de 
meeste atleten hun lange afstand 
droog kunnen afleggen.
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Mijdrecht - Argon heeft in Wate-
ringen tegen Velo veerkracht 
getoond. Tweemaal kwam men op 
achterstand maar telkens kon Argon 
weer langszij komen. Een kwartier 
voor tijd maakte Argon de 2-3 en die 
voorsprong kon de ploeg vast-
houden dankzij enkele zeer goede 
reddingen van doelman Marijn van 
Wandelen en ook stond het alumi-
nium treffers van Velo in de weg. 
De wedstrijd moest het hebben van 
strijdlust en inzet, en daar ontbrak 
het deze middag niet aan. 
Al in het begin zagen we een voorzet 
van Dylan Bergkamp die door Max 
Oliemans werd ingekopt maar 
keeper Dion van Wijk tikte de bal 
over de lat. Daarna dook Velo regel-
matig op voor het Argon doel, 
Ramon Ripson trof de paal en een 
laag en hard schot van Roderick 
Meinema kon keeper Marijn van 
Wandelen onschadelijk maken. 
Vervolgens werd een schot van 
Dylan Bergkamp door de doelman 
gepakt en werd een poging van Mika 
Keizers geblokt. 

Vrije trap
Nadat Yannick van Doorn een bal uit 
de doelmond schoot was het even 
later dat Argon toch op achterstand 
kwam, een terugspeelbal verraste 
blijkbaar Marijn van Wandelen waar-
door Roderick Meinema de 1-0 kon ik 
koppen. Vlak voor rust werd Mika 
Keizers op rechts ten val gebracht 
maar scheidsrechter Stoffer zag geen 
overtreding en gaf zelfs een vrije trap 

aan Velo. Even later was de Argon-
aanval de defensie van Velo toch te 
slim af, Mika keizers passte op snelle 
Giliano Eijken die vervolgens met 
een fraaie boogbal de stand voor rust 
weer gelijk trok.
Het eerste gevaarlijk moment in de 
tweede helft begon met een vrije 
trap voor Velo op rand strafschopge-
bied, echter Argondoelman Martijn 
van Wandelen kon de bal in tweede 
instantie pakken. Vervolgens gaf 
scheidsrechter Stoffer Velo wel een 
strafschop, hij beoordeelde een strui-
kelpartij blijkbaar als een ferme over-
treding, Daan van Rossum pakte dit 
presentje voor Velo gretig uit 2-1. 
Velo probeerde door te drukken 
maar vond een paar maal de Argon 
sluitpost in goede doen met enkele 
fraaie reddingen. Met nog twintig 
minuten te gaan besloot Argon 
coach Ludo Pistorius een drietal 
verse krachten in te zetten Max Olie-
mans, Mika Keizers en Timo van der 
Meer maakten plaats voor Ian Refos, 
Younes Ouaali en Sven Beek. Dit 
bleek na drie minuten al succesvol, 
een bal van Dylan Bergkamp op Ian 
Refos werd door laatstgenoemde 
verzilverd. 2-2. Vier minuten later viel 
de 2-3, een hoekschop van Younes 
Ouaali werd door Yannick van Doorn 
weer in de doelmond gebracht 
waarna Bas Boelhouwer de aanval 
afmaakte. Met in de slotfase Richard 
Kingsley voor Bergkamp werd de 
eerste zege van Argon over de streep 
getrokken. Zaterdag speelt Argon 
thuis tegen Honselersdijk.

Argon toont veerkracht

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag heeft 
het eerste achttal van De Vinken een 
zwaar bevochten zege behaald op 
koploper IJsselvogels. In Moordrecht 
bleek het team van trainer-coach 
Sabrina Kooijman na twee bloedstol-
lende speelhelften de meeste treffers 
gemaakt te hebben. Met deze winst 
van 18-19 nestelt De Vinken zich 
achter de nummer 1, Atlantis, op een 
gedeelde tweede plek in poule 2F van 
het Korfbalverbond.

Levi Kroon
De Vinkendefensie bestond ook deze 

week uit Zoë van Dasler, Emese 
Kroon, Finn Kroon en Jerom Stokhof. 
Het vak van Eva Hemelaar, Mariska 
Meulstee, Levi Kroon en Jelle Mul 
begon in deze lastige uitwedstrijd in 
de aanval. En niet zonder succes. Drie 
afstandstreffers en een benutte straf-
worp van topschutter Levi Kroon 
waren naast de scores van Zoë van 
Dasler (2x), Jerom Stokhof (2x) en 
Finn Kroon voldoende voor een 
snelle, ruime voorsprong. Binnen het 
kwartier was de tussenstand 3-9. 
Daarna kwam de thuisploeg terug in 
de wedstrijd. Voor het Kindermode-

De Vinken wint in thriller

Abcoude - Dit seizoen is GVAbcoude 
van start gegaan met een lesmetho-
diek die nog beter de motoriek van 
kinderen helpt ontwikkelen. Moto-
riek van kinderen is een groot 
aandachtspunt in het regionaal 
Sportakkoord. 
Vanuit de Gemeente de Ronde Venen 
worden initiatieven ondersteund, 
zodat kinderen zich van jongs af 
motorisch vaardig kunnen 
ontwikkelen. 
Met steun van Gemeente de Ronde 
Venen heeft GVAbcoude lesmateriaal 
en een speciale clubapp kunnen 
aanschaffen. Trainers en kinderen zijn 
heel enthousiast en vol energie aan 
het ‘Kleurenturnen’.

Extra uitdaging met Kleurenturnen
Kleurenturnen is een methode die de 
motoriek van kinderen helpt 
ontwikkelen. 
Dit betekent leren turnen in 
beweegstapjes met veel variatie en 
persoonlijke uitdaging. Ieder op zijn/
haar eigen kleur niveau en in zijn/
haar eigen ontwikkellijn. Het 
uitgangspunt voor de lessen is het 
aanleren van verschillende bewe-
gingsmethodieken die maken dat 
een kind groeit in kracht, lenigheid 
en coördinatie, waarmee het 
aanleren van bijvoorbeeld een hand-
stand, radslag, flikflak, koprol, salto, 
kip en handstandoverslag nog beter 
gaat. Alles om talent verder te 
ontwikkelen en het plezier in turnen 
te vergroten! 

Het niveau zichtbaar in de clubapp
Van ieder kind is in de clubapp te 
zien in welke kleur hij/zij is inge-
deeld. De trainers houden de ontwik-

keling van het kind bij door per 
kleuruitdaging bij te houden in 
hoever deze wordt beheerst. 
Ook is er een moment waarop 
kinderen hun ouders kunnen laten 
zien wat ze kunnen en een diploma 
krijgen. 

Meer keuze in ons lesaanbod 
turnen
Met de introductie van kleuren-
turnen is het lesaanbod van de turn-
afdeling ook veranderd. Kinderen 
kiezen zelf hoeveel uur zij willen 
trainen! 
Meer keuze en flexibiliteit voor 
iedereen die graag turnt. Kinderen 
kunnen naast trainen met leeftijds-
genoten, ook oefenen voor een 
wedstrijd tijdens wedstrijdtraining of 
af en toe ook zelf oefenen tijdens de 
vrije training. Het kan allemaal! 

Lesaanbod Turnen 2021/2022
Kids (5 tot 7 jaar): 
woensdag van 16.30-17.30 uur en 
vrijdag van 15.30-16.30 uur
Jeugd (7 tot 9 jaar): 
woensdag van 17.30-18.30 uur en 
vrijdag van 16.30-17.30 uur
Tiener (vanaf 10 jaar): 
woensdag van 18.30-19.30 uur en 
vrijdag van 18.30-19.30 uur
Wedstrijdtraining: 
vrijdag van 17.30-18.30 uur
Vrije training: 
vrijdag van 19.30-20.30 uur
Locatie: 
Het Sporthuis Abcoude aan het Gein-
plein (naast station Abcoude).

Ga naar www.gvabcoude.nl om je 
aan te melden voor 2 gratis 
proeflessen!

Gymnastiek Vereniging Abcoude 
van start met Kleurenturnen

De Ronde Venen - Op zondag 21 
november wordt de 4e editie van de 
Hafkamp Groenewegen De Ronde 
Venen Marathon gelopen. Deze 
marathon die alle woonkernen van 
de gemeente De Ronde Venen 
aandoet heeft onder de lopers 
inmiddels al een goede naam opge-
bouwd. Voorzitter Jos van Wijk: “Het 
gaat goed met de inschrijvingen. De 

Duo-Marathon is al volgeboekt en 
ook de inschrijving voor de andere 
afstanden loopt goed”. In samenwer-
king met Atletiek Abcoude wordt 
ook dit jaar weer een “mini-mara-
thon” georganiseerd voor de jeugd 
tot en met 12 jaar. Nina Mathijssen: 
“we vinden het belangrijk de jeugd 
te stimuleren om te gaan bewegen 
en wat werkt dan beter dan ze te 

Mini-Marathon in DR Venen

betrekken bij zo’n mooi evenement 
als de marathon?” 
De start en de finish van de Electro 
World Mini-Marathon zijn net als die 
van de echte marathon, op het Raad-
huisplein in Abcoude. Er zijn vier 
startgroepen voor kinderen tot en 
met 5 jaar, 6 en 7 jaar, 8 en 9 jaar en 
van 10 tot en met 12 jaar. Voor de 
jongste deelnemers is de afstand 530 
meter en voor de twee oudste 
groepen 930 meter. Voor iedereen is 
er een leuke herinnering en voor de 
snelsten zijn er bekers. 
Voorafgaand aan de Mini-Marathon 
organiseert Atletiek Abcoude een op 
zondag 7 november een clinic. 
Michiel Hulleman: “Met de clinic 
willen we de kinderen de gelegen-
heid geven om zich voor te bereiden 
op de loop en vol vertrouwen van 
start te gaan. We vertellen ze wat 
over hardlopen, hoe je een 
wedstrijdje het beste loopt en laten 
ze spelenderwijs vast proeven aan de 
mini-marathon”. Het is leuk als 
kinderen meedoen aan de clinic, 
maar uiteraard kun je ook zonder 
clinic aan de Mini-Marathon deel-
nemen. De deelname aan de Mini-
Marathon en de clinic is gratis en 
inschrijven kan via https://atletiekab-
coude.nl/mini-marathon/

Vinkeveen - Afgelopen vrijdagavond 
was het aan de bonkerstekerweg in 
Vinkeveen een gezellige drukte. Maar 
liefst 10 damesteams waren present 
voor een competitieavond. De avond 
begon om 8 uur en gelukkig waren 
de weergoden positief en kon op een 
mooie droge avond worden 
gerekend. 
Deze avond werd de eerste wedstrijd 
tegen Olympia gespeeld. Na de 
topstart van twee weken geleden 
was iedereen gemotiveerd om de 
voorsprong vast te houden. Dit lukte 
tijdens deze wedstrijd goed en naast 
een onneembare verdediging kon 
Hertha maar liefst 3 maal scoren!! 
Marion Ros beet de spits af waarna 

Fiona Verbruggen, op haar nieuwe 
positie als linkerspits de voorzet van 
Monique Simons kon verzilveren. 
Manon van Scheppingen kon niet 
achter blijven en knalde de laatste 
bal in het doel van Olympia. 
Direct na deze wedstrijd startte de 
wedstrijd tegen “t Gooi (ook uit 
Hilversum). Het vasthouden van het 
goede spel bleek in deze pot veel 
lastiger. 
Hertha kreeg minder ruimte en 
vochten als leeuwinnen. Helaas bleek 
dit niet voldoende en kregen de 
Hertha dames hun eerste nederlaag. 
Deze wedstrijd moest Lonneke 
Boekel ondanks het sterk verdedi-
gende werk van Mirjam Meulemans 

Hertha dames 30+ behoudt de 
koppositie

en Annelies Outhuijse helaas toch 
een doelpunt doorlaten. 
Na een rustpauze van 15 minuten 
vervolgde Hertha tegen SWM uit 
Maartensdijk. Ondanks het mooie 
samenspel hield de keeper van SVM 
het doel leeg en moest Hertha een 
gelijkspel accepteren. De laatste 
wedstrijd werd gespeeld tegen 
Kockengen. De temperatuur buiten 
daalde maar op het veld was de 
spanning te snijden. Om de koppo-
sitie te behouden moest Hertha deze 
wedstrijd winnen. Dankzij een 
strakke pass van Patricia van Tol Kon 
Marion Ros als topscoorder van de 
avond de allesbeslissende 1-0 
maken. De sfeer op het veld en 
daarna is top! De komende drie 
weken is er geen competitie maar 
daarna volgen nog een avond spor-
tieve en gezellige vrijdagavonden.

huisteam het sein om goed scherp te 
blijven en goed na te denken over de 
tactiek. De gouden truc bleek de 
vakwissel van Levi en Finn Kroon. 
Hierdoor bleef De Vinken ook in de 
tweede helft aan de goede kant van 
de score. 

Eva Hemelaar
Na de rust bleek een ontketende Eva 
Hemelaar de doorslaggevende 
factor. Maar liefst zesmaal was zij van 
afstand trefzeker. Zoë van Dasler 
verschalkte tweemaal haar tegen-
standster vlak bij de korf en ook Levi 
Kroon was van afstand nog tweemaal 
doeltreffend. Twee minuten voor tijd 
stond De Vinken hierdoor op drie 
doelpunten voorsprong. In de laatste 
minuten was de spanning 
onverdraaglijk. 

Een zinderend slotoffensief bracht de 
thuisploeg nog heel dichtbij, maar 
het Suiteteam bleef koelbloedig 
overeind en met de steun van een 
positief meecoachende reservebank 
werd de overwinning geboekt. Eind-
stand 18-19. Vinkencoach Sabrina 
Kooijman bekende na afloop: “Ik ben 
vanmiddag door de spanning tien 
jaar ouder geworden, maar natuurlijk 
trots op het resultaat.”
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Uithoorn - Door nul tegen nul te 
spelen in Rijpwetering tegen ROAC is 
Legmeervogels af van de altijd hate-
lijke nul op de competitieladder
Legmeervogels begint flitsend aan 
het duel en binnen de kortste keer 
minuten doen zich een 2-tal moge-
lijkheden voor, voor Legmeervogels. 
Zo zien de vele toeschouwers een 
kopbal van Jasper Burgers net over 
het doel verdwijnt en enkele 
minuten later biedt dezelfde Burgers 
spits Ludnardo Schoop de mogelijk-
heid om de score te openen. Alleen is 
zijn inzet te zwak om de doelman 
van ROAC, Dammes van der Poel te 
verrassen in de tussentijd heeft ROAC 
een 2-tal corners mogen nemen 
welke geen gevaar op leverde en 
konden door Carlitio Welink makke-
lijk uit de lucht worden geplukt. Aan 
de andere kant een aktie van Nick 
Verschut die vervolgens een moge-
lijkheid biedt aan Mika de Jeer om 
dan maar de score te openen. Helaas 
voor Legmeervogels houdt de 
doelman van ROAC zijn inzet uit het 
doel. Ook is de rest van de eerste 
helft is Legmeervogels de bovenlig-
gende partij maar weet niet tot score 
te komen. Ook nu weer is het goed 
keeperswerk en zijn het de paal en 
de lat die voorkomen dat Legmeer-
vogels op de zo zeer verdiende voor-
sprong komt. De thuisclub moet het 
echt hebben van de counters. De 
verdediging van Legmeervogels 
staat zijn mannetje en slaagt er 
eigenlijk heel makkelijk in om het 
countervoetbal te pareren. 
Een moment is er nog voor ROAC om 
tot score te komen en wordt daarbij 
dan geholpen door het wegglijden 
van Kenneth van der Nolk van Gogh. 
Maar ook van dicht bij weet ROAC 

niet te score. De rust gaat dan ok in 
met een 0-0 stand op het score bord.

De tweede helft is een afspiegeling 
van de eerste helft. Legmeervogels 
de bovenliggende partij . ROAC dat 
het moet hebben van de counter. Als 
een ploeg is dat recht heeft op een of 
meerdere treffer dan is het wel 
Legmeervogels. in de tweede helft 
noteren wij slechts twee gevaarlijke 
momenten voor het doel van Carlito 
Welink en dit komt omdat er wat 
onnodige overtredingen worden 
gemaakt net buiten het 16-meter 
gebied. Gelukkig weet ROAC uit deze 
twee mogelijkheden niet te score. 
Aan de andere kant is er ondermeer 
een vrije trap van Nick Verschut die 
verrassend laag wordt genomen en 
door iedereen wordt gemist. Ook 
door de inlopende Sven van Beek. Na 
90 minuten is de beginstand dan ook 
de eindstand 0-0. Het eerst punt van 
dit seizoen is binnen. Nu nog de 
doelpunten. Ook belangrijk om een 
wedstrijd winnend af te sluiten. 
Aanstaande zondag komt koploper 
Assendelft naar Uithoorn . Assendelft 
drie wedstrijden gespeeld en negen 
punten en een doelsaldo van zes 
voor en drie tegen. Dit kan wel eens 
een duel worden waar de jeugdige 
elan van Legmeervogels het gaat 
winnen van het geroutineerde 
Assendelft.

Opstelling Legmeervogels
Carlito Welink, Sven van Beek, 
Kenneth v d Nolk van Gogh, Seth 
Sarpong, Jaimy de Bl;ock, Stan 
Tjassen, prince Owusu (68 Jamil 
Held), Jasper Burgers, Mika de Jeer, 
Nick Verschut, Ludnardo Schoop (68 
Stan Vincken) 

Legmeervogels vecht zich naar 
eerste competitiepunt

De Ronde Venen - Afgelopen zondag 
werden de Noord-Hollandse judo 
kampioenschappen gehouden voor 
de judoka’s tot 15 jaar. Xanne van Lijf, 
onlangs derde op het Nederlands 
kampioenschap bij de dames tot 18 
jaar, wist al haar partijen eenvoudig 
te winnen met prachtige technieken 
en plaatste zich voor het Nederlands 
kampioenschap in Leek over drie 
weken. Xanne wil graag haar spon-
sors Studio 110 en Mijn Zwemlessen 
danken voor de sponsoring. Het is 
Xanne haar droom om uiteindelijk 
deel te nemen aan de olympische 
spelen en hier een gouden medaille 
te halen. Wil je Xanne helpen om 
deze droom te verwezenlijken dan 
heeft ze genoeg plekjes vrij voor 
sponsors op haar judopak.

Judoka Xanne van Lijf 
kampioene van Noord-Holland

De Kwakel - Dat Jetze Plat uit de 
Vrouwenakker tot de wereldtop 
behoort bij de handbike, triathlon en 
wegwedstrijden dat is voor vele al 
bekend. Na zijn 3 gouden medailles 
op de paralympische spelen afge-
lopen zomer in Tokyo werd Jetze 
gehuldigd in zijn woonplaats Vrou-
wenakker. Bij deze huldiging waren 

veel medebewoners en kinderen 
aanwezig zo ook Stijn van Kessel, 
Isabelle Staats en Naomi Schaefers. 
Zij hebben Jetze gesproken en 
gevraagd of hij misschien bij hun in 
groep 7A van bs de Zon wilde 
komen. Afgelopen vrijdag 8 oktober 
was het zover, Jetze kwam in de klas. 
De kinderen hadden heel veel vragen 

Kampioen Jetze Plat bezoekt 
basisschool De Zon

voor Jetze zoals hoelang handbike je 
al, hoe wist je dat je daar goed in 
was. Mogen we je spierballen zien. 
Heb je een trainer ? Heb je wel eens 
een lekke band gekregen bij een 
wedstrijd? Enz enz. Jetze beant-
woordde de vragen met veel geduld 
en eerlijkheid. Ook zijn “kwakelse 
roots” werd besproken en van menig 
(oud) bekende kreeg hij de groeten. 
Hij vertelde tussendoor over zijn 
carrière, over de paralympische 
spelen en wat voor doelen hij nog 
heeft. Zo ook de vraag of hij ook nog 
in 2024 mee wil strijden bij de Spelen 
in Frankrijk. Nou dat is over 3 jaar dus 
Jetze hoopt zich daar zeker voor te 
plaatsen. Natuurlijk had Jetze ook 
zijn 3 gouden medailles meege-
nomen en ieder kind mocht de 
gouden plak vasthouden en op de 
foto met Jetze. Handtekeningen 
mochten natuurlijk ook niet 
ontbreken dus kregen de kinderen 
allemaal een foto van Jetze met 
handtekening. Beneden in de aula 
heeft Jetze zijn handbike laten zien 
en heeft hij in het kort uitgelegd hoe 
deze werkte. Dat je daar hele snelle 
snelheden mee kon halen vonden de 
kinderen geweldig om te horen. Al 
met al was het een reuze geslaagde 
ochtend met een enthousiaste Jetze 
en groep 7a van bs De Zon.

Mijdrect - De competitie duurt nog 
lang, maar na 2 competitieronden is 
al zichtbaar welke teams goed en 
welke teams minder goed voor de 
dag komen. Zowel De Merel/
Richard’s BV 1 in de eerste divisie als 
Bar Adelhof 2 in de tweede divisie 
hebben al 8 punten voorsprong 
genomen op de nummer 2. 
En Bar Adelhof 1 en De Kromme 
Mijdrecht 2 zullen uit een beter 
vaatje moeten tappen om de aanslui-
ting met de andere teams niet te 
verliezen. 
Volle buit De Merel/Richard’s BV 1
De Merel/Richard’s BV 1 hebben in de 
tweede competitieronde de koppo-
sitie gepakt door maximaal te scoren 
tegen Bar Adelhof 1. John Vrielink, 
Rob ten Brink, Walter van Kouwen en 
Kees Griffioen wonnen met overtui-
ging. John in 22 beurten, Walter in 
een beurt minder en Kees overtrof 
zichzelf door slechts 16 beurten 
nodig te hebben, de kortste partij 
van deze ronde. Op de andere tafel in 
De Merel speelde De Merel/Richard’s 
BV 3 tegen DIO. Jeroen van Rijn en 
Cees de Jong (DIO) speelden gelijk, 
Jan Koridon en Jos van Wijk (beide 
DIO) wonnen hun partij en alleen Ray 

Kramer redde het niet tegen Dorus 
van der Meer. DIO hield er wel meer 
wedstrijdpunten aan over, namelijk 
42 tegen 37. John Beets en Ger Ruim-
schoot wonnen hun partij voor DenB 
Diensten tegen Joop Zeh en Harry 
Stolwijk van De Springbok 1. Ton 
Verlaan en Theo Kandelaar lukte dat 
niet tegen Jan de Jong en Frans 
Rekelhof. Het hoogtepunt was de 
hoogste serie van 37 van John Beets, 
de eindstand was 40-35 in het voor-
deel van DenB Diensten. Bart Dirks 
van De Biljartmakers had maar 18 
beurten nodig om Leo Schaap van 
Stieva/De Kuiper 1 te verslaan. Toch 
wist Stieva/De Kuiper met 36 tegen 
32 meer punten binnen te halen 
door winst van Lucia Burger en 
Martien Heijman. Nico Koster verloor 
nipt van Bert Loogman.

Bar Adelhof 2 aan kop
In de tweede divisie gaat Bar Adelhof 
2 aan kop, mede vanwege hun 44-29 
overwinning tegen Stieva/De Kuiper 
2. Drie spelers wonnen, namelijk 
Hans Bak, Michel Bak en Robert 
Daalhuizen. 
Alleen Jim van Zwieten kon het 
tegen Derk niet bolwerken. Bedde-

Biljartcompetitie ronde 2 beer was ook op dreef gezien hun 
44-33 overwinning tegen Cens. Oscar 
Tieman verloor nog wel van 
Desmond Driehuis, maar terugge-
keerde Rohan Janmaat, Bas Citon (in 
slechts 18 beurten) en Berend 
Huisingh (net 1 carambole meer dan 
Arjan Gortemulder) scoorden 12 
punten per persoon. In de onder-
linge confrontatie van beide teams in 
De Kromme Mijdrecht was de eind-
stand 42-31 in het voordeel van het 
team 1. Eduard Vreedenburgh 
verloor nog jammerlijk in 47 beurten 
van Egon van der Heijden, maar Tom 
Cordes, Toon de Kwant en Willem van 
der Graaf presteerden optimaal. Bij 
De Springbok 2 tegen De Merel/
Richard’s BV 2 speelden Jack Baak en 
Roos Aarsman gelijk, waarvoor beide 
spelers 11 wedstrijdpunten 
ontvangen. Door de winst van 
Willem Holla en Leon Loos werd de 
eindstand 41-37 bereikt, ondanks de 
mindere partij van Chris Draaisma 
tegen Gijs van der Vliet. 

Kortste partij en hoogste serie
De kortste partij werd gespeeld door 
Kees Griffioen (de Merel/Richards`s 
BV 1) in 16 beurten. Procentueel de 
hoogste serie kwam op naam van 
John Beets (DenB Diensten) met 37% 
(37 van 100).

Mijdrecht - Argon had zich na 5 
wedstrijden naar een knappe tweede 
plaats gevoetbald. In de laatste 
wedstrijd kwam Victoria op bezoek in 
Mijdrecht. Een pittige tegenstander 
die met een aantal ruime overwin-
ningen de ranglijst aanvoerde.
Maar de jongens van Argon waren 
gebrand om alles eruit te halen wat 
erin zat. Onder de bezielende leiding 
van trainers Jordy en Stan 
verschenen ze dan ook scherp aan de 
aftrap. In de eerste helft ging het 
gelijk op. Een paar mooie versnel-
lingen van Luuk langs de zijlijn en 
sterk verdedigend werk van Sam en 
Lucas resulteerden nog niet in doel-
punten maar de jongens wisten 
inmiddels wel dat ze het Victoria 
knap lastig zouden gaan maken. 
Het tweede kwart begonnen ze 
meteen goed, aanvaller Jah’lil kwam 
vrij voor de goal en hij wist de 1-0 
binnen te tikken. Victoria zette een 

tandje bij maar keeper Jesse wist zijn 
doel schoon te houden. Na de rust 
voerde Victoria de druk op maar 
verdediger Senn stond zoals altijd 
zijn mannetje. De ploeg bleef lekker 
doorvoetballen en na een mooie 
combinatie van Raf en Ruben wist 
laatstgenoemde het doel te vinden, 
2-0. Victoria had hierop direct een 
antwoord en scoorde nog geen 
minuut later de 2-1. De spanning was 
weer helemaal terug in de wedstrijd. 
Direct aan het begin van het 4e 
kwart wist Mick met een steekpass 
de spits 1 tegen 1 voor de keeper te 
zetten, 3-1! Maar weer kwam Victoria 
terug, 3-2. Argon zette alles op alles, 
Matheu vocht voor wat hij waard was 
en scoorde bijna uit de rebound. De 
spanning liep op, maar gelukkig was 
daar het verlossende fluit signaal, 
een knappe overwinning van Argon! 
En een hele mooie wedstrijd tegen 
de nummer 1 uit de poule. 

Argon JO11-1 sluit 1e fase sterk af
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