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Uithoorn - De gemeente en het be-
stuur van de Rooms Katholieke Pa-
rochie Emmaüs hebben opdracht 
verleend voor twee onderzoeken die 
bepalend zijn voor de keuzes voor 
de toekomst van het kerkgebouw 
aan de Schans en zijn mogelijke 
functies. De onderzoeken starten 
op dinsdag 13 september a.s. De 
uitvoering van de werkzaamheden 
is enigszins vertraagd door wettelij-
ke aanbestedingsprocedures. 
Een onderzoek naar de fundering 
van de Schanskerk moet uitwij-
zen of de huidige fundering voor 
de komende veertig jaar voldoen-

de draagkracht heeft en stabiliteit 
geeft om het gebouw te handhaven. 
Daarnaast moet het onderzoek ant-
woord geven op de vraag of de hui-
dige fundering voldoende sterk is 
om één of meerdere verdiepings-
vloeren in de kerk aan te brengen. 
Geotechnisch onderzoek moet dui-
delijk maken in hoeverre bouwacti-
viteiten in het gebied rond de kerk 
(boven- en ondergronds) van in-
vloed zijn op de fundering en sta-
biliteit van het kerkgebouw. Het 
onderzoek zal ook uitwijzen welke 
kansen en beperkingen er zijn voor 
de hoeveelheid bebouwing. 

Eind 2007 heeft het parochiebestuur 
op last van de verzekeringsmaat-
schappij besloten om de kerk bui-
ten gebruik te stellen vanwege de 
slechte bouwkundige staat. Het ge-
bouw is later ook ‘ingepakt’. In 2009 
heeft de gemeenteraad, na diverse 
oproepen uit de bevolking, besloten 
zich in te spannen om delen van het 
kerkgebouw voor Uithoorn te be-
houden vanwege het beeldbepalen-
de karakter. Daarnaast heeft de ge-
meente plannen voor de ontwikke-
ling van het gebied rond de Schans-
kerk. In het Masterplan Dorpscen-
trum is hiervoor de basis gelegd.

Onderzoeken over toekomst 
van de Schanskerk gestart

Uithoorn/De Kwakel - Aanstaan-
de zaterdag 17 september is het 
weer zover: na afwezigheid van en-
kele jaren vindt er weer een Film 
aan de Amstel plaats: een voor al-
le inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel gratis toegankelijke Open-
lucht Filmvoorstelling, wederom 
in Uithoorn Centrum (Oude Dorp, 
kruising Koningin Julianalaan en 
Marktplein). De aanvang is ca. 20.00 
uur, de voorstelling begint zodra het 
donker genoeg is buiten (waar-
schijnlijk rond 20.30 uur). 
De Film over de Amstel was in Uit-
hoorn jaren geleden een begrip. 
Vanaf de Dorpsstraat/Marktplein 
konden bezoekers genieten van 

een speelfilm die geprojecteerd 
werd op een groot filmdoek aan de 
overzijde van de Amstel (in Amstel-
hoek). Vanwege technische rede-
nen is het projecteren óver de Am-
stel niet meer mogelijk en dus wordt 
het scherm verplaatst naar de Uit-
hoornzijde van de Amstel (schuin 
tegenover het RESMI-pand) maar 
dat maakt er het plezier niet minder 
om. Temeer ook omdat de speelfilm 
‘Gooische Vrouwen’ wordt vertoond: 
deze is nog maar pas beschikbaar 
voor dit soort openbare vertoningen 
en dus erg actueel.
De Film aan de Amstel wordt mede 
mogelijk gemaakt door Bouwfonds 
Ontwikkeling en door ZeemanVast-

goed, beide betrokken bij de ont-
wikkeling van de Vinckebuurt, door 
de actieve bewoners van Buurtbe-
heer Centrum en door de gemeen-
te Uithoorn. Door plaatselijke re-
gelgeving is het niet toegestaan tij-
dens deze filmvertoning alcoholi-
sche dranken te nuttigen. Echter, 
voorafgaand en aansluitend aan de 
vertoning zijn de horecagelegenhe-
den in het Centrum geopend en he-
ten u van harte welkom voor een 
“Gooisch glasch witte wijn” (of voor 
een Uithoorns biertje natuurlijk). 
De Gooische Vrouwen nodigen alle 
inwoners van Uithoorn en De Kwa-
kel van harte uit, deze voorstelling 
te komen bijwonen!

Gooische Vrouwen bezoeken 
zaterdag Film aan de Amstel

Uithoorn – Het jubilerende winkel-
centrum Amstel Plein heeft vrijdag-
avond jl. de eerste prijzen weggege-
ven die te winnen zijn tijdens de ju-
bileummaanden. Het winkelcentrum 
viert dit jaar haar 20-jarig jubileum 
en heeft medio juni hiervoor een ju-
bileumpuzzel gepubliceerd. Afge-
lopen vrijdag zijn de vijf winnaars 

van de Amstel Plein jubileumpuzzel 
feestelijk onthaald in het Theehuis 
in het winkelcentrum. Alle winnaars 
ontvingen namens de winkeliers-
vereniging een goed gevulde bood-
schappenkrat. De jubileumpuz-
zel was onderdeel van de jubileum-
krant in het kader van het 20-jarig 
bestaan van Amstel Plein. De win-

naars zijn mevrouw Berkemeier, Kim 
Everts, Lisa en Suzanne Bond - allen 
uit Uithoorn, mevrouw G. Janssen 
uit Amstelhoek en Roos Metsler uit 
De Kwakel. Maar houdt u deze krant 
de komende tijd in de gaten, want 
het feest is nog niet voorbij. Er ko-
men nog diverse acties waarbij nog 
mooie prijzen te winnen zijn.

Jubilerend winkelcentrum 
Amstel Plein geeft prijzen weg

Uithoorn – Vorige week zijn de 
middelbare scholen weer begon-
nen. Op donderdag 8 september 
was het tijd voor de leerlingen van 
het Alkwin Kollege om met hun klas 
kennis te maken. Het Alkwin Kol-
lege is steeds op zoek naar leuke 
groepsactiviteiten om te doen met 
de klassen. Dit jaar heeft het Alkwin 
Kollege aan Scouting Admiralen-
groep Uithoorn gevraagd om hier-
bij te helpen. 
Scouting Admiralengroep is vooral 
een groep met waterscouts. Naast 
het varen, weten waterscouts hoe 
ze moeten knopen en vuur stoken. 
De klassen hebben in drie groepen 
verschillende typische scoutingacti-
viteiten gedaan. De leerlingen wis-
selden door naar de andere activi-

teiten. De eerste groep ging vlot-
ten bouwen met drie olievaten. De 
helft van de leerlingen moest naar 
de andere kant van de Amstel fiet-
sen. Vervolgens moesten de overi-
ge leerlingen het vlot gebruiken om 
naar de overkant te geraken. Daar 
wisselden de leerlingen van de fiet-
sen en het vlot. Daarna ging ieder-
een weer terug naar de overkant. De 
andere groep kreeg uitleg over kno-
pen. Hoe leg ik een knoop en waar-
voor gebruik je hem. Heel aandach-
tig luisterden de leerlingen naar de 
groepsvoorzitter van Scouting Ad-
miralengroep. Daarna oefenden ze 
uitgebreid de geleerde knopen. De 
laatste groep deed een wedstrijd 
kampvuur stoken. De leerlingen 
moesten een driepoot maken. Hier-

aan hingen ze een ballon vol water. 
Vervolgens stookten ze een vuur-
tje onder de ballon, zodat de ballon 
knapt en in het vuur valt. Degene 
die dat het snelst kon, won. Voordat 
het vuur aangemaakt kon worden, 
werd eerst verteld welke drie din-
gen je nodig hebt voor vuur. Zuur-
stof, brandstof en de juiste tempe-
ratuur.
De leerlingen hebben het zeer naar 
hun zin gehad en de docenten wa-
ren zeer enthousiast. De leerlingen 
hebben weer wat bijgeleerd. Bij-
voorbeeld dat er een aantal scouts 
in hun klas zit en dat je toffe dingen 
doet bij Scouting. Wil jij een keer 
komen kijken bij Scouting? Kijk dan 
op www.admiralengroep.nl en neem 
contact op. Kijken kost niks.

Alkwin Kollege bouwt vlotten 
bij Scouting Admiralengroep

voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

GEEN KRANT?
0251-674433
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ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Vanaf 14 september heeft de 
gemeenteraad een eigen website
Na wekenlange voorbereidingen heeft de gemeenteraad van Uithoorn 
een eigen website. Op deze website vindt u onder andere informa-
tie over:
- Nieuws rondom de gemeenteraad; 
- Agenda’s van raadsvergaderingen;
- Wie de gemeenteraadsleden zijn en wat de gemeenteraad doet.
Op deze wijze hoopt de gemeenteraad overzichtelijk te maken wat de 
rol van gemeenteraadsleden is, waar zij voor staan en hoe u een ge-
meenteraadslid kunt benaderen.
Bent u geïnteresseerd ga dan naar www.uithoorn.nl en via de zoge-
naamde banner komt u op de raadswebsite.
Mocht u willen meedenken over de raadswebsite stuur dan een bericht-
je naar griffie@uithoorn.nl

De Hoge Raad heeft 9 september 
2011 besloten dat gemeenten geen 
geld meer mogen vragen voor het 
verstrekken van een identiteitskaart. 
De meeste burgers schaffen deze 
kaart namelijk aan vanwege de wet-
telijke identificatieplicht die sinds 
2005 voor iedereen vanaf 14 jaar 
geldt. De identiteitskaart wordt dus 
gratis voor iedereen vanaf 14 jaar. 

Voor personen jonger dan 14 jaar 
geldt dat de legesheffing tot nader or-
der wel in tact blijft.
Vanaf maandag 12 september 2011 
hoeft u aan de balie niet meer te be-
talen voor een identiteitskaart indien 
u 14 jaar of ouder bent. De uitspraak 

geldt alleen voor de basiskosten van 
een identiteitskaart. Extra kosten zo-
als bijvoorbeeld voor een spoedaan-
vraag of in verband met vermissing 
moeten nog wel betaald worden.
De gemeente Uithoorn onderzoekt 
de gevolgen van het besluit van de 
Hoge Raad. Onder andere de vraag 
of het besluit ook met terugwerkende 
kracht geldt. Indien dat het geval is, 
krijgen de personen die het betreft zo 
spoedig mogelijk persoonlijk schrif-
telijk bericht. Houdt u voor verde-
re ontwikkelingen ook onze website  
www.uithoorn.nl in de gaten. 
Voor het aanvragen van een identi-
teitskaart kunt u telefonisch een af-
spraak maken via (0297) 513 111.

iD kaart voortaan gratis voor 
14 jarigen en ouder

Onderzoeken schanskerk 
begonnen
De gemeente en het bestuur van de 
Rooms Katholieke Parochie Emma-
us hebben opdracht verleend voor 
twee onderzoeken die bepalend zijn 
voor de keuzes voor de toekomst van 
het kerkgebouw aan de Schans en 
zijn mogelijke functies. De onderzoe-
ken zijn onlangs gestart. 

Onderzoek naar fundering
Een onderzoek naar de fundering 
van de Schanskerk moet uitwijzen 
of de huidige fundering voor de ko-
mende veertig jaar voldoende draag-
kracht heeft en stabiliteit geeft om het 
gebouw te handhaven. Daarnaast 
moet het onderzoek antwoord geven 
op de vraag of de huidige fundering 
voldoende sterk is om één of meerde-
re verdiepingsvloeren in de kerk aan 
te brengen. 

Geotechnisch onderzoek
Geotechnisch onderzoek moet dui-

delijk maken in hoeverre bouwactivi-
teiten in het gebied rond de kerk (bo-
ven- en ondergronds) van invloed zijn 
op de fundering en stabiliteit van het 
kerkgebouw. Het onderzoek zal ook 
uitwijzen welke kansen en beperkin-
gen er zijn voor de hoeveelheid be-
bouwing. 
Eind 2007 heeft het parochiebestuur 
op last van de verzekeringsmaat-
schappij besloten om de kerk buiten 
gebruik te stellen vanwege de slech-
te bouwkundige staat. Het gebouw 
is later ook ‘ingepakt’. In 2009 heeft 
de gemeenteraad, na diverse oproe-
pen uit de bevolking, besloten zich in 
te spannen om delen van het kerk-
gebouw voor Uithoorn te behouden 
vanwege het beeldbepalende ka-
rakter. Daarnaast heeft de gemeen-
te plannen voor de ontwikkeling van 
het gebied rond de Schanskerk. In 
het Masterplan Dorpscentrum is hier-
voor de basis gelegd.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

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

koffie/thee).
t/m 2 okt. Expositie Vanishing Landscapes/ The Volgermeer recreated. 

Fototentoonstelling met werk van Daan Zuijderwijk en Maaike 
Vergouwe. Donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur. Weekend: 
12.00-17.00 uur. 10 september 10.00-17.00 (open monumenten-
dag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50 
Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en www.gale-
riefortaandedrecht.nl. 

t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag 
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

13 sept.  Bingomiddag, Bingo met fraaie prijzen, 13.30-16.30 uur Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1 Uithoorn. Toegang: gratis. Contact: H. 
Elserman Tel.: 0297-566501 of h.elserman@hetnet.nl 

t/m 22 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend 
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn Kosten: € 130,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

14 sept. Kinderboerderij De Olievaar, speurtocht, 13.30-15.30 uur. Huif-
kartocht, schminken en consumptie, kosten € 2,-. 

15 sept.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 uur, kos-
ten: € 5,- (incl. thee en teksten)

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

16 sept. Kermisfilm & fotoavond van Paparazzi Media De Kwakel; aan-
vang: 21.00 uur in Bar ’t Fort De Kwakel.

17 sept. Actieve Sportmarkt voor basisschoolleerlingen, Amstelplein, 
11.00-14.00 uur, vrij toegang

18 sept. Sing In + Opera uitvoering, Buurtbeheer Europarei: bij ’t Buurt-
nest, 14.00-16.00 uur

18 sept.  Opening cultureel seizoen, openluchtconcert KNA, Thamerkerk, 
start 12.30 uur, toegang gratis. Meer info: www.scau.nl of J. Heijl-
man jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709. 

20 sept. Ayurvedisch koken, kookstudio Uithoorn, 09.30-15.00 uur. Kos-
ten: € 55,-.

20-30 sept. Expositie ‘360 graden Uithoorn’, De Fotokring Uithoorn bestaat 
40 jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze ex-
positie in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn. Openingstijden maandag t/m donderdag 8.30-
17.00 uur en vrijdagen van 8.30-14.00 uur. Toegang gratis.

20 sept. Dames truien en vesten verkoop in wijksteunpunt Bilderdijkhof. 
Aanvang: 14.00 uur. Entree gratis. 

24 sept.  Burendagbrunch in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Opgeven via tel.: 
567209.

30 sept. Shantykoor De Turfschippers, 14.30 uur. wijksteunpunt Bilderdijk-
hof. Zaal open: 14.00 uur. Kosten: € 7,50 (incl. koffie en thee) of  
€ 12,50 (incl. koffie, thee en maaltijd). Kaarten te koop in wijk-
steunpunt. Info: 567209

22-25 sept. Snuffelmarkt, C. Verolmelaan 160-166 
24 sept. Buurtendag, Amstelplein, 13.00-17.00 uur http://buurtbeheer.uit-

hoorn.nl/
25 sept.  Klaas Bakker Pianorecital, pianomuziek en beelden onder de ti-

tel “Een reis naar Majorca”, Thamerkerk, start 14.30 uur. Kosten:  
€ 12,- Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabel-
foon.nl of 0297-563709.

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

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

 evenementen vanaf oktober 2011 staan op 
www.uithoorn.nl



Raadsleden zijn natuurlijk veel in de gemeente Uithoorn  
te vinden. Maar waar?  We gaan op stap met Robert Timmers,  
raadslid voor Gemeentebelangen. 

Aan de oevers van de Amstel 
wordt Robert Timmers  
enthousiast van alle kansen 
die de rivier Uithoorn biedt. 
“Dit is een goudmijntje. Een 
prachtige plek waar we in  
zowel de zomer als de winter 
het centrum van Uithoorn 
kunnen aankleden. In de zomer 
heerlijk gevulde t errassen en 
in de winter historische sche-
pen die aanmeren.”  De favoriete 
plek van het Gemeentebelan-
gen raadslid is echter niet aan 
deze meanderende rivier, maar 
bij het natuurgebied rondom 
het Zijdelmeer. Iedere dag 
brengt hij het een bezoekje.  
“Ik loop hier ‘s ochtends altijd 
hard. En het mooie is: het is 
iedere keer anders. Vanochtend 

hing er laaghangende ochtend-
mist. Dat zag er geweldig uit.” 
Ook het dierenrijk is veelvuldig 
aanwezig. “Als je geluk hebt zie 
je zelfs lepelaars.”

Contact
Robert Timmers is graag in 
contact met de mensen uit  
Uithoorn. De zaterdag van hem 
staat in het teken van wandelen 
door de buurten van Uithoorn 
en de Kwakel. “Voeling houden 
met de bewoners is één van de 
belangrijkste taken die ik heb.” 
Los van achterhalen wat de  
bewoners bezighoudt, is  
Timmers vooral een raadgever. 
“Niet alles gaat via de gemeente  - 
raad. Een belangrijk deel van 
mijn tijd investeer ik in het ver-
wijzen naar de mogelijkheden 
van inwoners om invloed uit te 
kunnen oefenen. Dat hebben 
we in het leven geroepen om 
meer verantwoordelijkheid 
aan de buurt te geven. Dan 
moeten buurtbewoners dat na-
tuurlijk wel weten te vinden.” 

Cultuur
De kansen voor de gemeente 
Uithoorn liggen volgens 
Timmers voor het oprapen. 
“We hebben veel toeristen in 
ons centrum. Er was altijd 
een keurige folder met de 
beeldenroute. Die is verdwe-
nen en die mis ik.” Daarom 
wil hij de folder met de  
historische wandelroute 
door het centrum terug.  
“We moeten onze toeristische 
bezoekers koesteren. Ze  
tonen tenslotte oprechte  
interesse in ons prachtige 
dorp”, aldus het raadslid.   
Dat zijn gemeente strategisch 
ligt, hoef je Robert Timmers 
ook niet uit leggen. “Uithoorn 
ligt op het kruispunt  
van de drie prachtige  
provincies Utrecht  en 
Noord- en Zuid-Holland.  
We hebben het Groene  
Hart in onze achtertuin en 
de cultuur van Amsterdam  
in onze voortuin. Een  
geweldige combinatie.”

R a a d s a g e n d a

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

Datum: 15 september 2011 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1. Opening  
2. Inspreken burgers 

3. Afvalstoffenbeleid, 
presentatie 19.40 uur

4. Beheer en exploitatie sport- 
en activiteiten centrum De 
Scheg en Multi Functionele 
Accommodatie (MFA)
De Legmeer 20.15 uur

5. Integratienota 21.15 uur

6. Beheers verordening  
gemeentelijke begraaf-
plaats(en) gemeente Uithoorn 
2011 en de verordening  
Grafrechten 2011 22.00 uur

7. Gemeenschap pelijke  
Regeling Openbare  
Gezondheidszorg Amstelland 
(GR OGZ), jaarrekening 2010 
en begroting 2012 22.30 uur

Let op: de tijdsduur per  
onderwerp is een inschatting.  
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
29 september 2011.

d e  g e M e e n t e R a a d  v a n  u i t h O O R n  i n F O R M e e R t  u  O v e R  z i j n  a C t i v i t e i t e n

In de rubriek ‘5 vragen 
aan’ voelen we raads-
leden van de gemeente 
Uithoorn aan de tand. 
In de eerste aflevering 
Rob de Boer, bezig 
aan zijn tweede  
termijn als raadslid  
namens de PvdA. 

1 Wat drijft je om  
voor een tweede 

termijn raadslid te zijn?
“Als raadslid ben je volledig 
onderdeel van het gemeente-
bestuur. Samen met mijn  
20 andere collega’s kan ik  

gemeenteprocessen vorm-
geven en bijsturen. Ondanks 
dat we, met 28.000 inwoners, 
relatief klein zijn, gebeurt  
er toch heel veel in Uithoorn. 
Daarnaast koester ik mijn 
contact met de inwoners.  
Je leert zo veel facetten van  
het leven kennen, want  
wat kom je anders van  
armoedebeleid te weten als 
je zelf twee auto’s voor de 
deur hebt staan?”

2 Wat heb je geleerd 
over armoede?

“Er zitten een hele hoop  
facetten aan armoede.  
Ik besef dat ik die nooit hele-
maal zal ervaren of  
begrijpen, maar ik kom 
dankzij dit werk wel een 
stuk dichterbij. Net als zo-
veel andere zaken die in de 
lokale gemeenschap spelen.” 

3 Welke onderwerpen 
hebben je interesse?

“De veelzijdigheid spreekt me 
aan. Het ene moment hebben 
we het over wat er moet  
gebeuren met de flats aan de 
Europarei. Vervolgens dis-
cussiëren we over het groen-
beleid of de lantaarnpalen. 
Het dorpse karakter van  
Uithoon en de Kwakel, en de 
trend om steeds hoger te  
bouwen, spreken me aan.  

De grap is: op de onderwerpen 
waar veel strijd is, krijg je als 
individueel raadslid nooit 
volledig je zin.”

4 is dat niet frustrerend. 
je steekt veel tijd  

in de gemeente, maar je 
invloed is beperkt?

“Dat heet democratie. Je zult 
het moeten accepteren, want 
de voordelen van het demo-
cratisch systeem zijn groter 
dan de nadelen. Ik geloof 
daar voor 100 procent in.  
Gelukkig zijn er veel ook 
plannen die de revue passeren 
waar we met alle raadsleden 
volmondig ‘ja’ op antwoorden. 
We zijn als raadsleden het  
gemeentebeleid vooral aan 
het uitbalanceren.”

5 Komt er een  
derde termijn?

“Ik geniet van het werk als 
raadslid. Ik ben met pensioen 
en vind het leuk om mijn tijd 
nuttig in te vullen. Na 40 jaar 
wonen in Uithoorn voel ik 
plichtsbesef richting deze 
gemeente, maar in 2014 loopt 
mijn tweede termijn af en dan 
ben ik 74. Dat lijkt me een 
mooi moment om te stoppen.”

v i j F  v R a g e n  a a n  R O b  d e  b O e R  ( P v d a )

“Wat weet je van armoedebeleid 
met twee auto’s voor de deur?”

Het groene Hart in de achtertuin,  
Amsterdam in de voortuin 

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken 
liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tij-
dens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook er-
gens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis 
De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openba-
re bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk wor-
den gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) 
tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar in-
dienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders 
vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn in-
gediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de ver-
gunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat 
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om 
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van 
een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector 
bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de 
behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in reke-
ning gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift wor-
den u kosten in rekening gebracht.

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

hoorn 2008.  
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de 

Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, 
de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
Tijdelijk:
- Opheffen stopverbod eigen terrein servicefl at Thamerhorn. Ter inzage van 17 augustus 

t/m 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-51311.
- Uitbreiding parkeerverbod in de Stationsstraat ten behoeve van het evenement Tropi-

cal Night op zaterdag 27 augustus 2011. Ter inzage van 17 augustus t/m 28 september 
2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Voet/Beachvolleybalevenement zondag 21 augustus 2011. Ter inza-
ge van 17 augustus tot en met 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inzage van 31 
augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

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

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hierte-
gen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Irislaan 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Ontvangen 6 september 2011.

 KENNISGEVING TOEPASSING WIJZIGINGSBEVOEGDHEID 
 BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat met toepas-
sing van artikel 29 van het bestemmingsplan Landelijk gebied gebruik is gemaakt van de 
wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het genoemde bestemmingsplan voor het hier-
na te noemen perceel:
De Kwakel
- Noorddammerweg 15, het wijzigen van de bestemming van het perceel van bedrijven 

in werken in het groen.

Genoemd besluit ligt van 16 september tot en met 27 oktober 2011 ter inzage bij de recep-
tie in de hal van het gemeentehuis. Verzonden: 2 september 2011.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat moet 
doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 2, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelkozijn in de voor-

gevel en de rechter zijgevel. Bezwaar: t/m 18 oktober 2011.
- Schans, vergunning aan PVDA en DUS! voor het organiseren van de streekmarkt op 10 

september 2011 van 10.00 tot 16.30 uur. Ontheffi ng artikel 35 Drank en Horecawet aan 
de heer Roijen voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de streek-
markt op 10 september 2011 van 10.00 tot 16.30 uur. Bezwaar t/m 19 oktober 2011

Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 11, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een WMO-unit. Be-

zwaar: t/m 17 oktober 2011.
- Potgieterplein, vergunning aan Zala Express voor het innemen van de standplaats met 

een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van diverse snacks op dinsdag en woens-
dag middag vanaf 13 september 2011. Bezwaar t/m 21 oktober 2011

Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg 199, melding ontvangen van Portokabin B.V. voor het verbreden van de uit-

weg van het perceel Chemieweg 199 naar de Chemieweg.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan Zala Express voor het innemen van de 

standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van diverse snacks op 
vrijdag en zaterdag middag vanaf 13 september 2011. Bezwaar t/m 21 oktober 2011

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij drie meldingen hebben 
ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): 
- Uba Bouw, voor het tijdelijk plaatsen van een propaantank, 3000 liter ten behoeve 

van de keetverwarming op de locatie ter hoogte van de bouwlocatie Park Krayenhoff/
Watsonweg te Uithoorn. 

- Hogenhout Opslag en Logistiek voor het oprichtingen van een opslaglocatie aan Wie-
gerbruinlaan 4-6 te Uithoorn

- Auke Jansen Meubelmakerij voor het oprichten van een meubelmakerij op de locatie C. 
Verolmelaan 202 te Uithoorn. 

Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op 
grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen moge-
lijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 14 september 2011
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Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

124e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post in Woerden, tel. 0900-4701470. 
Dit geldt voor het hele weekend, 
feestdagen en voor werkdagen van 
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen 
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen, 
tel 0297-263758 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTswINkEL

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Open dag beeldhouwatelier 
Van Steen Tot Beeld
Uithoorn - Op zaterdag 17 sep-
tember start het nieuwe beeld-
houwseizoen van Atelier Van 
Steen Tot Beeld.
Zij doen dat met een Open dag voor 
iedereen die belangstelling heeft 
voor het werken met steen. Jong en 
oud, workshopdeelnemers, cursis-
ten en nieuwe belangstellenden, ie-
dereen is welkom.
Heb je eerder deelgenomen aan een 
workshop of cursus, dan is het mis-
schien een leuk idee als je op de 
Open dag langskomt om verder aan 
je beeld te werken (of alvast aan 
een nieuw beeld te beginnen).
Nieuwe bezoekers vertelt het ate-
lier graag over wat beeldhouwen in 

het Atelier inhoudt, over steensoor-
ten en gereedschap dat voor de be-
werking nodig is. Ook kun je met-
een actief aan de slag met steentjes 
die (gratis) voor je klaarliggen. Er-
varing met beeldhouwen is niet no-
dig om een leuk resultaat te krijgen.
De medewerkers hopen op een ge-
zellige inloopmiddag in Atelier Van 
Steen Tot Beeld aan de Genieweg 
45 in Mijdrecht. De toegang en het 
meedoen zijn natuurlijk helemaal 
gratis!

Start cursus jeugd:
Woensdag 21 sept.14.00-16.00
Start cursus volwassenen:
Donderdag 22 sept. 9.00-12.00 

Spectaculaire modeshow voor 
jong & oud met maatje meer
Wilnis - Zaterdag 24 september 
a.s. organiseert Groot Gelijk, da-
mesmode voor een maatje meer 
uit Wilnis, ter gelegenheid van 
haar eenjarig bestaan, een spec-
taculaire modeshow in de Willis-
stee in Wilnis.

Deze modeshow is geheel gratis te 
bezoeken, wel wordt vriendelijk ver-
zocht je van te voren aan te melden, 
dit in verband met het aantal be-
schikbare plaatsen. U kunt reserve-
ren via tel. 0297-250614, in de win-
kel aan de Dorpsstraat 29 in Wilnis 
of via internet: info@grootgelijk.com
Op donderdag 1 september jl, vier-
den Thea en Jeanne dat zij alweer 

één jaar hun damesmodezaak run-
nen in Wilnis in de winkel waar je 
damesmode kunt kopen voor een 
maatje meer. Damesmode voor jong 
en oud, van sportief tot chique.

Wat ook prettig is, is dat er van de 
kleding maar enkele beschikbaar 
zijn, en je zodoende weet, dat je 
toch iets exclusief draagt. Behalve 
kleding heeft Groot Gelijk ook een 
ruim assortiment bijbehorende ac-
cessoires zoals sieraden, sjaals, tas-
sen of riemen. Tijdens de mode-
show wordt er tevens een fantasti-
sche loterij georganiseerd met di-
verse geldprijzen. Voor meer info: 
zie advertentie elders in dit blad.

Collecte Prinses Beatrix Fonds
Uithoorn/De Kwakel - Er is  
één beweging die goed is voor 
alle spieren. Geef aan de col-
lecte van het Prinses Beatrix 
Fonds.

Deze week, van 11 tot 17 septem-
ber a.s., vindt de jaarlijkse collec-
te van het Prinses Beatrix Fonds 
plaats. Om door te kunnen gaan 
met de bestrijding van spierziek-
ten en bewegingsstoornissen 
heeft het Prinses Beatrix Fonds 

giften nodig. Ook in Uithoorn en 
De Kwakel zal deze week met de 
bekende oranje bussen worden 
gecollecteerd. Uithoorn staat op 
de achtste plaats voor wat betreft 
de opbrengst van de jaarlijkse 
collecte. In Noord-Holland staat 
Uithoorn bovenaan. Geef dus ook 
dit jubileumjaar (55 jaar) weer 
met gulle hand, zodat het Prinses 
Beatrix Fonds voor vele spierzie-
ke mensen de zon weer een beet-
je kan laten schijnen.

Geheugenfitness in gezellig 
uurtje bij wijksteunpunt
Uithoorn - De meeste ouderen vin-
den het belangrijk om te blijven be-
wegen, zodat men zo lang mogelijk 
een goede conditie behoudt.
Natuurlijk is het ook een goede zaak 
om uw geestelijk vermogen op peil 
te houden.
Om uw geheugen te blijven active-
ren, kunt u uw geheugen ook zelf 
trainen door te puzzelen en mee te 
doen aan quizzen en spelletjes op 
het gebied van geheugentraining.
Omdat het stimulerend en gezel-
lig is dit met elkaar te doen, wil Vita 
welzijn en advies u hiervoor de gele-
genheid bieden mee te doen aan de 

geheugenfitness in het wijksteun-
punt Bilderdijkhof op dinsdagmor-
gen van 10.30-11.30 uur. Dus vindt 
u het belangrijk dat het geheugen in 
goed conditie blijft, heeft u een ‘nor-
male’ vergeetachtigheid, kom dan  
naar het Wijksteunpunt uw geheu-
gen trainen. Centraal staat een ge-
zellig uurtje, waar ook ervaringen 
uitgewisseld en spelletjes gedaan 
zullen worden.
Kosten: 1 euro per keer.
Voor meer informatie: tel. 567209, 
Monique Sintenie/Bernadette Ver-
haar of loop eens binnen in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof.

Totale ontspanning bij Yogapret
Uithoorn - Yoga vindt zijn oor-
sprong in India, ruim 5000 jaar 
geleden. Er zijn veel verschillen-
de vormen van yoga. In het Wes-
ten wordt vooral Hatha Yoga be-
oefend, de meer fysieke vorm 
van yoga.

Het gaat bij Hatha Yoga om de een-
wording van lichaam en geest. Dit 
gebeurt door het beoefenen van 
yoga-houdingen, bewust ademen 
en meditatie. Yoga kan helpen om 
klachten te verminderen en je leren 
om daar beter mee om te gaan. Met 
name bij stressgerelateerde klach-
ten (zoals bijvoorbeeld slaapproble-
men, maag of rugklachten, concen-
tratieproblemen e.d.) kan yoga een 
positieve invloed hebben. Ik hou be-
wust de groepen klein, waardoor 
er veel individuele aandacht gege-
ven kan worden. Deelname is ge-
schikt voor iedereen, indien nodig 
worden de oefeningen aangepast. 

Vooral van belang is je eigen gren-
zen te (leren) kennen. Dit kan elke 
dinsdagavond bij Yogapret.
Tevens zal eenmaal in de maand 
Lachmeditatie- voor jong en oud 
gegeven worden. Dit is een medi-
tatievorm, oorspronkelijk afkomstig 
uit India, opgezet in 1995 door Dr. 
Madan Kataria, waarbij het lachen 
je in het hier en nu brengt en de stil-
te daarna deze ervaring extra ver-
diept. Tijdens de lachmeditatie lach 
je zomaar, zonder reden. Gewoon 
omdat het heerlijk is om te lachen. 
Je lacht met elkaar, niet om elkaar. 
Als je voluit lacht stopt het denken 
vanzelf. 
Voor beide vormen van Yoga geldt: 
een uurtje voor jezelf waarbij je 
niet hoeft te presteren maar je mag 
overgeven aan het nu met als resul-
taat totale ontspanning.
Heb je interesse om mee te doen 
met HATHA of LACHYOGA? Wil je 
meer informatie? www.yogapret.nl.

Dave wint waveboard
Uithoorn – Op de foto ziet u een 
gelukkige winnaar van een wave-
board. gewonnen door Dave Stein-
bruckner bij de actie van Smiths 
chips. Dave kwam samen met zijn 
vriendje Matthijs het waveboard op-
halen. bij AH Jos van den Berg aan 
het Amstelplein.

Bij aankoop van twee Smiths pro-
ducten konden klanten bij AH Jos 
van den Berg een kassabon inle-
veren en zodoende het waveboard 
winnen. Dave was de gelukkige. 
Op de foto staat linksonder vriendje 
Matthijs en rechtsonder de gelukki-
ge winnaar Dave Steinbruckner.

Actieve sportmarkt op
het Amstelplein
Uithoorn - Toe aan een (nieuwe) 
uitdaging? Kom naar de actieve 
sportmarkt op zaterdag 17 septem-
ber en shop jezelf naar een hobby!

Op zaterdag 17 september van 11.00 
tot 14.00 uur toveren de combina-
tiefunctionarissen sport van de Ge-
meente Uithoorn het Amstelplein 
om tot een actieve sportmarkt. De 
actieve sportmarkt is voor ieder-
een gratis toegankelijk. Tijdens de-
ze markt zullen Uithoornse sportver-
enigingen zich presenteren middels 
een marktkraam en het aanbieden 
van kleine sportieve activiteiten. Ba-

sisschoolleerlingen in de leeftijd van 
4 t/m 12 jaar ontvangen op school 
een ‘sportpaspoort’. Door actief mee 
te doen bij de aangeboden acti-
viteiten van de sportverenigingen 
kunnen zij een stempel verdienen 
op hun ‘sportpaspoort’. Wethou-
der Verheijen zal om 13.45 uur de 
actieve sportmarkt afsluiten. Kom 
ook met je ouder(s)/ verzorger(s) 
en zorg dat je alle stempels op je 
kaart hebt staan en maak kans op 
een van de prijzen. Voor meer in-
formatie mail naar: h.vanderputten 
@bredeschoollegmeer.nl of
marcella@obs-dekajuit.nl. 

Brand in woning Het Fort
De Kwakel - De brandweer rukte 
maandagmiddag 12 september uit 
voor een woningbrand aan Het Fort 
in De Kwakel.

De melding kwam rond 15.45 uur 
binnen op de alarmcentrale. Het be-
trof brand in drie houten woningen 
in een rij van zes. Twee bewoners 
ademden rook in en zijn ter plaat-
se door de ambulancedienst behan-
deld. Zij hoefden niet naar het zie-
kenhuis. Een brandweerman werd 

onwel en is ook ter plaatse behan-
deld. De brandweer redde twee 
poezen uit een van de woningen. De 
dieren zijn meegenomen door de 
dierenambulance.
Het was lastig de brand te bestrij-
den: het vuur zat in een ruimte van 
een meter hoog tussen plafond en 
zolder en zorgde voor veel rookont-
wikkeling. Tegen 17.30 uur was de 
brand onder controle. Twee wonin-
gen zijn onbewoonbaar, het derde 
huis heeft water- en roetschade.
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Culinaire Venen ondanks vroegtijdig einde zeer geslaagd

Grieks restaurant Corfu wint Culinaire Nol
Mijdrecht – Zaterdag jl. Werd 
voor de zesde keer het culinaire 
evenement Culinaire Venen op 
het Raadhuisplein in Mijdrecht 
gehouden en het is wederom 
een succes geworden.

Het feit dat de organisatie besloot 
vanwege een afgegeven weer-
alarm van het KNMI een uur eer-
der te stoppen, bleek de pret nau-
welijks te drukken. De hele middag 
en avond deden bezoekers van het 
evenement zich te goed aan de hap-
jes, gerechtjes, wijnen en champag-
nes van de tien deelnemende hore-
cabedrijven.

Hoewel het voorspelde noodweer, 
alarmcode oranje, Mijdrecht op een 
haar na miste, nam de organisatie 
het zekere voor het onzekere. Voor-
zitter Jan Driessen van de Stich-
ting Culinaire Venen: “We hebben 
allemaal nog vers in het geheugen 
wat noodweer kan aanrichten en 
we hebben geen enkel risico willen 
lopen. Uiteindelijk is alleen de slot-
act van Charming, Proud & Gorge-
ous in het water gevallen, maar tot-
dat de eerste regendruppels vielen 
heeft men kunnen genieten van een 

prachtige middag en avond.” 

Opening
Het evenement werd officieel ge-
opend door burgemeester Marian-
ne Burgman van De Ronde Venen. 
Direct daarna ging de jury, voor de 
gelegenheid aangevuld met TV-kok 
Leon Mazairac, aan de slag om te 
bepalen aan welk van de deelne-
mende restaurants de Culinaire Nol 

zou worden uitgereikt. Deze wissel-
trofee is een eerbetoon aan de over-
leden Mijdrechtse restauranthouder 
Nol Vermeulen, voor het bedrijf dat 
zich tijdens de Culinaire Venen het 
best presenteert.
Ondertussen konden de bezoe-
kers culinair genieten bij de pavil-
joens van B&D Catering Hospitali-
ty Support, Boven Water, Brasserie 
De Waard, Corfu, II Gusto, Le Vira-

ge, Lust!, Prinselijk Proeven, Ren-
dez-Vous en s’Anders. Ook IJssalon 
Opera uit Mijdrecht was aanwezig. 
Tussendoor werd het publiek ge-
trakteerd op optredens van Heavy 
Hoempa, ballonnengoochelaar Jus-
tin, de tafelgoocheltrucs van Peter 
Vogel, een Griekse dansshow en de 
vocale kwaliteiten van zangeres/ac-
trice Sandy Kandau. 
Vanwege het grote aantal kinderen, 
besloot goochelaar Justin een spe-
ciale kindershow in te lassen, waar-
bij de kids om hem heen op het po-
dium mochten komen zitten.

Culinaire Nol
Aan het begin van de avond kon ju-
ryvoorzitter Gerrit Verweij bekend 
maken dat Grieks Specialiteiten-
restaurant Corfu de Culinaire Nol 
2011 heeft gewonnen.
De jury was zeer onder de indruk 
van met name de passie die eige-
naar Jannis Mitropoulos in zijn ge-
rechten stopt. Een eervolle vermel-
ding was er voor Restaurant Boven 
Water, dat dit voorjaar startte met 
een geheel nieuw team.
“Veelbelovend,” luidde het oordeel 
van de jury.

Het Goede doel:
A Sister’s Hope

Van elk verkocht Rabomunt-
je, waarmee men hapjes en 
drankjes kon betalen, was 
50 cent bestemd voor A Sis-
ter’s Hope, een organisatie 
die geld inzamelt voor on-
derzoek naar borstkanker.

Op 8 en 9 oktober a.s. wordt 
in dit kader een groots evene-
ment georganiseerd, A Sister’s 
Hope 60K-Walk; een twee-
daagse wandeling van 60 kilo-
meter. Marianne Verschoor uit 
Mijdrecht is één van de deel-
nemers aan deze loop.
Zij kreeg samen met oud-atle-
te Olga Commandeur, ambas-
sadeur van A Sister’s Hope, 
door Culinaire Venen-voorzitter 
Jan Driessen een symbolische 
cheque uitgereikt van 6.000 
euro, de voorlopige opbrengst 
van het evenement.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

 

Vermist. 
- Baambrugge, CP de Grootstraat: Doortje, een zwart/witte poes.
 Ze heeft een zwarte neus, witte buik en bef, zwarte rug en gevlek-

te poten.
- Mijdrecht, Turkoois: Dwergpapagaai, lichtgroen met grijze kop en 

twee gele strepen in V-vorm op de borst. 
- De Kwakel, Fresialaan: Schildpadpoes. Ze heet Muis en is 

2 jaar oud. Muis is gechipt.
- Wilnis, Roerdomp: Jonge Muskuseend.
- Mijdrecht, Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: Zwarte gechipte kater met zwart halsbandje. 

Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje op borst.
- Mijdrecht, Molenland: Foxterriër, lichtbruin met zwart en wit ge-

vlekt, de foxterriër, is gechipt.

Gevonden:
- De Hoef, Oostzijde: Schildpadpoes, zij ziet er goed uit.
- Wilnis, Pieter Joostenlaan op parkeerterrein bij Snackbar-C1000: 

zwart/grijs gecastreerd boomerhondje.
- Vinkeveen, Donkere Eind: hier loopt al enige maanden een wit met 

rode ongecastreerde kater.
- Mijdrecht, Zirkoon: rode kater, hij heeft een halsbandje om met een 

half adreskokertje.
- Wilnis, Herenweg: lapjespoes met witte bef.
- Mijdrecht, A2, afslag Vinkeveen: zwart katje met witte buik en wit 

puntje aan de staart, het heeft ook een wit streepje op de kop.
- N201 vanuit Mijdrecht t/o Kruidvat: Cyperse kat, klein van postuur.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden heb-
ben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Zeer geslaagde Streekmarkt
Uithoorn - De derde Streekmarkt 
op zaterdag 10 september is, mede 
door het mooi weer, zeer geslaagd. 
Het was vanaf de opbouw om tien 
uur al aardig druk, en dat ging de 
hele dag zo door.
Er was een interessante variëteit 
aan deelnemers: sieraden en aqua-
rellen, handvaardigheidsproduc-
ten en taarten van de Morgenster, 
Uzepia met de wonderlijkste pro-
ducten van zeep gemaakt, de We-
reldwinkel, Kunstencentrum de Hint 
met optredens van jonge saxofonis-
ten en een prachtige kleine violiste. 
De Groengroep met een stand waar 
de kinderen enthousiast uitleg kre-
gen over de natuur en een plant-
je konden winnen. Voor de oude-
ren informatie van de ANBO; de ko-
renmolen uit Aalsmeer; de bijenver-
eniging Amstelland met honingpro-
ducten; heerlijke kaas van Schrama; 
biologische oliën en kruiden van 
Moon; olijven en olie van Melekos; 
zorgboerderij Inner-Art met aller-
lei boerderijproducten en informatie 
over haar werk; restaurant Amstel-
fort met ter plaatse bereide lekke-
re hapjes; Wijngaard de Amsteltuin 
met wijn uit Amstelveen en informa-
tie over de wijnteelt en hun overi-

ge werkzaamheden. Brouwerij de 
Schans met twee soorten tapbier-
tjes, de dames van de crêpes en de 
ambachtelijke worsten en natuurlijk 
het paard en wagen van de kinder-
boerderij. 
De Streekmarkt is niet alleen een 
markt om boodschappen te doen, 
maar ook een ontmoetingsplaats 
waar je wat kunt eten en drinken, 
oude vrienden tegenkomt en iets 
opsteekt van de deelnemers, die 
stuk voor stuk een verhaal te vertel-
len hebben over hun product. 
De locatie aan de Schans, die min 
of meer gedwongen was door ge-
meentelijk beleid, bleek een ge-
weldig succes. De dorpse uitstra-
ling van de Schans past uitstekend 
bij de ambachtelijke producten van 
de markt en de bezoekers vonden 
het veel gezelliger dan het wat ka-
le Amstelplein. Misschien maar zo 
houden de volgende jaren? Het was 
kortom een geweldig leuke, en ge-
zellige dag voor veel bezoekers, voor 
de deelnemers, en voor de organi-
satoren van DUS en de PvdA.
Wilt u volgend jaar ook op Streek-
markt staan met ambachtelijke, bio-
logische en/of steekproducten, mail 
dan naar: amsuiker@ hotmail.com.

RotiRap, bezorging van 
Surinaamse lekkernij
Regio -Eigenlijk is het gewoon al 
jaren het lievelingseten van de nu 
negentienjarige ondernemer Darryl 
J. van Doesburg uit Uithoorn: Roti. 
Voor de mensen die nog nooit ge-
hoord hebben van deze Surinaamse 
lekkernij; je spreekt het uit als rot-
tie en het betreft een soort pannen-
koekje, (oftewel wrap) gevuld met 
een kruidige mix van vlees, groen-
ten, aardappel, ei en een unieke 
kerriesaus. “Ik zou het iedere dag 
wel kunnen en willen eten! Het is 
gezond en bijzonder lekker”, al-
dus Darryl. Hij vervolgt: “Mijn moe-
der Ursula heeft een tijdje een Suri-
naams eethuisje gehad in Uithoorn, 
Het Rappe broodje genaamd. Dit 

is door omstandigheden geslo-
ten, maar de materialen om mij op 
weg te helpen met mijn onderne-
ming waren er, dus met veel hulp 
van haar en met een goed onderne-
mingsplan heb ik de stoute schoe-
nen aangetrokken en ben in haar 
voetsporen getreden. Het begint 
overigens slechts met bezorging 
van Roti rollen en maaltijden, maar”, 
glundert hij: “wie weet waar het ooit 
eindigt.” Darryl gaat zich voorna-
melijk bezighouden met bestellin-
gen en bezorging en helpt verder 
mee waar nodig. De roti van Roti-
Rap, die ambachtelijk bereid wor-
den door een professionele chef-
kok, zijn een aantal jaren geleden 
beloond met de Food Express Trend 
Watch Award. Een prijs waar ze bij-
zonder trots op zijn. 

Lekker en gezond
Wanneer je nog nooit Roti hebt ge-

geten is het natuurlijk moeilijk om 
de smaak over te brengen op pa-
pier, maar het moet gezegd worden; 
het is de moeite waard om het eens 
te proberen! Darryl: “Het is heerlijk 
bij een salade of een kop soep en 
wordt altijd vers bereid met kipfilet 
of rundvlees en kousenband (een 
soort langwerpige sperzieboon). Ui-
teraard is er een vegetarische vari-
ant mogelijk en de kruidige mix kan 
zo pittig gemaakt worden als men 
zelf wil. De pannenkoekjes zijn ook 
los te bestellen. Wij bezorgen van-
af een bestelling van minimaal vijf-
tien euro in Aalsmeer, Uithoorn, De 
Kwakel en Kudelstaart. Zonder te-
genslagen is de levering gegaran-

deerd binnen een uur.” Het verzor-
gen van catering behoort tevens 
tot de mogelijkheden van RotiRap. 
Tot slot is moeder Ursula aan het 
woord: “Ik raad echt iedereen aan 
om onze Roti rollen en Roti maal-
tijden eens te proberen, het is weer 
eens wat anders dan pizza of patat, 
en absoluut gezonder. Het brood-
je Rap, dat destijds goed verkocht 
in mijn eethuisje, laat Darryl op de 
kaart staan, dit is een overheerlijke 
Italiaanse bol met omelet, hete kip 
en zuurgoed. Een duidelijkere bij-
drage aan de multiculturele samen-
leving kan haast niet, toch?”
Voor meer informatie kijk op de 
website: www.rotirap.nl De bestel/
bezorgtijden zijn van dinsdag tot en 
met vrijdag van vier tot negen uur 
en op zondag van vijf tot negen. 
Tel. 020 - 3459967.

Door Miranda Gommans®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

DONEER UW AIR MILES 
EN BOUW MEE AAN ONS 

NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118 
OF GA NAAR AAP.NL

LOUNA 
IS DAKLOOS 

MANA 
IS DAKLOOS 
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, 
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle 
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, 
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat 
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeenteraad stemt in met 
gemeentehuis De Kwakel

Het voorstel van de Kwakelse onafhankelijkheids-
beweging T.H.O.L. (Trots Heeft Ons Leven) is toch 
door de gemeente Uithoorn onder handen geno-
men. Drie weken geleden had T.H.O.L. een voor-
stel bij de gemeenteraad neergelegd voor de au-
tonomisering van het dorp De Kwakel.
Dit vanwege de recente negatieve ontwikkelin-
gen op de beurzen. T.H.O.L. kwam met een uitge-
dacht economisch plan aan, voor de komende tien 
jaar, waarbij twee onafhankelijke gemeentes meer 
economische zekerheid zouden brengen. Zo zou 
De Kwakel o.a. subsidie van de overheid ontvan-
gen voor zichzelf, waar dit nu de helft van de sub-
sidie van Uithoorn bedraagt. De afscheiding van 
De Kwakel moest echter wel voor de derde dins-
dag van september op papier staan, aangezien de 
overheid een extra gemeente in de Rijksbegroting 
moet opnemen. Derhalve heeft de gemeenteraad 

afgelopen nacht besloten het plan goed te keu-
ren en De Kwakel nog voor 20 september tot zelf-
standige gemeente uit te roepen. De zelfstandig-
heid zal officieel worden ingevoerd op dinsdag 6 
september, de dag waarop het gemeentehuis zal 
worden geopend. Een stad of dorp dient volgens 
de wet een gemeentehuis te hebben alvorens de-
ze tot officiële gemeente kan worden uitgeroe-
pen. Gezien de tijdsdruk was T.H.O.L., met steun 
van enkele voorname Kwakelse bedrijven, daarom 
reeds begonnen met de bouw van dit gemeente-
huis. Het gemeentehuis komt te staan op de Op-
tochtstraat.

M. de Laatste

PS. Vrijdagavond 30 sept zijn de kermisfoto’s 
en de kermisfilm van Paparazzi Media te zien 
in ’t Fort van De Kwakel, aanvang is 21.00 uur.

Gemeente De Quakel wint de Paparazzi – Stichting Toen & Nu prijs. Foto: Paparazzi Media

Een belangrijk speerpunt van Arjan Koopmans van 
Groen Uithoorn is verkeersveiligheid. Naar onze 
mening moet er in Uithoorn meer worden gedaan 
aan verkeersveiligheid. Het parkeerbeleid wordt 
streng gehandhaafd (vooral in het dorpscentrum), 
echter met de handhaving op snelheidsovertredin-
gen of inrijverboden voor vrachtwagens is het be-
droevend gesteld.
Op de N201 wordt door veel automobilisten veel 
harder gereden dan de maximale 50 kilometer per 
uur (vooral ‘s nachts). Af en toe staat er een mo-
biele flitsinstallatie van de politie. Echter, om de 
snelheid structureel onder de 50 km te houden 
willen wij een digitale flitspaal langs de N201 ter 
hoogte van de Admiraal van Ghentlaan. Bij de pro-
vincie, gemeente en het ministerie zullen we aan-
dringen op het plaatsen van een digitale flitspaal.
Daarnaast willen we meer 30km-borden in de 
bebouwde kom, zodat het nog duidelijker wordt 
voor automobilisten, dat sneller rijden in een ge-
bied waar kinderen rondlopen en fietsen onver-

antwoord is. Vooral in het Thamerdal wordt harder 
gereden dan de maximale 30km. Echter overtre-
ders worden niet bekeurd.
Bij basisscholen dienen zebrapaden aanwezig te 
zijn om veilig oversteken mogelijk te maken. Bij De 
Springschans en De Kajuit ontbreekt nog een vei-
lige oversteekplaats voor de kinderen.
Het inrijverbod voor vrachtwagens wordt niet dui-
delijk aangegeven bij de rotonde van de Prins Ber-
nardlaan. Gevolg is dat vrachtwagenchauffeurs 
vastlopen bij het viaduct in het oude dorp op weg 
naar het industrieterrein. Vervolgens moeten soms 
diepladers van 18 meter achteruit door de Stati-
onsstraat om terug te keren naar de N201. 
Dit zijn slechts een aantal constateringen, graag 
verneem ik van bewoners wat zij vinden van de 
verkeersveiligheid in Uithoorn. Samen moeten we 
trachten Uithoorn veiliger te maken

Arjan Koopmans
Uithoorn

Groen Uithoorn op jacht
naar snelheidsduivels!

Regio - “Tot afgelopen vrijdag had-
den wij twee poezen: een zwangere 
zwartwitte moederpoes en haar zwar-
te jonkie van bijna 4 maanden. Za-
terdagochtend vonden wij het klein-
tje doodgereden bij ons naast de op-
rit (Hoofdweg, De Kwakel). Het was 
zo’n lief beestje en we zijn er allemaal 
verdrietig om. Sinds die tijd hebben 
wij de moederpoes, Zwartje, ook niet 
meer gezien. Er lag nogal wat bloed 
op de weg, dus vermoeden wij dat 
zij bij diezelfde aanrijding gewond is 
geraakt en ergens weggekropen is, 
waarschijnlijk om te sterven. Heeft u 
onze poezen aangereden en weet u 
waar Zwartje heen is gevlucht? We 
willen graag weten waar ze is.

Dit is meteen een oproep aan al-
le automobilisten: Houd reke-
ning met de dieren. Onze katten 
zijn boerderijkatten en hoe slim 
ze ook zijn, ze kennen geen ver-
keersregels. Er wordt bij ons op 
de weg vaak veel te hard gereden 
(maximumsnelheid is 60 km/u), 
onze jongste kinderen mogen 
ook beslist niet alleen de weg op. 
Als Zwartje ook dood is, zijn we 
op deze manier al 5 katten in 16 
maanden kwijtgeraakt...”

Weet ú waar Zwartje is??

Supermarkt Deen op
21 september geopend
Uithoorn - De nieuwbouw van 
het winkelcentrum op het Leg-
meerplein in de woonwijk Leg-
meer is inmiddels zover gevor-
derd, dat Deen Supermarkten 
met ingang van woensdag 21 
september a.s. daar de deuren 
van zijn nieuwste filiaal kan ope-
nen.

Na jaren van gesteggel tussen de 
gemeente en projectontwikkelaar 
Ultimo Vastgoed die een veel ruime-
re winkelfaciliteit voor ogen stond 
door ook het oude café en aan-
grenzende (verpauperde) bebou-
wing daarin te betrekken, is het er 
dan toch van gekomen. Zij het dan 
in een wat kleinere omvang. Voor 
degenen die ook bij Aldi hun bood-
schappen doen, blijft ook deze su-
per tot nader aankondiging voorlo-
pig nog bereikbaar op het Legmeer-
plein. En wie weet versterken bei-

de supers elkaar wel in hun beider 
aanbod. In een later stadium zal aan 
de achterkant het gedeelte worden 
(af)gebouwd dat als bestemming 
horeca en ruimten voor multifunc-
tionele doeleinden c.q. maatschap-
pelijke dienstverlening zal krijgen. 
Zoals een Chinees wokrestaurant, 
kapsalon Hair Sensation, een ruimte 
waar Buurtbeheer haar bijeenkom-
sten kan houden en dergelijke. Er 
wordt nu echter eerst voorrang ge-
geven aan de afronding van het su-
permarktgedeelte.

Deen Supermarkten is een echt 
Noord-Hollands bedrijf. Van Den 
Helder tot Hoofddorp met inbegrip 
van de Flevopolder heeft Deen in 
totaal 61 winkels. Geen kleine jon-
gen dus.
“De winkel in Uithoorn wordt ons 
62ste filiaal en hier zijn wij best trots 
op. Deen behoort tot de top drie 

goedkoopste supermarkten in Ne-
derland. Lage prijzen zijn dus heel 
belangrijk voor Deen en onze klan-
ten, maar ook het aanbod aan ver-
se producten, is bij ons een speer-
punt. Er is geen supermarkt in Ne-
derland met zo’n uitgebreid assorti-
ment verse bloemen en planten als 
die van ons. En voor zeer scherpe 
prijzen. De verse producten worden 
in eigen beheer gemaakt en uitge-
leverd. Zo heeft Deen de beschik-
king over een eigen warme keuken 
waar dagverse maaltijden worden 
bereid. Maar ook vlees, vleeswaren 
en brood worden met veel zorg en 
aandacht voor kwaliteit behandeld. 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij het 
lekkerste brood hebben van alle su-
permarkten in Nederland”, zo laat 
Joost Deen van de gelijknamige su-
per ons weten. Deen is een echt fa-
miliebedrijf waarbij het een vanzelf-
sprekendheid is dat de klant cen-
traal staat. Of dat werkelijk zo is 
zullen de ongetwijfeld nieuwsgie-
rige buurtbewoners zelf dienen te 
ervaren in de nieuwe winkel. Wat 
dat betreft is een snelle kennisma-
king met Deen op het Legmeerplein 
alleszins de moeite waard.

Opening rotonde Wiegerbruinlaan
Uithoorn - Zondagmiddag 11 
september is de nieuwe rotonde 
aan de Wiegerbruinlaan in Zij-
delwaard officieel in gebruik ge-
nomen.

Wethouder Maarten Levenbach 
heeft met een korte speech deze 
gebeurtenis verricht. De organisa-
tie was in handen van buurtbeheer 
Zijdelwaard. Zij zorgden voor een 
hapje en een drankje en voor het 
muzikale gedeelte was het Shan-
ty-koor de Brulboeien uit Aalsmeer 
aanwezig. Al met al een geslaagde 
opening van deze rotonde die dit 
kruispunt meer veiligheid zal geven.

Presentatie Amstelfront
redelijk bezocht
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
werden presentaties gegeven met 
als uitgangspunt ‘de historie van 
Uithoorn’. Uitgangspunt is: “Met het 
steigerplan aan het Amstelfront kan 
ruimte geboden worden aan recrea-
tie, cultuur en historie. Met voldoen-
de faciliteiten voor historische sche-
pen in Uithoorn wordt niet alleen 
recreatief maar ook educatief invul-
ling gegeven. 
De schepen versterken de histori-
sche band van Uithoorn met de ri-
vier de Amstel. Maar ook met het 
vaargebied ten zuiden van Amster-
dam dat de Waterlinie, De Stelling 
van Amsterdam en Het Groene Hart 
kruist”. Helaas voor de initiatiefne-
mers was er deze dag heel veel te 
beleven in Uithoorn en omgeving, 

dus echt druk was het niet bij de 
presentatie. 

Hele dag
Daarna was de hele dag een door-
lopende PowerPoint presentatie in 
het proeflokaal voor de bezoekers 
van streekmarkt/monumentendag. 
Zo was voor de bezoekers zicht-
baar wat Schepencarrousel en his-
torische vaartuigen kunnen beteke-
nen voor het aanzicht van Uithoorn 
en de ontwikkeling van het Am-
stelfront.
Het initiatief om historische schepen 
op de vaarroute tussen museumha-
vens Amsterdam en Gouda haven-
mogelijkheid te geven werd als een 
aanwinst voor Uithoorn gezien. De 
aanwezigen zagen mogelijkheden, 

hoewel uitgebreide voorzieningen 
duidelijk niet gewenst zijn. Natuur-
lijk waren er vragen of het allemaal 
te realiseren valt in Uithoorn.
De presentaties gaven juist aan dat 
het met een gering budget haalbaar 
is om voldoende faciliteiten te reali-
seren. Maar dan moeten de betrok-
kenen wel initiatieven durven ne-
men. Dat werd door een van de ge-
nodigden ook duidelijk uitgespro-
ken: “Nu hebben we een fantasti-
sche mogelijkheid, maar als je al-
leen maar problemen ziet, sta je het 
feitelijk weer af te kraken. Dan heb-
ben we weer niets.” 
Helaas bleken veel mensen zich 
niet bewust van de reeds nu aan-
wezige schepen. 
“Het ontwikkelen van het steiger-
plan aan het Amstelfront is in voor-
bereiding en wordt dit najaar ge-
presenteerd aan de gemeenteraad. 
Daarin zullen gegevens van deze 
presentaties verwerkt kunnen wor-
den”, aldus wethouder Jeroen Ver-
heijen.
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Weer of geen weer: Kwakelaars laten zich niet kisten!

Kermisoptocht De Kwakel 
weer prachtig stuk vakwerk
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De Kwakel - Dinsdagmorgen - heel 
vroeg - in De Kwakel. De karren stel-
len zich op voor de grote kermisop-
tocht. Degenen die zich wel eens zou-
den afvragen of ze er in het dorp niet 
eens klaar mee zijn: met alle tijd, geld 
en energie wat het bouwen van een 
kermiskar vaak kost, heeft aan het eind 
van de dag antwoord op deze vraag ge-
kregen. 
Een recordaantal van 42 karren rijdt 
mee in de optocht. Ook weer heel veel 
nieuwelingen, die de minimale deelna-
meleeftijd van 16 jaar hebben bereikt, 
staan te popelen om mee te doen. 
Aan creativiteit ook dit jaar weer geen 
gebrek: van Robin Hood (winnaar) tot 
Toys Story, van Montmartre tot Circuit 
De Kwakel. Ook thema’s die aanslui-
ten op het actuele nieuws zoals een 
waarde(loos)transport over de A2 rich-
ting De Kwakel of een inzamelingsactie 
voor Bernhards geheime dochters.

Een bijzondere vermelding verdient ook 
de “Ute Hoirne”-kar, waar aan het eind 
van de optocht de burgemeester, wet-
houders en enkele ambtenaren onder 
de zorgvuldige aangebrachte maskers 
te voorschijn kwamen.Tegen de tijd 
dat de karavaan voor de tweede keer 
door het dorp trekt, staat er een straf-
fe wind en gaat het steeds harder re-
genen. Maar het kan de pret niet druk-
ken. Zowel de deelnemers als de vele 
toeschouwers genieten van de gezel-
ligheid.
Kortom.... als het aan de Kwakelaars 
ligt, wordt die traditie van de eer-
ste week in september nog heel lang 
in stand gehouden! Uitslagen etc. zijn 
binnenkort te vinden op www.polder-
feest.nl of www.de-kwakel.com. Op 
www.verheijfotografi e.nl zijn veel foto’s 
te bekijken en ook te bestellen van de 
Kwakelse Kermis.
Foto’s: Annemarieke Verheij
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Straatbarbecue Hugo de Grootlaan
Uithoorn - Na een lange perio-
de van werkzaamheden aan de 
straat, het riool en de gasleidin-
gen leek het een aantal bewo-
ners van de Hugo de Grootlaan 
in Uithoorn een leuk idee om ter 
afsluiting een straatbarbecue te 
organiseren.

Eigenlijk zou deze barbecue al in juli 
plaatsvinden, maar gezien de slech-
te weersomstandigheden werd er 

uitgeweken naar een latere datum
Afgelopen zaterdag 10 september 
was het dan eindelijk zover, een ge-
lukkige keuze want het was droog 
en warm. ’s Middags om 3 uur werd 
aangevangen met de voorberei-
dingen. Vele handen maakten licht 
werk en al snel was een deel van de 

straat omgetoverd in een gezellige 
plek met springkussen en trampo-
line voor de kids en voor de oude-

ren tafels en stoelen om lekker aan 
bij te praten. Ook voor muziek was 
gezorgd, en toen zich zo’n 50 vol-
wassenen en 20 kinderen verzameld 
hadden werd het startsein gegeven 
voor de barbecue.
Voor de jongsten was er eerst een 
broodje hamburger en daarna de-
den de volwassenen zich tegoed 
aan diverse soorten vlees, saus en 
brood (alles uitstekend verzorgd 
door Piet Visser, eigenaar van C1000 
Oude Dorp, die ook het spring-
kussen beschikbaar had gesteld). 
Voor velen een verrassing, en daar-
om des te leuker: de salades waren 
verzorgd door een aantal inwoners 
van de straat, evenals het dessert 
en een prachtig opgemaakte fruit-
schaal. Later op de avond kwamen 
de partytenten waaronder één en 
ander was opgesteld nog goed van 
pas toen er toch een paar regenbui-
en over trokken, maar het bleef nog 
lang gezellig in de straat en ieder-
een was vol lof over de goede or-
ganisatie, speciale dank aan Yvonne 
en Wiebe van Huizen die het eerste 
initiatief namen. 
Er gaat volgend jaar dan ook ze-
ker een vervolg komen; een nieu-
we traditie naast de al een aan-
tal jaar zeer gewaardeerde 
eindejaarsborrel! 

Geweldig Suikerfeest 2011
Uithoorn - Zaterdag 10 septem-
ber was het zo ver! Het jaarlijkse 
Suikerfeest van Uithoorn werd 
door de SMGU aangeboden aan 
de buurtbewoners. 

Het Suikerfeest wordt gehouden na 
de Ramadan, de islamitische vas-
tenmaand. In de negende maand 
van de islamitische kalender wordt 
de vastenmaand gehouden, dus na 
de negende maand is het Suiker-
feest. Doordat het islamitische jaar 
een maanjaar is en 354 dagen telt, 

Alle buurten welkom 
bij de Eurooopera
Uithoorn - Als de bewoners van 
de Europarei in Uithoorn zich 
op zondagmiddag 18 septem-
ber verzamelen rond ‘de zingen-
de flat’ zijn ook belangstellen-
den uit andere buurten van har-
te welkom.

Zingen gaat voorbij alle grenzen en 
doorbreekt scheidslijnen die soms 
barrières lijken. Het hoogtepunt 
van deze muzikale happening vindt 
plaats om 17.00 uur op de Straats-
burgflat, gelegen aan de Arthur van 
Schendellaan. Ferdinand Beuse zal 
de zangers, die verspreid over de 
galerijen worden opgesteld, dirige-
ren vanuit een hoogwerker.
Ook de voorbereidende Sing-in van 
14.00 tot 16.00 uur staat onder zijn 
leiding en iedereen kan er aan mee-
doen. Wie nooit zingt of alleen maar 

onder de douche, wordt met mee-
slepende melodieën en te midden 
van meer geoefende zangers door 
Ferdinand beslist over de streep 
getrokken. Niet voor niks wordt hij 
wel de Uithoornse André Rieu ge-
noemd. Vanwege de grote belang-
stelling is gekozen voor de Scheg 
als oefenlocatie. In ‘t Buurtnest zal 
een groepje jongeren intussen een 
RAPrepertoire instuderen. De spec-
taculaire beelden die dit alles gaat 
opleveren zullen worden vastgelegd 
en verspreid door leden van de film-
club de Cinesjasten.

Inschrijving is mogelijk vanaf 13.30 
uur: kinderen gratis, volwassenen 
2,50. Voor meer informatie zie www.
Eurooopera.nl of bel met een van de 
organisatoren van Buurtbeheer Eu-
roparei (562201/562004).

Mijdrecht - De zomer is voor-
bij, zo ook het mooie weer, dus 
zal Verzamelaarsvereniging De 
Ronde Venen weer met de ver-
zamelaarsmarkt starten. Aan-
staande zaterdag 17 septem-
ber is van 9.30 tot 13.00 uur 
in Partycentrum De Meijert in 
Mijdrecht de Verzamelaars-
markt van Verzamelaarsvereni-
ging De Ronde Venen. U kunt er 
terecht voor postzegels, mun-
ten, ansichtkaarten en telefoon-
kaarten. Duur hoeft u het niet te 
maken, want er zijn ook ruilta-
fels met weer nieuwe ’stuiver-
boeken’, waaruit u postzegels 
kunt kopen van 5 cent per stuk. 
Ook is er de mogelijkheid om 
winkelwagenmuntjes te ruilen.
Voor info kunt u terecht op 
www.verzamelaarsrondevenen.
nl of u kunt bellen naar 0297-
289322.

Verzamelaars
markt

verschuift de Ramadan ten opzichte 
van de westerse kalender. Met het 
Suikerfeest is iedereen heel blij. In 
Uithoorn wordt het Suikerfeest met 
niet-Moslims gevierd om begrip te 
tonen.

Zoals de lijfspreuk van de Stich-
ting Marokkaanse Gemeenschap 
Uithoorn zegt: Hand in hand in 
de Samenleving!

De bijeenkomst werd een vrolijk sa-
menzijn en menig gedachtegoed 
werd met elkaar gedeeld. 

Dit mag niet, maar gebeurt te vaak!
Regio - Je gaat ze steeds meer 
zien die scooter autootjes. Je 
mag er zonder rijbewijs in rij-
den, dus niet alleen ouderen zie 
je erin rijden, maar ook steeds 
meer jongeren.

Alleen kun je je langzamerhand af-
vragen, moet dat zo blijven, dat je 
erin mag rijden zonder rijbewijs. 
Je ziet namelijk steeds meer van 
die autootjes (die niet harder mo-
gen dan 45 km) rijden op de wegen 
waar alleen auto’s mogen. En daar 
vallen zij zeker niet onder.
Zij horen te rijden waar de brom-
mers en scooters behoren te rijden 
en dat is zeker niet op de N201. 

Levensgevaarlijk... iedereen 
gaat inhalen waar het niet mag, 
maar wat wil je als deze scoo-
terauto de N201 opgaat en 
doorrijdt tot Kudelstaart aan toe.

Evento Tricolore:

Italiaanse evenement bij Vermeij
en Van Kouwen Galleria!
Regio - Aanstaand weekend is het 
feest bij Fiat dealer Vermeij, onder-
deel van Van Kouwen Automotive, in 
Uithoorn.

Evento Tricolore, een speciaal Ita-
liaanse evenement van donder-
dag 15 t/m zaterdag 17 september, 
ter ere van het feit dat Vermeij Uit-
hoorn een nieuw servicepunt voor 
Alfa Romeo-rijders is geworden. 
Met lekker eten, drinken, muziek en 
de nieuwste ‘Italiaanse’ Alfa Romeo 
modellen is het een echt Italiaans 

feestje. Natuurlijk zijn er ook spe-
ciale acties in de Fiat showroom. U 
ontvangt 1000 euro extra korting op 
iedere Fiat 500 uit voorraad en bij  
aankoop van een nieuwe Fiat Panda 
uit voorraad een gratis Fortron pak-
ket. Er staan verschillende modellen 
van Alfa Romeo klaar om een proef-
rit mee te maken. Wie zich snel aan-
meldt voor het evenement ontvangt 
gratis een Alfa Romeo zonnebril..!

Ook in de reeds bestaande Alfa Ro-
meo vestiging Van Kouwen Galleria 

in Amsterdam-Zuidoost is het deze 
dagen feest. Ook daar is de Italiaan-
se sfeer te proeven en te beluiste-
ren. Voor de bezoekers zijn er prij-
zen te winnen en wordt er op zater-
dag een echt Italiaans kostuum op 
maat aangemeten. 
Beide vestingen zijn geopend op 
donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, op 
vrijdag is er koopavond tot 21.00 uur 
en zaterdag staan de deuren open 
van 9.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijkt u op 
www.vankouwen.nl/tricolore.

Xtreme showdown groot succes
Uithoorn - Afgelopen zondag vond 
in het Skatepark Uithoorn voor de 
vierde maal Xtreme Showdown 
plaats. Het jongerenwerk van Car-
danus organiseert in samenwerking 
met een grote groep jongeren dit 
jaarlijkse skatespektakel.
De organisatie vreesde voor veel 
slecht weer. Gelukkig bleef het gro-
tendeels droog en heeft het evene-
ment plaats kunnen vinden. Wet-
houder Ria Zijlstra opende het eve-
nement op nog rustige en druileri-
ge ochtend. De sportcompetities 
zijn gewonnen door: Stef Dancy bij 
het BMX-en en Donny Koster bij 
het Inline Skaten. De prijzen bij het 
skateboarden gingen onder meer 
naar een van de jongste deelne-
mers Swier. Hij won een skateboard 
van de sponsor. De winnaar van de 
skateboardcompetitie ging er van-
door met een surfvakantie naar Por-
tugal. Deze prijs is ter beschikking 
gesteld door een van de sponsors.
Buiten de sportieve onderdelen. Was 
op kunstzinnige gebied veel te
beleven. Zo gaven Uithoornse ta-

lenten Justin Buskermolen en Alex 
Broekmeulen een graffiti demon-
stratie. Er speelden ook verschillen-
de muzikale gezelschappen. View 

Apart bracht verschillende covers 
ten gehore, hier werd door de gro-
te hoeveelheid aanwezigen goed op
gereageerd. The Dead Wings bracht 
stevige stonerrock en als afsluiter 

van de dag traden Wolfunters  op. Zij 
hadden nog wat goed te maken van 
het afgelaste concert op Kooipop. 
Het publiek reageerde uitzinnig. Een 

betere afsluiter had de organisatie 
zich niet kunnen wensen. Alle op-
brengsten van het afgelopen festival 
komen ten goed van de skatebaan. 
Deze wordt binnenkort opgeknapt.

Zevenhoven on Wheels
Zevenhoven - Het is bijna zover. 
De weersberichten zijn niet ge-
heel negatief, dus het gaat er goed 
uit zien gedurende Zevenhoven on 
Wheels 2011.

De komende dagen gaat het terrein 
klaargemaakt worden voor een ge-
weldig weekend vol gemotoriseerde 
sport en feestgedruis. De inschrijvin-
gen voor de auto- en motorcross zijn 
inmiddels gesloten, en de program-

ma’s voor de cross worden nu ge-
maakt.

Programma feesttent bekend:
Op vrijdag 16 september zijn er op-
tredens van Helemaal Top, De Huck-
sters en de Rattle Snake Shake. He-
lemaal Top is een band die verschil-
lende medleys van een tal van Ne-
derlandse artiesten ten gehore zal 
brengen. De Hucksters is een beken-
de band uit de regio, zij zullen dam-

pende rocksong uit het verleden en 
heden laten horen. De Rattle Snake 
Shake komt uit Oss en staat er be-
kend om dat zij van hun optredens al-
tijd een waar spektakel maken. Hu-
mor, spelvreugde en energie zijn be-
langrijke kenmerken van deze muzi-
kale slangenmensen. Aanstaande za-
terdag 17 september komen BZB en 
Plork en de Aanemers. Plork en de 
aannemers zijn ontstaan uit een gein-
tje in de kroeg en zijn nu uitgegroeid 
tot een rockende stampende feest-
machine met het geingehalte hoog 
in het vaandel.  BZB is afkomstig uit 
Uden en zal een avond verzorgen vol 
met theater en absurditeiten. BZB 
staat bekend met het succesnum-
mer Echte vrienden krijg je niet. Het 
programma over het gehele week-
end gezien is gegarandeerd voor een 
spetterend weekend. Voor meer info 
over het evenement Zevenhoven on 
Wheels kunt u terecht op de website: : 
www.zevenhovenonwheels.com



Regio - Vrijdag 26 augustus is team Gru-
petto vertrokken naar Bardonechhia in 
Italië om deel te nemen aan de Tour for 
Life 2011, een schitterende 8 daagse wie-
lertocht van de Italiaanse Alpen naar de 
Cauberg in Nederland. Doel van deze tocht 
is om zoveel mogelijk sponsorgeld op te 
halen voor Artsen zonder Grenzen. Uitein-
delijk hebben de 50 deelnemende ploegen 
ruim € 1.000.000,- aan sponsorgelden op-
gehaald.
 
Samen hebben we wereldberoemde cols be-
klommen, op loodzware trajecten. Het uitzicht 
onderweg is waanzinnig. Besneeuwde berg-
toppen, uitgestrekte weiden en steile afdalin-
gen bij strakblauwe lucht wisselen elkaar af. 
Ook de sfeer binnen het peloton is geweldig. 
Je wordt, zeker op zware momenten, van alle 
kanten aangemoedigd. Door renners én hard-
werkende vrijwilligers. 
Team Grupetto is tijdens de Tour ondersteund 
door Aart Vergers en Bertus Klein uit Uithoorn. 
Zij reden elke dag beide campers van cam-
ping naar camping. Met de nodige humor en 
hun perfecte verzorging hebben Aart en Ber-
tus ervoor gezorgd dat de renners zich uitslui-
tend op het fietsen konden richten. Wim de 
Groot uit Zevenhoven heeft het team de hele 
week onderweg met de volgbus op technisch 
en mentaal vlak ondersteund. Wim heeft tij-
dens de etappes de renners van voeding en 
drinken voorzien en indien nodig ook de no-
dige reparaties uitgevoerd. 
Namens Team Grupetto willen we deze kan-
jers nogmaals bedanken voor de prima bege-
leiding tijdens de Tour for Life 2011. 

Etappe 1 
Alpenklassieker: Bardonechhia (Italië) – 
Bourg d’Oisans (Frankrijk)
Een mooie opwarmer, deze route over 110 ki-
lometer met 2800 hoogtemeters over oa. De 
Col de Lautaret en de finish op Alpe d’Huez. 
Ondanks de in verhouding minder kilometers 
een zware dag met op het einde een klimtijdrit 
naar Alpe d’Huez in zeer warme omstandighe-
den 30 graden en geen wind.
 
Etappe 2 
Koninginnerit: Bourg d’Oisans (Frankrijk) - 
La Thuile (Frankrijk)
Dit is de echte Koninginnerit van Tour for Life. 
Een rit met 4200 hoogtemeters en 162 kilome-
ter. Een zware dag met legendarische beklim-

mingen, zoals opeenvolgend Col de Glandon 
(1924m) met de zeer gevaarlijke afdaling. Éen 
van de grupetto’s heeft hier een klapband ge-
had, gelukkig zonder ernstige gevolgen. , Col 
de la Croix de Fer (2067m) en Col de Made-
leine (2000m). Deze derde col was al 23 keer 
onderdeel van de Tour de France, ook in 2010 
en heeft een schitterend uitzicht op de hoog-
ste berg van Europa de Mont Blanc. De Col de 
Tamié (907m) maakte de dag compleet. Deze 
beklimming is wat minder bekend, maar echt 
een juweeltje. De camping ligt aan het grote, 
heldere meer van Annecy. 

Etappe 3 
Panoramadag: Meer van Annecy (Frank-
rijk) – St. Laurent en Grandvaux (Frankrijk)
De derde dag, de dag dat de vermoeidheid 
en het herstel niet meer in balans zijn en de 
moraal, de doorslag gaat geven met een dag-
afstand van 162 kilometer en 3400 hoogteme-
ters.
Een etappe met wonderlijk mooie panorama’s. 
In de ochtend zijn dee Col de Bluffy (620m) 
en Col de Frétallaz (690m) beklommen. Na 
de beklimming van Mont Salève (1375m) - de 
‘huisberg’ van Genève – hebben we kort op 
Zwitsers grondgebied gefietst. De voorlaatste 
beproeving was het absolute hoogtepunt van 
de dag: Col de la Faucille (1323m). Deze klim 
bracht ons naar de Jura, een bosrijk gebergte 
in het grensgebied tussen Frankrijk en Zwit-
serland. Met op de top wacht een prachtig uit-
zicht over het meer van Genève en het Mont 
Blanc Massief.

Etappe 4 
De Jura: St. Laurent en Grandvaux (Frank-
rijk) – Seppois en Bas(Frankrijk)
Een verrassend mooie etappe. De hele dag 
gefietst over het platteland van de Jura met 
haar fraaie groene velden. Het leek een rus-
tige dag, want de hoogtemeters vielen mee. 
Maar de rit is lang, zo’n 190 kilometer. We 
fietsten langs meren en door idyllische dorp-
jes. De laatste 32 kilometers fietsten we door 
het Zwitserse dorp Coeuve en een deel van 
de route liep over een oude spoorlijn. De dag 
eindigde in het Franse Seppois-Le-Bas

Etappe 5
Ronde Toppen: Belfort (Frankrijk) – Cori-
eux (Frankrijk)
De dag van de Vogezen! Een bosrijk gebergte 
dat populair is bij wielrenners vanwege de 

ronde toppen. De etappe was vrij kort (132 ki-
lometer) maar wel de hele dag veel klimmen. 
Dat begint met Col du Hundsrück (748m). Na 
een kleine afdaling volgt de wereldberoemde 
Col du Grand Ballon (1325m). Het stijgings-
percentage van deze berg is gelijk aan dat 
van Alpe d’Huez. Deze col was ook de eerste 
echte col in de Tour de France die goed be-
gaanbaar was in tegenstelling tot de geiten-
paden in de Alpen en Pyreneeën. Hierna volg-
de Le Hohneck (1367m). Na Col la Schlucht 
(1139m) zijn we gereden naar de vernieuwde 
finishlocatie in Corcieux.

Etappe 6
Groene etappe: Corieux (Frankrijk) – St. 
Michiel (Frankrijk)
Deze etappe loopt door noordoost Frankrijk. 
De zesde Tour for Life etappe is groen en rus-
tig; we fietsen 175 kilometer door een prach-
tig gebied, langs uitgestrekte weilanden. We 
fietsen onder andere door het kleine Bayon 
en door Toul, een stad met veel bezienswaar-
digheden en ongeveer 17.000 inwoners. Een 
etappe met relatief weinig hoogtemeters door 
de ‘graanschuur’ van Parijs.

Etappe 7
Ardennenklassieker: St. Mihiel (Frankrijk) 
– Grand halleux (België)
Met 225 kilometer en 2200 hoogtemeters was 
dit de langste etappe en een echte Ardennen-
klassieker. We reden door drie landen op één 
dag Frankrijk, Luxemburg en België over we-
gen uit de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. 
Een route met veel draaien en keren en geen 
meter vlak.

Etappe 8
Grande Finale: Grand Halleux (België) – 
Valkenburg Cauberg (Nederland)
La grande finale! ‘s Ochtends beklommen we 
de Cote de Wanne (490m), daarna de Cote 
de la Vecquee (526 m). Na de helft van de 
etappe wachten er nog drie beklimmingen. 
Waaronder natuurlijk de Cauberg, die spe-
ciaal is afgezet voor Tour for Life. Vanaf de 
verzamelplaats in Margraten werd elke ploeg 
om de drie minuten richting Cauberg gezon-
den om als team een waar heldenontvangst 
te genieten. Het was werkelijk kippenvel om 
door duizenden mensen ontvangen te worden 
na een dergelijke week van afzien en genieten 
op de fiets. 

Een Tour for Life om nooit te vergeten!

Dagboek van Leen en Peter Blom

Grupetto’s Leen en Peter Blom 
tijdens de Tour for Life 2011
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Legmeervogels start overtuigend 
in spannende wedstrijd
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
stond dan eindelijk de eerste 
wedstrijd op het programma van 
het veteranen 1 team van Leg-
meervogels. 

Dit jaar is VET 1 door de KNVB in-
gedeeld in 1ste klasse E. Een echte 
Amsterdamse poule met helaas min-
der derby’s tegen teams uit de regio. 
De spelers Michel Duikersloot, Her-
man Freek en Roel Mers zijn het VET 
1 collectief komen verstreken waar-
door de selectie nu uit 20 enthou-
siaste voetballers bestaat. Naar de 
seizoenstart met een uitwedstrijd 
tegen AGB, werd met gemengde 
gevoelens uitgekeken. Vorig jaar 
hebben namelijk veel teams punten 
laten liggen op het AGB terrein. Ook 
VET 1 liet hier vorig jaar 2 belangrij-
ke punten liggen, die het team uit-
eindelijk te kort bleek te komen om 
het kampioenschap op Legmeervo-
gels naam te mogen schrijven. On-
danks deze waarschuwing was er 
onvoldoende scherpte aan het be-
gin van de wedstrijd. Het gedreven 
AGB elftal onder aanvoering van 
een sterkspelende spits wist snel de 

1-0 te scoren. Na ca. 20 minuten gaf 
speler Roel aan dat hij de wedstrijd 
niet verder kon spelen en nam Sjoe-
rd zijn spitspositie over. Onder aan-
voering van het middenveld werd 
er meer druk op AGB uitgeoefend. 
Dennis wist uiteindelijk uit een cor-
ner het hoofd van Sjoerd goed te 
vinden waardoor de 1-1 op het bord 
kwam.
De 1-2 werd gemaakt door een goed 
schot op het doel van middenvelder 
Michel. Hierna ontstond een zeer 
onrustige fase ingeluid door een to-
taal onterecht gegeven strafschop 
tegen Legmeervogels. Zeer spor-
tief schoot een AGB speler deze be-
wust naast het doel. Niet al zijn me-
despelers stelden dit op prijs waar-
door er pittige discussies werden 
gevoerd tot aan de pauze. De 2de 
helft begon zeer goed inclusief to-
taal 4 doorgevoerde wissels. De 3-1 
kwam tot stand door een pass van 
middenvelder Marco W. op Sjoerd 
die met een schot de keeper wist te 
verrassen. AGB kwam hierna terug 
tot 2-3 waardoor hun gedrevenheid 
weer toenam. De 2-4 kwam weder-
om via Sjoerd tot stand op basis van 

een pass vanaf het middenveld. 
AGB kwam hierna wederom te-
rug in het spel door 3-4 te maken 
vanuit een gegeven strafschop. De 
scheidsrechter deelde aan laatste 
man Bas uiteindelijk een 2de gele 
kaart uit waardoor de spanning toe-
nam en Legmeervogels met 10 man 
kwam te staan. Uiteindelijk werd 
Sjoerd door Marco W. wederom 
goed aangespeeld waardoor een 
AGB speler aan de noodrem besloot 
te trekken om een score te voor-
komen. De toegekende strafschop 
werd door Michel fraai ingescho-
ten waardoor de einduitslag op 3-5 
uit kwam en er 3 belangrijke pun-
ten mee terug gingen naar Uithoorn. 
Uiteindelijk werd Sjoerd tot man of 
the Match bekroond met een zeer 
nipte voorsprong op keeper Ivo die 
met fraai keepers werk zeer belang-
rijk was in deze wedstrijd.
De start van de competitie is hier-
mee positief verlopen voor het ve-
teranen collectief waarbij de hoop is 
dat dit volgende week zaterdag ver-
volgd kan worden bij de 1ste thuis 
wedstrijd op het Legmeervogels 
complex tegen Wartburgia.   

Legmeervogels Dames1
topduel in Purmerend
Uithoorn - Na de overwinning van 
vorige week moest nu gespeeld 
worden tegen Vido, de kampioen 
van de afgelopen 2 jaar, een zeer 
sterke ploeg dus.
De dames van Legmeervogels we-
ten wat de sterke punten van Vido 
zijn en waren er op gebrand om nu 
eens een goed resultaat te behalen.  
De laatste jaren was niet van deze 
ploeg gewonnen.
Een voorzichtige voorsprong werd 
door de thuisclub steeds gepa-
reerd en het duel ging dus erg ge-
lijk op waarbij om en om de teams 
even op voorsprong kwamen.  Met 
goede schoten van afstand scoor-
de Legmeervogels de meeste doel-
punten, Vido scoorde van verschil-
lende posities maar kon niet echt 

goed doorkomen door de scherpe 
verdediging van de Pool Shack da-
mes.   Bij 7-7 werd het eerste gaatje 
geslagen door het team.  Een aantal 
mooie combinaties leidde tot doel-
punten waardoor de ruststand 7-10 
werd.

Doelpunt
De tweede helft was ook het eer-
ste doelpunt voor de gasten en VI-
DO moest in de achtervolging.
Ze kwamen terug tot 2 doelpun-
ten door 2 breaks, een wapen dat 
in de 2e helft wel vaker succes-
vol was bij dit team. Toch scoorde 
ook Legmeervogels weer een aan-
tal doelpunten en bleef het ver-
schil steeds ongeveer 2 doelpun-
ten.  Bij de stand 12-14 moest een 

speelster van VIDO het veld gebles-
seerd verlaten.  Dat gaf de thuis-
ploeg toch vleugels en de dames 
van Legmeervogels leken even de 
weg kwijt te zijn. Er werd niet goed 
geschoten en dat leverde makkelij-
ke ballen voor de keepster op die 
wel raad wist met deze ballen en 
ook nog een goede aangooi naar 
de wegstartende  speelsters had. 
Het werd 15-14 voor de thuisclub 
die het weer helemaal zagen zitten. 
 
Eindelijk scoorde Legmeervogels 
weer eens en na een rommelige fa-
se ging men weer rustiger spelen en 
wachten op de kansen. Dat leverde 
na de gelijkmaker ook nog een aan-
tal andere mooie doelpunten op.  
Achterin hield men het goed dicht 
met behulp van de paal en uitein-
delijk werd in de laatste minuten in 
de stromende regen de winst niet 
meer uit handen gegeven. Het laat-
ste fluitsignaal werd met gejuich 
ontvangen en de 2 punten gingen 
verdiend mee naar Uithoorn.

BMX West competitie in Langedijk
Regio - Zondag 11 september was 
het na de zomerstop eindelijk weer 
zover. De BMX West competitie in 
Langedijk, de 6e wedstrijd van dit 
seizoen. We begonnen droog daar 
was iedereen al blij mee, maar dat 
uiteindelijk het zonnetje ook nog 
ging schijnen was natuurlijk hele-
maal geweldig.

Vrijwel alle UWTC-ers stonden uit-
gerust en wel weer klaar bij het 
starthek. Ook Roberto Blom was 
gelukkig na een lange knie-bles-
sure weer aanwezig. Bij de Crui-
sers 40 + werd al snel duidelijk dat 
Olaf van der Wijngaarden deze zo-
mer niet met zijn gezin op vakantie 
is geweest, maar zijn tijd in een trai-
ningskamp heeft doorgebracht. Hij 
ging er als een speer vandoor. Wat 
helaas in een van de manches wel 
een keer fout ging, maar in de fina-
le ging hij er toch bijna met de winst 
vandoor. Een 2e plaats voor deze 
40-plusser. 
Izar van Vliet had in de finale een 
flitstende start, maar moest het uit-
eindelijk doen met een 2e plaats. In 

de A-finale Boys 14/ Girls 15 raak-
ten 5 rijders op het eerste stuk in 
elkaar verward, Mats de Bruin kon 
hier gelukkig snel op reageren en 
werd hierdoor 2e. Helaas bleek on-
der de 5 ongelukkige rijders UWTC-
er Tom Brouwer er niet goed vanaf 
te zijn gekomen en moest hij naar 
de EHBO worden gebracht. 

In de finale open klasse werd hef-
tig gestreden. Zo was daar de strijd 
tussen Joey Nap en Bart van Bem-
melen om de 1e plek. En ook Arjan 
van Bodegraven en Roberto Blom 
waren hevig aan het strijden om de 
2e en 3e plek.

Standen
De UWTC-rijders behaalden de vol-
gende plaatsen:
Boys 7/Girls 8: A-finale 2e Ferdi Ce-
vahir, 6e Alec vd Mast; Boys 8/Girls 
9: A-finale 8e Jochem vd Wijngaar-
den B-finale 1e Melvin vd Meer, 2e 
Max de Beij, 4e Daan de Bruin, 6e 
Sem Knook; Boys 9/Girls 10: A-fina-
le 2e Izar van Vliet; Boys 10/Girls 11 
B-finale 6e Yiri Plas; Boys 11/Girls 

12: A-finale 1e Bart van Bemmelen, 
2e Joey Nap 6e  Mitchel Vink; Boys 
12/Girls 13: A-finale 3e Scott Zet-
hof; Boys 13/ Girls 14: A-finale 6e 
Jaivy Lee Vink B-finale 2e Thomas 
vd Wijngaarden, 3e Sam Verhulst; 
Boys 14/ Girls 15: A-finale 2e Mats 
de Bruin B-finale 1e Roberto Blom, 
7e Guven Cevahir, 8e Lars Wiebes; 
Boys 15/Girls 16: A-finale 6e Wiljan 
Brouwer; Boys 17+: A-finale 1e Mi-
chael Schekkerman B-finale 6e Mi-
chiel Jansen; Cruiser 16-: A-fina-
le 1e Wiljan Brouwer, 2e Sven Wie-
bes, 3e Danny de Jong;  Cruiser 17-
29: A-finale 1e Wouter Plaissant, 5e 
Kevin de Jong; Cruiser 40+: B-fina-
le  1e Willem Pieterse, 5e Wilco vd 
Meer A-finale 2e Olaf vd Wijngaar-
den, 6e Evert de Jong. 

In de open klasse eindigde de 
UWTC-ers als volgt Ferdi Cevahir  
4e, Sem Knook 7e, Melvin van der 
Meer 8e, Izar van Vliet  1e, Joey Nap 
1e, Bart van Bemmelen 2e, Scott 
Zethof 4e, Arjan van Bodegraven 2e, 
Roberto Blom 3e en Michael Schek-
kerman 3e.

KDO triomfeert overtuigend
De Kwakel - Afgelopen zon-
dag stond voor KDO de altijd be-
laden streekderby in Aalsmeer te-
gen RKAV op het programma. Na-
dat beide clubs elkaar vorig jaar niet 
troffen, werd de burenruzie van-
middag in ere hersteld. Kersverse 
hoofdtrainer Raymond de Jong kon 
deze middag niet beschikken over 
Michael Meijer (lies) en Erik Ver-
bruggen (knie), dit gemis leverde 
basisplaatsen op voor verdedigers 
Frank Hogerwerf en Joost Samsom. 

KDO beleefde tegen RKAV een 
droomstart, want na twee minuten 
spelen kwamen de Kwakelaars al op 
een 0-1 voorsprong. Een corner van 
Ronnie Olsthoorn werd verkeerd be-
oordeeld door de Aalsmeerse doel-
man Stefan van Halm. Spits Sven 
Vlasman kon hierdoor vrij inkoppen 
en deed dit ook. De bal belandde 
net over de lijn, waardoor KDO een 
prima start van de wedstrijd ken-
de. Na deze vroege voorsprong ble-
ven de Kwakelaars de wedstrijd dic-
teren en was RKAV vooral aanval-

lend onmachtig. In de 20e minuut 
kon de aanhang van KDO opnieuw 
juichen nadat Timo Kas, op aange-
ven van Joeri Stange, zijn persoon-
lijke duel wist te winnen en de 0-2 
kon binnentikken. Door deze riante 
uitgangspositie kwam KDO in een 
zetel terecht. De Kwakelaars ble-
ven de wedstrijd domineren en kre-
gen nog diverse mogelijkheden om 
de streekderby voor rust definitief 
te beslissen. De Aalsmeerse grens-
rechter (tot tweemaal toe ten on-
rechte gevlagd voor buitenspel) en 
RKAV-doelman Van Halm (redding 
op schot Joeri Stange) wisten KDO 
van scoren af te houden.
In de rust werd Joost Samsom (last 
van ‘kermis’ rug) vervangen door 
Roy Klijn. Direct na rust was Mathijs 
van Rijn dichtbij de 0-3, maar zijn in-
zet in de korte hoek werd knap ge-
keerd door doelman Van Halm. In 
de 55e minuut liet de goedleiden-
de scheidsrechter Zandbergen de 
grensrechter van RKAV links liggen 
(driemaal is scheepsrecht?) en had 
Sven Vlasman vrije doorgang aan 

de rechterkant. Vlasman behield het 
overzicht en wist Joeri Stange voor 
het doel te bedienen. Stange kon te-
gen de bal aanlopen en schoot de 
0-3 prima tegen de touwen. In het 
laatste half uur werd het spel aan 
KDO-zijde iets slordiger, waardoor 
RKAV ruimte kon krijgen, met name 
op het middenveld. In de 80e mi-
nuut wisten de Aalsmeerders de eer 
te redden deze middag door de 1-3 
binnen te schieten, wat ook de eind-
stand betekende.
Door de 3-1 overwinning van KDO 
gaan de Kwakelaars samen met 
Diemen (2-1 winst op Buitenveldert) 
aan de leiding in de vierde klasse E 
met zes punten uit twee wedstrij-
den. Volgende week speelt KDO de 
thuiswedstrijd tegen de nummer vijf 
Geinburgia (4 uit 2). 
De Driemonders speelden net als 
KDO vorig seizoen nog in de der-
de klasse. De wedstrijd begint om 
14:00 uur aan de Vuurlijn, zorg dat 
u erbij bent!

(foto Annemarieke Verheij)

Open dag bij hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Zondag 18 septem-
ber a.s. van 10.45 tot 14.00 uur 
organiseert hockeyvereniging 
Qui Vive een kennismakingsdag 
voor nieuwe leden.

Jongens en meisjes vanaf 4 jaar 
kunnen spelenderwijs kennis ma-
ken met de hockeysport. Onder lei-
ding van ervaren trainers en be-
geleiders worden er spelletjes ge-

speeld waarbij de eerste beginselen 
van het hockey worden uitgelegd en 
geoefend. Er wordt ook een partij-
tje gespeeld met een echte keeper. 
Voor dit evenement kunnen de kin-
deren een hockeystick van de club 
lenen.

Het programma begint 10.45u. met 
een ontvangst van de kinderen en 
de ouders.
Van 11.00 u.-12.15u. is de clinic voor 
de kinderen en krijgen de ouders 
een presentatie van de Voorzitter 
en informatie van leden van het be-
stuur van de jongste jeugd. Hierna 
gaan de kinderen een broodje knak-
worst eten en limonade drinken  en 
kunnen nieuwe leden zich inschrij-
ven. Na afloop van dit programma 
kan naar een wedstrijd dan dames 
1 worden gekeken of gespeeld wor-
den op o.a. het springkussen. 

Voor meer informatie kunnen belang-
stellenden een e-mail sturen naar: 
jongstejeugdhockey@quivive.nl

Legmeervogels F4 vermaakt publiek
Uithoorn - Zaterdag 10 septem-
ber was het dan zover. De nieu-
we competitie voor de F4 van 
Legmeervogels ging van start. 
De F4 is een eerste-jaars selec-
tieteam. Uit de F13 kwamen Da-
vid Fluks en Jelmer Kooijman. 
Van de F14 werden Rohan Sas-
sen, Ayoub Elkaddouri, Jayden 
Zschuschen, Samuel Abel en 
Bart Duikersloot geselecteerd.

Mika de Jeer en keeper Nilas Mee-
der kwamen over uit de mini’s. Het 
weer was prachtig, lekker warm en 
er was veel publiek, dus alles was 
aanwezig voor een mooie voetbal-
ochtend. De tegenstander was het 
vroeger zo roemruchte Blauw Wit uit 
Amsterdam. Dit was echter vroeger, 
want de F3 van Blauw Wit was niet 
1, maar wel 3 maatjes te klein voor 
Legmeervogels F4. Vanaf de eer-
ste minuut werd duidelijk dat de F4 
er geen gras over zou laten groei-
en en scoorde er lustig op los. 13-0 
was dan ook de ruststand, waarmee 
limonade werd gedronken. De 2e 
helft eigenlijk hetzelfde spelbeeld, 
alleen een Blauw Wit, wat er af en 
toe uitkwam.
Ook had Blauw Wit een andere kee-
per, die iets meer ballen tegen wist 
te houden. Het was weer één-rich-
tingsverkeer, maar als de tegen-
stander toch richting keeper Nilas 
ging, wist deze alles vakkundig te-
gen te houden. Legmeervogels F4 
wist de 2e helft nog 9x het doel te 

vinden, wat resulteerde in een 22-
0 eindstand.  De doelpuntenmakers: 
doorzetter Ayoub 4x (met een echte 
hattrick), Mika 4x (de 1e al binnen 
30 seconden), Bart 4x (ook weer 
een corner in 1x erin), Rohan 4x (en 
een stuk of 6 assists),  aanvoerder 
David 3x (waaronder een pegel van 
30 meter), invaller Jesse Hafkamp 
2x (ingevallen voor de afwezige Sa-
muel) en Jayden scoorde ook zijn 
eerste goal van de competitie.
Tijdens de strafschoppen hield de 

zeer gemotiveerde keeper Nilas 
ook alle ballen tegen. Jelmer maak-
te met zijn linker de mooiste straf-
schop van allen, hard rechts boven 
in de kruising.

Na de bekerwinst (4-1) van vori-
ge week tegen de F1 van FC Am-
sterdam, was dit de 2e overwinning 
van dit nieuwe team. Een heel goed 
begin, wat volgende week tegen 
Amstelveen F1 hopelijk een vervolg 
krijgt. 

Op de foto: Rohan, Mika, Jelmer, Bart, David en Ayoub maken zich op voor 
de wedstrijd.
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Eerste ronde ‘Hartenvrouw’
Uithoorn - Dinsdag 6 september is 
de eerste zitting van de 1e paren-
competitie van start gegaan.
Er werd gespeeld met tweemaal 13 
paren, dus de combitafel werd inge-
zet. Het is toch wel fijn zo’n combi-
tafel het voorkomt dat beide lijnen 
een stilzittafel hebben, want ja we 
komen tenslotte om te bridgen, ze-
ker met dat regenachtige weer.
 
De uitslagen:
In de A lijn; met kop en schouders 
op de eerste plaats zijn geeindigd: 
Ina Melkman en Jetty Weening 
met 62,92%; ondanks dat Ina soms 

niet goed wist hoe ze haar kaarten 
moest bieden; haar keuze pakt toch 
maar mooi uit. Proficiat dames.
De tweede plaats met 56,67%, is 
voor Kitty van Beem en Agnes de 
Kuijer. En de derde plek met 55,83% 
werd opgeeist door Kokkie van de 
Kerkhoven met Corry Smit.
 
Dan de B lijn:
Het gelegenheids(combi)paar Yvon-
ne Koestal en Froukje Kraaij speel-
den de sterren van de hemel en 
staan op de eerste plaats met 
57,08% (partnerruil?). De tweede 
plaats wordt gedeeld door drie pa-

ren, allen met 56,67%; dit zijn de 
ladies Corinne v.d. Laan met An-
ne Tolsma, Renske Visser met Fran-
cis Terra en Trudy Fernhout met Cis-
ka Goudsmit. De beginnende speel-
sters Sandra Raadschelders en 
Marja van Holst Pellekaan, weten 
zich aardi te weren  met 47,50% op 
de negende plaats;ga zo door da-
mes!

Wilt u ook gezellig bridgen maar 
toch in competitieverband bent u 
van harte welkom op dinsdagmid-
dag in de Scheg bij de vrouwen-
club “Hartenvrouw”. Voor inlichtin-
gen kunt u terecht bij de secretaris 
Mieneke Jongsma tel: 0297-56756 
of mail: wjongsma1@hotmail.com.

Zondag a.s. wielerspektakel 
in Ronde van Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 18 septem-
ber a.s. wordt voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar de Ronde van 
Uithoorn in het Oude Dorp en Tha-
merdal verreden. Tot ver in de vorige 
eeuw was de jaarlijks, in het Pink-
ster weekend verreden wielerronde, 
een hoogtepunt voor de bewoners 
van het Thamerdal. Zij en vele an-
dere liefhebbers van de wielersport, 
omzoomden met duizenden het par-
cours. Voordeuren stonden open, 
tuinstoelen stonden aan de kant van 
de weg, er klonk muziek en men 
kon genieten van prachtige wieler-
sport. Eind jaren tachtig verdween 
de Ronde tot spijt van velen uit het 
Thamerdal. Verkeersdrempels deden 
hun intrede, waardoor de wielerron-
de moest uitwijken naar een ande-
re locatie. In 2010, het jaar waar-
in de Uithoornse Wieler Trainings 
Club (UWTC) 75 jaar bestond, keer-
de de Ronde terug in het oude cen-
trum van Uithoorn. Dit was mede op 
verzoek van buurtbeheer Thamerdal. 
De wedstrijd werd gedeeltelijk in 
Thamerdal en gedeeltelijk in het Ou-
de Dorp verreden. Evenals vorig jaar 
heeft ook dit jaar de gemeente haar 
welwillende medewerking verleend 
om de Ronde op hetzelfde parcours 
(1.100 meter) te laten plaatsvinden, 
met start en finish op het Marktplein 
aan de Amstel.

Masters
De wielerronde van Uithoorn start 
om 10:45 met een wedstrijd over 40 
km voor de categorie Masters 60+. 
Om 12.00 starten de Amateurs B 
(50 km) en om 13.30 uur de Nieu-
welingen (40 km). Het wielerspek-
takel wordt afgesloten met een ge-
combineerde wedstrijd over 70 km 
voor Amateurs A en Junioren. Deze 
wedstrijd start om 15.00. De organi-
satie van UWTC zorgt voor de muzi-
kale omlijsting en de renners onge-
twijfeld weer voor hele mooie wieler-
sport. De UWTC nodigt u van har-
te uit voor het aanmoedigen van uw 
plaatselijke favorieten. Gezelligheid 
en sfeer zijn uiteraard gegarandeerd 
op dit fraai uitgezette parcours.
 
Uitslagen 
Op zaterdag 10 september waren 
UWTC’ers Theo Oudshoorn en Guus 

Zantingh naar de hanzestad Deven-
ter afgereisd om daar te starten in 
een wedstrijd voor Masters 60+. Na 
alle regen van de afgelopen week 
was het zaterdag eindelijk weer eens 
mooi weer om te koersen, dus voor 
de renners aanleiding om vanaf het 
vertrek een hoog tempo te ontwik-
kelen. De eerste ontsnappingspo-
gingen kondigde zich dan ook vrij 
vroeg aan. Maar pas halverwege de 
wedstrijd konden enkele renners, 
waaronder Guus Zantingh, een klei-
ne voorsprong nemen. Helaas werd 
deze poging door het peloton te-
niet gedaan. Het duurde tot 5 ron-
den voor het einde voordat er drie 
renners uiteindelijk een ruime voor-
sprong konden nemen op het pelo-
ton. Uiteindelijk bleef er maar één 
renner, Piet Hoevers, van de kop-

groep uit de greep van het peloton 
en won zodoende de wedstrijd. Guus 
Zantingh won de sprint van het pe-
loton en werd hiermee 2e. Door dit 
resultaat behaalde hij zijn 16e podi-
umplaats van dit seizoen. Good old 
Theo Oudshoorn behaalde een ver-
dienstelijke 14e plaats. Overige uit-
slagen: op zondag 11 september be-
haalde John Oudshoorn (Amateur 
B) een 2e en Edwin de Graaff (Elite) 
een 9e plaats in de wielerronde van 
Purmerend. Op zaterdag 10 septem-
ber stond jeugdrenner Owen Gelijn 
(10 jaar) aan de start van de Klom-
penronde, een landelijk jeugdtoer-
nooi in Honselersdijk. Owen behaal-
de daar in zijn leeftijdcategorie 3 een 
fraaie 9e plaats. Zijn jongere broer 
Tristan behaalde in categorie 2 een 
keurige 26e plaats.

Thijs Leijgraaff, winnaar Nieuwelingen 2010

Duivensport
Theo Kuijlenburg en Hans 
Half winnaars
Regio - Zaterdag stonden de laat-
ste twee vluchten op het program-
ma, Pommeroeul (België) voor de 
Navluchten en Sens (Frankrijk)was 
de Nationale Derby Sens. Pom-
meroeul heeft een gemiddelde af-
stand van 213 Km, Sens 462 Km. 
Met de vlucht vanuit Pommeroeul 
zouden ook beslist worden wie 
kampioenen zouden worden. om 
08.20 uur werden de duiven in Pom-
meroeul met een zuidoosten wind 
gelost, en om 10.34.24 uur klok-
te Theo Kuijlenburg in Amstelhoek 
de eerste duif van de vereniging. 
Deze duif maakte een snelheid van 
1585,323 meter per minuut, dat is 
ruim 95 Km per uur. Ron den Boer 
uit Uithoorn werd 2e en Wim Könst 
uit Uithoorn 3e. Martien v.d. Hoort 
werd 1e in de B-Groep. In Rayon F 
werd Theo 66e van 2108 duiven, een 
waardige afsluiting van het seizoen. 
Om 08.30 uur werden de duiven in 
het Franse Sens voor de Nationale 
Derby gelost. 

Deze Derby wordt in sectoren ver-
vlogen, en Noord Holland is dan 
ingedeeld met Zuid Holland en 
Utrecht en in totaal deden daar 
18.963 duiven aan mee. Hans Half 
uit Amstelhoek schreef geschiede-
nis in zijn nog prille duivenmelkers 
loopbaan door als vierde te eindigen 
en het landelijke Teletekst te ha-

len. Hij klokte zijn duif om 12.52.33 
uur en deze duif overbrugde de af-
stand van 462,658 Km die afgelegd 
moest worden met een snelheid van 
1762,172 meter per minuut, dat is 
105,730 Km per uur. In de afdeling 
Noord Holland werd hij daarmee 2e. 
Ook voor hem een prachtig seizoen 
afsluiting en de sponsorprijs ge-
schonken door slagerij Heemskerk 
was ook voor hem.Op deze vlucht 
werd Wim Wijfje uit De Kwakel 2e 
en Leo v.d. Sluis uit Uithoorn 3e. Het 
seizoen zit erop, de kampioenen zijn 
bekend. Het Algemeen kampioen-
schap van de vereniging ging zo-
als verwacht naar Ron den Boer uit 
Uithoorn, het Aangewezen kampi-
oenschap naar Hennie Pothuizen uit 
Vinkeveen.in de B-Groep werd Leo 
v.d. Sluis Kampioen, Martin Bosse 
pakte het aangewezen Kampioen-
schap. Hans Half werd Kampioen 
Navluchten, Hennie Pothuizen pakte 
het aangewezen kampioenschap, in 
de B-Groep werd Martien v.d. Hoort 
kampioen, en pakte Theo Vlasman 
het aangewezen kampioenschap. 

De uitslagen waren als volgt;
Pommeroeul 314 duiven en 14 deelnemers.
1. Th. Kuijlenburg
2. R. den Boer
3. W. Könst
4. W. Wijfje
5. C. Pothuizen

Samenwerking hockeyvereniging 
Qui Vive en B.A.Amstellanden
De Kwakel - Het hoofdbestuur van 
Qui Vive en het management van de 
BijlesAcademie Amstellanden heb-
ben een unieke driejarige samenwer-
kingsovereenkomst getekend waar-
bij de BijlesAcademie gebruik maakt 
van het clubhuis van Qui Vive en er 
voor zorgt dat leerlingen in het ba-
sis- en het voortgezet onderwijs en 
studenten in het hoger onderwijs de 
aandacht krijgen die zij nodig heb-
ben en verdienen om goed te preste-
ren op hun niveau. Zij verzorgt hier-
toe op maat bijles, huiswerkbegelei-
ding en examen/tentamentrainingen. 
Dit vormt een goede aanvulling op het 
reguliere onderwijs, zowel voor de be-
tere leerling die bij hen in alle rust kan 
studeren als voor de leerling die wat 
meer aandacht nodig heeft en indivi-
dueel moet worden begeleid. Hockey-
vereniging Qui Vive stelt hiervoor haar 

accommodatie op alle werkdagen en 
op bepaalde tijden beschikbaar. De 
ruimtes worden zodanig ingericht dat 
optimaal gewerkt kan worden. Niet al-
leen Qui Vive leden kunnen van deze 
diensten gebruik maken. Aanmeldin-
gen kunnen particulier maar eveneens 
via andere verenigingen en/of organi-
saties. De BijlesAcademie wil graag in 
beginsel alleen de huiswerk-begelei-
ding en de bijlessen aanbieden. Maar 
het aanbod kan worden uitgebreid. De 
voorkeur geniet om ook in het week-
end bijlessen aan te kunnen bieden. 
De bijlestarieven van de BijlesAcade-
mie zijn voor het Basis- en Voortgezet 
Onderwijs:
• Individueel 27,50 Euro/uur
• In een groep van 2 personen 25,- 

Euro pp/uur
• In een groep van 3 personen 20,00 

Euro pp/uur

6. R. v.d. Wal

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

Eindstand Navluchten
Onaangewezen Aangewezen
1. H. Half 1. C. Pothuizen
2. R. den Boer 2. R. den Boer
3. C. pothuizen 3. W. Könst
4. W. Könst 4. H. Half
5. W. Wijfje 5. H.P. Snoek
6 M. v.d. Hoort 10. Th. Vlasman

Eindstand Generaal (algemeen) Kampioen-
schap

Onaangewezen Aangewezen
1. R. den Boer  1. C. Pothuizen
2. C. Pothuizen 2. R. den Boer
3. H. Half 3. Bosse & Zn
4. W. Wijfje 4. W. Wijfje
5. Bosse & Zn 5. H.P. Snoek

Start bridgeseizoen 
BV De Legmeer 
Uithoorn - Na de uiterst succesvol-
le zomerdrives ging BV De Legmeer 
weer over tot de orde van de com-
petitie. Om het kaf goed van het ko-
ren te kunnen scheiden wordt er de 
eerste vijf avonden geladderd in drie 
groepen. Aan de hand van de uit-
komst daarvan vindt de definitie-
ve A,B,C -lijninvulling plaats voor de 
eerste ronde parencompetitie. In de 
A- groep gelijk een stunt van Wouda 
Roos & Gijs de Ruiter die hun opge-
dane ervaring bij de zomerdrives ver-
zilverden met een eerste plaats en 
wat nog belangrijker is 61,11%. Hans 
& Sonja Selman gingen ook goed 
van start als tweede met 58,68% ge-
volgd door Gerda Schavemaker, sinds 

Legmeervogels F4 
vermaakt het publiek!
Uithoorn - Zaterdag 10 septem-
ber was het dan zover. De nieu-
we competitie voor de F4 van Leg-
meervogels ging van start. De F4 is 
een eerste-jaars selectieteam. Uit de 
F13 kwamen David Fluks en Jelmer 
Kooijman. Van de F14 werden Ro-
han Sassen, Ayoub Elkaddouri, Jay-
den Zschuschen, Samuel Abel en 
Bart Duikersloot geselecteerd. Mi-
ka de Jeer en keeper Nilas Mee-
der kwamen over uit de mini’s. Het 

weer was prachtig, lekker warm en 
er was veel publiek, dus alles was 
aanwezig voor een mooie voetbal-
ochtend. De tegenstander was het 
vroeger zo roemruchte Blauw Wit uit 
Amsterdam. Dit was echter vroeger, 
want de F3 van Blauw Wit was niet 
1, maar wel 3 maatjes te klein voor 
Legmeervogels F4. Vanaf de eer-
ste minuut werd duidelijk dat de F4 
er geen gras over zou laten groei-
en en scoorde er lustig op los. 13-

Rohan, Mika, Jelmer, Bart, David en Ayoub maken zich op voor de wedstrijd.

AKU junioren 6e bij NK teams
Regio - De meisjes junioren van 
AKU zijn afgelopen weekend als 6e 
van Nederland geëindigd tijdens het 
NK voor teams. De succesvolle juni-
orenploeg van AKU ging vooraf als 
7e naar de finale. Kim Hittinger beet 
in Grootebroek de spits af bij het 
speerwerpen en kwam in haar 3e 
poging tot een nieuw persoonlijk re-
cord van 32.07 meter. Een prachtige 
prestatie van de AKU atlete, die zich 
gespecialiseerd heeft op de midden-
lange afstand. Door een knie opera-
tie kon Kim, die deel uitmaakt van 
het Steenbok Running Team niet uit-
komen op haar favoriete afstand, de 
800 meter. Linda van Rossum liet na 
de vakantieperiode zien nog steeds 
goed in vorm te zijn bij het versprin-
gen. Linda, die een erg succesvol 
seizoen achter de rug heeft, kwam 
in haar 1e poging tot een afstand 
van 5.10 meter. De atlete die ge-
sponsord wordt door DUO SPORTS 
eindigde hiermee op een knappe 3e 
plaats. Op de 100 meter had Linda 
helaas bij haar start een aantal mis-

passen, waardoor ze achter de fei-
ten aanliep. Op het laatste deel kon 
ze haar start niet meer goed maken 
en eindigde in een tijd van 13.36 sec.

Records
Helen van Rossum, die afgelopen 
seizoen haar records op de 100 
en 400 meter horden heeft aange-
scherpt, kwam tijdens het NK teams 
op de 100 meter horden en het hoog-
springen in actie. De finaliste van het 
NK op de horden, kwam na de start 
niet goed in haar ritme, waardoor ze 
tussen de hordes veel moest corri-
geren. Haar tijd was hierdoor tegen-
vallend, 15.96 sec. Bij het hoogsprin-
gen kwam de atlete uit Mijdrecht tot 
een hoogte van 1.50 meter.
Githa de Wildt stond aan de start van 
de 800 meter en het discuswerpen. 
Githa kwam bij het discuswerpen 
tot een mooi persoonlijk record van 
24.32 meter. Op de 800 meter heeft 
Githa laten zien weer op de weg te-
rug te zijn. Na een erg sterke eerste 
ronde, moest Githa de concurren-

ten in de tweede ronde laten gaan. 
Helaas kon ze aan het einde van het 
seizoen haar vorm niet doorzetten. 
De AKU atlete eindigde in een tijd 
van 2.46.76 min.
Jip Mukanay, die net een dag te-
rug was van haar vakantie verbaas-
de zichzelf bij het kogelstoten met 
een nieuw persoonlijk record van 
8.66 meter. Over haar specialiteit, 
het hinkstapspringen was Jip na af-
loop minder tevreden. De AKU atle-
te, die gesponsord wordt door DUO 
SPORTS en Schiedon (schoenen-
specialist) had helaas geen goede 
vorm en kwam tot een afstand van 
9.81 meter. Eva Lubbers maakte tij-
dens het NK een uitstapje naar de 
400 meter. De EJK ganger was voor-
af gespannen voor de wedstrijd, 
maar kon achteraf zeer tevreden te-
rugkijken op haar prestatie. Eva won 
met overmacht de 400 meter in een 
nieuw persoonlijk record van 58.54 
sec. Op de 100 meter liep de AKU 
atlete een moeizame race, ze werd 
tweede in een tijd van 12.19 sec.
Lotte Krause, lid van het SRT team, 
kwam in actie op de 1500 meter. 
Lotte die last had van de benauw-
de omstandigheden liep, gezien de 
omstandigheden naar een goede 
tijd van 5.08.88 min. Lotte eindigde 
in haar serie als 4e. Op de afsluiten-
de 4 x 100 meter kwamen Linda, He-
len, Githa en Eva in actie. De mei-
den van AKU liepen een degelij-
ke race en kwamen als 4e over de 
finish in een tijd van 51.88 sec. De 
AKU ploeg mag zeer tevreden terug-
kijken op het NK. Mooi detail is dat 
de ploeg van AKU als kleinste ploeg 
op het NK aan de start stond en toch 
op een knappe 6e plaatst eindigde.

0 was dan ook de ruststand, waar-
mee limonade werd gedronken. De 
2e helft eigenlijk hetzelfde spelbeeld, 
alleen een Blauw Wit, wat er af en 
toe uitkwam. Ook had Blauw Wit een 
andere keeper, die iets meer ballen 
tegen wist te houden. Het was weer 
één-richtingsverkeer, maar als de te-
genstander toch richting keeper Ni-
las ging, wist deze alles vakkundig 
tegen te houden. Legmeervogels F4 
wist de 2e helft nog 9x het doel te 
vinden, wat resulteerde in een 22-
0 eindstand. De doelpuntenmakers: 
doorzetter Ayoub 4x (met een ech-
te hattrick), Mika 4x (de 1e al binnen 
30 seconden), Bart 4x (ook weer een 
corner in 1x erin), Rohan 4x (en een 
stuk of 6 assists), aanvoerder David 
3x (waaronder een pegel van 30 me-
ter), invaller Jesse Hafkamp 2x (in-
gevallen voor de afwezige Samuel) 
en Jayden scoorde ook zijn eerste 
goal van de competitie. Tijdens de 
strafschoppen hield de zeer gemoti-
veerde keeper Nilas ook alle ballen 
tegen. Jelmer maakte met zijn lin-
ker de mooiste strafschop van allen, 
hard rechts boven in de kruising. Na 
de bekerwinst (4-1) van vorige week 
tegen de F1 van FC Amsterdam, was 
dit de 2e overwinning van dit nieu-
we team. 
Een heel goed begin, wat volgende 
week tegen Amstelveen F1 hopelijk 
een vervolg krijgt.

Voor HBO en WO zijn de tarieven:
• Individueel 32,50 Euro/uur
• In een groep van 2 personen 30,- 

Euro pp/uur
• In een groep van 3 personen 25,00 

Euro pp/uur

De BijesAcademie kent de volgende 
pakkettarieven voor huiswerkbegelei-
ding:
• 2 middagen per week: € 200,- Euro 

per maand
• 3 middagen per week: € 285,- Euro 

per maand
• 4 middagen per week: € 350,- Euro 

per maand
• 5 middagen per week: € 410,- Euro 

per maand

Deze prijzen zijn exclusief de 10% kor-
ting voor de hockeyleden van Qui Vive. 
Op dinsdag 27 en donderdag 29 sep-
tember a.s. zijn er informatiedagen in 
het clubhuis van Qui Vive van 14.00 u. 
tot 20.00 u waarbij u kennis kunt ma-
ken met de medewerkers van de Bij-
lesAcademie. Voor meer informatie: 
info@bijlesacademie.nl 

kort goed voor maarliefst tiendui-
zend meester punten en Jaap Ken-
ter als derde met 56,25%. Lidy Krug & 
Ada van Maarseveen konden ook bo-
gen op een goed resultaat met 55,21% 
op de vierde plek. Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman deelden 
de vijfde positie met Hetty Houtman 
& Debora van Zantwijk met voor ieder 
51,39%. In de B groep werd plaats één 
een prooi voor Jan Egbers & Ben Rem-
mers, die met een score van 63,33% 
alvast een flinke stap in de goede A- 
richting deden. Tonny & Otto Steegstra 
presteerden ook uitstekend als twee-
de met 62,50% en bleven zo ook Ruud 
Lesmeister & Huub Kamp, die 59,17% 
behaalden, knap voor. Plaats vier was 
voor Jan Schavemaker & Lijnie Tim-
mer met 54,58% en Froukje Kraaij & 
Rini Tromp werden vijfde met 54,17%. 
In groep C viel de hoogste score van 
de avond te bewonderen. Gerda van 

Liemt & Els van Wijk haalden deze top 
van 64,38% knap binnen. Nel Koele-
man nam partner Adriaan stevig bij 
de hand en dit leidde tot een tweede 
plaats met 56,77%. Het resultaat van 
Andre van Herel & Cora de Vroom ver-
bleekte hier bij enigszins, maar der-
de en 55,63% biedt nog volop kan-
sen. Ben ten Brink nestelde zich met 
Jan Bronkhorst op nummer vier met 
55,21% en Renske & Kees Visser te-
kenden voor plek vijf met 53,13%. De 
tweede ladder toont zo al wat meer 
structuur, de kans op een sportje mis-
sen blijft echter levensgroot, onder-
schat de zwaartekracht van het brid-
gen nooit! Nieuwsgierig geworden, 
neem dan contact op met het secre-
tariaat: gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 06 17240344. Bridge 
Vereniging de Legmeer speelt elke 
woensdagavond vanaf 19.15 uur in de 
barzaal van sporthal De Scheg.




