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Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
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Ook voor al uw inlijstwerk
www.kunstuitleen-timeless.nl

Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

HARTELUST B.V.

De eerste week van september, dus het is weer zover:

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Kwakelse Kermis

Eigen technische dienst

De Kwakel - Eén van de hoogtepunten is de kinderkermisoptocht
op zondagmiddag. Heel veel Kwakelse kinderen deden al wandelend
of rijdend mee aan de ronde door
het dorp. Er kwamen opvallend veel
heksen en oudere mensen met rollators en wandelstokken voorbij.
Hopelijk is de kinderkermis geen
afspiegeling van de Kwakelse samenleving... Maar ook had het dorp

voor één dag een eigen Quakelse
spoorlijn en vond een bokswedstrijd
plaats van 2 rivalen om een blonde
BN’er. Wat is er, al dan niet met hulp
van de ouders, weer een hoop tijd
en werk verricht, het zag er prachtig
uit! Op de maandagavond vond voor
de 6e keer het open Kwakels kampioenschap vlettentrekken plaats.
Aangemoedigd door de vele toeschouwers aan beide zijden van de

ringvaart, hebben zowel de herenals damesteams gedurende ruim 2
uur gestreden om de Gouden Peddel. Op www.verheijfotografie.nl zijn
veel foto’s te bekijken en ook te bestellen van de Kwakelse Kermis. Een
fotoverslag van de grote optocht die
dinsdag is gehouden volgt in de volgende editie.
Voor een uitgebreid foto-overzicht,
zie elders in deze krant.

14 SEPTEMBER START

GRAND CAFÉ LIVE
IN CROWN STUDIO AALSMEER
WWW.7STREET.NL

Miele specialist

Nieuwe openingstijden
per 13 augustus
Ma. t/m vr. 7.00 - 19.00 uur
Za.
8.00 - 20.00 uur
Zo.
10.00 - 18.00 uur
H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

Fantastische Kids Day in
Winkelcentrum Zij delwaard
Uithoorn - Zoals elk jaar hadden
de winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard de laatste zaterdag van
de grote vakantie weer een geweldige Kids Day georganiseerd in het
winkelcentrum. Van 11 tot 4 konden de kinderen met bakken vol Lego spelen en konden als ze dat wilden de gemaakte bouwwerken inleveren en zo kans maken op mooie
Legopakketten. Ook stonden er in
het winkelcentrum diverse games
opgesteld waar iedereen mee kon
spelen.

Het heet een Kids Day, maar al snel
bleek dat jong en oud zich geweldig
vermaakten. Met de games speelden de ouders met hun kinderen, of
zelfs hele gezinnen.
Met het Legobouwen waren ook
de vaders, moeders, opa’s en oma’s
druk in de weer om hun (klein)kind
bij te staan. Iedereen had het geweldig naar het zin. Elders in deze
krant vindt u een fotopagina waarop
u het plezier kunt zien. Een geweldige actie weer van de Zijdelwaardwinkeliers

te vervelen. De Kwakel is een mooi
woondorp en kent tal van bijzondere activiteiten. De Scouting zijn
de buren en er is een sportvereniging met een G-afdeling. Verder zullen zij kennismaken met de Kwakelse kermis, de praalwagenoptocht en
tijdens Koninginnedag met de Oudhollandse spelletjes. Wat te denken
van de polderfeesten en zo zijn er
nog veel meer gebeurtenissen binnen en buiten waarvan men jaarlijks
kan genieten. Al met al is De Kwakel
een dorp met een actieve en betrokken samenleving.
Mevrouw Groen liet weten dat ook
zij op korte termijn stopt als bestuurslid van Ons Tweede Thuis.
Aan het einde van dit jaar zit haar
tweede bestuurstermijn erop en zal
zij zich niet meer verkiesbaar stellen.
De stichting Ons Tweede Thuis verliest met haar en Ad van Leeuwen
twee betrokken en uiterste sociaal
voelende mensen die veel voor de
organisatie hebben betekend.

doen zij verschillende activiteiten,
samen koffie drinken, eten, spelletjes doen en erop uit gaan. Elly van Marwijk geeft leiding aan de
voorziening. Alle bewoners hebben
overdag hun bezigheden buitenshuis. Zij gaan bijvoorbeeld naar een
dagcentrum voor een zinvolle dagbesteding, nemen deel aan een
werkproject van Ons Tweede Thuis
of werken buiten, bijvoorbeeld in
het groenonderhoud. Als er bewoners thuis zijn is er altijd begeleiding
aanwezig. Het plan is de nieuwe
woonvoorziening medio april 2013
in gebruik te nemen. Overwogen
wordt op de dag van de ingebruikneming tevens een ‘Open Huis’ voor
belangstellenden te organiseren.
Ons Tweede Thuis is een instelling die allerlei diensten aanbiedt
voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Daaronder
woonvoorzieningen voor alle leeftijden; werken en/of dagbesteding; kinderdienstencentrum, maatschappelijk werk; hulp bij opvoeding en ondersteuning thuis. Voor
meer informatie kunnen geïnteresseerden de website raadplegen:
www.onstweedethuis.nl.

ADVERTEREN?
Zaterdag wederom de Streekmarkt
Uithoorn - Komende zaterdag 8
september vindt voor de vierde keer
een Streekmarkt plaats op het Amstelplein. De markt is geopend van
11.00 uur tot 16.00 uur.
Er is weer van alles te zien, te koop,
en te proeven. Deelnemers dit jaar
zijn onder andere: Restaurant Amstelfort, Kaasboerderij Schrama, Bijenvereniging Amstelland, Zeepatelier Uzepia uit Kudelstaart, Moon’s
Kruidentuin uit Nes aan de Amstel,
Zorgboerderij Inner Art, De Groengroep, de gemeente Uithoorn met

informatie over duurzaamheid, Beschermers Amstelland, een visrokerij, druivenplanten van Tante Betje, Korenmolen de Leeuw, en nog
veel meer. Leerlingen van de Hint
zorgen voor muziek, en met de IVN
kunt u een boottochtje maken over
het Zijdelmeer. Het belooft weer een
mooie dag te worden, opnieuw samen met Open Monumentendag
zodat u een bezoek aan de Streekmarkt bijvoorbeeld kunt combineren met een bezoek aan het Fort. De
Streekmarkt wordt georganiseerd

door de Stichting Streekmarkt, met
als doel de band tussen dorp en
omringende platteland te versterken en de waardering voor natuur,
milieu en boerenland te bevorderen.
Bovendien vormt een streekmarkt
een gezellige ontmoetingsplaats
voor bezoekers en deelnemers. Belangstellenden die een product te
bieden hebben dat past in de opzet
van de Streekmarkt kunnen contact opnemen met Angeline Suiker
(amsuiker@hotmail.com). Er zijn
nog een paar kramen beschikbaar.

Nieuwe woonvoorziening
Ons Tweede Thuis
De Kwakel - Het pand aan het
Kwakelsepad nr. 10, ooit de voormalige timmermanswerkplaats van
Arie de Horde, wordt op dit moment
geheel verbouwd tot woonvoorziening voor jongvolwassenen met een
lichte tot matige verstandelijke beperking. Het pand, dat door Peter
de Horde, zoon van Arie, is verkocht
aan Ons Tweede Thuis, wordt als
wooncomplex ingericht waarin twee
groepen van zes of zeven bewoners onder professionele begeleiding vanaf volgend voorjaar kunnen
wonen. Behalve woon- en verdere
leefruimten op de begane grond en
de eerste verdieping is het pand tevens uitgerust met een grote kelder
waarin een hobbyruimte en fietsen-

stalling een plaats hebben gevonden. De complete aan- en verbouw
wordt verzorgd door aannemingsbedrijf P.B. Hulsbos uit Aalsmeerderbrug. Voor het ontwerp tekende
architect Maarten Groeneveld.
Dinsdagmiddag 28 augustus onthulde oud-burgemeester en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
Ons Tweede Thuis, mevrouw Berry
Groen, onder grote belangstelling
een feestelijke steen als een herinnering aan deze verheugende gebeurtenis. Hierbij waren aanwezig
naast bestuursleden en vrijwilligers
van Ons Tweede Thuis, ook toekomstige bewoners met hun ouders en/
of begeleider en verdere betrokken
belangstellenden. De ontvangst en

de receptie na de officiële handeling aan het Kwakelsepad, werden
gehouden in het Koninklijke Leenders Business & Partycentrum.
Eigen thuis
Tijdens het informeel samenzijn memoreerde algemeen directeur van
stichting Ons Tweede Thuis, Ad van
Leeuwen, in zijn korte toespraak de
totstandkoming van de locatie in
De Kwakel. De stichting heeft inmiddels talrijke woon- en dagvoorzieningen in de regio. “Op 13 juni
2006 werd het verzoek gericht aan
het toenmalige college van Uithoorn
om aan het Kwakelsepad een dergelijke woonvoorziening te realiseren. Men was enthousiast en zou
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INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl
op korte termijn medewerking verlenen. Maar daartoe moest ook het
bestemmingsplan worden veranderd en zo meer. Al met al heeft dat
bij elkaar toch zes jaar(!) geduurd
voordat met de verbouwing kon
worden begonnen. Dat viel dus wat
tegen”, liet Van Leeuwen zich een
beetje teleurgesteld over zoveel tijdverlies uit. Niettemin was hij blij dat
voor de jongvolwassenen die op termijn er hun domicilie zullen vinden,
er straks een ‘eigen thuis’ is. “Jongvolwassenen met ontwikkelingskansen die ongetwijfeld zullen integreren in de samenleving van De
Kwakel en die hen warm zal verwelkomen.” Als aandenken aan de start
van de verbouwing en het plaatsen
van de gedenksteen overhandigde
de directeur een herinneringstroffel
met inscriptie en bloemen aan Berry Groen.
Warm hart
Op haar beurt liet Berry Groen weten zelf een inwoonster van De
Kwakel te zijn. Een dorp met een samenleving die een warm hart tentoonspreidt zoals zij dit heeft ervaren. De bewoners zullen volgens
haar snel worden opgenomen in dit
hart. Verder hoeven zij zich echt niet

Begeleid wonen
De toekomstige bewoners krijgen
ondersteuning in hun dagelijkse leven. Het wonen met anderen biedt
hen fysiek en gevoelsmatig veiligheid en geborgenheid. Met elkaar
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CO L O F On
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, handhaving- 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 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen 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
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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 kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

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

eikenprocessierups rukt op
De eikenprocessierups rukt steeds verder op. In de zomer van 2011 is
het eerste nest in het Libellebos ontdekt. Ook dit jaar zijn hier weer eikenprocessierupsen aangetroffen.

wat is een eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is een behaarde rups, die ’s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek gaat naar voedsel (eikenbladen); daaraan
dankt hij zijn naam. De brandharen van de rups zijn de veroorzakers van
overlast. Bij contact met deze haren kunnen gezondheidsklachten ontstaan, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. Probeer dus elk contact met de nesten en de rupsen te vermijden. Regelmatig controleert de gemeente de eikenbomen in Uithoorn
en De Kwakel op aanwezigheid van de eikenprocessierups.
Mocht u een nest signaleren meld dit dan s.v.p. via tel. nr.
0297-513111. De door u gemelde bomen worden dan
geïnspecteerd en als de rupsen aanwezig zijn, zet
de gemeente de directe omgeving af met rood/
wit afzetlint met daarop de tekst: Niet betreden i.v.m. eikenprocessierupsen.
Een gecertificeerde bedrijf verwijdert in opdracht van de
gemeente de nesten en rupsen.
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uitnodiging Raadsbijeenkomst
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 6 september 2012 in het gemeentehuis. Het betreft een
Raadsvergadering met Politiek Debat en Stemmingen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De overige op de agenda genoemde tijden zijn indicatief.
De daadwerkelijke begintijd van de behandeling van de diverse agendapunten is afhankelijk van het verloop van de bijeenkomst.

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

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

e

ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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

i

5 sePtemBeR 2012

De voorzitter van de raad,
drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 6 sePtemBeR 2012
Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

Open Monumentendag 2012

in uithoorn vijf monumenten
open
In Uithoorn zijn zaterdag 8 september open van 10.00 tot 16.00 uur: de
Thamerkerk, restaurant Het Oude
Spoorhuis, bierbrouwerij De Schans
en Fort aan de Drecht. De Hoeksteen
kan worden bezocht tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 11.00
tot 15.00 uur.

Hoeksteen,
Alfons Ariënslaan 1

De voltooiing van de enige kerk die
hij ontwierp maakte Gerrit Rietveld
niet meer mee. Het jaar voor de ingebruikname van De Hoeksteen in juli
1965 overleed hij. Zijn compagnons
J. van Dillen en J. van Tricht, maakten het werk af. De atheïst Rietveld
had zich in de maatvoering van het
enige kerkgebouw van zijn hand laten inspireren door Bijbelteksten over
het nieuwe Jeruzalem. Amper twee
decennia functioneerde De Hoeksteen als kerk. Op 15 januari 1984
vond de afscheidsdienst plaats en
begon de ombouw tot bibliotheek.
Op Open Monumentendag is in de
Openbare Bibliotheek een kleine expositie over Rietveld ingericht en kunt
u het gebouw, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, bezichtigen.

thamerkerk,
Amsteldijk-noord 3

De naam Thamerkerk verwijst naar
het buurtschap Thamen, dat lag ter
hoogte van de Europarei. Het ontvolkte toen de bewoners door de vervening werden gedwongen hoger en
droger langs de Amstel te gaan wonen. In 1663 werd in de bocht van
de Amstel een kerk gebouwd, die in
1834 door het huidige gebouw werd
vervangen. Het ontwerp in Biedermeierstijl was van de hand van gemeentelid L. van Heusden. De Thamerkerk is recent gerenoveerd en
Open Monumentendag biedt de kans
het resultaat van deze renovatie te
bekijken. Alleen op deze dag kunt u
via de op het kerkhof gelegen ingang
naar het orgel naar het torentje klimmen. Van daaraf heeft u een panoramisch uitzicht over het dorp en de
polders. In de kerk wordt van tijd tot
tijd het orgel bespeeld. De kerk is in
gebruik bij de protestantse gemeente
van Uithoorn. Daarnaast exploiteert
de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn het gebouw.

Het Oude spoorhuis,
stationsstraat 41-45

In 1915 kreeg Uithoorn aansluiting
op een spoorwegnet. In 1911 was
al een station gebouwd bij een ijzeren spoorbrug over de Amstel. Het
net van de Haarlemmermeerspoorlijnen liep van Nieuwersluis en Alphen tot aan Haarlem en Amsterdam, waar het eindpunt lag bij het
Haarlemmermeerstation. De laatste
personentrein reed op 2 september
1950 en in 1973 was het ook met het

goederenvervoer gedaan. Het stationsgebouw is nu onderkomen voor
grand-café/bistro Het Oude Spoorhuis. Verder herinnert een oude rangeerlocomotief op het voormalige
emplacement aan het spoorwegverleden. In het station kunt u iets gebruiken en de monumentale details
van het gebouw bezichtigen. Fotograferen is toegestaan. En speciaal
voor Open Monumentendag is er een
viergangenmenu samengesteld voor
€ 17,50.

Brouwerij De schans,
schans 17-21

Dit huizenblik verrees na de brand
die op 23 juli 1781 bijna heel Uithoorn in as legde. Na vele verbouwingen werd het rijtje woningen
eind vorige eeuw nog eens goed onder handen genomen door de huidige gebruikers. In 1996 werd de basisrestauratie voltooid, waarmee het
complex weer was teruggebracht tot
de originele omvang. Ooit was het
een groot woonhuis, met iets rechts
van het midden de hoofdingang en
in de steeg achter de poort links een
dienstingang. Daarvan zijn nog sporen te zien in de buitenmuur. Het gemeentelijke monument werd ingericht als ambachtelijke bierbrouwerij
annex bierspeciaalzaak De Schans.
Wie binnen rondkijkt krijgt een indruk
van de sfeer van het oorspronkelijke woonhuis met uitzicht op de royale tuin met tuinhuis. Op Open Monumentendag kunt u er informatie krijgen over het bierbrouwproces en de
destilleerinstallatie. Hier wordt legaal
de eerste Uithoornse sterke drank
gemaakt en uiteraard is die te proeven.

Fort aan de Drecht,
Grevelingen 30-66

Dwars door Uithoorn loopt de Stelling van Amsterdam, bestaande uit
een 135 kilometer lange dijk en veertig forten. Het gebied buiten de dijk,
die een ruime cirkel trok rondom de
hoofdstad, zou in tijden van nood onder een laagje water worden gezet.
De forten bewaakten de toegangswegen tot de stad, waarover een
aanvallend leger zou moeten optrekken. Fort aan de Drecht is dit jaar
precies een eeuw oud. In de ruimtes waar de soldaten verbleven zijn
nu ondergebracht de werkplaatsen
van Crea, galerie Fort aan de Drecht,
wijnproeflokaal Vinocerf, Imandco
voor advies, coaching en mediation, Improvisatieacteurs Nhar entertainment, restaurant Amstelfort en
het atelier van beeldhouwer Gerard
van Hulzen. In de keelkazemat, waar
de kanonnen stonden, is een permanente expositie over de Stelling van
Amsterdam. Voor € 3 kunnen bezoekers rondgeleid worden en uitleg krijgen over het fort. De rondleidingen
gaan van start om 12.30 en 14.00 uur
bij minimaal tien gegadigden.

P 1. Opening - stilte

19.30 uur

P 1.1 Agenda raadsvergadering 6 september 2012
P 1.2 Mededelingen
P 1.3 Besluitenlijst 12 juli 2012

Politiek Debat
P 2. Interpellatie door raadsleden. Reactie van het college
van b&w. Mondelinge/schriftelijke vragen en
beantwoording door college van b&w.

19.35 uur

P 3. Sluitende meerjarenbegroting 2013
19.45 uur
Het college van b&w heeft de raad bij brief van
21 augustus 2012 verzocht kaderstellende uitspraken
te doen over de uitgangspunten die moeten worden
gehanteerd bij het sluitend maken van de meerjarenbegroting vanaf 2013. De raad voert hierover een
politieke discussie.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
P 4. Verbetering planning & controlcyclus 2012 (RV12.50)
21.30 uur
Het college van b&w stelt voor het handboek planning &
controlcyclus 2012 vast te stellen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 22.00 uur

stemmingen
S 1. Stemming over onderwerpen uit het Politiek Debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
Sluiting openbare vergadering

22.05 uur

22.15 uur

wie geeft mij
een naam?
Iedereen kent de ‘Plastic hero’, die
ons oproept om kunststof afval apart
te houden. Plastic kan opnieuw gebruikt worden. Als het in het restafval terecht komt, wordt het verbrand.
Deze verwerking kost de gemeente
geld. En wie betaalt dat? U! Via de
afvalstoffenheffing.
In de wet is geregeld dat de afvalstoffenheffing besteed moet worden
aan het inzamelen en verwerken van
afval. Deze heffing willen wij voor u
zo laag mogelijk houden. Sommige
soorten afval leveren ons nog wat
geld op: oud papier, ijzer, elektronica. Hoe beter u het afval scheidt, hoe
minder het ons kost.
U kunt de komende tijd op de gemeentepagina regelmatig nieuwtjes
lezen over afval, bij monde van onze
vriend hierboven. Weet u een naam

voor deze ‘no-waste-man!’ of heeft
u tips voor zijn rubriek? Stuur een
mail naar gemeente@uithoorn.nl
t.a.v. Marian Vermaas. Per brief mag
ook. Andere meldingen over afval
worden het snelste opgelost via tel.
0297-513111 als ‘Melding Openbare Ruimte’.

wegwijzer aangepast sporten
In juli heeft Sportservice Noord-Holland de nieuwe “Wegwijzer aangepast
sporten regio Amstel & Meerlanden” gepresenteerd. Deze wegwijzer geeft
een overzicht van alle sportactiviteiten voor mensen met een beperking in
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder
Amstel en Uithoorn. Er staan activiteiten genoemd voor mensen met een lichamelijke beperking (al dan niet rolstoelgebruikend), mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, blinden en slechtzienden, doven en
slechthorenden en mensen met een vorm van autisme.

Aanvragen of downloaden

Belangstellenden kunnen de wegwijzer rechtstreeks aanvragen
of downloaden bij Sportservice Noord-Holland via
e-mail: asaml@sportservicenoordholland.nl,
internet: www.sportservicenoordholland.nl
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ALGemene inFOrmAtie
bijeenkomst monumentencommissie over schanskerk
op 26 september

Op 7 juni 2012 heeft de Rooms-katholieke Parochie Emmaüs een omgevingsvergunning aangevraagd
voor de sloop van de kerk Sint Jan de
Doper (Schanskerk). Deze kerk is bij
besluit van 21 februari 1991 aangewezen als gemeentelijk monument.
Burgemeester en wethouders hebben, voordat zij een besluit nemen
over deze aanvraag omgevingsvergunning, de Monumentencommissie Uithoorn gevraagd advies uit te
brengen. Dit op grond van de Verordening monumentencommissie Uithoorn 1997.

inspraakmogelijkheid

Voordat de commissie advies uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders stelt zij inwoners van de gemeente Uithoorn die
direct belanghebbende zijn bij dit onderwerp in de gelegenheid in te spreken. Vertegenwoordigers van plaatselijke en regionale instellingen en

groeperingen kunnen deelnemen
aan de beraadslaging in de commissie. Daarvoor ontvangen zij een uitnodiging.

vergadering 26 september

De bijeenkomst van de Monumentencommissie is op woensdag 26 september 2012, 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn. Eerst krijgen de insprekers het woord, daarna
volgen de beraadslagingen. Vervolgens zal de commissie in beslotenheid vergaderen over het uit te brengen advies.

Aanmelden voor inspraak

U kunt zich tot uiterlijk woensdag 12
september 2012 aanmelden om in te
spreken. Aanmelden kan bij de heer
J. van Heeswijk, ambtelijk secretaris
van de monumentencommissie Uithoorn, telefoon 0297-513111 of per
e-mail jos.van.heeswijk@uithoorn.nl.

nieuwbouwproject hélène
swarthlaan en verkeersplan

Op 22 december 2011 hebben de gemeente Uithoorn en Kalliste Woningbouwontwikkeling bv een koop-/realisatieovereenkomst gesloten voor het
ontwikkelen van 8 twee-onder-eenkapwoningen en 3 vrijstaande woningen op de voormalige schoollocatie
aan de Hélène Swarthlaan. Het woningbouwproject Hélène Swarthlaan
is sinds december 2011 in de verkoop, maar tot op heden zijn er nog
geen woningen verkocht. Deze tegenvallende verkoopresultaten vanwege de negatieve ontwikkelingen
op de woningmarkt, hebben er toe
geleid dat gemeente en Kalliste zijn
overeengekomen om het woningbouwproject voorlopig voor maximaal
3 jaar uit te stellen.

verkeersplan

De ontwikkeling van het nieuwbouwproject gaf aanleiding tot het opstellen
van een verkeersplan op de voormalige schoollocatie Hélène Swarthlaan
en de parkeersituatie in de omliggende straten. Het doel van het verkeersplan is het vergroten van de verkeersveiligheid en het creëren van extra
parkeerplaatsen. Op basis van de tij-

dens de inspraakperiode ingediende
zienswijzen, is het verkeersplan aangepast en op 15 augustus 2012 door
B&W vastgesteld. Ondanks het uitstel van het nieuwbouwproject zal het
verkeersplan wel in het najaar van
2012 uitgevoerd worden, waarbij o.a.
een 30 km zone wordt ingericht. Voor
de inrichting van de 30 km-zone en
voor het instellen van parkeerverboden is een verkeersbesluit genomen.
Dit verkeersbesluit treft u elders op
deze gemeentepagina aan onder Officiële mededelingen.

meer informatie

Op de gemeentelijke website www.
uithoorn.nl kunt u het definitieve verkeersplan bekijken..Met vragen over
het verkeersplan kunt u terecht bij de
heer L. Disseldorp van de afdeling
Leefomgeving. Dit kan tel. via 0297513111 of per e-mail aan gemeente
@uithoorn.nl t.n.v. de heer L. Disseldorp. Vragen over het nieuwbouwproject kunt u stellen aan de heer F. Gerritsen, afdeling Ontwikkeling op hetzelfde telefoonnummer, of per e-mail
gemeente@uithoorn.nl t.n.v. de heer
F. Gerritsen.

Achterstand onderhoud
openbaar groen
Er is in Uithoorn een flinke achterstand in het onderhoud van het openbare groen, met name wat betreft de onkruidbestrijding in plantsoenen en het
maaien van de ruige bermen. Het is heel groeizaam weer en dat maakt het
moeilijk het onkruid de baas te blijven. Tot dit jaar is het in Uithoorn nog altijd gelukt het wel gewenste groen te laten overheersen. Maar nu voldoet
de uitstraling van het openbare groen niet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen openbare ruimte (KOR). Sommige kruisingen zijn onoverzichtelijk en jonge aanplant is overwoekerd. Kortom: Uithoorn ziet er niet uit zoals u gewend bent.

Aanpak achterstand

Momenteel is de inzet in alle wijken verhoogd en wordt hard gewerkt om weer aan de gewenste kwaliteit te voldoen. Op de
betrokken aannemers wordt via schouwen en opleveringen
druk uitgeoefend om te zorgen dat de werkzaamheden
naar behoren worden uitgevoerd. De inzet in alle
wijken is verhoogd. De achterstand in is inmiddels redelijk ingehaald. Er wordt hard aan
gewerkt om weer aan de gewenste kwaliteit te voldoen. De gemeente stelt het op prijs
dat u alert blijft reageren.

college vraagt advies
monumentencommissie
over schanskerk
Burgemeester en wethouders hebben de Monumentencommissie advies gevraagd over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
de sloop van de kerk Sint Jan de Doper (Schanskerk). Deze aanvraag
is op 7 juni 2012 door de Rooms-katholieke Parochie Emmaüs, eigenaar van het gebouw, bij de gemeente ingediend.

waarom advies monumentencommissie?

Een advies van de Monumentencommissie over de aanvraag is noodzakelijk omdat de kerk in 1991 is aangewezen als gemeentelijk monument. De Monumentencommissie komt bijeen op 26 september a.s.
Een uitnodiging van de commissie voor het bijwonen van deze vergadering staat elders op deze gemeentepagina.

waarover vergadert monumentencommissie?

Bij het verzoek om advies aan de Monumentencommissie zijn diverse documenten gevoegd, waaronder de aanvraag zelf en diverse onderzoeksrapporten. De aan de commissie verstrekte documenten zijn
te vinden op www.uithoorn.nl onder Wonen en wijken/nieuwbouw en
herinrichting/ Dorpscentrum/De Schans. De documenten zijn ook in
te zien bij de balie van het gemeentehuis en in het informatiecentrum
Dorpscentrum, Dorpsstraat 15.

verdere procedure

Nadat de Monumentencommissie advies heeft uitgebracht, nemen
burgemeester en wethouders een besluit. Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden. Een besluit van de gemeenteraad is voor een
omgevingsvergunning niet nodig.

FietspAd LAnGs FAunA- gellaan en Faunalaan vervalt. Als alterLAAn tussen reptie- natief wordt het Reptielenpad doorgetrokken naar de Faunalaan. Vanaf hier
LenpAd en buitenhOF

Op maandag 20 augustus zijn de werkzaamheden begonnen aan de definitieve fietsverbinding langs de Faunalaan tussen Aan de Zoom en Buitenhof . Op het moment dat deze fietsverbinding in gebruik wordt genomen, vervalt de omleidingsroute voor (brom)
fietsers en voetgangers door De Legmeer. Het tijdelijke fietspad tussen Vo-

komt op de Faunalaan, tot aan het fietspad naar Aan de Zoom, een scheiding
tussen het bouw -en langzaam verkeer
door middel van bouwhekken. Al deze
verbindingen worden voorzien van verlichting. Fronik Infra BV voert namens
de gemeente de civiele werkzaamheden uit en Imtech Nederland BV brengt
de openbare verlichting aan. De werk-

verkiezingen 2012
stemmen bij
vOLmAcht
De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
machtiging door overdracht
van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van een
verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met
de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor hem
te stemmen, door zijn stempas aan
die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen
gemachtigde moet op de dag van
de kandidaatstelling (31 juli 2012)
in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door
overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door
de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

zaamheden zullen naar verwachting
begin oktober 2012 gereed zijn.

info

Voor nadere inlichtingen kunt u zich
wenden tot de heer L. Disseldorp van
de gemeente. De heer Disseldorp is
bereikbaar op tel. 0297-513111.

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken.
stemmen in een Andere Gemeente met een keizerspAs
De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een
kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
mondeling verzoek
1. Na ontvangst van zijn stempas kan
de kiezer ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek te doen, zich
onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op
de dag van de kandidaatstelling
(31 juli 2012) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten
in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van
de stemming, dus uiterlijk op 7 september 2012.
Een kiezer, die in het bezit is van een
kiezerspas, kan zich ter uitoefening
van zijn kiesrecht aanmelden in elk
stembureau in Nederland.
vervAnGende stempAs
De burgemeester van Uithoorn maakt
het volgende bekend: De termijn voor
de afgifte van een vervangende stempas met inachtneming van de kieswet
hoofdstuk J, artikel J8 lid 3 is verlengd
met één dag tot en met 11 september
2012. Plaats: Uithoorn, Datum: 26 juli 2012, De Burgemeester voornoemd,
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga.
meer info?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken.

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. Deze 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.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

8 sept.

Streekmarkt op het Amstelplein georganiseerd door PvdA/DUS.

9 sept.

Wielerronde Uithoorn van 08.00-17.30 u Locatie Oude Dorp, Thamerdal

13 sept

informatiebijeenkomst palliatieve zorg voor nieuwe vrijwilligers,
19.30-21.30 u, ThamerThuis, Kwakelsepad 2, De Kwakel, Informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers palliatieve zorg en dan
specifiek de thuisinzet.

15 sept.

10.00-11.30 u: proefles schilderen voor volwassenen in atelier De
Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling van
€5 materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444

15 sept.

15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel. 02975-40444

19 sept.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen in
Legmeer, 9.00-13.00 u. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730223

20 sept.

Drakenbootrace 9.30-15.30 u, Locatie Amsteldijk Zuid 253

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
3 sept.

Vanaf deze datum elke maandag vrij klaverjassen in buurthuis
Ponderosa. 13.30-17.30 uur. Kosten: €1,75.

5 sept

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9.00-13.00 u. Contactpersoon: Rob Brink 0620730233

7 sept

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

21 sept.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

7 sept

Verkiezingsmarkt 18.00-21.00 u. in de passage van het winkelcentrum Amstelplein te Uithoorn.

21 sept.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

8 sept

Verkiezingsmarkt 10.00-13.00 u. in de passage van het winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn

22 sept.

Filmvoorstelling aan de Amstel 20.30-23.00 u

23 sept.

8-9 sept.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen.
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele seizoen om 12.30 uur met een openluchtconcert voor de Thamerkerk.

8 sept.

10.00-11.30 u. proefles schilderen voor volwassenen in atelier
De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn: tegen betaling van
€5,- materiaalkosten. Vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297540444.

30 sept.

SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk de violiste Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko. Zij spelen werk van Brahms,
Schumann, Britten en Bax.

30 sept.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen.
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

8 sept.

15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn;
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel. 02975-40444

evenementen vanaf oktober 2012 staan op
www.uithoorn.nl
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten 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 moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer 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 voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt
u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Mandatering afwijzing aanvraag vaststelling bestemmingsplan, ter inzage van
23 augustus t/m 5 september 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens,
(0297) 513 111.
- Gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische
voertuigen nabij Korte Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9. Ter inzage van 22 augustus t/m 3 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van
der Waals, tel. (0297) 513 111
- Ophefﬁng geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het gedeelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Nabij Amsteldijk-Noord 98 en 99, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van twee steigers. Ontvangen 27 augustus 2012.

De Kwakel
- Hoofdweg 137, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee
boorkelders voor het oppompen van aardwarmte uit de bodem. Ontvangen 24
augustus 2012.
- Iepenlaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande garagedeur en het bestaande deurkozijn in de voorgevel en het maken van een muurdoorbraak ten behoeve van het realiseren van een gastenverblijf. Ontvangen 16 augustus 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Weegbree 52, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Ontvangen 30 augustus 2012.
Dorpscentrum
- Marktplein 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van gevelreclame. Ontvangen 14 augustus 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Nabij Eendracht, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
natuurlijke speelplek in Meerwijk. Ontvangen 22 augustus 2012.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Iepenlaan 40, het vervangen van de bestaande garagedeur en het bestaande
deurkozijn in de voorgevel.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel`
- Iepenlaan 40, omgevingsvergunning voor het maken van een muurdoorbraak
ten behoeve van het realiseren van een gastenverblijf. Bezwaar: t/m 8 oktober
2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en het aanbrengen van reclame. Bezwaar: t/m 9 oktober 2012.
Dorpscentrum
- Marktplein 11, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en het
plaatsen van gevelreclame. Bezwaar: t/m 9 oktober 2012.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

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

Zijdelwaard, De Kwakel, Meerwijk
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen drie gereserveerde
parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Korte
Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9, teneinde de veiligheid op de weg
te verzekeren en de vrijheid van het overige verkeer te waarborgen. Dit verkeersbesluit, inclusief bijbehorende afbeeldingen, ligt tot en met 3 oktober 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een 30 km/
uur zone-gebied in de Hélène Swarthlaan e.o. ten einde de verkeersveiligheid binnen het woongebied te verbeteren. Tevens is besloten tot het instellen van een
parkeerverbod:
- in de Van Deyssellaan tegenover huisnummers 10 t/m 28
- in de Hélène Swartlaan ter hoogte van huisnummers 3 t/m 9 (tussen de inritten),
teneinde een vrije doorgang voor hulpdiensten te bevorderen en in-/uitparkeren
mogelijk te maken.
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 17 oktober 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Legmeer
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het opheffen van de geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het gedeelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan en de Randhoornweg

Dit verkeersbesluit, inclusief bijlage, ligt tot en met 17 oktober 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL
*Gevraagd:
DE punten. Tel. 06-15390436
Te koop:
Quiltboeken en -tijdschriften. Er zitten zeldzame tussen.
Ik mail of stuur u de titels. Boeken v.a. € 2,-. Tel. 0297-522025
Te koop:
Witte box met boxkleed €20,Kindertafeltje met stoeltje €15,-. Tel. 0297-567333

*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
Heeft u karton of oud papier, inleveren kan achter Oosteinderweg 204. Ingang Mach.weg op
de Hoge dijk.
Tel: 06-51094994

*Gevraagd:
Bik speelgoed van vóór 1960.
Auto’s, schepen, treinen en motorrijders e.a. oud mechanisch
speelgoed. Defect geen bezwaar.
Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van
pop, beat muziek uit de jaren 50
en 60 voor onze jukebox.
Tel: 06-12946730

Lekker & voordelig
geldig 7 & 8 september

Speculaasjes
Onze speculaasjes worden bereid
met roomboter, de beste kruiden en
zijn lekker dun gebakken. Daar kun
je gewoon niet vanaf blijven!

Suikerbrood

2e pakje
voor de
halve
prijs

1,95

Een heerlijk vers gebakken
F riese lekkernij.

Karamelslof
Terug van weggeweest.
Een sloffenbodem gevuld met
karamelbavarois, met daar bovenop
een laag luchtige slagroom,
sprokkelschuim en karamel

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer
Uithoorn
Amstelveen
Amsterdam

Ophelialaan 111
Zijdelwaardplein 67
Westwijkplein 62-68
Hageland 104-105

Tel. 0297-324530
Tel. 0297-565275
Tel. 020-4417917
Tel. 020-6176512

http://twitter.com/hullemanbakker

* Te koop:
Voor de echte fans!
Geborduurde kussens van Elvis,
Laurel & Hardy. Voor de kinderkamer: klokken van Cars, Winnie the Pooh. Ook exclusieve
kraamcadeaus en kaarten.
Tel: 0297-265126
* Aangeboden:
Sierbestrating.
Vakkundig tegen scherpe prijs.
Bel vrijblijvend.
Tel: 06-53332372
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek en curiosa. Eigen imp.;
rechtstr. naar particulier. Oosteinderweg 201a, Aalsmeer.
Tel: 0297-320058/326413
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende prijsopgave:
Bel. 06-53332372
* Te koop:
Op www.globalwatchtime.nl
vindt u mooie kwaliteitshorloges voor zeer scherpe prijzen.
Uw horloge wordt geleverd in
een luxe showbox, geen verzendkosten.
Bezoek de site vol dames-, heren-, sport- en ringhorloges.
* Gevraagd:
Steun Afrika
Koelkast, tv, audio app.
Gratis gehaald.
Tel: 06-43098257
* Aangeboden
Ervaren rijksgediplomeerde horlogemaker.
Reparatieplaatst voor
mechanische uurwerken.
Uithoorn: 0297-564845
*Te koop:
Grote of kleine partijen oude
schoolstoelen of stapelstoelen kantine, kantoor of kerkstoelen, we komen de spullen
zelf bij u ophalen dus twijfel niet
en waag er een belletje aan.
Wij betalen u contant.
Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/
of inboedels. Stuur uw foto’s
naar info@burbriantiek.nl
dan mailen wij u terug of
het wat voor ons kan zijn.
Bij interesse komen we het betalen en ophalen.
Tel: 06-10893672

*Te koop:
12 Grote schijnwerpers, 4 kleine schijnwerpers. 17 Beklede stoelen en 4 ronde tafels met 1 poot in midden ø
1.20 mtr. Tel. 06-51094994

Te koop:
Senioren ledikant met dubbel
el. lat. bodem en matras vr. pr.
€350,-. Bosch W135KTZ1 aardgas geiser, net een ½ jr oud vr.
pr. €200,-. Tel. 06-12509903

Te koop:
Bobike fietszitje voor op het
stuur. Incl. windscherm en bevestigingsblok €25,-, extra blok
€5,-. 2 Zitbank, bl, lekkere zachte stof €50,-. Tel. 06-25074353

Gevraagd:
45 Jarige gevorderde gitaar
beginner, zoekt aansluiting
bij anderen, om samen muziek te maken. Blues/rock andreas. Tel. 06-52629560

Caravanstalling
Westwijk
AMSTELVEEN

Telefoon: 0297 323 402 Mobiel: 06 125 82 112

info@caravanstallingwestwijk.nl

In onze overdekte stalling kunnen wij u
een plaats aanbieden voor
alleen de winterperiode van
29 september 2012 tot 7 april 2013 of
per jaar met onbeperkt halen en brengen
voor het stallen van uw:

- Bagagewagen
- Boot op trailer
- Caravan
- Camper

- Vouwwagen
- Motor
- Dakkoffer
- Winter/zomerbanden

Extra mogelijkheden:
• Bovag service en onderhoud
• Bovag schade herstel
• Tevens beschikken wij over een kampeerwebshop
om al uw benodigde kampeer artikelen aan te schaffen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

www.caravanstallingwestwijk.nl
of telefonisch op 0297 323402 of 06 12582112
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

DOkTERsDIENsTEN

APOTHEEk

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenkliniek amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
dierenartsenpraktijk
Uithoorn-aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg
praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

zocht tussen 10.00 en 17.00 uur. De
molenaars verzorgen rondleidingen.
Er zijn pannenkoekjes en kruidkoek,
versgebakken van meel uit de molen. Voor kinderen is er limonade,
voor volwassenen koffie en thee. De
toegang en de versnaperingen zijn
gratis. Het winkeltje in de molen is
geopend voor meel en streekproducten. Als er genoeg wind is, draait
de molen de hele dag.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

DE KAUW

gEzONDHEIDszORgPsyCHOLOOg

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

bRANDwEER
& POLITIE

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

ze winkel had georganiseerd in samenwerking met Heinz. Nu maar
hopen dat er nog een aantal mooie
avonden volgt, zodat ze kunnen genieten van hun prijs.
Over enkele weken zal Albert Heijn
Jos van den Berg weer een spectaculaire actie gaan uitrollen. Wat dat
gaat worden…? We houden u op de
hoogte!

Start van soosseizoen
KBO in dorpshuis
af 13.00 uur en met kaarten zal om
13.30 uur worden gestart.
Ben je lid van de KBO, kom gerust
binnenlopen en speel het spel dat je
graag wilt. Ben je geen lid, dan kun
je dat ook gewoon worden, vanaf 55
jaar, voor 15.00 euro per jaar.
Tot volgende week voor een gezellige dinsdagmiddag. U bent van harte welkom!

Door Flavoring

BEHOUDEN VAART
Afgelopen weekend mocht ik ervaren hoe het leven op het water is.
Ingrediënten voor dit uitje waren een mooi jacht, een vriendin met
vaarervaring, goed weer, kinderen thuis bij hun vaders en een reisdoel. Het doel van het weekend was om te varen naar de Westeinderplassen te Aalsmeer, waar ‘s avonds een groot vuurwerk zou zijn.
Zo gezegd, zo gedaan en binnen niet al te lange tijd voeren we vanuit
Woubrugge naar Aalsmeer. We keken onze ogen uit naar alle mooie
huizen en tuinen aan de kant en alle bootjes op het water. Terwijl we
heerlijk op dek in het zonnetje zaten en genoten van de rust en de
buitenlucht.
Maar met alleen varen kom je er niet, op een gegeven moment moet
je aanleggen. En daar kwamen de stuurkunsten van onze kapitein
naar voren. In Aalsmeer wilden we aanleggen vlakbij het centrum,
maar helaas geen plaats en probeer dan maar is met een grote boot
te keren. Niets mooiers voor voorbijgangers om te kijken hoe drie
vrouwen een poging doen om heel koelbloedig deze actie te volbrengen. Maar gelukkig geldt er een regel op het water en dat is dat
je elkaar helpt, want varen doe je samen. Dus liet onze kapitein zich
niet gek maken, gaf iemand aanwijzingen van de kant en konden we
na korte tijd onze weg vervolgen. Dat werd een plekje in jachthaven
Dragt en aldaar grapte de havenmeester dat hij wel een grote plek
voor ons had. Heerlijk als mensen je meteen een stempel opdrukken,
maar goed met een lach en een knipoog is dat niet erg.
En wij waren allang blij dat we een mooi aanlegplekje hadden voor de
boot en dat wij de wijn konden ontkurken.

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

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

Mijmeringen

De Wilnisser Veenmolen is een korenmolen uit 1823, waarin nog
steeds ambachtelijk meel wordt gemalen. Langs de molen lopen verscheidene fietsroutes, maar ook met
de auto is hij uitstekend bereikbaar.
Op zondag 9 september is de molen gesloten. De molen staat aan de
Oudhuijzerweg 109 in Wilnis.

apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

Twee prijswinnaars bij
AH Jos van den Berg

De Kwakel – Komende dinsdag
11 september start het soosseizoen weer van de KBO in het dorpshuis De Quakel. Dan kunnen de leden van de KBO afdeling De Kwakel
weer komen kaarten: klaverjassen,
bridgen en/of pandoeren. De soos is
er dus weer vanaf 11 september elke dinsdagmiddag. Inschrijven voor
de genoemde kaartspelen kan van-

Wilnis - Aanstaande zaterdag is de
Wilnisser Veenmolen geopend. Ter
gelegenheid van Open Monumentendag kan de molen worden be-

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

www.mEErbodE.nl

Uithoorn - Afgelopen woensdag
mochten mevrouw K. Samsom en
de heer H. Burgers (met zoon) een
originele Weber barbecue in ontvangst nemen van supermarktmanager P. van der Helm van Albert
Heijn Jos van den Berg.
Zij waren de gelukkige winnaars
nadat zij hadden deelgenomen aan
een speciale zomeractie die de-

Molen in Wilnis zaterdag open

(foto Gerrit Hiemstra)

Een cultuurvolger is een plant
of een dier, die bij de verspreiding gebruik maakt van de
mogelijkheden die de mens
hem biedt. Als het om dieren
gaat hoort hier ook bij dat ze
weinig angst voor de mens
hebben. Bij de vogels is de
merel een bekend voorbeeld:
vroeger een schuwe bosvogel,
tegenwoordig komt ‘ie voor in
elke tuin. En denk eens aan
de blauwe reiger, eerst op het
platteland, nu loopt de reiger
over de autodaken in elke
willekeurige
Amsterdamse
woonwijk op zoek naar de korsten brood, die de bewoners
voor hem neergooien
Ook onze kleinste kraaiachtige,
de kauw, is een cultuurvolger:
Vroeger in holen in muren en
holle bomen, later in schoorstenen, maar sinds de intrede
van de CV-ketel, met z’n plastic pijp, zijn ze op andere mogelijkheden aangewezen. Ze
zitten graag in kerktorens ter
hoogte van de galmgaten. Er
zijn kerkbestuurders die deze
gaten afsluiten met gaas om
de jaarlijks weerkerende rommel te voorkomen. De laatste
jaren zien we ze regelmatig
rondscharrelen in dakgoten.
Meestal op de hoek waar een
regenpijp begint. Ik vermoed
dat ze proberen een nest te
maken en gebruik maken van
het gat, om een soort nestkuil te vormen. Er wordt druk
gebaltst en met concurrenten
ruzie gemaakt. Uiteindelijk
mislukken de meeste dakgootnesten doordat de bewoners het in de gaten krijgen
en ingrijpen. Je regenpijp raakt
na verloop van tijd helemaal
vol met nestmateriaal dat erin
valt. Dus wateroverlast, want
de pijp werkt niet meer.
De kauw leeft in min of meer
grote sociale groepen, iedereen kent de vluchten ’s avonds
over het dorp als ze naar hun
slaapplaatsen vliegen. Er is

een strenge pikorde, de ene
kauw staat hoger in de rangorde als een andere kauw. Kauwen kunnen ook uitstekend
met elkaar communiceren:
ze hebben verschillende geluiden met een verschillende
betekenis. Er is zelfs sprake
van dialecten bij de kauwengeluiden.
De mens heeft een haat-liefde
verhouding met de kauw: de
prachtige lichtblauwe irissen,
waardoor de vogel een vriendelijk uiterlijk heeft, maken
de vogel geliefd bij toevallige
waarnemers. Niet bang voor
mensen en een gemakkelijke
bezoeker in de tuinen om iets
eetbaars te zoeken. Echter,
woon je in een buurt waar
kauwen in grote groepen in de
grote bomen overnachten dan
praat je wel anders: de gehele
nacht, en met name ’s morgens vroeg, als het nog schemert, babbelen de kauwen
er lustig op los en wisselen
de laatste nieuwtjes uit. Maar
grote ergernis bij de mensen
die nog willen slapen, dat lukt
niet meer.
Een kauw is heel gemakkelijk tam te maken maar kwijnt
weg in een kooi. Hij moet dus
in vrijheid leven en kan dan
uiterst agressief worden voor
bijvoorbeeld kleine kinderen.
Het is daarom dan ook verboden kauwen tam te houden.
Ook bijvoeren kan leiden tot
gevaarlijke gedrag waarbij
mensen worden aangevallen.
Dus niet meer bijvoeren, ze
scharrelen zelf hun kostje op,
ze lusten alles. Toch blijven het
mooie vogels.
Gerrit Hiemstra
IVN lid
Ook IVN-natuurgids worden?
In 2013 start er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

In heel Aalsmeer was goed te merken dat de feestweek was begonnen. Kon men
‘s avonds van de verlichte botenparade en het prachtige vuurwerk
genieten, er was nog veel meer te doen. De volgende dag gingen wij
dan ook op bezoek bij galerie Sous Terre waar een kunstbeurs was
georganiseerd. Een van mijn vriendinnen schildert zelf, niet geheel
onverdienstelijk en had gratis vrijkaartjes gekregen. Dus wandelde ik
deze zondagmiddag langs schitterende glasobjecten, prachtige schilderijen en bijzondere beelden. Ik had mezelf niet ingeschat als een
kunstliefhebber, maar ik was zeer onder de indruk van wat ik zag. Je
kunt echt geraakt worden door een kunstwerk, zowel in negatieve als
positieve zin. En om dat te kunnen delen met je vrienden is waardevol op een hele andere manier.
Kortom, het was een bijzonder weekend en ik weet zeker dat er vele mensen zijn die ook hebben genoten van de feestelijkheden in
Aalsmeer of andere leuke dingen in de regio. Maar ook het gewone leven gaat door, dus ging vanochtend vroeg de wekker en ging de
gewone structuur weer van start. Op tijd uit bed, ontbijt, schoolspullen pakken en naar school. De scholen zijn weer begonnen en dus
hoop ik dat alle kinderen een goede start maken en een behouden
vaart hebben door het hele schooljaar heen.

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, omgeving N201: grijs-cyperse gecastreerde kat.
- Mijdrecht. omgeving Molenland: zwarte kater met witte bef en witte vlek aan de linkerkant van zijn neus; hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, omgeving Stationsweg: bruin-cyperse kater; hij heeft twee
witte achterpoten.
- De Hoef, omgeving Van de Meerendonkstraat: rood-witte kater met
rood-witte ringen aan de staart.
- Uithoorn, Elsschotlaan: een schichtig klein, zwart logeerpoesje; Jane heeft een wit snoetje, witte pootjes, wit puntje aan staart.
- Uithoorn, Jacob Catslaan: jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel
zwart; hij luistert naar de naam Kiekie.
- Uithoorn, Koudenhovenflat: cyperse poes van 11 jaar; Nel is niet zo
groot.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- Uithoorn/Amstelveen, Bovenkerkerweg: zwart-witte kater. Hij is een
‘binnenkat’ en een beetje angstig.
- Mijdrecht, Molenland: cyperse poes van ongeveer 1 jaar oud, zij
heeft een witte kop, tussen neus en borst is zij wit en zij heeft witte
voetjes.
- Waverveen, Botsholsedijk: schilpadkat, roestbruin.
- Mijdrecht, Gagelweg: rode cyperse kat.
- Mijdrecht, Mijdrechtsedwarsweg: zwart-grijs cyperse kat.

NAZOMERSE

WIJNEN
UIT ITALIË!

TERRE DEL NOCE
Pinot Grigio

Zangkooravond
15 september 2012
Entree € 5,- incl. 1 consumptiemunt
Aanvang vanaf 20:00 uur / Zaal open 19:30 uur

Studio’s Aalsmeer bij 7Street, Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer

Levendige kleur met een zweem groen. De geur is vol en rijp
met veel geel fruit. De smaak is mooi rond, met verfrissende
zuren op de achtergrond. Veel rijp fruit en een mooie balans
maken dit een bijzonder aangename wijn.

Lagrein Rosato
De wijn heeft een licht roze kleur, met in de geur
frambozen en aardbeien, een zachte aanzet en daarna
een frisse smaak van aardbeitjes en rozenblaadjes.
De afdronk is soepel en fruitig.

Merlot
Donkerrode kleur. In de geur zwarte kersen, wat kruidigheid
en drop. De smaak is soepel en vol met veel fruit en een klein
bittertje. Makkelijk en toegankelijk.

,50 voor

per fles van €5

€4,99

27,50

en €
doos à 6 fless

-

WWW.WITTEBOLWIJN.NL
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OPENINGSTIJDEN: di. t/m do. 9.00-18.00 - vr. 9.00-20.00 | za 8.30-17.00 - ma. gesloten
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bijzondere
bijstand

Wanneer u noodzakelijke kosten in een
bijzondere situatie niet kunt betalen,
kunt u wellicht aanspraak maken op de
bijzondere bijstand. Het moet gaan om
bijzondere kosten waarin uw inkomen
(uitkering of salaris) niet voorziet en die
uw draagkracht te boven gaan. De kosten moeten te maken hebben met uw
persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats op grond van uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag vóór de uitgave doet.
Welke kostenposten vallen bijvoorbeeld onder deze regeling?
bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
dieetproducten (als de normale kosten van voeding worden overschreden);
eigen bijdrage thuiszorg;
extra waskosten van kleding en beddengoed door ziekte of handicap;
(batterijen voor) een gehoorapparaat;
orthopedische schoenen, steunzolen;
pruik die op doktersadvies wordt aangeschaft;
rechtsbijstand, kosten die voor eigen rekening blijven;
reiskosten om uw familie in het ziekenhuis, de gevangenis etc. te bezoeken;
woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen huurtoeslag wordt verstrekt.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u
het beste bespreken met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen.

loket Wonen, Welzijn en Zorg
Bent u door omstandigheden in uw zelfstandig functioneren beperkt en bent u hierdoor
aangewezen op hulp of hulpmiddelen? U
kunt bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
(Loket WWZ) terecht voor hulp bij het verminderen of oplossen van uw probleem bij
dagelijkse activiteiten, zowel binnen- als
buitenhuis.
De medewerkers van het Loket WWZ
geven u graag informatie en advies over
wonen, welzijn en zorg. Met een eerste
contact (via telefoon, loket of e-mail) wordt
gekeken of u zelf een oplossing kunt vinden, al dan niet met behulp van mensen in
uw sociale kring (familie, vrienden, buren).
Dit eerste contact wordt vastgelegd in een
“melding”. Aan de hand van de “melding”
volgt het zogenoemde “gesprek aan de keukentafel”. In dit gesprek krijgt u de ruimte
om uw verhaal te vertellen aan een deskundig persoon: de Wmo-consulent. Uw vraag
wordt door de Wmo-consulent verhelderd.
Doel van het gesprek is om samen met u
te komen tot inzicht in het probleem dat u

ervaart. De Wmo-consulent zal hierbij ook
rekening houden met alle vormen van informele zorg (met name mantelzorg en vrijwilligerswerk). In eerste instantie wordt gekeken of u gebruik kunt maken van algemene,
collectieve en voorliggende voorzieningen.
Als na het gesprek met de Wmo-consulent
blijkt dat een oplossing in uw eigen sociale
kring, informele zorg en algemene, collectieve en voorliggende voorzieningen niet
mogelijk of voldoende is, kunt u mogelijk
een beroep doen op een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De Wmo-consulent kan u ondersteunen bij het
indienen van een
aanvraag. Als uw
vraag niet tot ons
vakgebied hoort,
kan het Loket
WWZ u wel verwijzen naar de
juiste organisatie
of instelling.

op maandag 17 september
is het loket WWZ zowel in
Aalsmeer als Uithoorn gesloten
De langdurigheidstoeslag
De langdurigheidstoeslag is voor inwoners van
de gemeente Aalsmeer en Uithoorn die 36
maanden of langer moeten rondkomen van
een uitkering of van een ander inkomen op
minimumniveau én geen uitzicht hebben op
inkomstenverbetering. De toeslag is bedoeld

om bijvoorbeeld een nieuwe koelkast aan te
schaffen of om openstaande rekeningen te
betalen. Langdurigheidstoeslag kunt u binnen een kalenderjaar aanvragen. De aanvraag
dient uiterlijk vóór 31 december ontvangen te
zijn bij het cluster Werk en Inkomen.
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Dancestudio Shanna Elleswijk
zoekt Uithoornse musicaltalenten!
Uithoorn - Ook dit jaar zal Dancestudio Shanna Elleswijk weer een

nieuwe musical op de planken
brengen! Na het succes van Annie

(2010), Oliver (2011) en The Magical Nanny (2012) is dit jaar de keuze gevallen op een musical gebaseerd op het bekende kinderboek
van Roald Dahl ‘Matilda’.
Op dit moment is de musical een
grote hit in Londen op West End,
dus wordt het tijd om deze musical
ook naar Nederland te halen!
Diverse generaties hebben al mogen genieten van het spannende en
ontroerende verhaal van de kleine
Matilda en haar strijd met het altijd
chagrijnige hoofd van de school Ms.
Trunchbull. Matilda probeert samen met haar klasgenootjes de boze Trunchbull voor altijd uit te schakelen. Wanneer Matilda tot de ontdekking komt dat ze beschikt over
magische krachten zal ze deze in de
strijd gooien om Trunchbull de stuipen op het lijf te jagen. Niet alleen
Matilda’s klasgenootjes zien dat
Matilda een bijzonder meisje is, ook
haar lieve juf Engel beseft dat ze een

Kwijt
Wanneer blijkt dat de ouders van
Matilda, de heer en mevrouw
Wurmhout, haar liever kwijt dan rijk
zijn besluit Juf Engel het meisje onder haar hoede te nemen.
Kortom, een musical gemaakt voor
jong en oud, gespeeld door klein en
groot. De kinderen zullen dit jaar de
hoofdrol spelen in deze nieuwe productie. Vind je het leuk om te dansen, zingen en acteren? Heb je al
meerdere audities gedaan? Of is dit
de eerste keer? Het maakt allemaal
niet uit! Dancestudio Shanna Elleswijk is op zoek naar leuke, gekke en
enthousiaste kinderen die samen
met de dancestudio een te gekke
productie neer willen zetten in april
2013. Ben jij er klaar voor om hard
aan de slag te gaan en heel veel lol
te beleven? Schrijf je dan nu snel
in voor de audities aanstaande zaterdag 8 september. Voor meer informatie kijk op de website www.
dancestudioshannaelleswijk.nl , vul
het formulier in en wie weet kun jij
deelnemen aan een van de productie klassen van Dancestudio Shanna
Elleswijk dit jaar!

Rs E AC T IE VA N E E N LE Z E R

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 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.

Lange afstandloper?
Uithoorn - In de Meerbode
van deze week stond een stukje over een krab of kreeft welke in de buurt van de Ebro
rond zwierf op 26 augustus. Op
21 augustus was deze of een
soortgenoot op de Muur in de
Legmeer. Hij liep bij mijn ou-

ders in de tuin welke hem de
tuin uit hebben gezet in de bosjes. Het gaat hier dus om een
dier wat lange afstanden aflegt
of iemand die dit soort dieren
vrijlaat in Uithoorn.
Belinda Gaarenstroom

Atelier De Rode Draad

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.

Prachtig…..
Uithoorn - Deze herfst kun je in
atelier De Rode Draad aan de Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn op
diverse manieren op ontdekkingsreis gaan, o.a. met Spelend Schilderen, zwangerschapsyoga, mantrazingen, mindfulness/stembevrijding
en kinderactiviteiten. Voor informatie kun je terecht bij de docenten
zelf en natuurlijk op hun website.

Als je na een drukke dag naar huis rijdt, en je ziet dit, dan wordt je dag
toch weer goedgemaakt. Dan komt er bij mij weer een gevoel van ‘wat is
Nederland toch mooi’.
Sonja Martens, Uithoorn

Solidoe aan de slag met
pedagogisch beleid
Uithoorn - Nu Kinderhof Aalsmeer
en de Uithoornse Kinderopvang samengegaan zijn in de professionele kinderopvang organisatie Solidoe,
kijken ze weer opnieuw naar wat ze
echt belangrijk vinden in hun dagelijks werk. Dit is vertaald in het nieuwe Solidoe pedagogisch beleid. Eigenlijk hebben ze voor een groot
deel vastgelegd hoe er al gewerkt
wordt. Rita Heemskerk van de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit: “Dat
hebben we nog meer bewust gemaakt met hulp van onze 6 kernwaarden en natuurlijk afgestemd op
de laatste pedagogische inzichten.
Die kernwaarden zijn: Open, Samen, Sterk, Betrokken, Stoer, Klantgericht. We hebben omschreven
hoe we deze kernwaarden pedagogisch invullen. Ieder hoofdstuk van
het plan is voorgelegd aan álle medewerkers, die hun mening erover
konden geven. Daarna is het plan
voorgelegd aan de oudercommissies. Zo is het een plan van de hele
organisatie geworden. Er zijn prachtige foto’s gemaakt op de locaties,
die onze kernwaarden illustreren.
Het geheel is tot een mooi boek-

lief maar vooral ook heel intelligent
meisje in haar klas heeft zitten.

je gemaakt dat aan alle medewerkers is uitgedeeld. En op een aantal
avonden is door middel van workshops door de medewerkers gesproken over het plan.”
Het pedagogisch plan is de basis
voor het werken op de diverse locaties. Rita Heemskerk geeft aan:
“maar Solidoe is er nog niet, er moet
nog een stap gezet worden. De komende maanden zal op iedere vestiging gewerkt worden aan de werkplannen: dan wordt per locatie een
vertaling gemaakt van het beleidsplan naar concrete afspraken voor
die vestiging. Wat betekenen de
kernwaarden voor de specifieke
vestigingen van Solidoe? Dit is de
laatste stap in dit prachtige traject.
We hebben ook hier weer veel zin
in.” Als u verwacht dat ook uw kind
bij Solidoe plezier zal hebben, zal leren en ontwikkelen, neem dan gerust contact met ze op. Solidoe zit
in alle wijken van Aalsmeer en Uithoorn en heeft ook vestigingen in
Kudelstaart en De Kwakel. De gastouders bedienen een nog grotere
regio. U kunt Solidoe bereiken op
0297-729700.

Spelend schilderen
Joke Zonneveld geeft de cursus
‘Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid en Meer’: Via speelse oefeningen open je je zelf voor nieuwe ervaringen. Je gebruikt materialen anders dan je gewend bent,
krijgt daardoor meer durf en je raakt
in gesprek met je eigen beelden. Je
werkt met houtskool, krijt, acryl- en
aquarelverf . Data: 10 lessen vanaf
15 september van 13.30 tot 16.30uur,
kosten 210 euro,* 6 lessen, twee wekelijks, vanaf donderdag 13 september en maandag 17 september van
9.00 tot 12.00 uur, kosten 130 euro *inclusief alle materialen, koffie
en thee. Proefles, deeltijd in overleg.
Vraag de e-mail-Nieuwsbrief. www.
jokezonneveld.nl , info@jokezonneveld.nl of 020-6418680.
Zwangerschapsyoga
Op vrijdag 14 september, van
19.30 tot 21.00 uur, start Jean Arthur doorlopende lessen zwanger-

schapsyoga. Je besteedt aandacht
aan hoe ontspannings-, ademhalings- en bewustwordingsoefeningen je ondersteunen in het eigen
maken van je zwangerschap en bevalling. Partners zijn welkom (gratis). Eens in de 10 lessen doe je creatieve opdrachten, die aansluiten op
het zwangerschapsproces. Je kunt
elk moment instappen, er is nagenoeg het hele jaar door les. Kosten
72 euro voor 4 aansluitende lessen.
Informatie: www.praktijkainneamh.
nl , jean.m.arthur@gmail.com, 0297264878. ‘Mindfulness’. Carla de Brave geeft in het atelier maandelijks
op donderdagavond Mantrazingen,
vanaf 20 september van 19.45 uur,
kosten 7,50 euro. Verder komen er
workshops
mindfulness/stembevrijding en open dagen: consultenpols/tongdiagnose+persoonlijk orthomoleculair voedingsadvies. Individuele sessies in eigen praktijk:
Ayurvedische behandelingen/consulten, diverse massages. Counseling en coaching; healing. Data volgen binnenkort op de site en in de
Nieuwsbrief: www.praktijkclarity.nl
of 06-22608327.
Voor kinderen
Op zoek naar een leuk en georganiseerd kinderfeestje of een gezellige kinderknutselclub in Uithoorn,
Aalsmeer en omstreken? Dan ben
je bij Knutselstudio4kids van Gracia Merton aan het juiste adres!
De knutselstudio biedt een gezellige en leerzame tijdsbesteding
aan kinderen van 4 tot 10 jaar, als
hobby na school of voor het vieren van een partijtje. Informatie:
www.123website.nl/knutselstudio4kids of 06-20011972.
Atelier te huur
Het sfeervolle, ruime en lichte atelier is multi-functioneel ingericht
voor workshops/cursussen als
schilderen, yoga, fotoshoots, partijtjes, vergaderingen, of om zelf aan
de slag te gaan. Prijzen op aanvraag.
www.123website.nl/knutselstudio4kids of 06-20011972.

CREA-Made open tijdens
het monumentenweekend
Uithoorn - CREA-Made in Uithoorn
zet op 8 en 9 september de deuren
van de ateliers in het Fort aan de
Drecht weer wagenwijd open voor
bezoekers.
U kunt dan kennismaken met de
diverse cursussen die CREA vanaf september weer gaat starten. Er
zijn op deze open dagen weer diverse activiteiten. U ziet cursisten aan
het werk met edelsmeden en schilderen en keramiek. De keramieklessen worden gegeven op donderdagmorgen door de docent Martina Dielen, die zelf met haar werk al
op veel exposities in het hele land te
zien was. Pottenbakken/handdraaien op de elektrische draaischijf of
op de traditionele schopschijven is
de specialiteit van onze docent Boudewijn, die hier al meer dan 30 jaar
les in geeft. Deze lessen staan op
woensdagavond op ons programma. Behalve Tekenen, Schilderen,
Boetseren, Pottenbakken, Beeldhouwen en Edelsmeden staan ook
de populaire basiscursus Fotografie en Sterrenkijken/Kennis van het
heelal dit seizoen weer op het cursusprogramma. Voor jongeren vanaf 8 jaar zijn er nog plaatsen vrij op
de cursus Pottenbakken op zater-

dagmiddag. Voor de meeste cursussen geldt: de lessen zijn bijna volgeboekt, dus wees er snel bij.
Op de website www.crea-uithoorn.
com staat het volledige cursusaanbod en kunt u een inschrijfformulier
downloaden.
De unieke leslocatie, het meer dan
100 jaar oude Fort aan de Drecht, is
ronduit inspirerend te noemen. Via
de website www.fortaandedrecht.
nl kunt u er tijdens de Open Monumentendagen ook rondleidingen
boeken.
Tijdens het weekend van 8 en 9
september, het Open Monumentenweekend, is er tevens een zeer bijzondere expositie in de CREA ateliers: er worden meer dan 60 oude
poëziealbums tentoongesteld. Veel
CREA-cursisten en andere Uithoornaars hebben gehoor gegeven aan
de oproep om hun oude poëziealbum aan een breed publiek te tonen. Leuk om eens te kijken en te
bladeren in deze poëziealbums met
rijmpjes en versjes uit vervlogen tijden. Voor veel bezitters ervan is dit
een dierbare jeugdherinnering. Tijdens deze tentoonstelling is er een
demonstratie boekbinden.

Limp Bizkit coverband in
Jongerencentrum The Mix

Industriële Kring
Uithoorn lanceert website
Uithoorn - Tijdens de eerste lunchbijeenkomst na de zomer in Het
Rechthuis heeft het bestuur van
de Industriële Kring Uithoorn (IKU)
vandaag, woensdag 5 september,
haar website gelanceerd. Ook binnen de IKU zijn voor de onderlinge ondernemerscontacten de sociale media steeds belangrijker aan het
worden. Reden waartoe het bestuur
heeft besloten een website te ontwikkelen, die vandaag gepresenteerd is aan de leden. Gelijktijdig is
het logo van IKU opgefrist.
De website WWW.IKUITHOORN.NL
biedt voor leden en belangstellende ondernemers actuele informatie
over de Industriële Kring Uithoorn
en haar activiteiten en maakt het op
een eenvoudige wijze mogelijk per
e-mail of via de contact tab contact
op te nemen met het bestuur.
Voorts zal er een aantal links aan

de website worden gekoppeld zodat ondernemers gemakkelijker
toegang krijgen tot voor hen relevante informatie. Bijvoorbeeld naar
de activiteiten van de Stichting Uithoorn in Bedrijf of naar de desbetreffende pagina van de website
van de gemeente Uithoorn als het
om bestemmingsplannen gaat of
de oprichting van het ondernemersfonds. De bedrijven die lid zijn van
IKU staan vermeld op de ledenpagina met hun logo. Door het aanklikken van dit logo is het mogelijk op
de website van het lid uit te komen
of per e-mail contact op te nemen.
Allemaal zaken die het netwerken
en het onderhouden van de contacten tussen de lokale ondernemers
in dit digitale tijdperk vereenvoudigen. Voor vragen over de Industriële Kring Uithoorn kunt u mailen naar
info@ikuithoorn.nl

Uithoorn - Aanstaande zaterdag 8
september speelt de band ‘Full Nelson’ in jongerencentrum The Mix.
Deze band is Neerlans beste coverband van de Amerikaanse rockband
Limp Bizkit. De band zal alle bekende nummers van de rap/metal goden voorbij laten komen. Full Nelson
wordt deze avond ondersteund door
twee bands uit de regio. All Senses
Drowned maakt een cross-over van
hardcore, punk en metal. Deze band
heeft vorig jaar al in The Mix bewezen een goede show neer te kunnen
zetten. De andere band die zaterdag
het podium zal betreden is Severity. Zaterdag 25 augustus stond de-

ze band met hun eerste optreden al
in P60 in Amstelveen. Tijdens dit optreden kreeg de band de zaal helemaal los. Deze meedogenloze metalband uit Uithoorn bewijst dat het
meer wil, en meer ook meer kan! Severity zal als tweede het podium betreden. De eerste band speelt om
21.00 uur. Omdat The Mix jong talent wil stimuleren is de entreeprijs
maar drie euro, geen reden dus om
niet te komen. Deliver Us From Evil,
zaterdag 8 september. De deur gaat
om 20.30 uur open, aanvang 21.00
uur, De entrée is drie euro. The Mix
kun je vinden aan de J.A. van Seumerenlaan 1. www.the-mix.nl .
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Smit Schoenen
is verhuisd naar
de Dorpsstraat

Mijdrecht - “Oh, wat prachtig, wat mooi,
wat een licht, wat een weelde, wat een
plaatje”. Jacqueline Smit wordt er bijna stil
van. De complimenten vliegen haar om de
oren. Ze staat te stralen in haar prachtige mooie nieuwe winkel aan de Dorpsstraat. “Het heeft heel wat bloed, zweet,
tranen en stress gekost, maar nu staat er
ook wat, hè”, zo vertelt Jacqueline ons zaterdagmorgen.
De nieuwe winkel is maar liefst 80 m2 groter dan de ‘oude’ winkel in de Lindeboom.
Nu is hij 237 m2. De winkel is werkelijk
een plaatje. Aan de wand prijken schitterende canvas doeken, die vertellen hoe de
familie Smit begon in Mijdrecht en steeds
vernieuwde. Mooie foto’s met opa, haar
vader en zijzelf als klein meisje al achter
de kassa.
Het aanbod is ook uitgebreid. Zeker ook
van steun- en gemakschoenen voor jonge
mensen. Geen oubollige schoenen meer,
maar gewoon modern, van deze tijd. Ook
het assortiment kinder-, dames- en herenschoenen is groter dan voorheen.
Het is zeker aan te bevelen om eens een
kijkje te gaan nemen in deze nieuwe aanwinst voor het Mijdrechtse Koopcentrum.
Een schoenenzaak voor het hele gezin. De
foto’s geven u een inkijkje in deze nieuwe zaak.

Nieuw: Kadootjes met
Hart in de Dorpsstraat

Felle brand vernielt
leegstaande loods
Amstelhoek – Zaterdagochtend 1 september werden de bewoners uit Amstelhoek opgeschrikt door een felle
brand die was ontstaan in een al jaren leegstaande loods aan de Mijdrechtse Zuwe. De brand zorgde voor veel rook
en daarbij voor veel publiek. De politie zette op een gegeven moment een deel van de N201 af, om de brandweer
haar werk te laten doen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Van de loods is weinig meer over.

Jaaroefening EHBO vereniging Wilnis

Grap eindigt in ernstige
ongevallen
Mijdrecht/Wilnis - Afgelopen
maandagavond 3 september heeft
een uit de hand gelopen grap bij
Van Bergen Sports International
in Mijdrecht geresulteerd in diverse ongevallen. Dat was het scenario van de jaarlijkse EHBO-oefening van EHBO vereniging Wilnis
(KNV EHBO afdeling Wilnis) in samenwerking met de brandweer. Bij
deze oefening wordt een zo realistisch mogelijke situatie nagebootst
en test en versterkt de EHBO-vaardigheden en samenwerking van de
EHBO-er en brandweer. Diverse ongevalssituaties zoals botbreuken,

beknellingen en brandwonden stelden de EHBO’ers en brandweerlieden op de proef.
Ongevalssituaties
Observeerders, de Lotussen en een
politieagent en brandweer gaven na
de oefening feedback op de handelingen van de EHBO’ers en brandweer. De Lotussen zijn van Lotuskring Uithoorn en zijn getraind in
het spelen van een slachtoffers. Zij
hebben er een speciale opleiding
voor gevolgd.
Meer informatie EHBO vereniging
Kijk op www.ehbowilnis.nl voor

meer informatie over KNV EHBO afdeling Wilnis. KNV EHBO afdeling
Wilnis verzorgt opleiding- en herhalingslessen voor het officiële EHBOdiploma inclusief verbandleer, reanimatie en AED. In het najaar van
2012 start de vereniging een nieuwe
EHBO-opleiding.
De EHBO’ers van KNV EHBO afdeling Wilnis worden ingezet voor
EHBO hulpverlening bij diverse activiteiten, waaronder de Avond4Daagse, Wilnis Festival en sportevenementen. Meer informatie kunt
u opvragen via info@ehbowilnis.nl.

Wilnis - Sinds zaterdag 1 september heeft de Wilnisse Dorpsstraat
66 er een leuke winkel bij. Namelijk
een cadeauwinkel in het voormalige pand van kapsalon ‘De Knipperie’ op de hoek van de Wilnisse Zuwe (naast café De Buurvrouw) met
de toepasselijke naam ‘Kadootjes
met Hart’. Hoewel op 1 september
al in bedrijf vindt de feestelijke opening overigens komende zaterdag 8
september plaats. Bezoekers worden dan getrakteerd op koffie met
wat lekkers en er is een verrassing
voor de kinderen.
Kadootjes met Hart is een winkel
met een zeer gevarieerd aanbod
aan woondecoraties en vaak bijzondere cadeauartikelen als poppen,
trollen, dierfiguren, letterbakfiguren
en andere verzamelobjecten op dat
gebied. Maar ook leuke woondecoraties in de breedste zin van het
woord, waaronder ook in gips en
beton, gekleurde kussens, bijzonder
serviesgoed en allerhande hebbedingetjes. Winkeleigenaresse Janine Elgersma exploiteert met succes
een zelfde winkel in Uithoorn, even-

eens gevestigd in de Dorpsstraat.
Met de naam van de winkel geeft
Janine uitdrukking aan het gegeven dat alle zorg wordt besteed
aan de presentatie van door klanten gekochte cadeautjes, onder andere door die creatief in te pakken.
Dat wordt met gevoel en persoonlijke aandacht uitgevoerd waardoor
dit als een klein kunstwerkje op zich
kan worden gezien. Met het ‘hart
verzorgd’, noemt Janine dit en die
presentatie is kenmerkend voor de
manier waarop zij haar winkels in
de markt zet. Deze uitstraling, zorgt
voor een toenemende belangstelling en daardoor een zich uitbreidend klantenbestand.
Janine zorgt voor een collectie leuke
en kleurrijke artikelen die bovendien
betaalbaar zijn. Zij is iemand die het
in de vingers heeft om een assortiment aan cadeauartikelen, woondecoraties met bijbehorende accessoires en bijzonder serviesgoed samen te stellen dat kennelijk in de
smaak valt bij een breed scala aan
belangstellenden. Het assortiment
zoekt zij zelf uit. Het komt overal ter

wereld vandaan. Er zitten vaak stukken bij die je ergens anders niet ziet
of kan kopen. Dus veelal een wisselende collectie. Het aanbod is vrij
uniek te noemen, want van sommige artikelen zijn er slechts een paar
en op is op.
Workshops en meubels restaureren
Naast het beheer van twee winkels
die zij samen met bevriende relaties
bemenst, knapt Janine in haar eigen werkplaats op afroep teakhouten meubels en beschadigde meubels op. Verder organiseert zij regelmatig workshops. Geen massale uitvoeringen, maar in een knusse sfeer en betaalbaar voor volwassenen en kinderen. Het is een activiteit die aansluit bij haar winkels en
de gevoerde collectie(s).
‘Kadootjes met Hart’ zijn winkels die
huns gelijke in Uithoorn en Wilnis
niet kennen. Het is de moeite waard
er eens (vrijblijvend) een kijkje te
nemen. Kadootjes met Hart: Dorpsstraat 66 in Wilnis. Tel. 06-26062060.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.kadootjesmethart.nl.
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Fort Uithoorn in september
drie weekenden open
Amstelhoek - In de Fortenmaand
september is het Fort bij Uithoorn,
ook bekend als Fort Amstelhoek en
onderdeel van de Stelling van Amsterdam, maar liefst drie weekenden
gratis open voor belangstellenden.
Op zaterdag 8 september gaat het
fort om 10.00 uur open. Later die
dag wordt het nieuwe, 1200 meter
lange LaarzenPad rond het fort officieel geopend. Dit pad, dat aangelegd kon worden dankzij bijdragen
van gemeente De Ronde Venen en
de Stelling van Amsterdam, loopt
over de glacis van het fort. Dit is de
laatste modderige hindernis die de
vijand moest nemen om dit fort te
kunnen bereiken op hun weg naar
Amsterdam.
Tijdens de wandeling over het pad
(vergeet uw laarzen niet!), dat onder meer langs de voorkant van het
fort loopt, wordt op een tiental bordjes informatie gegeven over de geschiedenis van het fort en de omringende natuur. Zo wordt het fort
van honderd jaar geleden verbonden met het fort van nu: een mooi
decor, een fijne plek om te zijn, met
veel natuur en ruimte, verhalen en
geschiedenis.

Zowel op zaterdag 8 als op zondag
9 september worden er tot 17.00 uur
rondleidingen verzorgd door vrijwilligers van Stichting Mega en is
zendamateur Markus van der Vlugt
met roepnaam PH6FBU actief in de
telegrafistenkamer. In de fortenkamer zijn diverse foto-exposities
te bekijken, waaronder die van het
evenement Stelling Nemen dat vorig jaar op vier forten in De Ronde
Venen werd gehouden. Ook zijn er
foto’s te zien van het Vogelvrij Festival van 30 juni 2012, van Fantasy-figuren die op het fort gefotografeerd
zijn en prachtige beelden van diverse lokale fotografen.
Op de fortengracht kan geroeid
worden en in de genieloods kan
men beide dagen terecht voor heerlijke hapjes en drankjes. Nadat de
poort zaterdag 8 september om
18.00 uur is gesloten voor de dag,
gaat die om 20.00 uur nog een keertje open voor een spannende rondleiding door het fort in het donker.
Wie durft?
Opgeven kan via info@fortbijuithoorn.nl of tijdens de open dag
zelf.
Op zaterdag 22 en zondag 23 september is het fort opnieuw gratis
toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.

Succesvolle eerste editie Rondje Stelling

Een groots fietsspektakel
rond Stellingmaand
Regio - Afgelopen zaterdag fietsten 350 wielrijders in het schootsveld van de verdedigingswerken
rond de Stelling van Amsterdam. De
eerste editie van deze nieuwe fietstoertocht, georganiseerd door de
Uithoornse Wieler Trainings Club
UWTC, werd een daverend succes.
Het prachtige weer in combinatie
met de uitdaging om de complete stelling in één dag te ronden trok
deelnemers uit heel Nederland.
Start met kanonschot
In de vroege ochtend van zaterdag 1
september reden de eerste honderd
wielrijders door het centrum van
Uithoorn voor de openingsceremonie bij het fort aan de Drecht. Daar
opende wethouder Jeroen Verheijen met zwaar geschut het nieuwe evenement door het afsteken
van een saluutschot uit een oud kanon. Als geniesoldaat sprak hij on-

der het optrekken van de kruitdampen uit het kanon eerst nog de vertrekkende wielrijders bemoedigend
toe. Bewapend met voldoende proviand moest door hen de heroïsche
afstand van 170 kilometer langs de
vroegere verdedigingswerken worden afgelegd. Over de Vuurlijn, Genieweg, Liniepad, Liewegje en meer
identieke wegen in een ring rond
Amsterdam.
Stellingmaand
Rondje Stelling is de eerste officiële fietstocht over het Unesco-monument. Het startschot van het Rondje Stelling is ook het officiële startschot van de Stellingmaand. Sinds
de Stelling Werelderfgoed is geworden, zijn grote renovaties uitgevoerd
aan de 46 forten, sluizen en batterijen. Dankzij deze miljoeneninvestering heeft de Stelling van Amsterdam een nieuw gezicht gekregen

Uithoorn is een
wereldkampioen rijker!

En naast de activiteiten die twee
weken eerder ook worden gehouden, is er op die dagen nóg meer te
doen op het ‘DOE-FORT’.
Zo komen al op vrijdagavond 21
september vrijwilligers van de DAFclub met hun militaire voertuigen
naar Amstelhoek om er het hele weekend hun kampement op te
slaan.
Daarnaast zijn er diverse creatieve
en ambachtelijke workshops te volgen (tegen een kleine vergoeding)
en kan iedereen meedoen aan spelletjes, een speurtocht, varen en nog
veel meer…
Ook is er zaterdag 22 september
tussen 20.00 en 22.00 uur wederom
(de laatste kans!) een rondleiding in
het donker.
Ten slotte verandert Fort bij Uithoorn op zaterdag 29 september
in een ’SMUL-FORT’, met veel aandacht voor biologische lekkernijen
uit de regio.
Ook dan is het fort tussen 11.00 en
17.00 uur gratis toegankelijk, zijn er
rondleidingen, kan men een wandeling maken over het LaarzenPad, kijken en meedoen met zendamateur
Markus van der Vlugt, roeien op de
fortgracht en luisteren naar historische verhalen.
Het volledige programma van alle dagen is te vinden op de site:
www.fortbijuithoorn.nl.

keuringen en voor onderhoud. Nu
is de onderkant van de boot weer
mooi zwart en is de boot goedgekeurd voor de komende 7 jaar. Ten
slotte zijn ze trots dat de Olympus
dit jaar 100 jaar oud wordt.
Deze zomer is hun wachtschip
Olympus naar de werf in Zwartsluis geweest. In 1912 is de Olympus gebouwd (ook) in Zwartsluis.
Het schip heette toen nog l’Attention
en het was een klipperaak, zeilschip
van staal, van 26,5 meter lang. Tot
1951 vervoerde het zeilschip voedingsstoffen. Daarna werd het schip
omgebouwd tot motorschip en werd
het schip ongeveer 8 meter verlengd. Vervolgens werd in 1963 het
schip verkocht en de naam veranderde weer. In 1985 komt het schip

in bezit van Scouting Admiralengroep Uithoorn. Het is schip is intussen omgetoverd tot een woonschip. Het schip heeft twee lokalen,
een kombuis (keuken), een galjoen
(toilet), machinekamer, roef (slaapplekken bemanning) en stuurhut.
In 2000 wordt er ingebroken in het
wachtschip Olympus. Vervolgens
breekt er brand uit in het schip en
worden verscheidene spullen verwoest. Door de hulp van leden, vrijwilligers en ouders is het schip toen
weer opgeknapt.
Deze zomer is het schip in onderhoud geweest in Zwartsluis. Het
onderschip is weer grondig onder
handen genomen. Na twee keuringen is het wachtschip weer goedgekeurd voor de komende 7 jaar. Dit
is zeer fijn met het oog op het Nationaal WaterKamp (NaWaKa) 2014
in Roermond. Tevens is in maart met
NL DOET al een groot stuk van het
bovenschip geschilderd. Nu is men
bezig met de voorbereidingen om
het dek te schilderen. Dat zorgt ervoor dat de Olympus er goed uitziet
voor zijn 100-jarig bestaan. In het
najaar zullen ze dit feestelijk vieren.
De Scouting is blij dat ze dit schip
in hun bezit hebben en zullen er
ook alles aan doen om dit in de toekomst te behouden. Daarom willen zij nogmaals de vrijwilligers en
oud-leden die afgelopen zomer geholpen hebben met het onderschip,
dat er nu weer stralend uitziet via de
Meerbode bedanken.

Jaarlijks terugkerend evenement
De organisatie spreekt van een
´knallend´ succes voor deze eerste
editie van de fietstocht. De reacties
van de deelnemers zijn bijzonder
positief met name over de variatie
van het landschap. Het uitzicht op
schapen rond de forten en langs de
dijk bij het IJsselmeer afgewisseld
door het groene gras in polder De
Ronde Hoep, het blauwe water in ´t
Gein en de witte was die daar nog
buiten hangt te wapperen. Naast de
sportieve prestatie kregen de wielrijders een totaalbeeld van de linie.
De enige associatie aan De Stelling van Amsterdam als ´het fort
even verderop´ behoort na het rijden van de fietstoertocht definitief
tot het verleden. Reden om het evenement jaarlijks op de kalender te
zetten. Foto´s van deze en ontwikkelingen over de tweede editie van
deze Klassieker zijn te vinden op
www.rondjestelling.nl.
kampioen meedeed mag de fokker zich 7 maanden lang de beste
noemen! En ook dat is iets om trots
op te zijn. Bij het winnen van shows
wordt regelmatig veel voer gewon-

Jongste handbalteam Legmeervogels
Uithoorn - Heel enthousiast speelde het nieuwste en jongste handbalteam van de Legmeervogels afgelopen zondag hun eerste wedstrijd. De meisjes D2 bestaat uit
Melanie, Rixt, Brunhilde, Luciënne,

eens naar deze Uithoornse Cattery
is gegaan, namelijk die van ‘Beste
eigen fok’. Deze wordt door verschillende keurmeesters bepaald die op
hun beurt de beste uitkiezen. Doordat de dochter van deze wereld-

Laatste concert Vocal Power

Tonny, bedankt!
Uithoorn - Een vol gepakt Fort aan
de Drecht mocht afgelopen zaterdag getuige zijn van het laatste concert van Vocal Power in hun origi-

Uithoorn - Scouting Admiralengroep Uithoorn is in het bezit van
een wachtschip, genaamd Olympus. Deze boot is 36 meter lang en
5 meter breed en de Olympus ligt in
de Amstel tussen het Stilitemonument en de Dame van Amstel. Aan
boord van het wachtschip bevinden
zich twee lokalen, waar de jeugdleden vanaf 10 jaar van de scoutinggroep wekelijks hun activiteiten
hebben. Tevens liggen aan dit schip
hun kleinere boten, lelievletten. Met
de lelievletten leren de jeugdleden
zeilen en roeien. Scouting Admiralengroep Uithoorn is blij dat ze deze
boot hebben en doen dan ook hun
best om deze in goede staat te behouden. Daarom moest de Olympus
deze zomer naar de werf voor de

die het verkennen meer dan waard
is. De hele maand september zijn
in het weekend de forten geopend
voor het publiek waar de sfeer van
honderd jaar geleden ademt.

Uithoorn - In Uithoorn wonen veel
bijzondere mensen. Deze mensen
hebben ook bijzondere huisdieren.
Zo hebben Michael en Alice Flohil
wel heel bijzondere huisdieren. Ze
gaan geregeld naar kattenshows alwaar de mooiste wordt verkozen. Dit
komt neer op een wedstrijd van wie
de allermooiste kat heeft.
Sinds 1998 zijn Michael en Alice al
hobby-fokker van het bengalen ras.
Op de website www.crazyroar.nl zijn
deze te bewonderen. Toch is er ook
iets bijzonders te melden: de kat op
de foto is kort geleden wereldkampioen geworden. Deze prestigieuze
titel gaat enkel en alleen naar heel
bijzondere katten die nagenoeg
perfect aan de rasstandaard voldoen. Het betreft hier Geolynz Hero
en hij is inwoner vanUithoorn. Wat
zijn Michael en Alice enorm trots
om hem te mogen showen.
Daarbij komt dat afgelopen zondag
een andere prestigieuze titel even-

Wachtschip van Scouting
100 jaar oud

nele bezetting. Als een warme liefdevolle deken was het publiek getuige van het laatste gezamenlijke
optreden van Tonny, Sandra en An-

nen en dit geeft deze cattery altijd
aan een goed doel. Zowel zwerfkatten als het asiel hebben reeds deze
grote zakken mogen ontvangen. Zo
worden andere katten in de omgeving ook geholpen.
net. Voor Tonny was het extra zwaar
want helaas moet zij afscheid nemen van haar twee grote vriendinnen. Voor de laatste keer schitterden de dames in een perfect uitgebalanceerd programma in een uitermate sfeervolle Galerie Fort aan de
Drecht. Goed uitgelicht en een verrassend goede akoestiek. Uiteraard
liepen tegen het einde van het programma de emoties wat op, maar
misschien wel juist daarom klonk
het als nooit te voren. Ook de After
Party stond bol van lovende woorden, emoties en vele steunen in de
rug. Een zee aan bloemen, cadeaus
en wat al niet meer ondersteunde de gevoelens van al die trouwe fans. Een mooier afscheid had
de Mijdrechtse Tonny niet kunnen
hebben.
Na 8 jaar is Vocal Power niet meer
het befaamde trio, maar gaat door
als een nieuw talentvol duo. Tonny,
bedankt voor al die prachtige muzikale jaren en Sandra en Annet veel
succes met jullie ‘nieuwe’ Vocal Power.

Gwen, Megan, Marisa, Amber, Zoë
en Emma. Coach Arjan Koopmans
wordt bijgestaan door Loeki, Suzanne en Iris.
Ondanks dat de wedstrijd werd verloren, hadden de meiden er ontzet-

tend veel plezier in en hebben zij
een enorm hun best gedaan.
Er werd goed verdedigd maar het
lukte helaas nog niet om een doelpunt te maken.

Nieuwe seizoen weer van
start bij Dancentrum Colijn
Uithoorn - De zomervakantie zit
er weer op en dat is goed nieuws
voor alle dansliefhebbers in de regio. Axel en Heleen Colijn van het
gelijknamige Danscentrum zijn al
weer druk met de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen.
Gratis vrijdansen en Herintredersles
De gratis toegankelijke vrijdansavonden op de woensdagavond zijn
alweer begonnen; deze avonden zijn
toegankelijk voor alle stijldansleerlingen van het Danscentrum maar
zeker ook voor mensen die nog
niet bekend zijn met het Danscentrum en graag eens een kijkje willen komen nemen. Axel en Heleen
heten u dan ook van harte welkom
en zijn beschikbaar voor al uw vragen m.b.t. het instromen op een van
de cursussen.
Om het instromen nog gemakkelijker te maken voor mensen van andere dansscholen of mensen die in
het verleden al eens danslessen gevolgd hebben, bieden zij u een gratis
privéles aan. Tijdens deze les wordt
bekeken wat u nog weet en samen
met u overlegd op welke groep u het
beste in zou kunnen stromen. Deze
gratis ‘herintredersles’ kunt u op de
vrijdansavonden op woensdag afspreken maar natuurlijk ook telefonisch of via de mail.

Open lesweek
In de week vanaf 17 september zijn
alle danslessen bij het danscentrum
voor iedereen toegankelijk. Dat wil
zeggen dat eenieder die belangstelling heeft voor een bepaalde cursus, of bijvoorbeeld niet kan kiezen tussen twee, bij dezen uitgenodigd wordt om een les op de betreffende cursus(sen) mee te draaien. Daarna kan worden besloten
of men wel of niet deel wil nemen
aan de cursus. Het is wel de bedoeling dat er rekening wordt gehouden met de leeftijdscategorie van de
betreffende cursus. Nogmaals, deze
open lesweek is er voor alle danslessen: ballroom & latin op alle niveaus, Popshowdance, HipHop, Musicalklas, Glee, Klassiek, Modern,
Zumba, Salsa, Breakdance.
Open lessen Salsa door Club Fiera
Deze club is al een aantal jaren verantwoordelijk voor de salsalessen in
het danscentrum. De avond is echter aangepast. In het nieuwe seizoen zijn de Salsalessen voor zowel
beginners als gevorderden op de
maandagavond. Club Fiera start op
maandag 10 september a.s. met de
lessen en dit zijn tevens ook open
lessen. Ook in de open lesweek van
Danscentrum Colijn zijn deze lessen
toegankelijk voor iedereen! Het leu-

ke van de salsalessen is dat hier tot
op zekere hoogte ook ingeschreven
kan worden zonder partner! Club
Fiera zorgt dat er voldoende dames
en heren zijn om partnerschappen
te vormen. De lessen worden gegeven door de zeer gedreven Brian
(ook wel Bripa) van Club Fiera.
Bruiloften en partijen
Wist u dat Danscentrum Colijn ook
al jaren verantwoordelijk is voor
de organisatie van hele leuke (bedrijfs)feesten en bruiloften? Met name Heleen Colijn kan haar organisatietalent hier helemaal in kwijt en
zorgt ervoor dat uw feest zoveel mogelijk wordt aangepast aan uw wensen! Daarnaast heeft Axel Colijn al
30 jaar ervaring als DJ, niet alleen
op de danslessen maar vooral ook
op feesten! Bij hem gaat echt iedereen met de voetjes van de vloer!
Daarnaast bieden de verschillende zalen van het Dans- en Partycentrum ongekende mogelijkheden voor het aantal gasten wat u
uit wilt nodigen. Van 50 tot 250 personen. Wanneer u dat wenst bieden Axel en Heleen u dus een totaalpakket waarin het u aan niets
ontbreekt en er ruimte voldoende is
voor uw eigen inbreng. Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Nieuwe Meerbode - 5 september 2012

pagina 15

DE EERSTE WEEK VAN SEPTEMBER DUS HET IS WEER ZOVER:

Kwakelse Kermis!
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waardoor nog 5 renners een kleine
voorsprong op het peloton kregen.
Toen de gedubbelde renners de
wedstrijd moesten verlaten bleven
er nog maar 28 renners in de strijd.
De wedstrijd werd gewonnen door
Yannick Detant. Niels reed naar een
keurige 17e plaats.
50+
Zondag 2 september stonden de
UWTC renners Leen Blom en Guus
Zantingh aan de start van een veteranen 60+ wedstrijd in Woerden.
Vijf ronde na het startschot probeerde een groep renners zich af
te splitsen van het peloton. Maar de
kampioen van Nederland Gijs Nederlof zette zich op het kop van het
peloton en reed het gat na de koplopers dicht.

Prima debuut jeugdwielrenners UWTC
Regio - Op 2 september maakt de
twee kersverse jeugd UWTC-leden
Sven Nijhuis en Stijn Ruijter hun debuut in het wielrennen Dit gebeurde
op het prachtige baan van HSV de
Kampioen in recreatiepark Spaarnwoude tijdens een interclub wedstrijd.
Vol spanning stonden ze te wachten bij de start van categorie 5-6.
Voor het eerst in een groot peloton,
zouden ze het bij kunnen houden of
zouden ze gelost worden? Dat laatste gebeurt vaak de eerste keer.
Ook Daniel Wiegmans deed mee.
De jonge renners konden zich goed
handhaven in het peloton. Stijn
schoof regelmatig door naar voren.
Toen het peloton daarbij een keer
stilviel kwam Stijn los van het peloton en probeerde hij zowaar weg

te rijden. Helaas werd hij door het
peloton weer teruggehaald. Uiteindelijk ging men met een groot peloton richting finish. In de laatste
bocht was het wringen en uitwijken
geblazen waardoor de UWTC-ers
hun goed positie voorin het peloton
kwijt raakten. Maar in een verbeten
eindsprint werd Stijn 11e, Sven 14e
en finishte Daniel daar vlak achter.
Een prima debuut wat smaakt naar
meer.
Nieuwelingen
De nieuwelingen Koen de Best en
Niels Ruijter zijn op uitnodiging van
trainer Remco naar een Belgische
wedstrijd geweest. Zaterdag 1 september reden ze een omloop van
65 km in Herenthout. Met 80 renners aan de startlijn reden zij keu-

rig in de middenmoot de wedstrijd
uit. Niels 35e en Koen 37e. Zondag
2 september stond Niels wederom aan de start, ditmaal wat dichter bij huis, in Hilversum. Ook Bart
de Veer was met zijn ouders naar
Hilversum gefietst. Een pittig glooiend rondje van 50 km rondom het
mooie Dudok gemeentehuis van
Hilversum. Bart moest na enkele
rondjes het peloton al laten gaan,
en reed in eigen tempo de wedstrijd
uit naar de 42e plaats. Niels kon prima in het peloton blijven en pakte
zelfs nog wat Euro’s in een premiesprint mee. Renner na renner moest
lossen uit het peloton. Yannick Detant (Ulysses) en Julius van de Berg
waren samen ontsnapt en wisten tot
vlak achter het peloton te komen.
Nog enkele ontsnappingen volgde,

Na 20 minuten wedstrijd ontsnapte 4 renners, na een premiespurt,
uit het peloton maar ook deze werden na enkele ronde weer teruggepakt door het peloton. Direct daarna
demarreerde Gijs Nederlof en deze
nam in zijn eentje een ruime voorsprong en werd niet meer door het
peloton achterhaald. De winnaar
van de wedstrijd werd dan ook Gijs
Nederlof uit Kamerik. De sprint van
het peloton werd gewonnen door
Hans van Bavel uit Sint Anthonis.
Guus Zantingh sprint zich naar een
verdienstelijke 4e plaats en Leen
Blom eindigde in het peloton.
Ronde van Uithoorn
Op zondag 9 september wordt de
ronde van Uithoorn weer verreden
in Oude dorp en Thamerdal. Publiek
is van harte welkom om de renners
aan te moedigen. De wedstrijd begint om 10.30 uur met de 60+ renners, 12.00 uur sportklasse, 13.30
uur nieuwelingen en 15.00 uur amateurs/junioren.

Duivensport

H. Pothuizen wint weer, nu
Nijvel en H. Half wint Sens
Regio - Dat de duiven van Hennie
Pothuizen uit Vinkeveen in topvorm
zijn hebben de duivenliefhebbers uit
de regio vorige week reeds gemerkt.
Het afgelopen weekend hadden de
duiven een vlucht vanuit het Belgische Nijvel voor de boeg. De duiven werden om 09:15 uur gelost.
Het weer was goed met een zuidzuid-westen wind. Het werd wederom Hennie Pothuizen die de eerste
duif thuis kreeg om 11:29 uur.
Deze keer waren het zelfs de eerste
drie duiven van de vereniging die
hij klokte. Hennie bouwt zijn voorsprong op de overige leden zover
uit dat volgende week, wanneer de
laatste vlucht is, het Generaal Kampioenschap hem niet meer zal kunnen ontgaan. Op deze vlucht werd
Ron den Boer uit Uithoorn tweede
en Leo v.d. Sluis uit Uithoorn derde. Leo werd tevens eerste in de Bpoule. De tweede vlucht van afgelopen zaterdag was een klassieker
voor jonge duiven de zgn. “Derby
der Junioren” Dit is een vlucht voor
duiven van de lange adem. De losplaats is Sens in Frankrijk. Dit ligt
gemiddeld op een afstand van 462
km. voor de leden van Rond de Am-

stel. De duifjes werden gelost om
08:30 uur . Het eerste stuk in Frankrijk hadden ze wind tegen, in Belgie
zijwind en in Nederland wind mee.
Het werd net als vorig jaar Hans Half
uit Amstelhoek die de eerste jonge
duif om 14:41 uur op zijn hok zag
landen. Leuk voor Hans was dat het
duifje een zusje is van de duif die
vorig jaar zijn eerste duif was op deze klassieker. Tweede werd Ron den
Boer en derde Leo van de Sluis.
De volledige uitslagen.
Nijvel
Hennie Pothuizen
Ron den Boer
Leo van de Sluis
Theo Kuylenburg
Wim Wijfje
Hans Half
Cor van Bemmelen
Martin v.d. Hoort
Theo Vlasman

Vinkeveen
Uithoorn
Uithoorn
Amstelhoek
De Kwakel
Amstelhoek
De Hoef
Uithoorn
Uithoorn

Sens
Hans Half
Ron den Boer
Leo van de Sluis
Wim Wijfje
Rob v.d. Wal

Amstelhoek
Uithoorn
Uithoorn
De Kwakel
Mijdrecht

Nieuwe start bij BVU
Uithoorn - Afgelopen maandag,
27 augustus, begon het seizoen bij
de Bridge Vereniging Uithoorn met
haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering en aansluitend de Openingsdrive. De gebruikelijke hamerstukken passeerden de revue zoals
het verslag van de vorige vergadering (geen commentaar, en daarmee goedgekeurd); het financiële gedeelte: de kascommissie bestaande uit Andrew de Graaf en reserve Loes Kroon hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden, de jaarrekening en begroting zijn door de vergadering goedgekeurd en de contributie blijft gelijk. De penningmeester, Henk van
der Schinkel, was reglementair aftredend.
Met overweldigend enthousiasme werd hij herbenoemd. Ook het
speelschema voor het komend seizoen werd doorgenomen en zonder
commentaar geaccepteerd. Martin Kok & Marineke Lang mochten
zich dit jaar clubkampioen noemen
en kregen uit handen van voorzitter
Corry Smit een mooie bos bloemen,
een fles wijn en de oorkonde.

Na de rondvraag sloot voorzitter
Corry Smit de vergadering. De aanwezige leden gingen daarna nog
lekker bridgen. Met hier en daar wat
wisselende partners en verdeeld
over 2 lijnen werden in de A-lijn Tineke van der Sluis & Anke Reems 1e
met 64,5%, gevolgd door Ineke Hilliard & Elisabeth van den Berg met
64% en Bep & John de Voijs met
61,5%. In de B-lijn werden Monique
Verberkmoes & Jan van Beurden 1e
met 58,8%, gevolgd door Marijcke &
Gouke van der Wal met 56,9% Corry
Smit & Thea Stahl met 55,6%.
Afgelopen maandag 3 september is
het echte werk met de 1e ronde laddercompetitie begonnen.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met de
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Uitstekende ouverture
voor De Vinken

Dammers Kunst weer een
bord voor hun kop!
De Kwakel - Damclub Kunst & Genoegen staat op het punt haar 85e
seizoen in te gaan. Vanaf maandagavond 10 september staan de
deuren van ’t Fort De Kwakel weer
open voor de damliefhebbers. Vanaf 19.30 uur kan er weer een potje
geschoven worden, de eerste avond
is om de vingers en hersenen wat
los te maken voor het komende seizoen. Daarna ontbrandt de strijd om
het kampioenschap en wedstrijden om de Cor van Zaalbeker. K&G
komt ook met twee teams uit in de
bondscompetitie, het eerste team

werd verleden seizoen kampioen
en moet nu in de hoofdklasse gaan
opereren. Het tweede team speelt in
de 1e klasse van de Noord-Hollandse dambond. Daarnaast zal ook een
dammiddag voor de donateurs georganiseerd worden, medio december.
De dammers van K&G hebben er
weer zin in, gezelligheid staat naast
het dammen hoog in het vaandel.
Nieuwe dammers zijn altijd van harte welkom, schuif gerust eens aan
op een maandagavond. Inlichtingen
Adrie Voorn, tel. 0297 568472.

Vinkeveen - De eerste competitiewedstrijd voor de Vinkeveens korfbalhoofdmacht is naar voldoening
verlopen. Via een 12-3 ruststand
liepen de Vinkeveners in de tweede helft simpel uit naar een 20-8
eindoverwinning op het Rotterdamse Trekvogels. Na de wedstrijd kondigde Ria Kamminga aan te stoppen
met de verzorging, die zij al vanaf 1993 met hart en ziel uitgevoerd
heeft. Na haar actieve speelperiode
in De Vinken 1, waarin zij zelf 344
maal in de basis stond, was zij bijna twintig jaar de steun en toeverlaat van vele tientallen selectiespelers van het vlaggenschip van De
Vinken. Ruim vijfhonderd wedstrijden begeleidde zij de Vinkenselectie met haar fysiologische kennis.
Een gevoelige aderlating voor de
ABN-AMRO-ploeg, temeer omdat
Ria niet alleen de lichamelijke verzorging van de spelers en speelsters
beheerde, maar daarnaast ook tot
vertrouwenspersoon van vele eerstelingen is uitgegroeid.
Het team van trainer-coach Johan
Kroon had in de eerste thuiswedstrijd de volgende opstelling: Melanie Kroon, Mariska Meulstee, Pe-

ter Koeleman en aanvoerder Peter
Kooijman begonnen in de aanval.
Eva Hemelaar, Annick Stokhof, Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren
vormden het defensieve kwartet.
Al binnen tien minuten was het 4-0
voor de thuisploeg. Een tegenscore
vanaf de stip en een afstandsschot
van de Rotterdammers waren onvoldoende om de scoringsdrift van
de thuisploeg af te remmen. Vijf minuten voor rust was het al 12-2. Op
slag van rust maakte Trekvogels 123. Na de rust duurde het weer tien
minuten eer de bezoekers konden
tegen scoren. Op 15-4 trof Trekvogels twee maal doel, maar via tussenstanden van 18-6 en 19-7 finishten de Vinkeveens korfballers onbedreigd op een alleszins tevreden
stellende 20-8 eindstand. Het laatste Vinkendoelpunt kwam uit handen van invaller Gerwin Hazeleger,
die hiermee zijn eerste doelpunt
voor de Vinkenhoofdmacht liet noteren. De eveneens debuterende
Annick Stokhof onderstreepte haar
eerste optreden met maar liefst vier
treffers. Een mooie overwinning en
daarmee een uitstekende start van
de competitie voor Vinkeveen.

Zaterdag 15 september
open dag bij AKU

Debuut KDO 2 in tweede
klasse levert geen punten op
De Kwakel - Nadat het tweede van KDO vorig seizoen overtuigend kampioen werd in de derde
klasse, stond afgelopen zondag de
eerste wedstrijd in de tweede klasse op het programma. Tegenstander
was Hoofddorp 3. In de eerste helft
waren beide ploegen erg aan elkaar
gewaagd. Echte kansen waren er
niet te noteren, zodat de rust werd
bereikt met een 0-0 stand.
In de tweede helft begon KDO sterk
en was via Jean-Paul Verbruggen
dichtbij de 0-1, maar zijn goede inzet werd ternauwernood op de lijn
tegengehouden door een Hoofddorpse verdediger. Het keerpunt

in de wedstrijd was echter na een
uur spelen toen Hoofddorp op 1-0
kwam na een schot vanaf het zestienmetergebied. Na deze openingsgoal was KDO de controle over de wedstrijd kwijt en maakte Hoofddorp hier maximaal gebruik
van. Uiteindelijk werd het 3-0, zodat KDO met lege handen naar huis
moest gaan. Aankomende zondag
krijgen de Kwakelaars opnieuw een
kans om de eerste punten van het
seizoen binnen te halen, want dan
komt EDO 3 op bezoek. De ploeg uit
Haarlem speelde hun eerste wedstrijd met 0-0 gelijk tegen RKAV
Volendam. De wedstrijd begint om
11.30 uur aan de Vuurlijn.

Regio - Zaterdag 15 september organiseert AKU van 13.00 tot 15.00
uur een open dag voor iedereen
die meer wil weten wat atletiek inhoudt en wil ervaren hoe leuk deze sport is. Tijdens de Olympische
Spelen in Londen van de afgelopen
maand was weer heel moeilijk te
zien wat een fantastische sport atletiek is met zijn diverse onderdelen:
sprint, lange afstand, ver- en hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen, etc. Tijdens de open dag kunnen bezoekers in blokken meedoen
aan al deze onderdelen en ervaren
hoe mooi deze sport is.
Eva Lubbers
Voor AKU waren deze Olympische
Spelen heel bijzonder omdat een
van haar leden daadwerkelijk deelnemer was aan deze Spelen. Eva
Lubbers had zich na jaren van intensieve training geplaatst voor de
estafetteploeg 4 x 100 meter en zij
heeft in de series en de finale een
grote bijdrage kunnen leveren aan
de fantastische 6e plaats die het
team uiteindelijk behaalde.
Eva zal op deze dag aanwezig zijn
en zal natuurlijk over haar ervarin-

gen vertellen maar ook met 3 trainingsmaatjes van AKU een 4 x 100
meter estafette lopen. Bezoekers
krijgen ook de kans om te ervaren
wat een estafette inhoudt.
Daarnaast zijn er nog meer demonstraties, Ivo de Bruin zal bijvoorbeeld een demonstratie kogelstoten geven).
Programma
In blokken van een half uur zullen
jeugdleden van AKU en bezoekers
aan alle atletiekonderdelen mee
kunnen doen. Naast de bekende
onderdelen als sprint, speerwerpen,
ver- en hoogspringen zal er ook een
1000 meter worden gelopen waar
Bram Andriessen van AKU aan mee
zal doen. Bram werd afgelopen zondag 4e tijdens de Nederlandse kampioenschappen in het Olympisch
Stadion op de 1000 meter na vorig
jaar kampioen te zijn geworden.
Deze week zal er via posters en flyers o.a. op de scholen aandacht aan
de open dag worden besteed.
Tijdens de open dag zullen er informatiefolders worden uitgedeeld en
zijn er voldoende mensen aanwezig
om de nodige informatie te geven.

Op de foto het eerste achttal van De Vinken voor seizoen 2012 – 2013.
V.l.n.r. staand: Ria Kamminga, Peter Koeleman, Peter Kooijman, Kelvin Hoogeboom en Johan Kroon. V.l.n.r. gehurkt: Annick Stokhof, Mariska
Meulstee, Melanie Kroon, Eva Hemelaar en Ruud Oussoren

Bingo ANBO/KBO
Uithoorn - Volgende week dinsdag
11 september organiseren de samenwerkende Ouderenbonden ANBO en KBO hun eerste bingomiddag van het nieuwe seizoen in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Aanvang 14.00
uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.
Gastvrouw is Hanny Kampen.
Ook niet-ANBO-KBO leden zijn

van harte welkom op deze gezellige middag ! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen, bovendien zijn de
consumpties prettig laaggeprijsd.
Kom eens kijken, doe mee en geniet
van de gezellige sfeer die er op zo’n
bingomiddag heerst. En… de toegang is gratis !
De volgende bingomiddag is op
dinsdag 9 oktober a.s.
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UBA fietst wederom mee
in de strijd tegen kanker

Uithoorn – De UBA-wielrennersploeg is er weer klaar voor! Na enkele maanden van intensief trainen
staat de groep aanstaande zondag
9 september voor de vierde keer op
rij aan de start van de Ride for the
Roses.
De 15e editie van de Ride for the
Roses wordt dit jaar in het mooie
Westland en omgeving gereden.
Hoofdsponsor UBA is enorm trots
op de wielerploeg die vorig jaar geheel belangeloos circa 4.600,- netto
bij elkaar fietste voor KWF Kankerbestrijding. Reden temeer om het
team een compleet nieuw wielertenue in UBA-stijl aan te meten.
De ‘Ride’ is een begrip binnen de
Nederlandse wielerwereld dat op
initiatief van veelvoudig Tour de
France winnaar Lance Amstrong in
het leven is geroepen om fondsen
te werven voor het KWF Kankerbestrijdingsfonds. De Ride for the Roses is geen fietsevenement om prijzen te winnen, maar er is wel een
strijd te winnen!!

De formatie van het UBA-team voor Ride for the Roses: Willem van Blaaderen, Norbert Dingen, Patrick van der Jagt,
Cor Kalshoven, Mike Lukus, Jan de Koning, Nick de Man, Rinie Perdijk, Henk Regelink, Kees Regelink, Karel van Roon,
Robert van Roon, Edwin van Ruiten, Rob Schijff, Jos Schuijlenburg, Martin Smits, Niels van der Sluijs, Frank Mulder,
Kees Vader, Edwin de Veld, Frank Vermeij, Frank van Vliet

Bij de finish ontvangt iedere deelnemer een rode roos. Een roos die
symbool staat voor andere waarden
in het leven dan geld.

Legmeervogels zondag

Teleurstellende start van
de voetbalcompetitie
Uithoorn - De verwachtingen waren hoog gespannen bij Legmeervogels. Een nieuwe trainer. Een aantal nieuwe, oude spelers. Alles bij elkaar moet Legmeervogels er dit seizoen gewoon voor gaan. Meedoen
om het kampioenschap in deze afdeling is wel het minste wat van deze groep wordt verwacht. Nacompetitie halen is leuk maar dat doet
Legmeervogels al vele, vele jaren
nog steeds zonder het gewenste resultaat en dat is promotie naar de
2e klasse.
Als de verwachtingen dan hoog zijn
dan is het resultaat behaald in deze
eerste competitiewedstrijd van dit
nieuwe seizoen zeer teleurstellend.
Er waren nog al wat wijzigingen ten
opzichte van vorig seizoen.
In het doel staat Tim van Diemen;
Patrick Brouwer gestopt en Joey v.d.
Wal geblesseerd. In de achterhoede Mitchell Verschut, Rigi Graanoogst, Dennis Rijnbeek, terug van
een blessure. Maar of deze nu helemaal over is? En verder Stefan van
Grieken. Op het middenveld Stender Buchner, nieuw en afkomstig
van Argon zo. 2. Sebastiaan van Dijke, Robin Oussoren, ook terug op
het oude nest naar een paar jaartjes
Hoofddorp. In de voorhoede Ibrahim El Ahamadi, terug van een uitstapje naar RKDES en Argon, Dennis Wey en Mels Bos. Op de reservebank vinden wij terug reservedoelman Martijn Westera, vorig seizoen nog spelend in de zaterdag 1
van Legmeervogels, Jordy de Groot
terug van een zware blessure, Bart
v.d.Tol en Joey Sack ook weer terug
van een uitstapje naar Argon jeugd
en senioren. Op papier is dit een
sterk elftal maar in de praktijk valt
dit zwaar tegen. Al direct na het beginsignaal is het alle hens aan dek
voor Legmeervogels. Het is Kam-

pong dat bepaalt en Legmeervogels
loopt achter de feiten aan. De weer
vele aanwezige toeschouwers zien
in de eerste helft slechts een goed
lopende aanval van de thuisclub en
dat was pas in de 43ste minuut.
Daarvoor veelvuldig balverlies en
vele foute passes aan de zijde van
Legmeervogels. De achterhoede en
het middenveld lieten vele steekjes
vallen. De voorste linie toonde ook
weinig initiatief Dit alles leidde er
toe dat Kampong veelvuldig in de
aanval kan zijn. Dat de rust dan ingaat met een stand van nul, nul op
het scorebord is voor Legmeervogels dan weer een meevaller.
Tweede helft
Ook in de tweede vijfenveertig minuten is het initiatief in handen van
Kampong en loopt Legmeervogels
weer achter de feiten aan. Als Kampong dan in de 59ste minuut vrij
eenvoudig, na een corner, op een
0-1 voorsprong komt zien de toeschouwers dat het een moeilijke
middag wordt voor de Vogels. Stefan Teeken probeert nog met een
3-tal wissels de bakens te verzetten
maar dit mocht niet baten.
Legmeervogels verliest de eerste wedstrijd, terecht van een beter
spelend Kampong met 0-1.
Overige uitslagen in deze 3e klasse
D: Waterwijk–KDO 0-1. Nederhorst–
VVZA 0-5. HDS–Diemen 1-3, Saestum–Wasmeer 0-3. Nieuw Utrecht
– Baarn 0-5 en Quick 1890 genoot
van een vrij weekend veroorzaakt
door het feit dat er maar 13 clubs
zijn ingedeeld in deze 3e klasse.
Voor Legmeervogels staat voor komende zondag een uitduel op het
programma. In Baarn ontvangt
Baarn dan Legmeervogels. aanvang
van dit duel is gesteld op 14.00 uur.

Ruud Lesmeister de beste
zomerbridger van 2012
Uithoorn - Van de ruim 175 deelnemers aan de door bridgevereniging De Legmeer gedurende de zomermaanden georganiseerde dertien bridgedrives, waren de bloemen voor Ruud.
Weliswaar bijgestaan in de loop der
maanden door diverse partners,
maar dat gold ook voor de meeste
anderen, dus hulde aan de ‘Meister’.
Ook deze laatste avond trok Ruud,
deze maal met vaste maat Cees
Bergkamp, weer aan het langste
eind met een score van 63,69%.
Verrassend was het optreden van
Nel & Adriaan Koeleman, die nu wel
heel opvallend positieve aandacht
trokken als tweede met 60,12%.
Wim Slijkoord & Trudy van den Assem volgden keurig als derde en
Jan Bronkhorst had eindelijk weer
eens de concentratie om samen met
Ben ten Brink als vierde met 56,25%
in de top mee te draaien.
Toos Koster & Refina van Meygaarden werden vijfde met 55,36% en
eindigden hiermee knap als een van
de meest constante paren van deze zomer.
De B-lijn toonde een sterk spelend
paar Heleen & Mees van der Roest,
dat naarmate de competitie nadert
het zweitje weer helemaal te pakken
lijkt te hebben, met een score van
60,42% als eerste. Jan van Schaick

liet zich bijstaan door dochter Marja van Holst Pellekaan en de familie werd netjes tweede met 57,29%.
Derde
De derde plek was voor Elisabeth
van den Berg die, onder andere door haar verbluffend klein slem
op het randje, met partner Maarten
Breggeman tot 56,77% wist te komen.
Yvonne & Arnold Jongkind werden
vierde met een goede 54,38% en
Ada van Maarseveen & Lidy Krug en
Greet & Henk Stolwijk deelden met
52,60% plaats vijf.
In de C-lijn hadden Rie Bezuijen & Gerbrand Nigtevegt een prima avond met een eerste plaats,
63,89% en dus een fles wijn voor ieder. Hetty Houtman & Ad Lustenhouwer deelden plek twee met Tineke Schreurs & René de Jong met
een totaal van 59,72%. Atie de Jong
& Ans Voogel kwamen op 55,56%
uit als vierde en Klaas Verrips bracht
het met Truus Overmars tot een vijfde plaats met 52,08%.
De R is weer in de maand en dus
tijd voor levertraan en de start van
de competities.
Is het bridge u goed bevallen deze
zomer en bent u nog niet lid, meldt
u dan aan bij één van de vele verenigingen in de omgeving, dan gaat
het volgend jaar nog beter!

Uitstekende competitiestart
KDO 1 in derde klasse
De Kwakel - Na een voorbereiding
van zes weken, stond voor KDO 1
afgelopen zondag de eerste competitiewedstrijd op het programma. Na
de promotie van vorig jaar konden
de Kwakelaars direct vol aan de bak,
want in Almere mocht de ploeg aantreden tegen het ambitieuze Waterwijk. Het Almeerse team, vorig seizoen als vijfde geëindigd in de derde klasse, is een team met kampioenaspiraties. Diverse spelers die
net niet goed genoeg waren voor
Omniworld of Almere City, maakte
deze zomer de overstap naar Waterwijk.
De jarige trainer Raymond de Jong
startte met de volgende basiself: Peter Onderwater, Doron Borger, Michael Meijer, Erik Verbruggen, Timo
Kas, Bobby Uitermarkt, Sven Vlasman, Patrick Schijff, Jelle de Jong,
Rick Kruit en Joeri Stange. In de
eerste helft had KDO veel moeite
om in de wedstrijd te komen. Waterwijk dicteerde het spel, waarbij
hun grootste gevaar kwam van de
nummer tien en snelle rechtsbuiten.
KDO overleefde twee gevaarlijke
corners in de beginfase van de wedstrijd, waarna de Kwakelaars langzaamaan van zich af konden bijten.
In de opbouw begon Waterwijk onzorgvuldiger te worden, waardoor
KDO van hun slordigheden ging
profiteren. Voor de rust kreeg KDO
vier goede mogelijkheden voor het

Almeerse doel, maar de scherpte
ontbrak helaas om een openingsgoal te maken.
Loerden
Na rust was Waterwijk nog steeds
de voetballende ploeg en loerden
de Kwakelaars op de fouten die de
Almeerders bleven maken. In de
78e minuut brak de wedstrijd open
toen KDO op voorsprong kwam via
nieuwkomer Bobby Uitermarkt. Na
een prima bal van Erik Verbruggen met de buitenkant van zijn
voet, tastte de doelman van Waterwijk mis. Bobby, overgekomen van
NFC/Brommer, wist wel raad met
deze kans en schoot de 0-1 tegen
de touwen. Een welkome opsteker
voor KDO, waardoor Waterwijk alles
op alles ging zetten om snel gelijk te
maken. Onder leiding van de goedkeepende Peter Onderwater hield
KDO stand en was de eerste driepunter in de derde klasse een feit.
Door deze zwaarbevochten overwinning geven de Kwakelaars extra
glans aan de altijd gezellige Kwakelse Kermis. Na de Kermisoptocht van
gisteren, dinsdag 4 september, hervat het eerste zondag de competitie
met een pittige thuiswedstrijd tegen
Nieuw Utrecht. De Utrechtse ploeg,
ook genoemd als titelkandidaat,
won hun eerste wedstrijd met maar
liefst 5-0 van Baarn. De wedstrijd
begint om 14.00 uur aan de Vuurlijn.

Legmeervogels VET 1 speelt
mee met benefiettoernooi

Een gezellig en sportief
35+ open grastoernooi
Uithoorn - Qui Vive Tennis kijkt terug op wederom een zeer gezellig
en sportief ‘35+Ohlenbusch- Ran
& Van der Wurff Open grastoernooi’.
Net zoals voorgaande jaren waren er weer veel tennisliefhebbers
die zich hadden ingeschreven. Zo’n
250 deelnemers hebben 216 wedstrijden gespeeld. Tijdens de tennisweek waren de weersomstandigheden bijzonder fraai. Het was
soms zelfs een beetje te warm. Op
de finaledag gooide regen roet in
het eten maar waren er mogelijkheden genoeg om de finales gedeeltelijk binnen uit te spelen. Tijdens de prijsuitreiking van de vele
categorieën waarin getennist werd,
werd speciale aandacht gevraagd

voor Jan van der Knaap. Jan heeft
gedurende enkele jaren het voorzitterschap bekleed en moet vanwege
drukke werkzaamheden zijn voorzitterschap neerleggen.
De voorzitter van Qui Vive en de
hoofdsponsor dankten Jan voor het
vele werk dat hij verzet heeft. Qui Vive is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het organiserend comité van dit open toernooi. Het ligt zeker in de bedoeling om dit gezellige toernooi volgend jaar weer te organiseren.
Gezien de vele enthousiaste reacties tijdens de prijsuitreiking zullen
ook volgend jaar weer veel deelnemers van dit jaar op de tennisbanen
te vinden zijn tijdens dit toernooi.

Uithoorn - Het veteranen 1 team
van Legmeervogels zal komende
zaterdag deelnemen aan een speciaal georganiseerd benefiettoernooi
bij voetbalclub Sloterdijk in Amsterdam. Aan dit toernooi zullen ook diverse teams deelnemen van Sporting Martinus, DCG en Sloterdijk.
Ter gelegenheid van een ernstig zieke voetbalvriend heeft een aantal
vrienden van Bart de handen ineengeslagen om diverse acties in gang
te zetten om geld in te zamelen voor
Bart zijn laatste wens. Bart heeft al
heel lang zijn dochter niet meer gezien die woonachtig is in Amerika.
Bart’s dochter is ook nog eens in
verwachting. Bart zijn laatste wens
is dan ook om zowel zijn dochter als
aanstaand kleinkind nog een keer te
kunnen zien. Vanwege Bart’s ziekte ontbreken bij hem alle financiële middelen om dit zelf mogelijk te
maken. Om hiervoor geld in te zamelen lopen er inmiddels diverse inzamelingsacties.
Het benefiettoernooi wordt dan ook

speciaal georganiseerd om extra
geld in te zamelen. Tijdens het aanstaande voetbaltoernooi bij Sloterdijk dat komende zaterdag 8 september om 14.00 uur zal beginnen, worden naast het spelen van
de voetbal wedstrijden diverse activiteiten georganiseerd. Vanuit de
organisatie is de hoop dat er grote
toeloop zal komen van publiek. Na
afloop van het toernooi zal de avond
worden voortgezet met een speciale feestavond. De opbrengst van
deze dag en avond zal geheel naar
Bart gaan ten behoeve van zijn laatste wens. Spelers en vrienden van
Legmeervogels Veteranen 1 hebben de handen ineengeslagen om
naast hun deelname aan dit benefiettoernooi ook geld in te zamelen voor Bart. VET 1 heeft hiervoor
ook de bekerwedstrijd van a.s. zaterdag weten te verzetten. Zo hopen de voetballers met hun geliefde voetbalspel ook een ernstig zieke
voetbalvriend van vrienden van hun
te helpen om zijn laatste wens mogelijk te maken.

Rommelige start Legmeervogels
A1 levert 3 punten op!
Uithoorn - De eerste competitiewedstrijd voor Legmeervogels A1
stond afgelopen zaterdag op het
programma.
Trainer Jeffrey heeft in de voorbereiding wel wat last gehad van de
vakantie en voetbalplanning. Terwijl de scholen nog niet begonnen
zijn moest er wel al een bekerprogramma afgerond worden en is de
competitie dus in principe gestart in
de vakantie. Dat geeft dan natuurlijk wat hinder in de voorbereiding.
Niet optimaal!
Maar we kunnen gerust zeggen na
de wedstrijd van zaterdag dat er
geen schade is opgelopen.
Legmeervogels A1 is namelijk de
eerste poule bekerronde doorgekomen als winnaar en dus een ronde
verder.
Deze eerste competitiewedstrijd in
de 4e divisie was wel een beetje
rommelig. Op het affiche stond als
tegenstander HBS uit Den Haag en
als aanvangstijd 14.30 uur. Maar dat
werd even wat later. HBS had namelijk de spelerskaart van de keeper niet bij zich. De scheidsrechter
moest daarom formeel aangeven
dat de keeper dus niet mocht gaan
spelen. HBS verzocht om wat later
te beginnen en de spelerspas te laten brengen van Den Haag naar Uithoorn. Volgens het reglement mocht
er een half uur uitgesteld worden.
Niet echt lekker om zo aan een
wedstrijd te beginnen! Je moet de
concentratie op de wedstrijd houden en de warming up aanpassen.
Weer naar binnen en dan weer naar
buiten... wel spelen niet spelen etc.
Rommelig en verwarrend. Om 15.00
uur was de kaart er nog niet (helemaal) en dus verzocht de scheidsrechter te beginnen. HBS had nog
wat moeite maar moest beginnen
met een speler op doel.
Legmeervogels startte voortvarend
en in het begin van de wedstrijd waren er al wat kansen om te scoren,
maar de (inval)keeper stond zijn

mannetje. Rond de 25ste minuut liet
de keeper echter de bal even los en
was het Quincy die attent intikte en
alsnog kwam de 1-0 op het scorebord. Legmeervogels was ook wel
de bovenliggende ploeg en moest in
deze fase de wedstrijd eigenlijk beslissen. Inmiddels was de spelerskaart van de keeper gearriveerd en
kon de echte keeper van HBS het
doel gaan verdedigen. Tot de rust
hield hij het doel schoon en kwam
HBS ook wat beter in de wedstrijd.
Na de rust nam Legmeervogels
door een prachtige aanval die opgezet werd door Yorick en na tussenkomst van Lulinho mocht Yorick het
ook afmaken. Door deze 2-0 zou de
wedstrijd eigenlijk gespeeld moeten
zijn, maar Legmeervogels verslapte
en liet HBS in de wedstrijd komen.
En na wat gerommel en onduidelijke
passing achterin profiteerde HBS en
kwam met nog zo’n 20 minuten te
gaan er plotseling 2-1 op het scorebord. Werd het toch nog spannend
en moest Leroy nog voorkomen dat
het 2-2 werd. Het niveau daalde aan
beide kanten en ook de scheidsrechter ging mee met het mindere
niveau. HBS moest de wedstrijd uitspelen met 10 man na een overtreding die met rood werd bestraft. Met
nog wat gele kaarten en wat kansjes kabbelde de wedstrijd naar het
einde en werd het uiteindelijk toch
nog een moeilijke overwinning, wat
volgens schrijver van dit verslag niet
nodig was geweest als de wedstrijd
eerder was beslist en men HBS niet
in de wedstrijd had laten komen.
De wedstrijd was kort te omschrijven als rommelig. Opstart problemen zullen we maar zeggen en de
trainer heeft nog wat werk te doen.
Maar de eerste 3 punten zijn binnen
en dat is het goede nieuws van deze
eerste competitiewedstrijd.
Zaterdag gaan ze naar Den Haag
om daar GDA te kloppen. Zij speelden hun eerste wedstrijd gelijk tegen Olivea.

Start nieuw seizoen capoeira
Uithoorn - Capoeira Uithoorn is per
1 september gestart met een nieuwe reeks lessen voor zowel jong en
oud. Capoeira is een populaire Braziliaanse vechtsport die doorspekt is
met dans, acrobatiek, percussie en
zang. Op het Amsterdamse Leidseplein zie je ze wel eens, een groepje mannen dat onder zang en getrommel indrukwekkende vechtbewegingen, handstanden en hoge
schoppen maakt.
Mobilette, die in de zomer vaak op
het plein te vinden is, leert graag de
technieken en de filosofie van de
sport aan zijn leerlingen. Capoeira
is meer dan alleen een vechtsport,
met het trainen van capoeira werk
je aan: conditie, kracht, lenigheid en

ritme. Doordat capoeira een sport is
die individueel in een groep beoefend wordt, levert het ook een bijdrage aan zelfvertrouwen en respect.
Mobilette geeft zowel les aan kinderen als aan volwassenen. In basisschool de Vuurvogel aan de Arthur
van Schendellaan 53 in Uithoorn
worden de lessen op woensdag gegeven. De kinderles is van 18.30 tot
19.30 uur en de les voor volwassenen is van 19:30 tot 21:00 uur.
De lessen in Mijdrecht worden gegeven in de Van Wassenaerstraat 9.
Deze zijn voor kinderen op zaterdag
van 13.00 tot 14.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.capoeirasou.eu

Jonge voetballertjes
gezocht van 5 en 6 jaar!
De Hoef - Bij sportvereniging
HSV’69 zijn ze op zoek naar jonge
voetballertjes van 5 en 6 jaar oud.
Dit mogen zowel jongens als meisjes zijn. HSV’69 is in deze leeftijdscategorie een team gestart maar
heeft dringend nog wat extra spelertjes nodig! Er wordt getraind op
maandag van 16.30 tot 17.30 uur en
op zaterdagochtend gaan ze wedstrijden voetballen. De uitwedstrijden vinden plaats bij de verenigingen tussen Abcoude en De Meern.

Dit zijn dus allemaal korte afstanden! Het gaat er in dit team niet om
of je een goede voetballer bent maar
dat je er plezier in hebt! Iedereen is
dus van harte welkom. Heb je interesse en/of wil je graag wat meer
informatie stuur dan een mail naar
robentam@telfort.nl. Zij zullen dan
snel contact met je opnemen.
HSV’69 hoopt op veel reacties zodat
ze dit samen met jou tot een succes
kunnen maken!

