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Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

3
* lidmaatschap
tenminste 6 maanden

Tel: 0297-581698

DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*
www.kunstuitleen-timeless.nl

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

sen door
Laat u verras onze reg io!!!
it
u
producten
14 september
Uithoorn

s reekmarkt
11.00 - 16.00 Amstelplein
Mede mogelijk gemaakt door:

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst
Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Kudelstaartseweg 1, AAlsmeer
(Tegenover de watertoren)

Openingstijden
Zaterdag 7 september
11.00 uur tot 23.00 uur
Zondag 8 september
11.00 uur tot 18.00 uur

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Wielerronde van Uithoorn
Uithoorn - Zondag 8 september
wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar de Ronde van Uithoorn in het Thamerdal verreden.
Helaas kan dit evenement dit jaar
niet in het oude dorp plaatsvinden,
zodat het parcours in 2013 anders
is dan de voorgaande jaren. Tot ver
in de vorige eeuw was de jaarlijks
met Pinksteren verreden Ronde een
hoogtepunt voor de bewoners van
het Thamerdal.
Zij, en vele andere liefhebbers van
de wielersport, omzoomden met
duizenden het parcours. Voordeuren open, tuinstoelen aan de kant
van de weg, muziek en prachtige wielersport. In de tachtiger ja-

ren verdween de ronde uit het Thamerdal. Verkeersdrempels en wielrennen verdragen elkaar slecht. In
2010, het jaar waarin de Uithoornse Wieler Trainings Club (UWTC)
75 jaar bestond, keerde de Ronde weer terug in het oude centrum
van Uithoorn. Dit mede op verzoek
van buurtbeheer Thamerdal. De
wedstrijd werd gedeeltelijk in Thamerdal en gedeeltelijk in het Oude
Dorp verreden. Dit jaar dus alleen in
het Thamerdal en zo loopt het parcours door de Admiraal de Ruyterlaan, Thorbeckelaan, Pr. Christinalaan, Karel Doormanlaan, Pr. Christinalaan en Johan de Wittlaan. Start
en finish zijn op de Admiraal de

Ruyterlaan. De masters 60+ beginnen daar om 10.30 uur aan hun 40
km. Om 12.00 uur starten de masters 50+ (40 km), om 13.30 uur de
nieuwelingen (40 km) en om 15.00
de sportklasse (50 km). UWTC zorgt
voor de muziek en voor de mooie
wielersport.
Komt met velen, dan zorgt u voor
de gezelligheid en het enthousiast aanmoedigen van de UWTC-leden met onder anderen Guus Zantingh, Leen Blom, Rene Wiebes, Rene Oudshoorn, Gijs Kostman, Henk
van Laar, Coen de Groot, Pieter Heidema, Michael van Meerland, Dennis Moolhuijsen, Bart de Veer en Jeroen van Goor.

Uithoorn - Iedereen in Uithoorn
weet waar de bibliotheek staat.
Maar wie weet dat dit gebouw is
ontworpen door architect Rietveld,
als kerk voor de hervormde gemeente? En wie weet nog dat de
Hoeksteen de naam was die het gebouw toen meekreeg?
Rietveld overleed in 1964, bijna vijftig jaar geleden. De opening van de
kerk vond plaats in het jaar na zijn
dood in 1965. Twintig jaar later werd
het gebouw in gebruik genomen als
Uithoornse bibliotheek, officieel geopend door Prins Claus. Deze bijzondere geschiedenis en de prachtige ligging van het gebouw, centraal in Uithoorn en te midden van
waterpartijen, is aanleiding voor de
voorbereiding van diverse activiteiten rond het op handen zijnde 50
jarige jubileum van De Hoeksteen.
Voor dit doel is een speciale stichting opgericht, die zich gaat bezighouden met de financieel organisatorische kant van het jubileum en
met onderzoek naar de toekomst
van het gebouw. Intussen is een
projectgroep al begonnen met de
inventarisatie van bruikbare ideeën
voor diverse culturele evenementen
die in 2015 hun hoogtepunt zullen

bereiken ter gelegenheid van het 50
jarig bestaan van het gebouw. Het
is de bedoeling om voor dit doel alle creatieve talenten onder de Uithoornse bevolking aan te boren in
de vorm van een soort talentenjacht. Op de Open Monumentendag van 14 september aanstaande

wordt daarvoor het startschot gegeven. De bibliotheek stelt die dag
haar deuren open voor wie de geschiedenis van dit gemeentelijke
monument wil bekijken. Wie zich al
vast wil melden als “Vriend van de
Hoeksteen” kan dat bij die gelegenheid al doen.

Vlnr de bestuurders Bob Berkemeier, Hanneke Bruinsma en Marleen Deroo
bij de oprichting op 26 augustus bij Notaris Holsteijn.

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@mEERboDE.Nl

Gezocht voor een reünie!
Uithoorn - In 1963 kwamen 10
Spaanse meisjes, met Ramona
en Carmen als begeleidsters, uit
Spanje ‘Hostalric’ om bij de Contrimij Ballerina te werken. Een van
deze meisjes was de 12.000ste inwoonster van Uithoorn. Zij woonde met de groep in het Klooster
op het Zijdelveld. Op donderdag

26 september komen zij in Spanje
weer bij elkaar.
“Ik, Jose de Kruijf, ben op zoek
naar de familie De Groot, en
naar Jaap en Gerard die op
de foto staan. Kent u de meisjes of heeft u met ze samengewerkt, graag uw reactie naar:
yosoyos44@hotmail.com.”

Alfa, Rooskleurig Coaching, Sentida
en Plux organiseren:

Spin It Up Sessie
voor ondernemers!

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Met ingang van
1 juni 2013

IN DE

Oprichting van Stichting
De Hoeksteen 50 jaar

Feestweek De Kwakel in volle gang

Tankstation
Zijdelwaard gaat
door met

ADVERTEREN?

De Kwakel - De bekende
Kwakelse feestweek is weer
in volle gang. De kinderoptocht is al achter de rug
(zie elders in deze krant een
prachtige foto impressie van
Dirk Plasmeijer). Gisteren
was de grote optocht, daar
komen we zeker volgende
week uitgebreid op terug.

Uithoorn - Op vrijdagmiddag 13
september hebben ondernemers de
gelegenheid om aan hun eigen conditie en die van hun bedrijf te werken. Die dag organiseren Alfa Accountants en Adviseurs, Rooskleurig
Coaching, Sentida en PLUX Sports
Health Beauty een Spin It Up Sessie.
Tijdens het fietsen op de spinningbikes krijgen de ondernemers een
paar korte, praktische presentaties
voorgeschoteld. Deelname is gratis,
reageer snel want het aantal spinningbikes is beperkt, vol is vol!
‘Gezond ondernemerschap’ staat
centraal tijdens de Spin It Up Sessie op 13 september in PLUX. “Veel
ondernemers zijn in een tijd als deze
vooral gericht op de resultaten van
hun bedrijf”, zegt teammanager Greta Norde van Alfa Aalsmeer, dat is
gespecialiseerd in het midden- en
kleinbedrijf en de agrarische sector.
“Het is echter essentieel om ook de
personele zaken rond de onderneming goed geregeld te hebben: bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid
van een ondernemer. Daar gaan we
tijdens het spinnen even kort op in.”
Namens Rooskleurig Coaching behandelt Rose-Marie Lucas een actueel onderwerp: het belang van outplacement-trajecten bij reorganisaties. Haar bureau begeleidt werk-

nemers die om wat voor reden dan
ook hun baan verliezen bij de opstap
naar een nieuwe functie elders. “Als
werkgever kun je eigenlijk niet zomaar afscheid nemen. Het minste
wat je kunt doen is ervoor zorgen
dat je medewerker snel weer aan
een baan komt.”
Claudia Schlee van Sentida Jobmassage zal de effectiviteit van bedrijfsmassage toelichten: het is ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen bij het verminderen en minimaliseren van werkgerelateerde
stress en lichamelijke klachten
Vol is vol
De Spin It Up Sessie start om 16.00
uur. In een tijdsbestek van ruim een
uur gaan de deelnemers afwisselend spinnen, luisteren naar een
korte presentatie of spinnen én luisteren, onder begeleiding van een fitnessinstructeur. De sessie wordt afgesloten met een borrel en hapjes
bij gastheer PLUX aan de Johan Enschedeweg in Uithoorn. Deelname
is gratis voor belangstellende ondernemers, maar het aantal plaatsen is
wel gelimiteerd. Er zijn 25 spinningbikes beschikbaar.
Opgeven kan via e-mail info@
rooskleurigcoaching.nl of telefoon
06.53135015.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Familie Kruse wint de
Trebs pizza oven
Regio - De zomervakantie is weer
voorbij. Onder het motto ‘Back to
Business’ heeft Duoplant vorige

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
126e jaargang
oplagE: 14.400
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!

www.mEErbodE.nl

nieuw

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

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

Mijmeringen

Muziek maken voor
alle leeftijden bij Tavenu
De Kwakel - De repetities bij muziekvereniging Tavenu zijn weer begonnen. De slagwerkgroep oefent
voor het klok-terug-concert op zondag 27 oktober. De fanfare start met
nieuwe nummers voor het nieuwjaarsconcert op 11 januari.
De steelband treedt op in Sundern
(Duitsland) op 5 oktober en bij een
bevriende muziekvereniging in Borculo op 19 oktober. Natuurlijk is Tavenu op zoek naar nieuwe muzikanten in alle leeftijden. Dus heb je gevoel voor ritme of wil je graag muziek maken, geef je dan op als lid
of kom eerst eens kijken op een repetitieavond. De fanfare oefent op
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in het dorpshuis in De Kwakel.
Onder leiding van dirigent Leo Huis
wordt er gewerkt aan een afwisselend repertoire van concertstukken tot lichte muziek en popmuziek. Het thema van het nieuwjaarsconcert op 11 januari is ‘van nostalgie tot nu’. Onder andere ‘Het Dorp’
van Wim Sonneveld zal gespeeld
worden en er zullen die avond foto’s getoond worden door Stichting De Kwakel Toen & Nu. Daarna
wordt er aan een nieuw repertoire
gewerkt voor het midzomeravondfestival 2014 met als thema ‘funfare’.

Slagwerk
De slagwerkgroep oefent op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
in het dorpshuis in De Kwakel. Er
wordt gespeeld op kleine trom, grote trom, drumstel, pauken, temple
blocks, conga’s, bongo’s en alle mogelijke andere ritme-instrumenten.
Ook zijn er melodische slagwerkinstrumenten, zoals xylofoons, marimba en klokkenspel. Op het klok-terug-concert op 27 oktober worden
swingende Caribische nummers gespeeld. Voor het midzomeravondfestival 2014 zal de slagwerkgroep
een aantal komische nummers instuderen. De steelband oefent op
donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur. Ook de steelband kan extra
muzikanten gebruiken. Bijvoorbeeld
een congaspeler, maar ook voor de
steelpan kunnen spelers zich aanmelden. Als je nog geen muziekinstrument kunt bespelen, kun je les
nemen bij Tavenu. Muzieklessen bij
Tavenu kosten 275,00 euro per jaar,
inclusief contributie. Hierbij wordt
een instrument in bruikleen gegeven. Een vrijblijvende proefles is altijd mogelijk. Mail voor informatie
naar Frans Veen, fm.veen@live.nl, of
kom kijken en luisteren op een van
de repetitieavonden. Kijk ook op
www.tavenu-dekwakel.nl.

week zaterdag een ‘barbecue en
pizzahapjes’ georganiseerd tijdens
het kopen van bloemen en planten.
Kinderen en ouders konden hun eigen pizza klaarmaken. André voorzag de klanten van Duoplant van
een fijn stukje vlees en een drankje. De nieuwe Trebs pizza oven werd
aan het einde van de dag verloot onder de klanten. De gelukkige prijswinnaar was de familie Kruse van
het bedrijf F. Heijer uit Mijdrecht.
Van harte gefeliciteerd, familie Kruse met uw aanwinst!
Actie bloemencorso
Op zaterdag 21 september komt
Duoplant tijdens het bloemencorso
met een nieuwe leuke actie. Zij informeren u een week van te voren
via deze krant. Mocht u uw bedrijf
ook willen introduceren en mee willen rijden met het bloemencorso op
21 september neem dan contact op
met Duoplant, omdat zij een speciale lage introductieprijs hebben om
uw auto of ander object op te maken met een bloemenarrangement.

Voorlezen in
’t Buurtnest is
weer begonnen
Uithoorn - Iedere woensdagmiddag van half drie tot half vier wordt
er weer voorgelezen in wijkcentrum
’t Buurtnest. Voorlezen is heel belangrijk voor jonge kinderen. Zowel
voor kinderen die hier geboren zijn
als voor kinderen die uit een andere cultuur komen. Het vergroot
hun woordenschat en het prikkelt
hun fantasie. De kinderen vinden
het heel erg leuk! Ze worden ingedeeld naar leeftijd. De bibliotheek
levert speciaal op hun niveau en
belevingswereld afgestemde boekjes. Natuurlijk wordt het voorlezen
van tijd tot tijd afgewisseld met een
liedje. Na afloop is er limonade met

Russische Herfst in
De Ronde Venen
Regio - De herfst in De Ronde Venen wordt dit jaar wit-blauw-rood
gekleurd, naar de Russische en uiteraard ook de Nederlandse vlag.
Troupe A’dour, een organisatie voor
muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis, organiseert een bijzondere en groots opgezette culturele manifestatie in onze gemeente. De manifestatie wordt in de periode september-december gehouden. Aanleiding is de viering van de
vriendschapsrelatie tussen Nederland en Rusland. Het Ruslandjaar
2013 is een landelijke manifestatie. Verschillende plaatsen besteden
hier aandacht aan. Ook De Ronde
Venen.
Irina Parfenova, pianiste en medeoprichter van Troupe A’dour is af-

komstig uit Rusland, maar al tientallen jaren woonachtig in Wilnis. Zij is
de initiatiefnemer van de manifestatie Russische Herfst in De Ronde
Venen. Troupe A’dour presenteert
medio september het programma,
dat ruim dertig activiteiten bevat,
uitgevoerd door 25 Rondeveense
organisaties. Voor iedereen, jong en
oud, is er iets leuks te beleven. De
poster en de flyer worden binnenkort verspreid. Het promotiemateriaal ziet er prachtig uit.
De afgelopen maanden is door medewerkers van Troupe A’dour: Irina Parfenova, Pieter Scholten,
Hans Niehe, Bas de Liefde en Arjen Schuil, hard gewerkt om het programma rond te krijgen. Er worden
nog steeds nieuwe activiteiten aangemeld.

een koekje. Bij het voorlezen is altijd een ervaren voorlezer(ster) en
een begeleider(ster) aanwezig. En...
dat alles is gratis! Alle Uithoornse
kinderen van 2 t/m 7 jaar zijn van
harte welkom in ’t Buurtnest aan
de Arthur van Schendellaan 59.
Voor meer informatie bel of mail
Natascha Halici, tel: 06-52646156
of mail: nhalici@cardanus.nl.

Samenwerking
Russische Herfst in De Ronde Venen is opgezet in samenwerking
met: Stichting Cultura De Ronde
Venen, Janskerk Mijdrecht, Venen
Literair, Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge, Stichting Kunst en
Cultuur Abcoude Baambrugge, Muziekschool De Regenboog, Stichting
Vrienden Monument Johannes de
Doper, Bibliotheek Mijdrecht, Historische Vereniging De Proosdijlanden, Fort bij Uithoorn Amstelhoek,
Atelier de Kromme Mijdrecht, Zorgcentrum Careyn Maria-Oord, Cursusproject De Ronde Venen, RTV
Ronde Venen, Stichting TympaanDe Baat, Eet&Drink Lokaal, Restaurant Jess, Schaakvereniging Denk
en Zet, Schaakvereniging Amstel
en Gein, Binnenste Buiten, Videoclub De Ronde Venen, De Passage
Mijdrecht, De Passage Wilnis, IVN
De Ronde Venen en Uithoorn.
Een van de bijzondere programmaonderdelen is het optreden van het
door Troupe A’dour opgericht Projectkoor. Zo’n 75 amateurzangers

September is de maand waarin alles nog
even nieuw en vers is. School is begonnen, veel mensen zijn weer aan het werk
na een zomervakantie, de zomer gaat
over in de herfst en de Uitmarkt in Amsterdam markeert het nieuwe culturele
seizoen. Ik ben gek op september, ik hou
van de nazomerdagen, de herfst die in aantocht is en ik hou van een
nieuw begin. Vroeger had ik dat al met mijn nieuwe schoolspulletjes
die ik op de schoolcampus kocht. Een mooie agenda, lege schriften,
kaftpapier en je was klaar voor een heel nieuw schooljaar. Ik begon
zo’n jaar altijd met positieve intenties. Ik zou mijn best doen en mijn
huiswerk op tijd maken. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en
dus gingen mijn jongens ook naar school met een nieuwe schooltas en etui met potloodje, gummetje en liniaal. Klaar voor een nieuw
schooljaar. Trots waren ze erop en ik op mijn jongens met hun stralende koppies.
Geheim
In een nieuw schooljaar leren ze ook meteen veel. Alles is anders
maar toch hetzelfde. Kinderen kunnen binnen de kortste keren zich
helemaal thuis voelen en weer helemaal gewend zijn. Als ouder zijnde hobbel je daar soms nog wat achteraan. Ik tenminste wel, want
zo hoorde ik al snel dat in de klas van de oudste het grote geheim
van de vijfde december werd ontrafeld. Ik had het al van anderen
gehoord dat dit een mooie en geschikte tijd er voor was, maar ik was
er net nog niet helemaal klaar voor. Maar het komt zoals het komt
en dus werd ook bij ons thuis de vraag gesteld. De vraag waarvan
we wel al hadden gezegd dat we daarop eerlijk gingen antwoorden,
namelijk de vraag of de goedheiligman wel echt bestaat. De vraag
kwam, het antwoord ook en een echte reactie bleef eigenlijk uit. Die
reactie zal vast nog wel komen tegen de tijd dat de reclame weer op
volle toeren kinderen en ouders probeert gek te maken met al het
aanbod van speelgoed.
Reactie
De oudste van ons reageerde dus niet heftig. Meerdere kinderen
uit zijn klas reageerde eigenlijk heel volwassen en realistisch, lijken
haast perfect te begrijpen dat het ook te mooi is om waar te zijn. Ik
zeg met nadruk lijken, omdat je soms niet weet wat er in hun koppies omgaat. Je zult toch net de ouder zijn van dat ene kind dat niet
zo ideaal reageert en ontzettend boos is, want hij is altijd voorgelogen en wie moet hij nou nog vertrouwen? Tegenwoordig is het een
onderdeel van groot worden, je mag het geheim van de volwassenen weten en je krijgt ook een stukje verantwoordelijkheid om het
geheim te houden voor andere kinderen, of je kleine broertje of zusje. Dat is natuurlijk ook wel weer heel stoer. Misschien is dit ook wel
het begin dat kinderen echt groot gaan worden en ervaren dat er
niet een waarheid is.
Uitmarkt
Niet veel later liep ik rond op de uitmarkt met mijn gezin en werd
geprikkeld bij elke stap die ik maakte. Kraampjes met kinderboeken, flyers voor theaterstukken, korte previews en straattheater wat
zo voor je neus zich afspeelt. Elk jaar is de opzet hetzelfde, maar ik
vind het zo bijzonder dat al die mensen elke keer zichzelf en het
aanbod kunnen vernieuwen. Hoe kom je op bepaalde ideeën en zet
je die om in een theatervoorstelling? Ik weet het niet, maar ik weet
wel dat ik daar heel erg van kan genieten. Dat is iets wat ik ook aan
mijn kinderen door wil geven. Kijk verder dan je neus lang is (of
de tv aanstaat) en doe verschillende ervaringen op. De uitmarkt is
een prachtige, laagdrempelige manier om ze wat cultuur op te laten snuiven. En het zal vast niet lang duren voordat mijn oudste nog
meer vragen gaat stellen over het grote geheim, theater en wat er
nu eigenlijk echt is in deze wereld.
Hetzelfde
Sommige dingen veranderen ook niet. Het is van alle tijden dat kinderen groter worden en onderdeel worden van het geheime genootschap van de vijfde december. En ook al zal het Sinterklaasfeest dit
jaar anders zijn, het verandert niets aan het feit dat ik nu alweer die
verdraaide pepernoten in een folder zag staan. Dat was mijn eerste
stukje dat ik schreef voor in de krant, mijn irritatie over de zomerpepernoot en het blijkt maar weer, misschien lijkt iets nieuw, eigenlijk
is het vooral veel van hetzelfde!

uit De Ronde Venen en wijde omgeving brengen een programma met
lithurgische en populaire Russische
liederen. Het koor staat onder leiding van de Russische dirigent, accordeonist en muziekdocent Arkadi Gankin. Het concert vindt plaats
op 11 oktober in de Johannes de
Doperkerk in Mijdrecht.
De manifestatie start met een con-

cert van het Oekraïns à capella mannenzanggroep en Dirk Jan
Warnaar op orgel. Deze activiteit
van Stichting Cultura De Ronde Venen wordt gehouden op 20 september in de Janskerk in Mijdrecht. De
presentatie met beeld en geluid van
Henk Butink, die plaatsvindt op 20
december in de Mijdrechtse bibliotheek, sluit de manifestatie af.

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, Houtduif: 17-jarige lapjeskat. Mitchie is doof en heeft
stramme achterpoten.
- Uithoorn, Albert Verweijlaan: Schildpadpoes met wit kinnetje.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11
jaar en erg schuw.
- Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater. Sam is 5 jaar oud en heeft
klein hapje uit oor.
- Wilnis, D.J. Zevenrijnplantsoen: Wit cypers mager poesje. De 4-jarige Desi heeft een ontstoken oogje.
- Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. Het poesje heeft een witte bef
en voorpoot.
Gevonden:
- Vinkeveen, omgeving Scholeksterlaan: Donker cyperse kat.
- Abcoude, Gein Noord: Grijs-wit-zwart hondje.
- Wilnis, Irenestraat: Zwart-witte kat met zwart bandje met belletje.
- De Hoef, Merelslag: Zwarte-witte kat. Veel wit aan poten.
- Vinkeveen, Dierenartspraktijk Herenweg: Jong zwart katje met wit
vlekje.
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Postadres:
Postbus 8
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Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 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: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur 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
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn. Tel.: 0297513111, e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl. Geopend op dinsdag t/m
vrijdag van 13.00-17.00 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
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00-12.30 en van 13.0016.30 uur. Dinsdag, donderdag, zondag en ofﬁciële feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Verloren en gevonden
voorwerpen naar de gemeente
naf 1 september 2013 kunt u bij de
gemeente terecht voor het aangeven
van een gevonden voorwerp of het
melden van een verloren voorwerp.
De politie heeft deze taak overgedragen aan de gemeente. Mocht u het
vermoeden hebben dat het om diefstal gaat, dan moet u natuurlijk wel
naar de politie. Diefstal blijft tenslotte
een politiezaak!

Hoe doe ik aangifte?

2. Aangeven bij de gemeente
3. Zelf bewaren of afgeven bij de gemeente?
4. Aangifte doen bij de politie

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer lezen
over dit onderwerp? Bel met 0297513111 of stuur een e-mail naar gemeente@uithoorn.nl of kijk op www.
uithoorn.nl/verlorenofgevonden

U kunt op twee manieren aangifte
doen bij de gemeente: via het aangifteformulier op de website www.uithoorn.nl/verlorenofgevonden of via
de informatiebalie van de gemeente.
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Het Mantelzorg Steunpunt
zoekt (zorg)vrijwilligers
Het Mantelzorg Steunpunt zoekt zorgvrijwilligers om tijdelijk een
mantelzorger te ondersteunen. U geeft wat vrije tijd om te wandelen,
sporten of winkelen met iemand die dementerend is of een beperking
heeft. U krijgt professionele begeleiding en training. Voorkennis is
niet nodig. U bepaalt zelf wanneer u tijd vrij maakt. In de ochtend,
middag, avond of weekend:

Wij zijn met iedere hulp erg geholpen.
Is dit iets voor jou? Of ken je iemand anders
neem dan contact met ons op. Bel voor meer
informatie 0900-1866 (lokaal tarief) of e-mail
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl

Einde groot onderhoud N201
in zicht

Wat kunt u doen met het
gevonden voorwerp?

1. Teruggeven aan de eigenaar, indien mogelijk

Open Monumentendag 2013
In Uithoorn drie monumenten open
Kijken hoe glasparels gebrand worden, iets leren over de architect Gerrit
Rietveld, luisteren naar orgelmuziek
en een kerktoren beklimmen. Het kan
zaterdag 14 september in de drie monumenten die in Uithoorn meedoen
aan Open Monumentendag. Duizenden monumenten in het land verwelkomen dat weekend publiek. In Uithoorn zijn zaterdag 14 september

I

open van 10.00 tot 16.00 uur: de Thamerkerk en Fort aan de Drecht. De
Hoeksteen kan worden bezocht tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 11.00 tot 15.00 uur.
Wilt u meer lezen over de monumenten die te bezichtigen zijn, kijkt u dan
op www.uithoorn.nl voor uitgebreide
informatie.

De ingrijpende onderhoudswerkzaamheden aan de N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen naderen hun
einde. In de vroege ochtend van 2
september kan het verkeer weer ongehinderd gebruik maken van een
opgeknapte weg die er weer voor jaren glad en comfortabel bij ligt.

Werkzaamheden
parallelweg

Aansluitend aan het groot onderhoud gaat de aannemer aan de slag
met het maken van een parallelweg.
Tussen 2 september 2013 en 30 juni 2014 wordt het bestaande pad
langs de N201, tussen de N212 en

de Veenweg, omgebouwd tot parallelweg. Hierdoor wordt deze route comfortabeler en veiliger voor ﬁetsers en bestemmingsverkeer. Deze
werkzaamheden geven weinig hinder voor het doorgaande verkeer en
de aanliggende percelen blijven bereikbaar. Doorgaand fietsverkeer
wordt omgeleid via de aangegeven
omleidingsroutes (N212, Mijdrechtsedwarsweg, Veenweg).
Wilt u op de hoogte blijven van alle
werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg @werkaandewegutr of
@gem_uithoorn dan op Twitter.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE 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 kunt u vinden in het 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 VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via www.
ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan

Tijdelijk:
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl
- Publicatie wijzigingen Keurbesluit vrijstellingen en Beleidsregels Keurvergunningen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ter inzage 25 juli 2013 tot en met
4 september 2013. Inlichtingen bij: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Evelien
van Assenbergh, evelien.van.assenberqh@waternet.nl, tel.: 0900 93 94
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepsperiode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111
- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Contactpersoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111
- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein,
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen
Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot
en met donderdag 26 september 2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297513111
- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013.
Info: de heer van de Pol, tel. 0297-513111
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297 513111
- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid
en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Zijdelwaard (Europarei)
- Willem Klooslaan 56, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
het bestaande gevelkozijn door een schuifpui in de voorgevel. Ontvangen 28 augustus 2013.

WWW.UITHOORN.NL

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Iepenlaan 51, het oprichten van een woning met bijgebouw. Bezwaar: t/m 8 oktober 2013.
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.

Thamerdal
- Kuyperlaan 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding
en een berging. Bezwaar: t/m 7 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan 46, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie.
Bezwaar: t/m 11 oktober 2013.
- Zijdelwaardplein, vergunning aan C1000 Zijdelwaard voor het innemen van een
incidentele standplaats met een Promobus op 12 oktober 2013. Bezwaar t/m 8
oktober 2013.

Uithoorn - De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend op 14 september
2013 aan:
- Mevrouw P. van der Does namens het Diabetes Fonds voor het houden van een
collecte op de Streekmarkt te Uithoorn.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders. Tot uiterlijk 5 oktober 2013 kan tegen voormelde vergunning bezwaar
worden aangetekend.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanwijzingsbesluit weekmarkt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om als tijdelijke locatie van de weekmarkt het parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan aan te wijzen. Het parkeerterrein zal daartoe nog worden uitgebreid.
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt tot en met
17 oktober 2013.
MANDAATBESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben op 25 januari 2013 besloten om het hoofd
van de afdeling Leefomgeving te mandateren om te besluiten op de subsidieverzoeken inzake de beleidsregel voor subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande
bouw voor particulieren gemeente Uithoorn 2013-2016, met ondermandaat aan de
coördinator van het cluster projecten.
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.
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Opheffingsuitverkoop
Floor Verbrugge Motoren

Dennis van der Jagt (li.) en Wim Vink (re.) zijn nu werkzaam bij Mario Eikelenboom (mi.) van MotoPort Uithoorn
De Hoef/Uithoorn - De bij talloze motorfietsliefhebbers al jarenlang
bekende speciaalzaak en leverancier van motoren, bromfietsen, accessoires, onderdelen en (motor)kleding, Floor Verbrugge in De Hoef, gevestigd aan de Eerste Hoefweg vlak
bij de ophaalbrug in de Oude Spoorbaan, stopt met ingang van 30 september aanstaande alle activiteiten.
Die worden overgenomen door MotoPort Uithoorn aan de Anton Philipsweg 5-7 (Industriegebied-Noord)
in Uithoorn. Van de overname was al
begin dit jaar sprake. Een en ander
hield geenszins in dat het personeel
bij Floor Verbrugge op straat kwam
te staan. Integendeel, Dennis van der
Jagt en Wim Vink zijn in dienst getreden bij MotoPort Uithoorn en nemen daarbij tientallen jaren ervaring met zich mee naar hun ‘nieuwe
werkgever’, Mario Eikelenboom. Zij
vormen nu onderdeel van het MotoPort Uithoorn Team en geven te kennen met plezier deze nieuwe uitda-

ging aan te willen gaan. Motorrijders
die in de loop der jaren bij Floor Verbrugge met hun motorfiets een ‘persoonlijke band’ hebben opgebouwd
met beide heren, blijven van harte welkom, zij het nu op een andere
locatie. Voorts houdt het sluiten van
de zaak in De Hoef in dat men daar
tot en met 29 september aanstaande
kan profiteren van een totale opheffingsuitverkoop. De complete voorraad wordt met zeer hoge kortingen
aangeboden. “Het moet helemaal
leeg”, laat Mario met nadruk weten.
Overigens neemt MotoPort Uithoorn
alle garantieafspraken over en kunnen eerder gekochte cadeaubonnen
gewoon worden ingeleverd. De openingstijden blijven deze maand zoals
die altijd zijn geweest.
Totaalbedrijf
MotoPort Uithoorn op zijn beurt is al
meer dan 25 jaar een begrip in Uithoorn. Een totaalbedrijf op het gebied van motoren en scooters van

gerenommeerde merken als Honda,
Kawasaki, Suzuki en Yamaha. Zowel nieuw als occasion. Bij de occasions zijn niet zelden ook motorfietsen van andere beroemde merken te
vinden, waaronder Harley Davidson.
Maar ook voor een scooter van verschillende typen en merken kan men
bij bij MotoPort terecht. Het motorfietsbedrijf groeit nog steeds en kent
voortdurend een aanwas van nieuwe
klanten. Reden dat men overweegt
een interne uitbreiding te realiseren.
Behalve een uitgebreid aanbod is er
op de bovenverdieping een omvangrijke kledingshop voor zowel motorals scooterrijders, een breed aanbod
aan helmen in elke prijsklasse, accessoires, gadgets en verdere uitrusting. Men kan het zo gek niet bedenken of MotoPort heeft het wel in huis.
Verder is er een grote, goed geoutilleerde werkplaats voor professioneel
onderhoud en service. En mocht men
thuis of op de zaak een motorfiets of
scooter hebben die niet aan de praat
te krijgen is, dan wordt die in voorkomende gevallen in overleg met de eigenaar met de servicewagen opgehaald. Bij gering werk aan het voertuig is er de ‘klaar terwijl u wacht’
service. Service, klantvriendelijkheid,
vakmanschap en het geven van goede adviezen staan hoog in het vaandel bij MotoPort Uithoorn. Hier kan
een klant zijn motorfiets of scooter
ook op leasebasis kopen. Voor pakweg 50 euro per maand kan men
al op een fraaie motorfiets of scooter van een gerenommeerd merk rijden! Directeur Mario Eikelenboom
laat weten dat MotoPort ook dealer geworden is van Peugeot motorscooters. Een ervan, de ‘Metropolis’
komt binnenkort op de markt en is
een motorscooter waarop je met een
autorijbewijs mag rijden. Dan heb je
dus geen motorrijbewijs nodig. Maar
ook van de bromscooter van het
merk ‘Sym’ is men inmiddels dealer. MotoPort Uithoorn heet de klanten van Floor Verbrugge na de opheffingsuitverkoop van harte welkom op
de voor hen nieuwe locatie. Kijk voor
uitgebreide informatie op de website:
www.motoportuithoorn.nl.
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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.

Winkelen in Oude Dorp?
Uithoorn - In het artikel “Omgelegde N201 nadert zijn voltooiing en dan?...” op pagina 6 van
de editie van 21 augustus jl. laat
u de heer Piet Visser als voorzitter van de Winkeliersvereniging
Oude Dorp tevreden opmerken
dat openstelling van de bussluis
“meer klanten genereert” omdat
mensen uit het westelijk deel van
Meerwijk dan “rechtstreeks naar
het Amstelplein en Oude Dorp
komen”.
De heer Visser vergist zich daarin deerlijk maar wellicht zal de
wens de vader van de gedachte zijn geweest. Hij spreekt zichzelf in het bewuste interview namelijk al tegen door op te merken dat mensen ook in Hoofddorp en Amstelveen gaan winkelen, zelfs ondanks het feit dat
daar betaald parkeren is. Dit
geldt uiteraard ook voor het Amstelplein en Oude Dorp. Mensen
willen daar winkelen waar ze het
prettig vinden en waar de winkel
zit die biedt wat ze nodig hebben.
Die winkel(s) willen ze dan ook
zo dicht mogelijk kunnen bena-

deren en als ze daarvoor moeten
betalen, is dat blijkbaar maar zo.
Parkeerbeleid en winkelaanbod,
dat is wat telt!
De mensen uit Meerwijk West
hebben zich nog nooit door de
bussluis laten weerhouden naar
het Amstelplein of Oude Dorp
te gaan. De bussluis is hooguit
voor sommigen een extra stimulans de fiets te nemen in plaats
van de auto. Diegenen die naar
Amstelplein/Oude Dorp willen
en niet willen fietsen, laten zich
echter heus door de bussluis niet
weerhouden en gaan gewoon
met de auto. Uit fysieke metingen
blijkt dat vanuit de meeste straten van Meerwijk West de route via de Polderweg en (thans)
N196 in de meeste gevallen bijna
net zo snel is en soms zelfs sneller (het scheelt maximaal 2,5 minuut vanaf de verste locatie als er
geen file op de oude N201 staat,
het omslagpun ligt ongeveer tussen Rietgans en Zanglijster). En
in ieder geval rijdt het veel prettiger dan al dat extra gekronkel
door Meerwijk Oost.

De winkeliers van het Amstelplein en omgeving zeuren al
sinds het begin (zie de stukken
rond de totstandkoming van het
Bestemmingsplan Meerwijk West
1989) dat ze geen bestaansrecht
hebben. Toch op zijn minst wonderbaarlijk dan dat op het Amstelplein zoveel winkels uit het
eerste uur nog steeds bestaan!
En verder vraag ik mij af of de
hierboven aangehaalde opmerking van de heer Visser in goede aarde is gevallen bij zijn collega-winkeliers van andere winkelcentra in Uithoorn, bijvoorbeeld van het winkelcentrum Zijdelwaard. Want de conclusie lijkt
gerechtvaardigd, als je de “theorie van de kortste weg naar een
winkel” van de heer Visser volgt,
dat mensen uit Meerwijk West
nu vooral in Zijdelwaard hun
boodschappen doen. Zodat Zijdelwaard en andere winkelcentra straks hun klanten zullen verliezen aan Amstelplein/Oude
Dorp......
Malou Volkers

Reactie VVD fractie op de
berichtgeving van RTV Noord-Holland
Afgelopen week heeft RTV
Noord-Holland een onderzoek
gepubliceerd naar de afwezigheid van raadsleden bij raadsvergaderingen van de gemeenteraad. Hierin wordt onder andere Charles Poelwijk, lid van
de VVD fractie van Uithoorn/De
Kwakel, genoemd.
Het onderzoek is enkel gebaseerd op de aanwezigheid bij
formele
raadsvergaderingen
en suggereert dat Charles een
“spookraadslid” zou zijn die er
nooit is maar wel geld vangt.

De VVD fractie kan zich echter
niet vinden in deze “conclusie”.
Daarnaast is het ons inziens ook
niet terecht om slechts de aanwezigheid bij de formele raadsvergadering als criterium te nemen voor de beoordeling of iemand al dan niet een spookraadslid is. Bij raadswerk komt
veel meer kijken.
Charles Poelwijk is een gewaardeerd lid van de VVD fractie en
draait volledig mee binnen de
fractie. Hij is aanwezig is bij tal
van evenementen en bijeenkomsten. Toen Marcel Rits eind

2011 vanwege persoonlijke omstandigheden onverwacht zijn
raadszetel op moest geven heeft
Charles zijn plek direct ingenomen. Ondanks het feit dat zijn
eigen bedrijf inmiddels zeer succesvol geworden was heeft hij
zijn verantwoordelijkheid genomen en is actief geworden in de
fractie. In de praktijk zijn beiden
niet altijd goed te combineren
met als gevolg dat Charles niet
altijd aanwezig kan zijn tijdens
formele raadsvergaderingen.
Bestuur VVD Uithoorn

Expositie Papier Textiel 5 Fort aan de Drecht

Poldersport De Kwakel
Outdoor activiteiten in de polder
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Toen Albert en Astrid Blommestijn
van Poldersport De Kwakel zo’n
twintig jaar geleden begonnen
met allerlei poldersportactiviteiten in het zomerseizoen, hadden
ze nog net geen honderd inschrijvingen. Nu zijn dat er zo’n 33.000!
Kinderen en jongeren vanaf 8 jaar
– veelal in schoolverband - vormen de grootste groep deelnemers die zich hier met sport en
spel buiten in de polder vermaken.
Maar ook als het gaat om kinderpartijtjes, vrijgezellenfeestjes, familiefeesten, bedrijfsuitjes (teambuilding!), survival in verenigingsverband en zelfs voor 50-plussers,
kan Poldersport een programma
op maat samenstellen. Er is keuze
uit liefst dertien (ont)spannende
sportonderdelen. Die spelen zich
af op het eigen terrein in een oerHollands polderlandschap aan de
Boterdijk nr. 91 in De Kwakel. Niet
zelden midden tussen de koeien!
Hier beleeft men letterlijk het echte ‘poldergevoel’. Al doende krijg
je daar vaak een knorrende maag
van. Geen probleem, want alle
programma’s zijn te combineren

met een smakelijke boerenlunch
rond het middaguur of een heerlijke boerenbarbecue als afsluiter
van de dag. Met vooraf eventueel
een borreluurtje. Alles is compleet
verzorgd, eventueel in de vorm
van een arrangement. De buitenactiviteiten worden gehouden van
rond half mei tot oktober. Dat is
een ruim genomen zomerseizoen.
Sportplezier op maat
Je hoeft niet voor alle dertien
sportactiviteiten tegelijk te kiezen.
Enkele onderdelen zijn ook mogelijk om daarmee een programma samen te stellen. Er zijn hele en halve dagprogramma’s. De
onderdelen kennen elk een tijdsduur van anderhalf uur en variëren van recreatief tot intensief, op maat gemaakt voor elke groep. Alle sportonderdelen
zijn geschikt voor groepen vanaf tien personen. Op de activiteitenlijst staan onder meer een poldersurvival, waarmee je op 25 verschillende manieren de poldersloten kan oversteken, kanotochten,
vlottenbouw, touwbrug bouwen,
katapult schieten, boogschieten
en dergelijke. Doe mee aan een
zeskamp, de Kwakelse Highlandgames, levend tafelvoetbal, boerengolf of stuntvliegeren. Kijk
voor uitgebreide informatie daar-

over, zoals arrangementen, prijzen
en een overzicht van de activiteiten wat die per onderdeel inhouden, op de website www.poldersport.com. Poldersport De Kwakel
is gevestigd op een mooie locatie
waarbij voormalige stallen op een
originele manier zijn omgebouwd
tot ontvangst-, rust- en restaurantruimte. Er zijn ook voldoende kleed- en wasgelegenheden.
Zelfs kan er door bedrijven en instellingen tijdens een teambuilding in combinatie met outdoor
activiteiten een comfortabele vergaderruimte worden afgehuurd.
Hiervan kan men (tegen betaling)
voor of na het sporten in besloten
kring gebruikmaken. De ruimte is
geschikt voor maximaal 24 personen en beschikt over een projectiescherm en flip-over.
Basis van Poldersport was en is
de (biologische) boerderij die nog
altijd volop in bedrijf is. Een aantal cliënten van Ons Tweede Thuis
in De Kwakel doen er eenvoudig
werk in het kader van een zinvolle
dagbesteding.
Al met al is het zeer aan te
bevelen de website (www.
poldersport.com) te bekijken.
Daar krijg je bij voorbaat al het
unieke poldergevoel bij!

Uithoorn - Van 8 september tot
en met 27 oktober kunt u bij galerie Fort aan de Drecht al weer de 5e
editie gaan bekijken van de expositie Papier en Textiel.
Ook in deze 5e editie is het weer
wonderlijk om te zien wat voor
prachtige kunstwerken met papier
en textiel gemaakt kunnen worden. Er is werk te zien van Reinharda Drijfhamer, Truus van den Heuvel, Ria van Krieken, Gesa Pander
en Willy Schut. Reinharda Drijfhamer is een veelzijdig kunstenares.
Ze schildert, tekent, maakt collages
van gevonden materialen. De laatste jaren creëert zij Land Art. De natuur werd haar inspiratiebron. Op
deze tentoonstelling exposeert zij
sieraden van natuurlijke materialen,
vooral textiel, en objecten van handgeschept papier bewerkt met gemengde technieken. Truus van den
Heuvel componeert omgevingen
om aandachtig in aanwezig te zijn.
ateriaal, ruimte en licht zijn essentieel voor haar werk. De basiseenheden voor haar composities zijn eenvoudige transparante vormen, ge-

maakt van tactiele materialen. Haar
werk krijgt mede daardoor een immateriële kwaliteit en roept associaties op met de natuur. In de voorfase van het maken van installaties experimenteert ze met materiaal, vorm en structuur. Dit leidt vaak
tot klein 3D-werk. Ria van Krieken
werkt veel met het lokta, Nepalees
papier dat ze verwerkt tot schalen.
In de grote schalen zitten vaak ‘geluidsranden’. Ook in de objecten
verwerkt ze papier, gecombineerd
met beton en staal. Bij de tasobjecten werkt ze vaak in combinatie met
rubber en staal, geklopt boombast,
touw e.d. Gesa Pander heeft als inspiratiebron de wereld van het idee.
Het idee ontstaat in het hoofd en is
voor haar een samenspel van ervaring, associaties, een onverwachte ingeving, een droombeeld. Soms
is het de natuur, soms een steen of
een reis die haar inspireert. De uitdaging is om een idee te verwezenlijken. Het werk toont misschien
de ervaring van toen in het nu. illy
Schut heeft een passie voor vrij borduren. Een nieuw werk begint met

schetsen gebaseerd op beelden van
of herinneringen aan dingen waardoor zij geroerd is. Dat kan een uitspraak zijn of ook een idee oproepen door het materiaal, een mooi
klosje garen, of een antiek kantje,
e.d. De tentoonstelling wordt geopend op zondag 8 september om
15.00 uur door Janneke Kortenhorst.
De expositie is te zien op donderdag
en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag en zondag van 12.00 tot
17.00 uur. Op Monumentendag, 14
september, is de galerie vanaf 10.00
uur geopend. Galerie Fort aan de
Drecht is gevestigd aan Grevelingen 50 in Uithoorn. Meer informatie:
www.galeriefortaandrecht.nl.

Zaterdag 7 en zondag 8 september

Derde editie Kunstbeurs aan de Westeinderplassen
Aalsmeer – Zoekt u een mooi object voor in huis, tuin of bedrijf, of
wilt u gewoon genieten van kunst,
kom dan naar de derde editie van
de Kunstbeurs aan de Westeinderplassen. Maak kennis met een breed
aanbod van hedendaagse kunst op
een werkelijk schitterende locatie
aan het water van galerie Sous-Terre
Aalsmeer. Onder de bezoekers wordt

een kunstcheque van 1000,- euro
verloot. Deze cheque kan besteed
worden bij galerie Sous-Terre, de medeorganisator van de beurs. Janneke Viegers is een virtuoos schilder.
Met snelle, directe toetsen maakt zij
in ongeveer twintig minuten een expressief, goed gelijkend portret. De
kosten zijn 100,- euro per schilderijtje. U kunt het direct mee naar huis
nemen. Tijdens de beursdagen wordt
aan een aantal bezoekers aangeboden zich gratis door Janneke Viegers
te laten portretteren.
Vuurwerk
Zaterdagavond 7 september vindt
het spectaculaire evenement ‘Vuur
en licht op het water’ plaats bij de
watertoren in Aalsmeer, met optredens van diverse artiesten. Om 23.00
uur is er aansluitend een grote vuur-

werkshow vanaf een ponton op het
water. De locatie van de kunstbeurs
bevindt zich pal achter de watertoren. Vanuit de beeldentuin en het
dakterras is het uitzicht op het vuurwerk magnifiek. Voor deze gelegenheid is er een ‘vuurwerkborrel’ georganiseerd en vinden er (gratis) rondleidingen plaats over de beurs.
Lezersactie krant
Op vertoon van dit artikel verkrijgt u gratis toegang tot de kunstbeurs. Beursinformatie: Locatie: Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer (tegenover de watertoren). Open: zaterdag 7 september van 11.00 tot
23.00 uur en zondag 8 september
van 11.00 tot 18.00 uur. Meer informatie over de beurs vindt u op www.
kunstbeursaandewesteinderplassen.nl
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Kinderoptocht in De Kwakel
weer geweldig en oergezellig
Afgelopen zondag 1 september startte de jaarlijkse kermis in De
Kwakel met de kinderoptocht. Vanaf 12.30 uur stroomde het dorp
vol met karren, fietsen, steppen, lopers of loopgroepen. Op het
dorp werden alle kinderen gejureerd door deskundige leden van
het Feestcomité. Ruim 200 kinderen hadden hun best gedaan om
er opnieuw een mooie, afwisselende optocht van te maken. De
onderwerpen die de kinderen hadden bedacht waren afkomstig

van TV, van actuele zaken over binnen en buiten De Kwakel,
woordspellingen of sprookjes. Om 13.30 uur ging de optocht van
start onder muzikale begeleiding van Tavenu. De optocht eindigde
bij de feesttent alwaar aansluitend de prijsuitreiking plaatsvond.
Vanuit vijf categorieën worden de punten bedeeld, dat zijn:
eenlingen, loopgroepen, karren, fietsen en steppen en jeugd vanaf
12 tot 16 jaar. Zie onderstaand overzicht.

De uitslag is als volgt:
Onderwerp

Naam

Eenlingen
Rood

1 Sponge Bob
2 Ik ben een Quakel(aar)

Olav Koolmoes
Jelle Meijer

Loopgroepen
Geel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Niks aan de hand
Mode onderwerpster
Onderbroekenlol
Oude taarten
Whatz app
Fashion tweeling
Glasvezelpromotie
Gebakjes van groep 3
Besige Bijtjes

Melanie en Michelle
Jill
Anouk
Josephine
Nick
Jitske
Luna en Isa
Marin
Finn en Jasper

Karren
Blauw en wit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De vuile was buitenhangen
Big is Beautiful
Hallo we zijn met de Limo
Spiegeltje aan de wand
Animal crackers
Spons Roy is moy!
Piratenschip
Kwakelse Viking
Ingewikkeld
Kwakelse tijgers

Tijs den Haan
Danique Winter
Ruisa
Fleur Boxe
Luka
Roy v. d. Hoorn
Niels
Luuk Bertoen
Sam en Lian Kleijn
Noa van Leeuwen

Fietsen en steppen 1 De knechtjes van boer Albert Renee van zaal
Groen
2 Heel Holland bak(t) fiets
Sven Hoogenboom
13/15 jaar oranje
Oranje
Originaliteitsprijs

1 Circus in De Kwakel
2 Cooking Girls
Watersnoodramp De Kwakel

Wessel Kleijn
Amber Meijer
Jette Blommestijn
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Crown Theater Uitpodium
bij Vuur en Licht

Afvallen hoeft niet moeilijk
te zijn met Deli Line

Regio - Peter van Eick, directeur
en tevens vrijwilliger van het Crown
Theater Aalsmeer gaat op de foto met het nieuwe affiche. Aangezien er nogal wat wind staat komt
het misschien niet duidelijk over,
maar wat hij ermee wil zeggen is
het volgende: “De kaartverkoop van
ons theater is officieel van start gegaan en ik ben trots om te vermelden dat we weer een prachtig programma hebben weten samen te
stellen samen met alle overige vrijwilligers. Ik maak meteen van de
gelegenheid gebruik om die mensen, die zich toch altijd weer belangeloos beschikbaar stellen, te bedanken en uiteraard alle sponsoren. Zonder hen zou het gewoonweg niet gelukt zijn.” Aanstaande zaterdag zal het Crown Theater
voor het eerst samenwerken met
de organisatie van Vuur en Licht.
Het belooft een bijzonder spektakel
te worden aan de voet van de Watertoren en misschien wel de start
van een nieuwe traditie. Peter licht
een tipje van de sluier op welke artiesten op het podium te zien zullen zijn: De Kinderband, een stoere frisse act voor kinderen, opent de
avond. Daarna Eric Koller, Ivo Niehe
en Opera Familia. En als klap op de
vuurpijl, hoe toepasselijk net voordat het vuurwerk begint, zal de cast
van ‘The Big O’ optreden. Dit is een
wervelende show waarbij een ode
gebracht wordt aan soullegende
Otis Redding. De show heet ‘Dock
of the Bay’, afgeleid van zijn grootste hit. Wel leuk om te vermelden is
dat het slotstuk van deze avond, de
openingsact zal zijn in ons theater
op zaterdag 26 oktober!”

Uithoorn - Afvallen wordt een stuk
makkelijker met de programma´s op
maat van Deli Line. Het team van
Deli Line heeft niet stil gezeten deze
zomermaanden. Om het u makkelijker te maken hebben ze een aantal nieuwe programma’s ontwikkeld
waarbij er zeker één is die bij u past:
Deli Life: Dit totaalpakket bestaat uit
12 weken intensieve begeleiding om
af te vallen, individuele adviezen en
oefeningen, e-mail support, recepten, tips, informatiebijeenkomsten,
beweging etc.
Aqua Line: Samen met het Zwembad de Waterlelie zal worden gestart met een gezamenlijke project.
U gaat 12 weken Aquajoggen en
mag onbeperkt vrijzwemmen.
Deli Fit: Wilt u sporten onder begeleiding? Dit kan individueel, maar
ook in groepsverband. U wordt intensief begeleid. Verschillende sporten en locaties zijn mogelijk. Ook

Voorverkoop officieel van start
Alle bovengenoemde voorproefjes van shows zijn te boeken bij
het Crown Theater. Er zal een stand

aanwezig zijn tegenover de watertoren, waar informatie, een flyer en uiteraard de brochure van het gehele
programma verkregen kan worden.
U kunt zich daar tevens vrijblijvend
inschrijven voor een spaarkaart,
waarmee u voor vijftig procent korting op een toegangskaart kan sparen. Peter: “Ook is het belangrijk om
te weten dat vroegboekingen u een
hoop voordeel op kunnen leveren.
Hierover vertellen de medewerkers
in onze stands u graag meer. (Overdag staat er tevens een stand op
de braderie in de Zijdstraat). Verder
zijn er verschillende kraampjes waar
wat hapjes en drankjes gekocht
kunnen worden. Wij varen als theater ook mee met de verlichte botenshow samen met een aantal genodigden. Het betreft een prachtige
salonboot waarop bovenop hopelijk
een verlichte kroon prijkt. We zijn er
nog druk mee bezig, maar zorgen
er zeker voor dat we zichtbaar zullen zijn.” Het theater biedt uiteraard
zoveel meer. Dit seizoen zijn bijvoorbeeld de shows van onder andere Willeke Alberti, Ali B en Wouter Hamel ingekocht. Voor theaterliefhebbers komen Garland & Minnelli, met Janke Dekkers en Jelka
van Houten in de hoofdrollen, aan
bod. Voor de kinderen staat Buurman en Buurman op de planning
en voor de dames, jong en oud, zullen ‘The London Knights’ optreden.
Bezoek de website voor het gehele
programma en actuele prijsinformatie www.crowntheateraalsmeer.nl of
bel voor boekingen met: 0900-1353.
Peter van Eick tot slot: “We hopen
dat dit eerste Uitpodium een groot
succes gaat worden en zien u dan
ook graag verschijnen op zaterdag
7 september. De artiesten beginnen
precies om 21.30 uur. Dus zorg dat u
op tijd bent. Anders tot ziens in ons
prachtige theater.”

Training LinkedIn en Twitter voor
werkenden en werkzoekenden
Regio - Social Media en met name LinkedIn is niet meer weg te
denken uit onze samenleving. Volgens Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching en loopbaanbegeleiding is het voor werkzoekenden, maar ook voor werkenden absoluut aan te bevelen om een LinkedIn profiel te hebben en actief aan
LinkedIn deel te nemen. Onbekend
maakt onbemind, maar ook mensen
die wel een LinkedIn profiel hebben
kennen veelal onvoldoende de mogelijkheden. Ook Twitter heeft zich
de laatste jaren razendsnel geprofileerd als online social netwerk. Het
kan heel zinvol worden ingezet voor
diverse doeleinden zoals het vinden
van werk, netwerken, opdoen van
kennis over uw interesses en vakgebied, het volgen van actueel nieuws
etc. Door Twitter voegt u een extra
dimensie toe om uw positie op de
arbeidsmarkt te verstevigen door te
laten zien waar uw interesses en expertise liggen. Nog meer dan Linke-

dIn dat doet. Rooskleurig Coaching
en loopbaanbegeleiding organiseert
daarom LinkedIn en Twitter groepstrainingen voor werkenden en werkzoekenden. Als u LinkedIn of Twitter
nog niet gebruikt of niet weet wat
u er allemaal precies mee kan, dan
zijn de groepstrainingen iets voor u!
De 3 uur durende hands-on trainingen zijn praktisch en compact van
opzet. Het behandelt de belangrijkste onderdelen en mogelijkheden.
Na afloop van de trainingen kunt
u hiermee zelfstandig aan de slag!
De trainingen worden in de avonduren van 19.00 tot 22.00 uur gehouden bij PLUX in Uithoorn en Optisport DRV in Mijdrecht. De LinkedIn
trainingen zijn op dinsdag 17 september en donderdag 26 september a.s. De Twittertrainingen zijn op
dinsdag 3 oktober en donderdag 8
oktober a.s. Meer informatie vindt u
op de website www.rooskleurigcoaching.nl en in de advertentie elders
in deze krant.

Open dag Muziekgebouw
KnA groot succes
Uithoorn - Afgelopen zondag 1
september werd de jaarlijkse open
dag van muziekvereniging KnA en
de docenten die daar les geven gehouden. Verschillende docenten op
uiteenlopende muziekinstrumenten
waren aanwezig om geïnteresseerden uit te leggen wat hun instrument bijzonder maakt en op welke
manier je zelf kunt leren spelen op
dit instrument.
Van Cello tot drums, piano tot
dwarsfluit en trompet tot saxofoon,
alle soorten instrumenten waren
vertegenwoordigd op deze open
dag. De hele middag liepen mensen in- en uit het muziekgebouw
aan het Legmeerplein. Veel kinderen wilden zelf ook wel eens op een
instrument spelen, dus het was vaak

een kakofonie van geluiden uit alle
hoeken van het gebouw. Tijdens de
open dag werd door de drumfanfare en het dweilorkest van KnA een
optreden verzorgd, werd een prachtig duet van piano en saxofoon opgevoerd door Leon van Mill met zijn
leerling Rutger Hofman en gaf de
Pete Bog’s Big Band nog een geweldig voorbeeld van hun repertoire weg. Het KnA muziekgebouw is
volledig opgeknapt en alle docenten
beginnen de komende weken weer
hun lessen.
Mocht u interesse hebben om muziekles te volgen, kom dan eens kijken in het KnA muziekgebouw, de
tijden dat er gerepeteerd en les gegeven wordt staan vermeld op www.
kna-uithoorn.nl.

Donderdag 3 oktober:

Dag van de Ouderen van
Uithoorn en De Kwakel
De Kwakel - Voor de 17de keer
wordt de Dag van de Ouderen in
Uithoorn /De Kwakel georganiseerd. Dit project komt mede tot
stand door de inzet van vrijwilligers
van de gezamenlijke Bonden van
Ouderen in Uithoorn/De Kwakel
en de Legmeervogels. Het project
wordt financieel gesteund door vele bedrijven en particulieren in onze gemeente. De dag wordt gehouden op donderdag 3 oktober aanstaande
Het concept
De dag begint om 10.15 uur en eindigt om ca.16.00 uur. Aan het plan
ligt het idee ten grondslag om de
gasten gedurende de ochtend aandacht, gezelligheid en informatie te geven. In de middag worden
de deelnemers verrast, in samenwerking met de Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel, met een presentatie over hoe men in het verleden
in onze gemeente leefde en werkte.
Programma Dag van de Ouderen
Locatie : Sportpark Randhoorn.
Gastvrouwen/-heren : Legmeervogels. Kosten ticket : acht euro. Thema: ‘Nostalgisch Uithoorn’. Vanaf 10.00 uur: Inloop gasten en kof-

Wakker
Het leek alsof het vroege tijdstip effect had op
de jongens want na 2 minuten brak de spits
van Argon door en schoot keurig binnen, 0-1.
Dat was even hard wakker schrikken. Binnen
de minuut kreeg Legmeervogels een vrije trap
op de rand van het strafschopgebied. Mirza
nam deze met zijn linkerbeen en schoot de
bal fraai in de rechterkruising, 1-1. Een heer-

Druk
In het laatste deel van de 1e helft wist Argon
de druk op te voeren en dat resulteerde in
een aantal kansen. Doelman Kimi hield met
een aantal knappe reddingen zijn ploeg overeind. In de laatste minuut gaf Stijn nog een
mooie dieptepass op Wasim maar deze werd
door de keeper goed gered.

Zaterdag 14 september

Streekmarkt op Amstelplein
Uithoorn - Op zaterdag 14 september vindt voor de vijfde keer
een Streekmarkt plaats op het Amstelplein. De markt is geopend van
11.00 uur tot 16.00 uur. Deelnemers
dit jaar zijn onder andere Kaasboerderij Schrama, Bijenvereniging Amstelland, De Groengroep, Bawykov
zalm, druivenplanten van Tante Betje,
Korenmolen de Leeuw, Hoeve Kazan met vlees, IJssalon Cadore,
Brouwerij de Schans, de Morgenster, Melekos en nog vele andere.
Het paard van de kinderboerderij is
weer aanwezig voor een huifkarritje,

er is muziek en met de IVN kunt u
een boottochtje maken over het Zijdelmeer. Er is een gezellig zitje en
voor de kinderen een springkussen.
Ook dit jaar biedt de streekmarkt
een mix van streekproducten, biologische en ambachtelijke producten,
diverse informatiestands en een gezellige ontmoetingsplaats voor bezoekers en deelnemers. 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.

Informatie
Cor vd. Veer-Zeeman (0297)563912.
Piet van Os (0297)561122. Hanny
Kampen (0297)562729

VerMIST

Sponsoren
Rabobank Regio Schiphol, Vereniging Legmeervogels, Gemeente Uithoorn, Familie van Dam, PCI. RK Parochie Emmaüs, Taxi van der Laan
b.v., Stg. Burg. Kootfonds, AH Jos
van den Berg, UBA Bouw, Warme
Bakker Versteeg, Eigen Haard, PCI.
RK Parochie De Kwakel, P.A. van
Rooyen Top Movers, Akkermans
Meuleman notarissen.

Uithoorn - Zijn naam is Tommy.
Dier/ras: Kat/Europees-korthaar.
Kleur: zwart/wit. Overwegend zwart
met witte sokjes en witte buik.
Zijn bekje en neus zijn tevens wit.
Tommy is na een nachtje stappen
niet thuis gekomen, hij is zoek vanaf
woensdagavond in de buurt van de
Johan van Oldenbarneveldtlaan.
Helpt u ons om Tommy te vinden?
Heeft u informatie?
Neem dan contact op met
K. van der Veen 06-22788741
kvanderveen@caiway.nl

Standhouders
De Belklus, Oorwerk Audiciens, Motion Fysiotherapie, Pearle Opticiens
Uithoorn, Christa Snoek Bloemsierkunst, Gemeente Uithoorn Loket
WWZ.

bekerwedstrijd tegen Argon F2
lijke opening van de wedstrijd. Iets later, een
knal van Argon, 1-2. Daarna ging het gelijk
op, achterin brachten Bo, Kevin en Puck de
organisatie op orde en op het middenveld
werd beter de vrije man gevonden en meer
de diepte gezocht. Stijn en Nahom hadden
een aantal mooie combinaties en Kevin gaf
nog een mooie dieptepass op Mirza.

Deli Cuisine: De 1e kookworkshop
met als thema ‘lekker, gezond en
makkelijk’ op dinsdag 8 oktober is
vol. Als er nog meer animo is zal een
extra avond worden ingelast.
Deli Quick: Voor de klanten die de
extra kilo’s er snel af willen hebben
of als het met gewone voeding niet
lukt dan begeleidt Deli Line met het
bekende Prodimed-dieet. In september bieden zij een korting aan
van 10% op alle producten. Intake
gratis.
Als u interesse heeft in een van de
bovenstaande programma’s dan
kunt u bellen naar: 0297-522 824 of
zie advertentie elders in dit blad.

fie. 10.15 uur: Opening door burgemeester Oudshoorn. 10.30 uur:
Bezoek kramen en 2e ronde koffie. 11.00 uur : Bingo. 12.00 uur: Bezoek kramen en drankje. 12.30 uur:
Uitgebreide lunch. 13.30 uur: Presentatie Oud Uithoorn in woord en
beeld. 14.30 uur: Nazit met drinken
en zo. Ca. 15.30 uur: Sluiting

Legmeervogels F3 speelt tweede
Uithoorn - Afgelopen zaterdag stond de 2e
wedstrijd van het bekertoernooi op het programma. Na een nipt verlies in de 1e wedstrijd speelde Legmeervogels F3 thuis tegen
Argon F2, en dat beloofde een zware proef
te worden. En dat was zichtbaar, want er was
een groot publiek op af gekomen.

kunt u kiezen voor de wandelgroep.
Deli Kids: De diëtiste geeft adviezen
en informatie over de voeding die bij
uw kind past. Hierbij zal zij rekening
houden met de persoonlijke situatie
van uw kind.

Tweede helft
Na de limonade maakt dit sterke Argon weer
een goede start. Een snelle counter zorgde
voor 1-3 en daarna werd het zelfs 1-4. In de
27e minuut was Legmeervogels weer aan zet,
een één-tweetje van Mirza en Wasim speelde
Kevin vrij, deze schoot prachtig in de bovenhoek maar de keeper redde goed.
Legmeervogels kreeg een vrije trap, vanuit
de rebound schoot Wasim op de keeper. Een
sterke fase. Na 34 minuten brak Argon vanaf
eigen helft door op links. Na een lange rush,
wist Puck de lange spits in te halen en greep
knap in waarna Legmeervogels terugcounterde. Nahom passte op Irfaan die de keeper
kansloos liet 2–4!
Aftrap
Vanuit de aftrap van Argon nam Legmeervogels over en weer is het Irfaan die de keeper testte, jammer genoeg slaagde deze en
de teller bleef op 2. Na een moeilijke periode
in de 2e helft geloofde Legmeervogels er duidelijk weer in en werd het spannend. Wasim
maakte een mooie solo, op aangeven van
Stijn, door de defensie, maar de keeper stortte zich voor de aankomende aanvaller en redde knap. De wedstrijd ging in deze fase beide kanten op, Bo had een goede ingreep, anders waren er twee man door geweest. Vlak
voor tijd gooide Argon de wedstrijd op slot,
eerst redde Kimi nog knap, maar de rebound
was niet te houden, 2-5. Het publiek is goed
verwend met deze wedstrijd, een mooi begin
van het weekend.
Dit jonge team groeit met de week en dat belooft wat voor de uitwedstrijd van komende
week tegen Jong Aalsmeer United.

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
R
A
T
I
S

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn
Mijdrecht

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan
Anselmusstraat 19 - 3641 AM

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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TOUR DE

FRANCE

PRIJZEN
ikt

MEERBODE uitgere

Anton van Senten ontving een prachtige Oakley zonnebril, geschonken
door Sijbrants & Van Olst Speciaal Optiek uit Uithoorn. Anton zelf had een
goede zonnebril, dus maakte hij zijn echtgenote erg blij.

De familie Oomen uit Uithoorn was de gelukkige winnaar geworden van
een geweldig goedgevulde bbq-schotel voor vier personen. Zoon Erik
had samen met zijn vader en moeder de puzzel opgelost en de vragen
beantwoord, dus gezamenlijk werd de prijs in ontvangst genomen. Het
weer was goed vorige week zaterdag dus zal er zeker genoten zijn van
deze heerlijke bbq-schotel, aangeboden door Keurslager Gert Stronkhorst

Alle prijzen Tour de France actie nu uitgereikt
Regio - De Tour de France is al weer een poosje geleden verreden, maar in verband met de lange zomervakantie was het nog niet zo makkelijk
om alle prijswinnaars op een dag bij elkaar te verzamelen. Maar afgelopen week was het echt de laatste vakantieweek. Heel Nederland moest
maandag weer aan het werk of naar school, dus vorige week vrijdagavond en zaterdagochtend was alles ingepland en werden de 10 overgebleven prijzen uitgereikt. En blij waren de winnaars zeker.
Golfspeler P Heijman uit Wilnis werd de gelukkige winnaar van een DVD
speler, beschikbaar gesteld door Expert uit Mijdrecht. Net voor de start van
het openingstoernooi van golfclub Wilnis vond hij toch nog de tijd om zijn
prijs in ontvangst te nemen.

Sanne Schuurman uit Steenbergen had ook alles goed, het lot besliste echter dat zij niet de racefiets, maar een prachtig sporthorloge ontving, aangeboden door Juwelier Nant Hartel uit Wilnis. Uit Steenbergen? Ja, daar
woont ze officieel, maar haar verkering woont in Wilnis. Om de week is ze
het weekend in Wilnis. Echter niet het afgelopen weekend. Haar schoonvader nam het daarom voor haar in ontvangst.
Tot slot werden de vijf bekende taarten van de Hema uit Mijdrecht uitgereikt. Paul Reurings junior deed het persoonlijk. De gelukkige waren: José Kroon uit Wilnis, Hans van
der Meer uit Mijdrecht, mevrouw Vis uit Wilnis, Eric Veul uit Uithoorn en J. de Haan uit
Vinkeveen. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Alle winkeliers die deze prachtige prijzen beschikbaar stelden, ook hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

Mevrouw Kroon-de Haan uit Wilnis won de goedgevulde levensmiddelendoos,
aangeboden door Jumbo Vinkeveen. Zelf moest ze zaterdag werken, maar
haar schoonzoon was niet te beroerd om de prijs op te halen en breed
lachend op de foto te gaan.
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Ruud Lesmeister zomerbridge
koning 2013 BC De Legmeer

Eervolle vermelding voor eerste
zondag elftal Legmeervogels

Uithoorn - Bij Bridgeclub De Legmeer profiteerde, met een uitstekende 65,42% en knap terzijde gestaan door Cora de Vroom, Ruud
Lesmeister optimaal van de terugval van de nummer één tot de laatste avond, Ben ten Brink. Ben en gelegenheidspartner Jaap Kenter bleven steken op 47,50% en zo verdampte de eeuwige roem voor hem
als sneeuw voor de zon. Van de 172
paren behaalde Ruud een gemiddelde score over de acht meetellende avonden van 59,02%. Cora werd
meegezogen door dit succes en eindigde als tweede met 57,94%, waarna Ben zich met een bronzen plek
tevreden moest stellen met een percentage van 57,85. Jan de Jong viel
net naast het podium als vierde met
56,83% gevolgd door Tini Lotgerink
met 56,68 en Jan Bronkhorst met
56,21% als vijfde en zesde. Jannie
Streng kwam als zevende op 55,76%
uit en ook Elisabeth van den Berg
maakte haar faam waar door fraai
achtste te worden met 55,38%. Hetty
Houtman schaarde zich keurig met
55,19% als negende bij de crème
de la crème van het zomerbridge en
Heleen/Mees van der Roest lieten
het niet bij ‘stalken’ maar werden
samen tiende met 54,77% en lieten

Uithoorn - Een eervolle vermelding,
is wat het eerste zondag elftal van
Legmeervogels heeft gekregen in de
KNVB bekercompetitie District West
1. Je hebt er niets aan want je bent
gewoon uitgeschakeld voor het verdere verloop van de KNVB bekercompetitie. Legmeervogels zondag 2
heeft wel de volgende ronde gehaald.
Afgelopen week stonden er voor het
eerste elftal een 2-tal bekerwedstrijden op het programma. De eerste
was in Kudelstaart tegen RKDES. In
de eerste 45 minuten van deze bekerwedstrijd werd er slecht een keer gescoord. Een voorzet van Laurens v.d.
Greft werd door RKDES speler Sven
Boelsma achter zijn eigen doelman
gewerkt waardoor Legmeervogels op
een verdiende 0-1 voorsprong komt.
Met deze stand werd ook de rust gehaald. In de tweede 45 minuten komt
RKDES op gelijke hoogte. Een afstandschot wordt niet goed verwerkt
en het is weer, maar nu aan de goede
kant, dat Sven Boelsma het net weet
te vinden en RKDES naast Legmeervogels komt 1-1. Deze 1-1 is teven de
eindstand.

zo 162 paren achter zich! Door de
grote deelname van over de gehele
zomer gerekend bijna 500 paren, zal
het zomerbridge volgend jaar zeker
een vervolg krijgen.
De overige top vijf uitslagen waren: C-lijn: 1 Jacques Joosen & Jos
Vlek 62,50%, 2 Maria Baas & Carla Dijkman 57,29%, 3 en 4 Marjan
& Jan Wille en Rie Bezuijen & Gerbrand Nigtevegt 56,77% en 5 Hans
Elias & Lous Bakker met 54,17%. In
de B-lijn: 1 Heleen & Mees van der
Roest 57,14%, 2 Boukje Dieleman &
Wim Koevermans 55,06%, 3 en 4 Nel
& Adriaan Koeleman en Ada Keur &
Elly Degenaars 53,57%, 5 Bep Schumacher & Babs Jansen 53,27%. In
de A-lijn: 1 Ruud Lesmeister & Cora de Vroom 65,42%, 2 Jan Egbers &
Ben Remmers 60%, 3 Wim Slijkoord
& Francis Terra 58,33%, 4 Marijke
& Ger van Praag 50%, vijf Gerard
van Beek & Jaap Schutte 49,17%.
Op woensdag 4 september start
Bridge Club De Legmeer om 19.45
uur met de competitie 2013/2014 in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Ook enthousiast geworden door
het zomerbridge, neem dan eens
contact op met het secretariaat:
gerdaschavemaker@live.nl

Qui Vive 50+ toernooi
tennis heel groot succes
Uithoorn - Qui Vive heeft naast
een grote groep prestatie tennissers
en jeugd, een heel grote groep enthousiaste leden van 50 jaar en ouder. Sinds enige jaren wordt speciaal
voor deze categorie een eendaagstoernooi georganiseerd, zo ook dit
jaar. Donderdag 29 augustus vond
dit 50+ toernooi plaats. Er werd gespeeld in 5 poules: Dames Dubbel
7, Dames Dubbel 8, Heren Dubbel 8,
Mix Dubbel 7, Mix Dubbel 8. Iedereen

was verzekerd van 4 wedstrijden van
¾ uur volgens schema. Om klokslag
16.00 uur was de laatste wedstrijd
gespeeld, waarna de stand opgemaakt kon worden onder het genot
van een wijntje en een hapje. Hans
en Nel Bezuijen mogen zich winnaar
van deze prachtige dag noemen. Ron
Boots en Bets Haster zijn tweede geworden. Modehuis Blok heeft voor
de winnaars leuke tassen en een fles
wijn beschikbaar gesteld.

Open dag Hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Het hockeyseizoen
gaat weer van start. Daarom organiseert hockeyvereniging Qui Vive zondag 15 september van 10.45
tot 14.00 uur een kennismakingsdag voor nieuwe leden. Jongens en
meisjes vanaf 4 jaar kunnen spelenderwijs kennismaken met de hockeysport. Onder leiding van ervaren trainers en begeleiders worden er spelletjes gespeeld waarbij
de eerste beginselen van het hockey worden uitgelegd en geoefend.
Er wordt ook een partijtje gespeeld
met een echte keeper. Verder kunnen de kinderen een broodje knakworst eten, limonade drinken en kijken naar een echte wedstrijd van
dames 1. Voor dit evenement kunnen de kinderen een hockeystick
van de club lenen.
Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen
ook bij Qui Vive hockeyen. Dit zijn
hun Stokstaartjes. In een programma van 8 trainingen wordt gewerkt
aan de ontwikkeling van balmotoriek en spelenderwijs worden de
basisvaardigheden van het hockey
bijgebracht. Dit programma wordt
jaarlijks in het voorjaar en in het najaar aangeboden.

Programma
Het programma voor de open dag
bestaat uit:
10.45u. Ontvangst van de kinderen
en de ouders
11.00u.-12.00u. Hockeyclinic voor
de kinderen
12.00u.-12.15u. Presentatie voor de
ouders door de voorzitter
12.00u.-12.45u. Broodje knakworst
eten en limonade drinken en
inschrijving nieuwe leden
12.45u. Wedstrijd dames 1
Vrijwilligers
Op de dag zelf zijn er veel vrijwilligers die alles kunnen vertellen over
o.a. lid worden, de contributie, het
trainingsprogramma, het tenue en
de spelregels. Qui Vive is een regionale vereniging met leden uit o.a.
Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart
en De Kwakel, waar veel aandacht
wordt besteed aan jeugd. Bekijk
ook eens de site www.quivive.nl.
Voor vragen kun je een e-mail sturen naar:
jongstejeugdhockey@quivive.nl Het
adres van Qui Vive is Vuurlijn 30 in
De Kwakel. Telefoonnummer: 0297562274. U kunt uw auto parkeren op
het parkeerterrein voor de ingang.

Desastreus
Het begin van de tweede helft was
daarentegen desastreus voor KDO.
Nadat Rick Kruit na twee minuten
spelen dichtbij de 2-0 was, bleef diezelfde Kruit één minuut later met zijn
enkel in het gras hangen. De situatie was dusdanig ernstig van aard
dat Rick met een ambulance werd
opgehaald voor verder onderzoek
in het ziekenhuis. Na controle bleek
dat er niks gebroken was, maar dat
er waarschijnlijk meerdere banden
ingescheurd of verrekt zijn. Volgende week vindt er nieuw onderzoek
plaats om exact te bepalen wat er
mis is met Rick zijn enkel. Na eerdere zware blessures in de voorbereiding van Ferdi Rademaker (gebroken teen), Mitchell Smits (scheurtje in enkelband) en Paul Hogerwerf (gebroken scheenbeen), is Rick

Kruit de volgende die aan de Kwakelse ziekenboeg kan worden toegevoegd. De wedstrijd KDO-RKAV
werd vervolgens na overleg tussen
beide ploegen gestaakt en zal wellicht later (indien noodzakelijk) uitgespeeld gaan worden.
Tweede ronde bekertoernooi
Na de korte wedstrijd tegen RKAV,
speelde KDO op Kermiszondag de
thuiswedstrijd tegen AS’80. De ploeg
uit Almere had beide voorgaande bekerwedstrijden ruim gewonnen, zodat de Kwakelaars moesten
winnen om uitzicht te houden op de
tweede ronde. Halverwege de eerste
helft wist Mathijs van Rijn, deze middag in de spits spelend, kort achter
elkaar twee keer knap te scoren,
waardoor KDO met een 2-0 stand
ging rusten. Een kwartier voor tijd
kreeg Bart van der Tol de mogelijkheid om de wedstrijd op slot te gooien, maar zijn penalty werd gestopt
door de Almeerse doelman. In de allerlaatste minuut gaf AS’80 het slotakkoord door de 2-1 te maken. Door
deze overwinning staat de ploeg van
Raymond de Jong met één been in
de tweede ronde van het bekertoernooi. Zodra KDO in het restant van
de wedstrijd KDO-RKAV (1-0 voorsprong, nog 40 minuten te spelen)
minimaal gelijkspeelt is de tweede
ronde een feit.
Voetbal in Aalsmeer was bij deze
wedstrijd aanwezig en vanaf dinsdag 3 september kunt u op hun
website kijken voor interviews en
een videoreportage van deze middag, www.voetbalinaalsmeer.nl.
Aankomende zondag begint voor
zowel KDO 1 als KDO 2 de competitie. Beide teams spelen thuis: het
tweede om 11.30 uur in de tweede
klasse tegen NFC/Brommer 2. Het
eerste speelt vervolgens om 14.00
uur tegen Nautilus.

‘Pittig wandelen’ voor
iedereen in De Kwakel
De Kwakel - “Iedereen denkt dat
we ‘alleen maar’ wandelen”, zegt
een van de deelnemers: ”maar dat
is niet zo. We doen onderweg pittige
tempoloopjes en oefeningen. Iedere woensdag tussen 10.15 en 11.15
uur is er wandeltraining in De Kwakel: met conditie-oefeningen, maar
ook oefeningen voor techniek, lenigheid en sterkere spieren. We beginnen altijd met een warming-up,
dan gaan we lopen en als we terugkomen een cooling down en drinken we samen koffie in de gezellige
kantine van de KDO.”

Warm gelopen? Kom dan in september proberen of dit iets voor u
is. Ook al heeft u lang niet meer gesport en is uw conditie niet zo goed,
u kunt altijd meedoen. Het nieuwe seizoen start op 4 september en
er wordt dan de hele winter en het
voorjaar door gewandeld tot eind
mei. Iedere woensdagochtend van
10.15 tot 11.15 uur. De start is bij de
ingang van de KDO sporthal aan de
Vuurlijn in De Kwakel. Voor meer informatie en opgeven:
Lydia de Rijk, tel: 0297-522382 of
info@uwbeweegreden.nl

Competitie
Aanstaande zondag gaat dan het
competitieseizoen 2013–2014 van
start. Voor Legmeervogels staat dan
gelijk de loodzware wedstrijd tegen
FC Weesp op het programma. Aanvang 14.00 uur. Ook Legmeervogels 2
speelt dan de eerste competitiewedstrijd en ook zij nemen het op tegen
de FC Weesp. Legmeervogels 2-FC
Weesp 2 begint om 12.00 uur. Om
14.00 uur dan Legmeervogels 1–FC
Weesp 1.

BMX Noord-Holland Cup

Streekderby ontsierd door
zware blessure Rick Kruit
De Kwakel - Na de riante 0-3 overwinning van KDO afgelopen zondag
in Lelystad tegen Batavia’90, stond
voor het eerste op woensdagavond
28 augustus de tweede wedstrijd
in het bekertoernooi tegen RKAV
op het programma. De buren uit
Aalsmeer verloren hun eerste wedstrijd thuis met 1-3 tegen AS’80.
In de eerste helft kwam KDO goed uit
de startblokken en was in de achtste minuut dichtbij de openingstreffer. Na een slimme actie vanaf links
belandde een schot van Joeri Stange ternauwernood op de paal. Tien
minuten later kregen de Kwakelaars wel de beloning voor het verzorgde en initiatiefrijke spel. Vanaf
de rand van het zestienmetergebied
schoot Patrick Schijff namelijk zeer
bekwaam de bal in de hoek, 1-0. Na
deze openingsgoal zakte het spel bij
KDO iets weg en kreeg RKAV meer
grip op de wedstrijd. Het leidde tot
kleine kansen voor de Aalsmeerse
ploeg, maar gescoord werd er niet.

Bekerwedstrijd
De tweede bekerwedstrijd afgelopen week voor Legmeervogels was
een thuiswedstrijd tegen zaterdag 3e
klasser Amstelveen. Winst op Amstelveen is noodzakelijk om mogelijk de volgende ronde te halen. Binnen enkele minuten hebben bij elftallen de gelegenheid de score te openen. Maar verder als een schot in het
zijnet komen de elftallen niet. Vervolgens is het Amstelveen dat het heft
in handen neemt en de verdediging
van Legmeervogels handen vol werk
geeft. In deze fase heeft Legmeervogels ook het geluk dat Jordy Holt
doelman Leroy van Tol te hulp komt en
een tegentreffer op deze manier weet
te voorkomen. Dan, na een minuut of
twintig weet Legmeervogels onder de

druk van Amstelveen vandaan te komen en wordt steeds gevaarlijker voor
het doel van Amstelveen maar gescoord wordt er nog niet. Pas in de
36ste minuut weet Stefan van Grieken
de ban te breken en staat de 1-0 op
het scorebord. Nog voor de rust weten Jordy de Groot en Robin Oussoren, deze laatste van 11 meter na een
duidelijke handsbal in het 16-meter
gebied, te scoren en de rust gaat dan
ook in met een 3-0 voorsprong voor
Legmeervogels. Al snel na de rust is
het Jordy de Groot die er 4-0 van weet
te maken. De strijd is dan helemaal
gestreden en Legmeervogels kan deze wedstrijd met een gerust hart uitspelen. In het verdere verloop van deze wedstrijden weten ook nog Robin
Oussoren en Jordy de Groot te scoren zodat deze wedstrijd eindigt in
een 6-0 overwinning voor Legmeervogels. De doelpuntenmakers zijn belangrijk maar ook de rest van het elftal speelde een goede en verdienstelijke wedstrijd. Geeft vertrouwen voor
de toekomst. Helaas blijkt later op de
dag dat deze 6-0 overwinning op Amstelveen niet genoeg is om de volgende ronde te halen. Almere is de ploeg
die doorgaat naar de volgende ronde.
De 2-5 overwinning op RKDES was
daarvoor voldoende. Legmeervogels 2
heeft wel de volgende ronde gehaald,
de moeizaam bereikte 1-2 overwinning op Alliance’22.

BVU begint het seizoen fris
Uithoorn - Maandag, 26 augustus,
begon het seizoen bij de Bridge Vereniging Uithoorn met haar jaarlijkse
Algemene ledenvergadering en aansluitend de Openingsdrive. De gebruikelijke agendapunten kwamen
aan de orde zoals het verslag van de
vorige vergadering (geen commentaar, en daarmee goedgekeurd); het
financiële gedeelte: de (reserve) kascommissie bestaande uit Bert Pronk
en Henk Stolwijk hebben de boeken
gecontroleerd en akkoord bevonden,
de jaarrekening en begroting zijn
door de vergadering goedgekeurd
en de contributie blijft gelijk. TC leden Martin Kok en John de Voijs en
bestuurslid Ineke Hilliard waren reglementair aftredend en onder applaus werden zij herbenoemd.
Corry Smit, sinds 2008 voorzitter van
de BVU, heeft besloten haar functie
neer te leggen. Uit handen van bestuurslid Ineke ontving zij een mooi
boeket en werd zij heel hartelijk bedankt voor de jaren dat zij de club
heeft willen leiden. Omdat het zoeken naar een opvolger blijkbaar
moeilijker was dan het leek heeft
Hans Wagenvoort aangeboden een
jaartje interim te worden. Dat werd
door iedereen zeer op prijs gesteld.
Speelschema
Daarna werd het speelschema voor
het komend seizoen doorgenomen.
Ans Breggeman & Lia Guijt mogen
zich dit jaar clubkampioen noemen
en kregen uit handen van Corry Smit,
die nog even de honneurs waarnam,

een oorkonde en een zeer artistieke
‘beker’.
Rondvraag
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, ditmaal ingedeeld op alfabetische volgorde bleken Huib van
Geffen & Lambert Koeter het beste de zomer door te zijn gekomen. In
de A-lijn werden zij 1e met 66,88%,
gevolgd door Hetty Houtman, die
laat zien met Tini van Drunen aardig op weg te gaan, 64,38%. Kersverse clubkampioenen Ans Breggeman & Lia Guijt eindigden als 3e met
eveneens een score boven de 60, nl.
63,13%. In de B-lijn een prima start
door Bep & John de Voijs, 58,13%,
gevolgd door To van der Meer, die dit
seizoen Bep Braakman als partner
heeft, 55%. Corry Smit & Thea Stahl
werden 3e met 54,38%.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt
met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Wilt u weten of de BVU
iets voor u is, neemt u dan contact op met har 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.

Badminton

Open avond Space Shuttle
Uithoorn - Lijkt badminton je leuk,
heb je wel of geen ervaring en vind
je het leuk om een keer een shuttletje te slaan? Dit kan op maandagavond 9 september vanaf 19.30 uur
in sporthal de Scheg aan de Arthur
van Schendellaan 100a.
Loop deze avond geheel vrijblijvend
binnen maar neem als je wilt spelen wel een paar sportschoenen

mee (liever geen zwarte zolen!). De
vereniging zorgt voor een racket en
shuttles. Misschien vind je het wel
zo leuk dat je besluit om lid te worden van deze club waar gezelligheid
hoog in het vaandel staat. Ze zijn altijd op zoek naar gezellige mensen
die willen spelen en na afloop misschien ook nog een drankje willen
blijven drinken.

Uithoorn - Na een lange en zonnige zomervakantie werd op zondag 1
september jl. alweer de 3e wedstrijd
in de Noord-Holland Cup gereden
op de baan van FCC De Kombocht in
Bussum. Niet te warm weer wat voor
de BMX-ers heel fijn is maar de ochtend begon wel met een lekker zonnetje waar natuurlijk de enthousiaste toeschouwers van UWTC blij van
worden. UWTC Uithoorn zorgde traditiegetrouw voor een flinke afvaardiging BMX fietsers die het in Bussum
zeer goed hebben gedaan. Na een
warming-up van gastclub FCC De
Kombocht werd er precies om 11.00
uur gestart met de eerste manches.
In de eerste manche had Nederlands
kampioen Bart van Bemmelen zich
het iets te makkelijk gemaakt door in
zijn eigen klasse in te schrijven. Hierdoor werd hij met wel een hele ruime voorsprong op de overige rijders
eerste. In manche 27 moest Lisa zich
staande houden tegenover de overige mannelijke rijders maar ze kwam
er goed doorheen en finishte onverwacht als één na laatste door een val
bij de overige deelnemers. Mats de
Bruin had er in de eerste manche zin
in en ging zo enthousiast door de eerste bocht dat zijn tegenstander van
de baan af moest wijken maar gelukkig bleven alle rijders op hun fiets en
werd het een spannende finish. Uiteindelijk werd Mats eerste in de klasse Boys 15-16/girls 16. Geen com-

puterstoringen en niet al te veel valpartijen. Hierdoor begon de finale in
Bussum prachtig op tijd. Alec van der
Mast fietste zich in de finale knap van
plek 3 naar plek 2 en eindigde als 2e
in de A-finale klasse boys 8/Girls 9.
Ook Luuk van Diemen deed het goed
in deze klasse en eindigde als 1e in
de B-finale.
Jochem van der Wijngaard en Sem
Knook fietsten zich naar een 2e en
3e plaats in de A-finale in de klasse
Boys10/girls11
In de A-finale boys14/girls15 miste
Jordy Twaalhoven zijn trapper, herstelde zich snel en wist een mooie 2e
plaats te behalen. De B-finale van deze klasse bestond alleen maar uit rijders van UWTC. Een mooi gezicht, al
die groene shirtjes op de baan. Mike
Treur werd 1e, al snel gevolgd door
Roy Schouten en Teije Dolman.
De UWTC rijders zijn als volgt geëindigd:
Boys7/girls8 : Jayden Bregita 3e
Boys8/girls9 : Alec van der Mast 2e,
Joel Rijneker 3e
Boys10/girls11 : Jochem van der Wijngaard 2e, Sem Knook 3e
Boys11/girls12 : Max de Beij 2
Boys12/girls13 : Bart van Bemmelen
1e, Brian Boomkens 3e
Boys13/girls14 : Kevin Boomkens 2e
Boys14/girls15 : Jordy Twaalfhoven 2e
Boys15/16/girls16 : Mats de Bruin 1e,
Roberto Blom 2e
Cruisers : Roberto Blom 2e.

Midgetgolf met De Zonnebloem
Uithoorn - Op zaterdag jl. werd
er door De Zonnebloem een midgetgolfmiddag georganiseerd voor
de vrijwilligers van de afdeling Uithoorn/Amstelhoek. Om 13.00 uur
was het verzamelen op de midgetgolfbaan in Aalsmeer. Na het genieten van een lekker kopje koffie of thee werd er uitleg gegeven
hoe als groep van 27 vrijwilligers
het beste de indeling gemaakt kon
worden om ongeveer weer gelijktijdig klaar te zijn. Er moesten 18 banen worden gelopen. Na ongeveer
twee uur fanatiek langs de banen
te zijn gegaan kwam iedereen weer
enthousiast op het terras aan. Hier
werd weergegeven wie er op welke

baan goed had gescoord en waar
de grote blunders waren begaan.
Elly, Ingrid en Corry die de organisatie van deze middag op zich hadden genomen konden, nadat de tellingen waren gecontroleerd of misschien ook wel niet gecontroleerd,
overgaan tot de prijsuitreiking. De
scores die door de prijswinnaars
waren behaald werden vermeld en
met applaus begroet. Er was, zoals
dit bij dit soort gelegenheden hoort,
ook een poedelprijs. Ook deze werd
met applaus begroet. Na de officiële prijsuitreiking was er nog tijd voor
een afsluitende borrel en een hapje
en zo rond 17.30 uur vertrok iedereen weer voldaan naar huis.
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AFTRAP NIEUW SEIZOEN EHBO VERENIGING WILNIS MET GROTE OEFENING

Explosie auto veroorzaakt ramp in Mijdrecht
De Ronde Venen EHBO vereniging
Wilnis is het nieuwe
seizoen van de EHBO
herhalingslessen
gestart met een
grote oefening in
samenwerking met
brandweer Wilnis
op maandagavond
2 september.
Een geëxplodeerde auto was
de oorzaak en het centrum
van de chaos op het terrein
Van Schie in Mijdrecht.
In de kettingreactie van die
chaos raakten maar liefst
8 slachtoffers gewond.
Gelukkig allemaal opgeleide
Lotusslachtoffers, die hun
rol erg reëel weten na te spelen met echt lijkende kleine
en grote verwondingen, variërend van botbreuken en
brandwonden tot een slagaderlijke bloeding.

• Bij het blussen van de brandende auto heeft deze werknemer flinke
brandwonden in gezicht en ademhalingsproblemen opgelopen.

• Slachtoffer met heupfractuur moet uit de vrachtwagen vervoerd worden.

Hulpverleners in actie

Ruim 25 leden van de Wilnisse EHBO-vereniging en vrijwillige
Brandweer probeerden onder leiding van de EHBO-bevelvoerder
de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Slachtoffers moesten door de brandweer uit benarde situaties bevrijd
worden en EHBO-ers hadden hun handen vol met de behandeling van grote en kleinere verwondingen. De brandweer had de
brandende auto snel onder controle, maar door de schrik van de
explosie waren meerdere mensen op het terrein gewond geraakt.
De triage, het beoordelen van slachtoffers en de ongevalssituatie,
is best een heftige klus en je moet je hoofd er goed bij houden.

Kettingreactie explosie
• Beknelling onder een omgevallen stapel pallets.

De explosie van de auto alarmeerde de bedrijfsleider, die net
met een leverancier in bespreking was. Hij viel in zijn haast om
uit te zoeken wat er gebeurde over het randje van een deurpost
en brak daarbij zijn vinger en werd behandeld aan een verstuikte
knie. Een van de leveranciers is in zijn haast door een glazen deur
gelopen, waardoor de EHBO-ers geconfronteerd werden met
glasscherven in zijn hand en arm. De andere dacht wel even overal mee te helpen, maar maakte het de hulpverleners- door zijn paniek en drukte - alleen maar erg moeilijk. Een heftruckchauffeur
reed door de schrik van de explosie tegen een stapel pallets aan,
waardoor een voorbijganger bekneld raakte onder de gevallen
stapel pallets. De chauffeur zag er ook niet goed uit, had uitval
aan zijn arm en been en bleek een beroerte te hebben. Een collega die snel probeerde de auto te blussen, moest dat bekopen
met brandwonden aan zijn gezicht, nek en armen en had door de
ingeademde rook flinke ademhalingsmoeilijkheden.

• Haastige spoed is zelden goed, blijkt uit de gebroken vinger en

Het langst waren de brandweer en EHBO bezig met de werknemer die in een bak van een vrachtwagen gevallen was en met

• Een slijptol heeft een flinke slagaderlijke bloeding en inwendige

• Het slachtoffer met de gebroken heup zit verstopt in de vrachtwagen

verstuikte knie van dit slachtoffer.

schade veroorzaakt in de arm.

achter divers materieel.

• Slijptol-ongevallen komen veel voor door onvoorzichtig gebruik.

een gebroken heup tussen materieel lag. Zonder hoogwerker
was het een flinke uitdaging om dit slachtoffer veilig van de
vrachtwagen langs alle obstakels naar beneden te krijgen.

Bedrijfsongevallen

Bart van Walderveen, voorzitter van de EHBO vereniging, vertelt:
“Uit de oefening blijkt dat een goede kennis van EHBO ook binnen bedrijven belangrijk is om alert te kunnen handelen bij bedrijfsongevallen. Tijdens de oefening kwamen veelvoorkomende
ongevallen voor, zoals een werknemer die de slijptol niet volgens
veiligheidsvoorschriften vasthield. De slijptol kwam ongelukkig
in zijn arm terecht met een slagaderlijke bloeding en grote inwendige schade als gevolg. Taak was aan de EHBO-ers ter plaatse
om deze bloeding daadkrachtig en snel te stoppen.”

Nieuwe EHBO opleiding

De oefening was de aftrap van het nieuwe seizoen voor de EHBO
herhalingslessen. Voor mensen die nog geen EHBO hebben, start
EHBO vereniging Wilnis in oktober met een nieuwe EHBO opleiding op de woensdagavond. Inschrijven kan nog via het volgende e-mailadres: info@ehbowilnis.nl. Kijk voor meer informatie
over de opleiding op www.ehbowilnis.nl.

Meer informatie

KNV EHBO afdeling Wilnis verzorgt opleidings- en herhalingslessen voor het officiële EHBO-diploma inclusief verbandleer, reanimatie en AED. De EHBO-ers van KNV EHBO afdeling Wilnis worden
ingezet voor EHBO-hulpverlening bij diverse activiteiten, waaronder de Avond4Daagse, Wilnis Festival en sportevenementen.
Ga voor meer informatie over evenementen, de nieuwe cursus
en herhalingslessen naar www.ehbowilnis.nl.
www.ehbowilnis.nl

• Bestuurder van de heftruck blijkt een beroerte te hebben.

