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Sieraden in 
bosjes gevonden
Uithoorn - Enige tijd geleden 
was een inwoonster het slacht-
offer geworden van twee vrou-
wen die middels een babbel-
truc haar woning wisten bin-
nen te komen en er uiteinde-
lijk vandoor gegaan zijn met 
sieraden. Afgelopen zaterdag 3 
september is in Almere, in een 
bosje, een doosje met sieraden 
en diverse passen gevonden. 
Enkele sieraden bleken afkom-
stig uit Uithoorn. Afgelopen 
dinsdag 6 september zijn de-
ze eigendommen door de po-
litie teruggebracht naar de Uit-
hoornse.

Jongetje naar 
VU
Uithoorn - Op woensdag 31 
augustus rond half twaalf in 
de avond zijn de ambulance-
dienst en de politie gevraagd 
met spoed te gaan naar de 
Thamerlaan. Een tweejarig jon-
getje had iets ingeslikt en had 
moeite met adem halen. De 
medewerkers van de ambu-
lance hebben het kind onder-
zocht, maar vonden niets. Het 
jongetje is vervolgens per am-
bulance vervoerd naar het VU 
ziekenhuis voor een echo. De 
moeder is meegegaan. De am-
bulancedienst was met twee 
wagens aanwezig, net als de 
politie.

Brand in 
wooncaravan
Uithoorn - Op woensdag 31 
augustus om één uur in de 
middag is brand uitgebroken 
in de wooncaravan van een 
circus-medewerker. De wagen 
stond op het evenemententer-
rein aan de Randhoornweg. De 
televisie is waarschijnlijk door 
kortsluiting in de brand gevlo-
gen. De bewoners wisten de 
brand zelf te blussen. De tele-
visie is net als de stereo-instal-
latie zwaar beschadigd. Er zijn 
geen gewonden gevallen. De 
politie en de brandweer zijn ter 
plaatse geweest.

Geen krant?
0297-581698
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Gemeente Uithoorn

Uithoorn - In de editie van 31 au-
gustus van deze krant werd in een 
artikel melding gemaakt dat na con-
statering van asbest op het perceel 
Zijdelveld 56 de verwijdering hier-
van niet conform de geldende re-
gelgeving zou zijn geweest. Volgens 
de eigenaar van het naastliggende 
perceel (54), de heer Ton van den 
Haak, had de gemeente een merk-
waardig besluit genomen wat niet in 
lijn zou zijn met de geldende regel-
geving. Op basis van toezegging van 
de eigenaresse van het perceel nr. 
56 de asbestbeschoeiing niet ver-
der te slopen en afgaand op het ad-
vies van een door haar ingehuurde 
asbestdeskundige, besloot de ge-
meente op 7 juli jl. de handhavende 
maatregelen en sanctie op te heffen. 
Volgens Van den Haak kan dat niet 
zomaar omdat hij zegt tot op heden 

geen vrijwaring van het terrein te 
hebben ontvangen van een deskun-
dig en bevoegd bedrijf dat handelt 
conform NEN 2990. 
Het betreffende artikel was geba-
seerd op een weergave van feiten 
als vermeld in een aaneensluiten-
de documentatie op datum. Het eni-
ge stuk dat miste was het resultaat 
van een baggerspecie-onderzoek 
wat de eigenaresse van perceel 54 
heeft laten uitvoeren. Heeft de heer 
Van den Haak terecht de kat de bel 
aangebonden met een bezwaar en 
moet er blijvend handhavend wor-
den opgetreden? Is zijn vraag naar 
een vrijwaring terecht of mist er iets 
in de communicatie tussen partijen?

Hechtgebonden asbest
In een reactie geeft de gemeente via 
een ambtenaar, specialist in regel-

geving voor asbestverwijdering, de 
volgende toelichting: “Er dient even 
wat rechtgezet te worden. De heer 
Van den Haak krijgt geen bericht 
van vrijwaring omdat zijn terrein niet 
in het geding is. Het gaat over het 
perceel van nr. 56. Dit wordt van zijn 
terrein gescheiden door een bre-
de sloot. Als hij wil laten onderzoe-
ken of er ook op zijn terrein asbest 
ligt door toedoen van zijn buurvrouw 
moet hij onderzoek laten doen en 
zijn buurvrouw vervolgens aanspra-
kelijk stellen. De gemeente is daar 
geen partij in. Inderdaad is er op het 
terrein van nr. 56 in januari van dit 
jaar asbest aangetroffen door sloop 
van een stukje beschoeiing. Dat is 
ons gemeld en de gemeente heeft 
vervolgens actie ondernomen. 

Vervolg elders in deze krant.

Gemeente treft geen 
blaam bij asbestprocedure

STREEKMARKT UITHOORN 
AMSTELPLEIN

10 september, 11 - 16 uur

Uithoorn - Burgemeester Dagmar 
Oudshoorn heeft iets met koken en 
vooral met bakken van taarten en 
gebak. Vooral dat laatste is haar pas-
sie. Om die reden gaf zij zich ooit op 
voor het TV-programma ‘Heel Hol-
land Bakt’ van Omroep MAX waar zij 
door de voorronden kwam om deel 
te nemen aan de fi nale met negen 
andere collega-kandidaten. Met de 
eerste uitzending van het program-
ma op zondag 4 september. Hoe 
sneu was het voor haar dat zij reeds 
in de eerste afl evering als laatste in 
beoordeling eindigde en het Heel 
Holland Bakt-avontuur er voor haar 
al vroegtijdig op zit. Zij zal dus niet 
meer mogen deelnemen aan de vol-
gende ronde. 
Dagmar Oudshoorn had zich in eer-
ste aanleg duidelijk gekwalifi ceerd 
voor deelname aan dit programma 
omdat zij had laten zien wat voor 
lekkers zij kan bakken. Het is op het 
gemeentehuis genoegzaam bekend 
dat zij er heel goed in is. Toch ging 
het bij de eerste opdracht al mis. 
De gevulde cake in de vorm bleek 
niet gaar te zijn omdat de oven niet 
heet genoeg bleek en kwam bij het 
storten op de schaal in delen uit de 
vorm. Heel jammer, vooral omdat de 
juryleden meester patissier Robèrt 

van Beckhoven en culinair publicis-
te Jannie van der Heijden de smaak 
van het gebak wel op prijs stelden. 
Als tweede opdracht moesten de 
kandidaten ieder acht mergpijpjes 
maken wat verre van eenvoudig is en 
waar net zoals bij de gevulde cake 
de nodige eisen aan werden gesteld 
qua vulling, smaak en presentatie. 
Dagmar had er wel acht gemaakt 
maar het werd in het program-
ma niet helemaal duidelijk hoe zij 
het eraf had gebracht. Niet als win-
naar in elk geval. Het spektakelstuk, 
de prachtige rode marsepeintaart 
waarvoor Dagmar had gekozen, ging 
haar wel goed af al hoewel de jury 
daar niettemin een kritisch nootje 
bij had. Woensdagavond 7 septem-
ber om 21.25 uur bij Omroep MAX 
gaat André van Duin samen met di-
verse gasten en Dagmar Oudshoorn 
in ‘Smaakt naar meer’ nog een keer 
in op het eerste bakprogramma. Op 
de website www.heelhollandbakt.
omroepmax.nl blikt Dagmar terug op 
haar deelname waarbij zij zegt geen 
spijt te hebben van haar deelname 
en het ontzettend leuk te hebben ge-
vonden. Zij vindt het jammer dat ze 
niet heeft kunnen bewijzen dat ze 
wel degelijk goed kan bakken. Daar 
baalt ze een beetje van.

Burgemeester Dagmar 
Oudshoorn snel ‘uitgebakken’

Uithoorn - De provincie Noord-
Holland is akkoord met de aanleg 
van de busbaan langs de voorma-
lige N196. De busbaan loopt van 
Hoofddorp door Aalsmeer tot in 
Uithoorn. Naar verwachting is  de 
nieuwe busbaan in het voorjaar van 
2019 klaar voor gebruik.
De vrijliggende busbaan komt tus-
sen de kruising met de Fokkerweg 
(Haarlemmermeer) en de kruising 
met de Poelweg (Uithoorn) te lig-
gen. In het tracé zijn 5 rotondes op-
genomen. Bij 4 rotondes rijdt de bus 
echter recht door de rotonde heen. 
Door over het middeneiland heen te 
rijden wordt de busrit voor de rei-
ziger niet alleen sneller, maar ook  
comfortabeler. Alleen op de rotonde 
bij de Zwarteweg rijdt de bus met 
het verkeer mee. Bij de Fokkerweg 
wordt een knooppunt aangelegd 
om overstappen mogelijk te ma-
ken naar het Sternet van Schiphol. 
In Haarlemmermeer sluit de nieu-
we busbaan aan op het bestaande 
HOV tussen Hoofddorp en de Fok-

kerweg; in Uithoorn op het bestaan-
de HOV in Uithoorn.
 
Planning
Eind september tekenen gemeen-
te Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uit-
hoorn, Stadregio Amsterdam en 
de provincie Noord-Holland de sa-
menwerkingsovereenkomst voor 
de nieuwe busbaan. Het project is 
in nauwe samenwerking met de-
ze partijen tot stand gekomen. De 
provincie Noord-Holland neemt de 
uitvoering van de busbaan op zich. 
Begin 2017 is naar verwachting een 
aannemer geselecteerd en start de 
voorbereiding van uitvoering. De 
daadwerkelijke aanleg start in de 
loop van 2017. Volgens planning 
kunnen de eerste bussen in het 
voorjaar van 2019 over de nieuwe 
busbaan rijden.
 
Ontbrekende schakel 
Met de realisatie van de nieu-
we busbaan wordt de ontbreken-
de schakel in de zogenaamde Oost-

tak, de hoogwaardige busverbin-
ding tussen Hoofddorp, Aalsmeer 
en Uithoorn in de provincie Noord-
Holland, toegevoegd. Deze Oosttak 
is onderdeel van het OV-netwerk in 
de regio Hoofddorp-Aalsmeer-Uit-
hoorn–Schiphol dat onder de naam 
R-net in de noordelijke randstad 
wordt ontwikkeld. 

Provincie legt nieuwe 
busbaan aan

Uithoorn - In en om het monumen-
tale pand van Gerrit Rietveld heb-
ben vorig jaar allerlei activiteiten 
plaatsgevonden in het kader van 
het 50-jarig jubileum. Ook dit jaar 
is er weer aandacht voor deze we-
reldberoemde architect dankzij een 
kunstwerk dat op basis van zijn te-
keningen tot stand is gekomen. Om 
11.00 uur wordt het uit de doeken 
gedaan door wethouder Ria Zijlstra, 
die het namens de gemeente in ont-
vangst mag nemen. Een feestelijk 
moment om deze Open Monumen-
tendag mee te beginnen dus. 

Aansluitend is er vanaf 11.30 uur 
de gelegenheid om met Marius 
Schalkwijk ‘in de geest van Rietveld’ 
nog eens door het pand te wande-
len. Hij neemt u mee in de bijzonde-
re geschiedenis van kerk tot biblio-
theek en zal met u stilstaan bij vra-
gen over de toekomst van dit mo-
nument. Een bijzondere attractie is 
dit jaar de DVD-vertoning van de 
BIBLIOPERA in de fi lmzaal van De 
Hoeksteen om 13.00 uur. Een bui-
tenkansje voor wie ‘Het geheim van 
de Hoeksteen’ vorig jaar heeft ge-
mist of het nog eens wil beleven.

Open Monumentendag in 
De Hoeksteen



G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie adviseert 
burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering 
wilt bijwonen of meer informatie? meld 
u aan via (0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele 
commissievergaderingen en informatie 
over de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 sep-

tember 2016 t/m 13 oktober 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 44 en ontwerpbesluit Hogere 
waarde (Wet geluidhinder). Inzageperiode van 2 september 2016 t/m 13 okto-
ber 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling uitwerkingsplan Vinckebuurt, Beroepperiode 9 september 2016 
t/m 20 oktober 2016, Inlichtingen bij Wonen en Werken, R.A. Noorhoff, (0297) 
513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ho-

troom. Ontvangen 19 augustus 2016.
- Industrieweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

grondgebonden zonne-energiesysteem. Ontvangen 31 augustus 2016.
De Kwakel
- Cyclamenlaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

woning op de 1e verdieping. Ontvangen 22 augustus 2016.
- Iepenlaan 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 30 augustus 2016.
- Iepenlaan nabij 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning. Ontvangen 31 augustus 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het Midden 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

dakterras. Ontvangen 29 augustus 2016.
Thamerdal
Zijdelveld 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het verharden van een oprit. 

Ontvangen 8 augustus 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

gevelreclame. Ontvangen 18 augustus 2016.
- Herman Gorterhof 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

een zolderkamer naar een logiefunctie. Ontvangen 10 augustus 2016.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kin-

derdagverblijf.
- Jaagpad nabij 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

stal.

 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 noe-
men aanvraag:
De Kwakel
Hoofdweg 55, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-
staande bedrijfswoning ten behoeve van huisvesting van tijdelijke arbeidsmi-
granten.

 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.

W W W . U I T H O O R N . N L
Vervolg op volgende blz.

Op donderdag 22 september is de afdeling Burgerzaken (publieksbalie) 
tot 12.00 open. Vrijdag 23 september bent u weer welkom. Wilt u zeker 
zijn van een tijdstip dat u ons kunt bezoeken? Maak een afspraak via 
www.uithoorn.nl/afspraak 

Burgerzaken gesloten 
22 september

Rondje Stelling feestelijk 
geopend door Ria Zijlstra
Afgelopen zaterdag, 3 september 
2016, heeft Wethouder Ria Zijlstra 
bij Het Rondje Stelling 2016 het ka-
non mogen ontsteken, waarmee 
de fi etsers voor het Rondje Stelling 

2016 werden “weggeschoten”. Het 
startsein van een leuke fietstocht, 
waarbij de groene omgeving rond-
om Amsterdam en het Fort als mo-
nument extra belicht zijn.

Open Monumentendag 2016
Zaterdag 10 september 2016 is het 
Open Monumentendag. Ook in Uit-
hoorn en De Kwakel kunt u gratis 
de monumenten bezoeken. Tussen 
11.00 en 16.00 uur bent u van harte 
welkom. In De Hoeksteen, de Tha-
merkerk en Fort aan de Drecht zijn 
rondleidingen of bijzondere activitei-
ten. Verder kunt u ook een kijkje ne-
men in Brouwerij De Schans, Bras-
serie Du Nord, Geniet aan de Amstel 
en de theetuin bij de Tolhuissluis.
Bij de monumenten die van een OR-
code zijn voorzien, kunt u met een 
smartphone informatie ophalen van 
de website Oneindig Noord-Holland 
(www.onh.nl/nl-NL/gemeente/22/uit-
hoorn) 

Bij mooi weer is een fietstocht aan 
te bevelen. Die neemt u mee langs 
de mooiste plekken van De Kwakel 
en Uithoorn.

Onthulling kunstwerk
Open Monumentendag begint met 
het onthullen van kunstwerk door 
wethouder Ria Zijlstra. Het kunst-
werk is gerelateerd aan Rietveld. De 
onthulling is bij de vijver naast De 
Hoeksteen om 11.00 uur. 

Programma
Op www.uithoorn.nl vindt u het ver-
dere programma en tijden van Open 
Monumentendag in Uithoorn en De 
Kwakel.

Werkzaamheden 
Vuurlijn-West
Vanaf 12 september tot en met 23 
september werken we aan de weg 
in De Kwakel aan het gebied Vuur-
lijn-west. We gaan hier een fiets-
straat maken om de verkeersveilig-
heid te verhogen. Wij sluiten de weg 
voor het doorgaande verkeer in fa-
ses af. De omleiding staat met gele 
borden aangegeven. Vanaf 12 sep-
tember kunt u dan gebruik maken 
van de Drechtdijk, Boterdijk en van-
af 19 september van de Drechtdijk, 
Noorddammerweg. 

Drechtdijk
Vanaf 26 september tot en met 30 
september werken wij aan de Drecht-
dijk. Het gaat hier om asfaltonder-
houd en de aanleg van fi etsstroken. 
De weg wordt niet afgesloten voor 

doorgaand verkeer, maar u kunt hier 
wel hinder van ondervinden. U kunt 
dan gebruik maken van een alter-
natieve route via de Vuurlijn-West, 
Hoofdweg. Ook de pendeldienst van 
Arriva is hier op aangesloten. 

Kap bomen sportpark 
Randhoorn
Voor de aanleg van de nieuwe BMX 
baan op het sportpark Randhoorn 
worden 2 berken en 1 sierpeer (in 
de Groenstrook aan de oostzijde 
van het veld langs de wielerbaan) en 
10 veldesdoorns (in de brede groen-
strook aan de westzijde van het 
veld, tussen het veld en de bestaan-
de bouw aan de Noorddammerweg) 
gekapt. De BMX baan wordt aange-
legd op het oude trainingsveld van 
de Legmeervogels aan de Rand-
hoornweg.

WERK IN UITVOERING

Inspraakavond Uithoornlijn
De gemeenteraad van Uithoorn or-
ganiseert op woensdag 28 septem-
ber een speciale inspraakavond 
over de Uithoornlijn. Iedereen kan 
van deze gelegenheid gebruik ma-
ken om zich rechtstreeks tot de raad 
te richten.

Aanmelden
U kunt zich tot 21 september aan-
melden als inspreker bij de griffie 
van de gemeente Uithoorn via:
- griffi e@uithoorn.nl of
- (0297) 513 963 
 (tussen 10.00 en 14.30 uur) 
Bij grote belangstelling wordt mis-
schien een extra bijeenkomst geor-
ganiseerd. In dat geval is het moge-
lijk dat u op een andere datum dan 
de 28ste aan de beurt bent. U wordt 
hierover en ook over locatie en tijd-
stip, op tijd geïnformeerd. 

Besluitvormingsproces
Van 2 tot en met 29 juni 2016 vond 

een uitgebreide consultatieronde 
plaats waarbij iedereen kon reage-
ren op de uitkomsten van de onder-
zoeken en de voorkeursvariant. In 
totaal zijn er tijdens de consultatie-
ronde 363 reacties binnengekomen. 
Alle indieners van een reactie ont-
vangen in september een exemplaar 
van de reactienota per e-mail. Ook 
wordt het document op www.stads-
regioamsterdam.nl/uithoornlijn ge-
plaatst.

In het najaar van 2016 nemen de ge-
meenteraden van Uithoorn en Am-
stelveen, de regioraad van de Stads-
regio Amsterdam en Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Noord-Hol-
land een besluit over de Uithoornlijn. 
In de gemeente Uithoorn staat het 
onderwerp op de agenda voor extra 
vergadering van de commissie Wo-
nen & Werken op 5 oktober 2016 en 
een extra vergadering van de ge-
meenteraad op 13 oktober 2016.

Leerlingen en leerkrachten 
gaan aan de slag met techniek
Tijdens de Techniek Driedaagse op 
25, 26 en 27 oktober worden basis-
schoolleerlingen van de groepen 7 
en 8 uit De Ronde Venen, Uithoorn 
en Nieuwkoop uitgedaagd een knik-
kerbaan te ontwerpen waar knik-
kers zo lang mogelijk onderweg zijn 
langs een creatieve route en laat de 
knikkers onderweg een program-
ma op de computer in werking stel-

len. Ook leerkrachten gaan daar-
voor ontwerpen en programme-
ren en met deze opgedane kennis 
met de leerlingen op school aan de 
slag. Op 27 oktober 2016 wordt tij-
dens de Open-avond van de Tech-
niek Driedaagse in De Ronde Ve-
nen de winnende school bekend ge-
maakt.Voor meer informatie kijk op 
www.technetamstelenvenen.nl

Fietstelweek
Heel Nederland telt mee
Op 19 september start het grote na-
tionale fi etsonderzoek. Al onze fi ets-
bewegingen gaan we in kaart bren-
gen. Zo maken we van Nederland 
een nog fi jner fi etsland. Om mee te 
doen heb je alleen je fi ets, je mobiele 
telefoon en de gratis Fietstel-app no-
dig. Bovendien maak je ook nog eens 
kans op een kleurrijke nieuwe fi ets. 

Scholieren
Dit jaar roepen we ook middelba-
re scholieren op om deel te nemen 
aan het nationale fietsonderzoek. 

Zo brengen 
w e  o o k  d e 
veel gefietste 
routes richting 
scholen in kaart. 
Downloadt de app 
met zoveel mogelijk klasgenoten, 
maak zoveel mogelijk fietskilome-
ters. De klassen met de meeste ki-
lometers van de school maken kans 
op één van de drie helikoptervluch-
ten.

Doe mee!
Kijk op www.fi etstelweek.nl

De Kwakel
- Boterdijk achter 174, vergunning kabels en leidingen voor Stedin B.V. voor het 

maken van een gestuurde boring voor HL gasleiding ten behoeve van drie G4 
aansluitingen. Bezwaar t/m 22 september 2016.

- Verklaring van geen bezwaar aan J.G.H. Wegbrands voor het realiseren van 
een uitweg aan de Iepenlaan 52 te De Kwakel.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Park Krayenhoff fase B6, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen 

van drinkwaterleiding ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 14 septem-
ber 2016.

- Verklaring van geen bezwaar aan Muziekvereniging KnA voor een buitencon-
cert bij de fl ats in de Legmeer op zondag 25 september 2016.

Dorpscentrum
- Verklaring van geen bezwaar voor Artishock Events & Marketing voor de pas-

sage van de hardlopers van de DiaBeatit Run op zaterdag 1 oktober 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ontheffi ng geluidshinder voor het Drechtfort voor het afvuren van een kanon-

schot op zaterdag 3 september om 08.00 uur, om 09.00 uur en om 10.00 uur. 
Het kanonschot is het offi ciële startschot van de deelnemers aan het fi etseve-
nement Rondje Stelling.

Thamerdal
- Melding van een incidentele festiviteit op zondag 18 september 2016 van 

17.00 uur tot 22.00 uur bij Hotel Hengelsport, Zijdelveld 54.

 SUBSIDIEAANVRAGEN BELEIDSREGEL 9

Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012) heeft het col-
lege van Burgemeester en wethouders op 30 augustus 2016 beleidsregel 9 voor 
subsidieaanvragen 2017 vastgesteld met een fi nancieel voorbehoud. De beleids-
regels 1 t/m 8 en 10 t/m 13 zijn eerder vastgesteld.
Procedure structurele subsidie
Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele subsi-
dies 2017 die vallen onder beleidsregel 9 in te dienen tot uiterlijk 1 oktober 2016. 
De uiterste aanvraagdatum voor de structurele subsidies die vallen onder de ove-
rige beleidsregels is 1 september 2016.
Procedure incidentele subsidie
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de activitei-
ten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de subsidieregeling. 
De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand 
aan de start van de activiteiten te worden aangevraagd. 
Subsidie aanvragen
Er dient altijd gebruik te worden gemaakt van de offi ciële aanvraagformulieren, bij 
voorkeur het e-formulier (alleen in te vullen via Google Chrome). Het formulier is 
beschikbaar via het digitaal loket op de website van de gemeente: www.uithoorn.
nl, digitaal loket, alle producten. In het andere geval kunt u het formulier printen en 
per post opsturen aan Gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

 WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
- Daanen Altforst BV - Er worden breekwerkzaamheden verricht op de locatie 

Straatsburgfl at in Uithoorn waarbij een mobiele puinbreker in werking wordt 
gebracht. De duur van de werkzaamheden is 6 werkdagen tussen 07:0 uur en 
19:00 uur in de periode van 12 september 2016 tot en met 14 november 2016. 
Er zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op 
grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt 
geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van be-
roep.



w w w . u i t h o o r n . n l

Vervolg van vorige blz.

 Bekendmaking openBare Vergaderingen 
 welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

officiële mededelingen en Bekendmakingen
 Vaststelling uitwerkingsplan VinckeBuurt

Burgemeester en wethouders van Uithoorn; overwegende dat de raad van de ge-
meente bij besluit van 17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt heeft 
vastgesteld; dat het voornoemde bestemmingsplan op 23 april 2014 onherroepe-
lijk is geworden; dat in het bestemmingsplan een bestemming Wonen - uit te wer-
ken (artikel 9) is opgenomen, welke bestemming door burgemeester en wethou-
ders dient te worden uitgewerkt; dat het ontwerp-uitwerkingsplan Vinckebuurt met 
ingang van 16 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; dat de-
ze terinzagelegging is gepubliceerd en bekendgemaakt op de gemeentepagina 
van de Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website van de gemeente; 

dat gedurende de termijn van terinzagelegging belanghebbenden hun zienswij-
zen op het plan bekend konden maken; dat op voornoemd ontwerp uitwerkings-
plan geen zienswijze kenbaar zijn gemaakt; dat op grond van artikel 3.9a van de 
Wet ruimtelijke ordening burgemeester en wethouders binnen 8 weken na afloop 
van de termijn van terinzagelegging omtrent de uitwerking besluiten; gelet op ar-
tikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening;
Besluiten
- het uitwerkingsplan, als vervat in planindentificatiecode NL.IMRO.0451. 

uwvinkcebuurt-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
Uithoorn, 29 augustus 2016
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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 onderwer-
pen 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 verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Asbest
Hierbij maak ik bezwaar tegen 
het artikel dat vorige week in de 
nieuwe Meerbode is verschenen 
over de asbestverwijdering bij 
de buurvrouw van hotel Hengel-
sport. In het artikel wordt de ge-
meente verweten gemakzuchtig 
met de feiten om te gaan rond 
vermeende asbestvervuiling in de 
sloot tussen hengelsport en de 
buurvrouw. Het artikel ademt een 
sfeer van wantrouwen en achter-
docht uit zoals verwoord door de 
heer van den Haak, Aldus ont-
staat een beeld naar de lezer dat 
zowel de buurvrouw als de ge-
meente de asbestverwijderings-
regels aan hun laars lappen. Wat 
mij daarin stoort is dat de journa-
list in kwestie wel alle citaten en 
uitspraken van de heer van den 
Haak nauwkeurig opschrijft maar 
geen wederhoor toepast richting 

de gemeente en de buurvrouw. 
Zo is de lezer niet in staat om een 
afgewogen oordeel te vormen 
over wat er werkelijk aan de hand 
is. Want zoals we weten waar 
meer partijen in het geding zijn 
ligt de “waarheid” meestal ge-
nuanceerder dan de mening van 
één partij. Daar het stuk niet on-
dertekend is door de betreffende 
journalist die het verhaal van de 
heer van den Haak heeft geno-
teerd ga ik er vanuit de het stuk 
een redactionele verantwoorde-
lijk is. Ik wil daarom de redac-
tie aanraden voortaan wat zorg-
vuldiger met de journalistieke re-
gels om te gaan dan om klakke-
loos neer te pennen wat in dit ge-
val een zich benadeeld voelende 
burger naar voren brengt.

Bob Bouwhuis, AmstelhoekKlanten AH Zijdelwaard doneerden 
royaal hun statiegeldbon!
Uithoorn - Een fondswerving actie 
ten behoeve van verder onderzoek 
voor type-1 diabeten heeft in de pe-
riode juli en augustus maar liefst 
641,80 opgeleverd! Via een statie-
geld bonnenzuil konden de klanten 
van deze AH vestiging hun statie-
geldbon voor dit goede doel vrijwil-
lig schenken! 

Wat is type-1 diabetes? 
Eenvoudig gezegd is type-1 diabe-
tes een chronische ziekte veroor-
zaakt door een fout in het afweer-
systeem (auto-immuunziekte). Door 
deze fout worden cellen in de al-
vleesklier vernietigd (of ze verstop-
pen zich) waardoor de aanmaak van 
het hormoon insuline abrupt wordt 
gestaakt. Insuline is een levens-

noodzakelijk hormoon om de bloed-
glucosewaarde in een juiste balans 
te houden zonder grote schomme-
lingen en is nodig om energie te 
transporteren naar spieren en orga-
nen. Type-1 diabetes is dus duidelijk 
een andere vorm dan type-2 diabe-
tes die door ouderdom kan ontstaan 
maar ook door verkeerde voeding 
en te weinig bewegen. Kenmerkend 
voorafgaand de behandeling van ty-
pe-1 diabetes is; algehele malaise, 
vermoeidheid, extreme dorst, veel 
plassen, wazig zien en gewichts-
verlies. Dit alles vaak in combinatie 
met een jonge leeftijd. Als niet tij-
dig wordt ingegrepen dan kan de 
patiënt in coma raken. Na de diag-
nose dient direct gestart te worden 
met het extern toedienen van insuli-

Veel nieuws bij 
Multimate Uithoorn
Uithoorn - De zomer is nog niet 
voorbij, maar Multimate Uithoorn 
richt zich al volop op het komen-
de najaar met een aanvulling en 
toevoeging op een fi ks aantal pro-
ducten, waaronder ook die wel-
ke als nieuw in het assortiment 
kunnen worden gezien. Daaron-
der een hobbyafdeling met schap-
pen vol verschillende artikelen, in-
grediënten en typische gereed-
schappen voor knutselaars in de 
hobbysfeer (foto) van Pick-Up. Bij-
voorbeeld voor gebruik en toepas-
sing bij allerlei handwerken, (kunst)
schilderen (verven en penselen), het 
maken van letterbeelden, versierde 
kaarten, doosjes, huisjes, poppetjes, 
papieren kunstwerkjes (papierma-
ché), draadsculpturen, achtergron-
den, artikelen die je kunt gebrui-
ken bij het maken van diorama’s en 
dergelijke. Maar ook materialen en 
accessoires om bijvoorbeeld aller-
lei surprises te maken ter gelegen-
heid van Sint Nicolaas en de kerst. 
“Dat laatste lijkt nog ver weg, maar 
daar is nu al vraag naar,” laat be-
drijfsleider Lida den Hollander we-
ten. “Heel veel klanten die bij ons 
komen voor typische artikelen uit 
de bouwmarkt wat Multimate na-
tuurlijk in de eerste plaats is, vroe-
gen ons of er ook een afdeling hob-

by- en knutselartikelen was. Er blijkt 
vraag naar te zijn. Wel, die hobby-
afdeling is er nu sinds veertien da-
gen. Dat is kennelijk als een lopend 
vuurtje gegaan want er zijn al aar-
dig wat klanten voor geweest. Ook 
ouderen die thuis graag kunstzin-
nig willen knutselen, lopen nu onze 
bouwmarkt binnen omdat ze ervan 
hebben gehoord. Gezien de belang-
stelling overwegen we om het as-
sortiment verder aan te vullen.” 
Het credo van de bouwmarkt is 
‘hobby en doen’ en daarom past dit 
item volgens Lida goed in het to-
tale assortiment. “Wij verwachten 
er leuke resultaten mee te beha-
len en misschien dat we in het na-
jaar op een zaterdag ook nog een 
workshop surprises maken gaan or-
ganiseren voor mensen die dat voor 
ogen hebben, maar een beetje hulp 
nodig hebben om er wat handigheid 
in op te doen.”

We timmeren aan de weg
Een andere noviteit is een geheel 
vernieuwde verlichtingsstraat met 
een uitgebreide collectie wand- en 
hanglampen, plafonnieres, leeslam-
pen, bureaulampen ledverlichting 
en noem maar op. Met bewegings-
melders gaat de verlichting bran-
den zodra men de ‘straat’ binnen-

The Big Event bij Opel 
dealer Van Kouwen
Regio – Opel dealer Van Kouwen 
maakt het kopen van een nieuwe 
auto nu wel heel aantrekkelijk. Tij-
dens de spectaculaire show The 
Big Event, van 12 tot en met 17 sep-
tember, krijgt men 2.000,- extra in-
ruilwaarde op alles wat rolt of rijdt. 
Van driewielers tot kinderwagens, 
van skateboards tot speelgoed-
auto’s, van knikkers tot grasmaai-
ers, van bowlingballen tot biljart-
ballen. Naast de extra inruilwaarde 
krijgt één ieder die een nieuwe Opel 
koopt voor 500,- gratis brandstof en 
mag men voor 250,- aan Opel-ac-

loopt. Nog meer elektrisch nieuws 
is een toevoeging aan het assorti-
ment met elektrisch gereedschap 
van het merk PowerTools van Varo. 
Een uitstekende kwaliteit tegen be-
taalbare prijzen. Het is een geheel 
nieuwe lijn. “Je ziet, we timmeren 
bij Multimate hard aan de weg om 
onze klanten nog meer te kunnen 
bieden. Het assortiment wordt niet 
alleen steeds omvangrijker maar 
ook verfi jnder. Daarnaast werken 
we heel klantvriendelijk en klant-
gericht. Alle medewerkers hebben 
kennis van zaken en laten een klant 
nooit ‘zwemmen’ als die iets speci-
fi eks zoekt of technisch ergens mee 
zit. Hij of zij wordt altijd geholpen of 
goed geadviseerd. We proberen na-
tuurlijk alles wat een bouwmarkt te 
bieden heeft op voorraad te heb-

ben. En wat er onverhoopt niet is 
kan besteld worden,” aldus Lida die 
nog opmerkt dat er binnenkort ook 
weer uitverkoop (Sale) is bij Multi-
mate waar tal van artikelen voor een 
leuke prijs in de aanbieding worden 
gedaan om plaats te maken voor 
nieuwe producten en uitgebreide-
re collecties. Zoals dat o.a. geldt bij 
de rolgordijnen waarvoor een hele 
wand wordt aangepast en een aan-
vulling op het aanbod van tafelzeil 
(van 44 soorten naar 60). Dat laatste 
artikel is niet alleen sterk in trek bij 
particulieren, maar ook voor de ho-
reca een gewild artikel. Zo is Multi-
mate voortdurend in beweging om 
het assortiment aan te vullen en te 
vernieuwen, wat interessant genoeg 
is om er binnenkort weer eens op 
terug te komen.

ne via injecties of pomptherapie. Dit 
vergt een 24/7 management van pa-
tiënt, ouders en naasten. Denk al-
leen maar aan circa 2000 keer per 
jaar via een vingerprik een bloed-
suikermeting verrichten, voor het 
eten je koolhydraten tellen, re-
kening houden met sportieve in-
spanningen! Met deze informatie 
is een basis voor een juiste regu-
latie mogelijk. Helaas zijn er facto-
ren (stress, pubertijd, hormonen, in-
fecties, andere ziektes) die zich niet 
eenvoudig laten berekenen! Ouders 
van jonge kinderen moeten conti-
nu alert zijn op een te lage bloed-
suikerwaarde welke tot een ernsti-
ge coma kan leiden. JDRF interna-
tionaal (USA) is een foundation die 
40 jaar geleden is opgericht door 

ouders van kinderen met type-1 di-
abetes. In Nederland is in 2011 de 
Stichting JDRF (Juvenile Diabe-
tic Resource Foundation) opgericht 
en heeft in nog geen vijf jaar tijd 20 
miljoen kunnen besteden aan baan-
brekend onderzoek met zeer hoop-
gevende resultaten! Op de website 
www. jdrf.nl worden o.a. de actue-
le vorderingen vermeld! Ongeveer 
125.000 type-1 diabeten en 750.000 
naasten danken de klanten van Al-
bert Heijn Zijdelwaard, de bedrijfs-
leider en collegae, Multimate Uit-
hoorn (sponsor zuilen) en natuurlijk 
de media die bekendheid geeft aan 
deze ingrijpende chronische ziekte.
Hier wordt echter met uw steun aan 
gewerkt en helpt het JDRF haar 
doel “van type “ één naar type géén 
“ te verwezenlijken. Dit lijkt geluk-
kig geen utopie maar op termijn re-
aliseerbaar! Mocht u de zuil hebben 
gemist en ons toch willen helpen 
(fi nancieel of vrijwilligerswerk) zie 
dan onze website www.jdrf.nl

De Kwakel - Vanmiddag heeft we 
in De Kwakel ( Uithoorn) een fi k-
se botsing plaatsgevonden tussen 
twee auto’s op de kruising noor-
dammerlaan en de iepenlaan. Door 

een voorrangsfout zijn er twee ge-
wonden gevallen 

Foto : Davey Photography / 
Rob Franken

Uithoorn -  Ruim twee jaar gele-
den is het oude dorpscentrum ver-
rijkt met een tweede ontsluitings-
route via de Amsterdamseweg en 
het Thamerlint. De bomen begin-
nen volwassen te worden en het 
ziet er allemaal mooi uit. De ge-
meente heeft (zelfs zonder de slui-
ting van de Irenebrug) de behoefte 
van de bewoners van Uithoorn blijk-
baar goed ‘aangevoeld’, want nu al 
rijden er meer auto’s en motoren 
over het tracé dan toen het nog een 
gewone dorpsstraat was. De ge-
luidsoverlast aan met name de Tha-
merlaan was voor de verbouwing 
volgens een onderzoek van de ge-
meente al extreem. Samen met de 

gunstige effecten voor trillingen en 
verkeersveiligheid is daarom beslo-
ten om voor deze ontsluitingsweg 
een maximum van 30km/u in plaats 
van de standaard 50 km/u te laten 
gelden. ‘Helaas voor de aanwonen-
den is de leefbaarheid nog niet he-
lemaal zoals is beloofd. Twee jaar en 
de nodige snelheidsmetingen ver-
der is er vastgesteld dat een groot 
deel van de automobilisten (vaak 
ruim) te hard rijdt en dat snelheids-
bonnen uitdelen bij de politie geen 
prioriteit heeft. Ook vindt het college 
van B&W dat er nu wel genoeg geld 
is uitgegeven aan dit project. Maar 
eigenlijk zijn het automobilisten die 
de afspraken niet nakomen. Diege-

ne die bewust te hard rijden, soms 
bumper kleven, of zelfs schelden als 
een voorligger wel snapt wat de be-
doeling is. Zo heeft 30km/u op een 
stuk van 200 meter geen merkbaar 
effect op de reistijd en de weg is al-
leen zo mooi glad om de niet ge-
fundeerde huizen zo lang mogelijk 
in het dorpsmidden te hebben. En 
dus niet om Max Verstappen uit te 
hangen!  Door de lantaarnpalen van 
het Thamerlint te voorzien van een 
blijk van waardering hopen de be-
woners dat nog meer weggebrui-
kers zullen inzien dat de snelheids-
limiet niet zonder reden is ingesteld’. 
Aldus laten bewoners van het Tha-
merlint weten.

Apel aan de medeweg-
gebruikers Thamerlint

cessoires uitkiezen. “The Big Event 
strijkt in september 2016 weer in 
ons land neer”, vertelt Van Kouwen. 
“Ook wij doen mee aan deze groot-
scheepse voordeelshow. Het zal een 
drukte van belang worden bij ons 
in de showroom.” Via www.vankou-
wen.nl is een inruil-waardecheque 
aan te vragen. Die kunnen kopers 
van een nieuwe Opel tijdens de ac-
tieperiode van 12 tot en met 17 sep-
tember verzilveren wanneer ze hun 
eigen auto bij Van Kouwen inruilen. 
In de vestiging in Amsterdam Zuid-
oost kan deze ook nog op zondag 
18 september verzilverd worden.

Kans op mooie prijzen
Pieter van Beek van Van Kouwen 
Aalsmeer: “Mensen die met de in-
ruil-waardecheque bij ons komen, 
krijgen bovendien de mogelijkheid 
om deel te nemen aan onze The Big 
Event Roulette. Daarmee zijn mooie 
prijzen te winnen, zoals een acces-
soire-cheque ter waarde van �500,-
, een set winterbanden, een jaar-
abonnement op AutoWeek en een 
culinaire avond voor twee perso-
nen.”

Gratis brandstof
Voor de 500,- brandstof verstrekt 
Van Kouwen aan de koper van een 
nieuwe Opel een tankpas. Deze pas 
is tot een jaar na de aankoopdatum 
geldig. Daarnaast mogen Opel-ko-
pers voor 250,- aan extra accessoi-
res uitkiezen.

Fikse aanrijding in De Kwakel

20 dames en 20 heren gezocht
Regio - Instituut Périne pakt groots 
uit! Dit jaar duurt het Skin & Life-
style event twee dagen, tw. vrijdag 
16; Ultimate Skincare Friday en za-
terdag 17 september; Beauty Bou-
levard. Twee dagen die weer volle-
dig in het teken staan van beauty in 
de breedste zin van het woord. Voor 
de Ultimate Skincare Friday op vrij-
dag 16 september is Instituut Péri-
ne op zoek naar enkele mannen of 
vrouwen tussen de 30 en 60 jaar, die 
hun huid willen verjongen en verbe-
teren: heren en dames die het be-
langrijk vinden dat hun huid er goed 
uit ziet. Voor deze mensen heeft In-
stituut Périne een speciale selectie 
uit haar behandelingen gemaakt zo-
dat zij op vrijdag 16 september voor 
een zeer gereduceerd tarief ken-
nis kunnen maken met huidverbe-
tering op topniveau. Denk daarbij 
aan huidverstrakking, peelingbe-
handelingen, aanpak van fi jne lijn-
tjes, strakke Buik, billen en Benen 

waarin zij aangeven welke behan-
deling zij willen ervaren en waarom. 
Dit kan tot uiterlijk 10 september. 
Voor de behandelingen geldt een 
kleine vergoeding. Meer informatie 
over het skin & lifestyle event en uit-
leg over de Ultimate Skincare Friday 
is te vinden op www.perine.nl

en Gentlemen’s Special (huidadvies 
en behandeling speciaal voor men-
sen die net beginnen met een goede 
huidverzorging). Om in aanmerking 
te komen voor een van bovenstaan-
de behandelingen op vrijdag 16 sep-
tember kunnen de heren en dames 
een mail sturen naar info@perine.nl 



Uithoorn - Wil jij ook je EHBO di-
ploma halen en ben je op zoek naar 
een goede en fijne vereniging? Meld 
je dan aan voor de cursus bij de Ko-
ninklijke Nederlandse Vereniging af-
deling Uithoorn! Onze vereniging 
verzorgt al 63 jaar EHBO cursussen 
in Uithoorn. Onze lessen worden ge-
geven door enthousiaste en erva-
ren instructeurs die altijd met ple-
zier hun kennis en kunde willen de-
len. Op dinsdagavond 4 oktober 2016 
om 20.00 uur start de opleiding voor 
het diploma eerste hulp inclusief re-
animatie en AED training, de modu-
le EHBO kind en de module verband-
leer. In 15 lessen, die gegeven wor-
den in sport- en activiteitencentrum 
De Scheg, word je opgeleid tot eer-
stehulpverlener. Het lesgeld voor de 
cursus bedraagt € 190,-. Dit bedrag is 
inclusief cursusboek, verbandmateri-
aal en examenkosten. Veel ziektekos-
tenverzekeraars vergoeden (een deel 
van) de kosten van een EHBO oplei-
ding. Informeer hiernaar bij je verze-
keringsmaatschappij. Iedereen van-

af 16 jaar kan deelnemen aan deze 
cursus die afgesloten wordt met een 
internationaal erkend examen en di-
ploma. De cursus wordt gegeven vol-
gens de richtlijnen van Het Oranje 
Kruis. 

EHBO cursus reanimatie/
AED en Kind
Naast onze reguliere EHBO cursus 
en de herhalingslessen, geven wij 
ook de cursus reanimatie/AED en 
EHBO Kind. De eerstvolgende AED 
cursus bestaat uit twee avonden van 
2 1/2 uur en wordt gegeven op 31 ja-
nuari en 7 februari 2017. De cursus 
EHBO Kind wordt gehouden op 3 
dinsdagavonden namelijk: 7, 14 en 21 
maart 2017. Deze lesavonden duren 
van 19.00 uur tot 22.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op de website ht-
tp://ehbo-uithoorn.nl/cursus-ehbo.
html en meld je gelijk aan! Natuur-
lijk kun je ook contact opnemen met 
de secretaris van de vereniging: Ria 
van Geem, tel. 0297 – 560160 of via 
e-mail: ehbouithoorn@kabelfoon.net. 
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance,  
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

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

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-Amstelland 
wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Vita restaurant
U kunt op elke maandag, 
woensdag en vrijdag genieten 
van een warme maaltijd. De 
warme maaltijd wordt verzorgt 
door ’t Oventje en vindt plaats 
in de Bilderdijkhof. Elke week 
hebben we een andere menu-
kaart. Als u last heeft van een 
allergie laat dit ons van te vo-
ren weten en wij zorgen voor 
een aangepaste maaltijd. Kos-
ten bedragen 5,- per maaltijd. 
Tijd: 12.00 uur tot 13.00 uur. 

Zilveronlinecursus
De cursus start 22 September, 
maar de deelnemers worden 
15 September uitgenodigd 
voor een introductie ochtend. 
Er is nog plek! De lessen wor-
den gegeven op de donder-
dag ochtend van 10.00 uur tot 
12.00 uur, in de Bilderdijkhof. 
De groep bestaat uit maximaal 
acht deelnemers, waardoor er 
veel ruimte is voor persoonlij-
ke begeleiding door de twee 
docenten. Mocht u geen Ap-
ple- iPad hebben, dan kunt u 
er bij Vita-Amstelland één hu-
ren. De kosten voor de cursus 
bedragen 0,85 voor acht les-
sen

Geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van de 
maand, vanaf 13 september, 
kunt u mee doen met geheu-
genfitness. Dit is van 10.00 uur 
tot 11.30 uur. Hierbij kunt u uw 
geheugen op peil houden en 
zelf trainen door te puzzelen, 
meedoen aan quizzen en spel-
letjes op het gebied van ge-
heugentraining in groepsver-
band. Kosten 1,- exclusief kof-
fie/thee. Hulp bij iPad en lap-
top, internet/ email etc?! Vanaf 
19 september is Michiel iedere 
dinsdag aanwezig ( behalve de 
2e dinsdag v.d. maand) om u 
te helpen met allerlei compu-
tervragen. Kosten 1,- p.p.

COLOFON

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 advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
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

129e jaargang

oplagE: 14.900

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

EHBO: voor iedereen

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 10 
september organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige kienavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein.. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 

Opening Buurtkamer
De Kwakel
De Kwakel - Buurtkamer De Kwa-
kel is een nieuwe ontmoetingsruim-
te voor iedereen die zin heeft in een 
lekker kopje koffie en tijd heeft voor 
een praatje. Het is een gezellige 
huiskamer met vrije inloop voor al-
le leeftijden. Koffie of thee is de eer-
ste keer gratis, bij een volgend be-
zoek vragen we een bijdrage van € 
0,50 per kopje.
Buurtkamer De Kwakel is elke vrij-
dagmorgen van 10:00 tot ongeveer 
12:00 uur open. Buurtkamer De 

Kwakel is bedoeld om andere men-
sen te ontmoeten in een ongedwon-
gen sfeer. Er zijn kranten, tijdschrif-
ten, boeken aanwezig en spelletjes 
zoals Rummikub. Het is ook moge-
lijk om boeken mee naar huis te ne-
men en later weer terug te brengen.
De vrijwilligers van de Buurtkamer 
verwelkomen u graag op vrijdag 16 
september vanaf 10:00 in dorpshuis 
De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwa-
kel. Contactpersoon: Emmy Röling  
06-48729257.

KNA orkest en tavenu geven 
concert aan de Amstel
Uithoorn - Op zondagmiddag 11 
september geeft het orkest van Mu-
ziekverenigng KnA een concert aan 
de Amstel, tegenover Sjiek en Es-
planade. Het concert is gratis toe-
gankelijk, dus kom langs en zoek 
een plekje aan de Waterlijn van Uit-

hoorn! Het concert start om 14.00 
uur en zal ruim een uur in beslag 
nemen. Tijdens dit concert zal het 
Orkest van KnA een aantal stuk-
ken spelen samen met Tavenu uit 
de Kwakel. De samenwerking met 
Tavenu is in mei reeds gestart met 
een optreden tijdens het Midzomer-
nachtfestival in De Kwakel en nu 
dus in Uithoorn. Het repertoire be-
staat uit populaire muziek zoals The 
Pirates, Smoke on the Water, Bridge 
OverTroubled Water, Sailing, Frozen 
maar ook klassieke stukken zoals 
Admiral spirit en Marine’s March. 
Het orkest van KnA maakt zich op 
voor drukke tijden; zondag 11 sep-
tember het concert aan de Amstel, 
zondag 25 september is er een Open 
Dag en het Flatconcert in de Leg-
meer, op dinsdag18 oktober zal het 
orkest het HPE Maestro Concert be-
geleiden in de Schouwburg in Am-
stelveen en op zaterdag 5 november 
neemt het orkest deel aan een fes-
tival/wedstrijd in Bodegraven. Meer 
info: www.kna-uithoorn.nl

Repair Cafe Uithoorn 
weer open
Uithoorn - Hetv Repair Cafe Uit-
hoorn start weer op de eerste 
woensdag van de maand, dus van-
daag 7 september, van 13.00 uur 
tot 16.00 uur. In de volgende maan-
den zijn we paraat op de eerste èn 
derde woensdag. Zet onze site ht-
tps://sites.google.com/site/repai-
ruithoorn als favoriet of bladwij-
zer in Uw browser. Daar zetten zij 
steeds de actuele info op en hoeft 
U niet voor een dichte deur te ko-
men staan! Een groep van 10 re- Meezingkoor Uithoorn 

begint nieuw seizoen
Uithoorn - Het meezingkoor Uit-
hoorn begint op dinsdag 6 septem-
ber haar nieuwe seizoen. Dit Neder-
landstalige koor zal flink aan de bak 
moeten want er staat al voor zon-
dag 2 oktober een optreden op het 
programma . Tijdens het koren-
marathon in het Crowntheater in 
Aalsmeer verzorgt het meezingkoor 
Uithoorn een optreden tussen 14.30 
uur tot 15.00 uur en tussen 16.00 
uur tot 16.00 uur in de zaal “Down 
Under”. Zoals de naam al doet ver-
moeden is Meezingkoor Uithoorn 
een meezingkoor waar iedereen aan 
mee kan doen. Er is geen lidmaat-
schap, er zijn geen stemtesten, er is 
geen leeftijdsgrens, je kan gewoon 

langskomen. Het repertoire vari-
eert van smartlappen, Amsterdams, 
maar ook andere Nederlandstali-
ge liedjes van b.v. Willeke Alber-
ti, Anneke Gronloh, Johnny Jordaan 
en alles wat leuk, maar vooral ge-
zellig is. Mooi zingen is niet nodig, 
enthousiast zingen wel. Elke 1e en 
3e dinsdagavond kunt u meezingen 
tussen 20.00 - 22.00 uur in wijkcen-
trum Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Er 
zijn ca. 50/60 meezingers. Het mee-
zingkoor staat onder leiding van di-
rigente Marja Spaans en wordt mu-
zikaal begeleid door de accorde-
onisten Louise Prins en Wim Hol-
la. Voor meer informatie www.mee-
zingkooruithoorn.nl

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 41

STICHTING DE KWAKEL Toen & NU 10 JAAR
Het eerste lustrum van 10 jaar is een feit: op 7 september 2006 zag 
Stichting De Kwakel Toen & Nu het daglicht. De stichting wordt breed 
gedragen binnen de Kwakelse gemeenschap. Hiervan getuigen niet al-
leen de zeer populaire Nostalgische Avonden in het dorpshuis, óók de 
vele bijdragen in vorm van foto’s, fi lmpjes en verhalen vanuit de bevol-
king geven de grote betrokkenheid aan van vele Kwakelaars. 

Tijdens de Nostalgische Avonden van dit jaar, op 23 september en 7 
oktober, zal ook een eigen feestelijke terugblik plaatsvinden op de ver-
richtingen van de stichting in het afgelopen decennium. Naast uiter-
aard een aantal nieuwe items op de site.
De Nostalgische Avonden zijn op vrijdag 23 september en 7 oktober, 
19.30 uur in het dorpshuis. Wees er snel bij, vol is vol! Kaarten kunt 
u vanaf heden bestellen bij Dirk Plasmeijer, tel. 0297-563335 (tussen 
18.00-19.00 uur) of via de mail: dp@de-kwakel.com 

HEMA Uithoorn heropent!
Uithoorn - De afgelopen dagen is 
er hard gewerkt in HEMA Uithoorn, 
de winkel is geheel verbouwd. In een 
aantal dagen heeft de winkel een 
hele transformatie ondergaan. On-
ze nieuwe HEMA ziet er prachtig uit 
en zorgt ervoor dat de klant weer fijn 

kan winkelen. Het enthousiaste team 
verwelkomt u graag in de vernieuw-
de winkel op woensdag 7 september. 
De feestelijke officiële opening vindt 
plaats op donderdag 8 september. 
Kom gezellig een kijkje nemen en 
profiteer van een leuke kortingsactie!

paratie-vrienden, op technisch en 
textiel gebied, bekijken met U of 
de electronica(laptop, dvd spe-
lers), platenspelers! , fietsen, klok-
ken, lampen, kleding enz. hersteld 
kunnen worden en dus niet weg-
gegooid hoeven te worden. Advies, 
tips en info over andere opties krijgt 
U er gratis bij. Ga na of het U de 
moeite waard is, kom dan langs en 
laat U verrassen. 75 % is tot nu toe 
steeds gelukt. U kunt ook een be-
drag, wat het U waard is, deponeren 
in de daarvoor bestemde donatie 
pot. Weg brengen naar het Ceres of 
scheidingsdepot is pas een volgen-
de ronde. Koffie en thee staan klaar. 
Adres : ‘t Buurtnest te Uithoorn, Ar-
thur van Schendellaan 59, 1422 LB.

we beginnen om 20.00 uur Op de-
ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende envelop-
pen. De opbrengst van deze avond is 
bestemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionarissen.
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Uithoorn - Komende maand 
viert winkelcentrum Amstelplein 
hun 25 jarig bestaan. De gehe-
le maand zijn hiervoor op woens-
dag leuke activiteiten voor de kin-
deren en voor de ouderen is er 
weer een bekende geweldig ac-
tie waarbij iedereen de kans heeft 
om een prachtige prijs te winnen. 
Deze actie heeft de naam meege-
kregen: HIERRR MET JE KASSABON. 
Van 1 tot en met 25 september 
maakt u kans om het aankoop-
bedrag van uw kassabon terug 
te winnen! Onder alle deelnemers 
worden ook nog eens 150 prijzen 
verloot waaronder een elektrische 
fi ets, een reischeque ter waarde 
van 500 euro en 250 euro, een te-
levisie, muscicalkaartjes enz, enz. 
Hoe het werkt? U doet uw bood-
schappen, u zet achter op de kas-
sabon uw naam en adres enz en 
levert deze in bij het winkelcen-
trum of upload uw kassabon via
www.winkelcentrum-amstelplein.nl
Houd uw mail in de gaten, want 

iedere week is er een trekking. Op 
1 oktober worden onder alle in-
geleverde bonnen dec150 prij-
zen verloot. Let op... u moet dan 
wel aanwezig zijn tussen 16.00 en 
17.00 uur
Zaterdag gaf burgemeester Dag-
mar de aftrap met het aansnij-
den van een overheerlijke taart, 
die werden uitgedeeld aan de be-
zoekers. 

Winnaars vakantie foto's
Het is al maanden feest bij Am-
stelplein. Zo was er ook de ac-
tie, maar je mooiste vakantie fo-
to waarbij de drie mooiste een 
waardencheque wonnen van 
maar liefst 250,00 euro. Twee van 
drie winnaars hadden gehoor ge-
geven aan de uitnodiging om za-
terdag aanwezig te zijn voor de 
uitreiking van de prijs, welke ook 
de burgemeester uitreikte. De 
winnaars zijn geworden: Corry 
Boot, mevrouw Buskermolen en 
mevrouw van Adrichem

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

 

START VAN 25 JARIG JUBILEUM
WINKELCENTRUM AMSTELPLEIN





 
08   Nieuwe Meerbode  •  7 september 2016

Heerenlux 
Verven 
sponsor 

Biljartclub 
de Merel

De Ronde Venen - Heerenlux Ver-
ven van top kwaliteit zal via CTM BV. 
(Commercial & Technical Manage-
ment) ook 2016-2017 de hoofd-
sponsor zijn van Biljart Club de Me-
rel uit Vinkeveen. B.J.C. de Merel /
Heerenlux zal de naam ook dra-
gen op haar kleding tijdens de Ron-
de Venen competitie en op de club-
avonden, de Merel bestaat op dit 
moment uit 30 leden en kan er nog 
wel wat leden bij hebben, zowel he-
ren als dames zijn van harte wel-
kom, de speelavond is op dinsdag 
en de aanvang van de avonden is 
20.00 uur en we starten op dins-
dag 30 augustus met de competi-
tie voor meer informatie kan u zich 
wenden naar Cafè de Merel Arken-
park MUR 43 3645 EH Vinkeveen 
tel. 0297-263562 of 0647944950 of 
0647944949 of E-mail thcw@xs4all.
nl.

UWTC-BMX weer op dreef
Uithoorn - Afgelopen zondag 28 
augustus ging na de zomerstop het 
circus van de BMX West-afdeling 
weer van start. Deze dag waren we 
te gast bij de FCC Spuicrossers in 
Oud-Beierland; net nog in de regio 
West. Natuurlijk was iedereen ex-
tra geïnspireerd door de fantasti-
sche prestatie van de Nederland-
se BMX-ers in Rio tijdens de Olym-
pische Spelen; met name het zilver 
van Jelle van Gorkom. 
Toen we arriveerden had het net 
flink geregend en ge-onweerd, 
maar de rest van de dag was het 
fantastisch weer. Dus dat kan de 
pret niet drukken. Vandaag waren 
meer dan 30 actieve leden van de 
UWTC, die haar basis heeft in Uit-
hoorn en de meesten van hun re-
den voor een plaats in de finales. Bij 
BMX is er namelijk de regel dat de 
eerste acht gekwalificeerde BMX-
ers rijden in de A-finale. De “best 
of the rest” rijdt de B-finale; plaat-
sen 9 tot en met 16. En dat per leef-
tijdsklasse.

Allerjongste
In de allerjongste klasse (boys 6 
jaar) is Gino Soede een vaste kracht 
en werd tweede. Een nieuwe rijder 
is Jens Lang, wiens broer Mika van 
10 jaar al lange tijd op de BMX rijdt. 
Jens werd maar liefst eerste in de 
B-finale. Bij de boys 7-girls 8 reed 
Mitch van der Steegt naar een ze-
vende plaats in de A-finale; Sophie 
Mastenbroek werd 4e in de B. Vi-
go Klijn werd vijfde in de B-finale bij 
de boys 8; De jongens van 10 strij-
den keihard met elkaar. Naast Mika 
Lang 3e in de A; Jur de Beij 2e en Bo 
Versteeg 3e in de B. Mika Klijn reed 
drie manches maar haalde helaas 
niet de finales. Ook de Boys 11-Girls 
12 is druk bezocht door onze regi-
onale sporters. Jessy Soede werd 
tweede, Daan Corts, vijfde, Joël Rij-
deker, zesde. Alec van der Mast had 
wat pech maar werd eerste in de B-
finale, gevolgd door Jennifer Maer-
ten tweede.

Jongens
Jongens 12 jaar: Brian Worm werd 
vijfde; Rico van Saase werd vijfde in 
de B-finale; Sander van der Bosch 
haalde de finale helaas niet. Boys 13 
jaar: Tonko Klein Gunnewiek werd 
derde, Max de Beij vijfde en Jochem 
van der Wijngaard zesde. Melvin 
van der Meer haalde het niet in de 
finale. Helaas kwam zijn zus Priscilla 
bij de Ladies 15+ al gelijk hard ten 
val en was uitgeschakeld. Heel veel 
sterkte met je herstel. Boys 14 jaar: 
Jordi den Hartog werd nog net acht-
ste in de B-finale. Hierin werd Brian 
Boomkens eerste, maar hij had pech 
in de halve finale. Normaal rijdt Bri-
an die nog 12 jaar is heel vaak in de 
A-finale. Nu eindigden Izar van Vliet 
Garcia als derde en Jeffrey Maer-
ten als vijfde. Boys 15 jaar is ook uit-
stekend vertegenwoordigd. Maar-
ten van der Mast werd vijfde en Ke-
vin Boomkens zesde. In de B-fina-
le: Flip van Walraven derde, Jimmy 
van Woerkom vierde en Jesse van 
Hattem achtste. Jeffrey Koeleman 
haalde de finales niet. Bij de Boys 
17 rijdt Bart van Bemmelen (15 jaar 
oud!) altijd op een eerste plaats. 
Bart werd tweede bij de Europese 

Korfbal dames 
ontbreken
De Kwakel - Een groot gemis noe-
men ze het. De heren van het nieuw 
opgerichte korfbalteam in De Kwa-
kel zoekt vrouwelijke leden. Korf-
bal is immers een ‘gemengde’ 
sport. “Zonder dames in ons korft-
balteam zijn we geen officieel ver-
enigingsorgaan dat deel kan nemen 
aan de landelijke competitie.”, aldus 
de heer Hogewerf, die als spelend 
bestuurslid, zich hard maakt voor de 
sport die in De Kwakel tot op heden 
nog geen voet aan de grond heeft 
gekregen. Hogewerf over de keu-
ze voor korfbal: “We zijn ambitieus 
én gevoelsmensen... en bij onze ge-
meenschap is het gevoel goed! Met 
de oprichting van dit team denken 
we het hoogste te kunnen bereiken 
en onszelf maximaal te kunnen ont-
wikkelen”. Tijdens ons gesprek over 
korfbal, De Kwakel en allerhan-
de dorpse aangelegenheden is wel 
duidelijk dat de heren niet over één 
nacht ijs gaan. De gedrevenheid 
straalt van de heren af. Met een bij-
na vurige blik in de ogen wijdden 
ze volmondig uit over hun geliefde 
sport en het gebrek aan het andere 
geslacht in hun team; een vereistte 
bij deze sport. Om hun wens kracht 
bij te zetten, zullen de heren tijdens 
het plaatselijke dorpsfeest begin 
september dan ook groots uitpak-
ken om nieuwe (vrouwelijke) leden 
te werven. Op de vraag of de ver-
eniging op gaat in de lokale sport-
club KDO heeft de voorzitter nog 
geen duidelijk antwoord klaar: “We 
staan zeker open voor een vergaan-
de samenwerking”, volgens pen-
ningmeester Pouw. “Het enige pro-
bleem kan zijn dat het korfbal ande-
re omgangsvormen met zich mee-
brengt en we moeten daarover nog 
tot overeenstemming komen met 
het bestuur van de Kwakelse club.”

Kampioenschappen vorige maand 
in Italië en heeft zijn zinnen gezet 
op een deelname aan de Olympi-
sche Spelen over vier jaar. Joey Nap 
werd tweede in deze A-finale. In de-
ze leeftijdsklasse werd ook een B-fi-
nale gereden met Thomas van der 
Wijngaard op de tweede plaats en 
Roberto Blom (na pech in de halve 
finale) als derde en Michiel Jansen 
als vijfde. Ook Lars Wiebes reed nog 
de B-finale en werd zevende. Max 
Bouwmeester haalde in deze leef-
tijdscategorie helaas niet de finales. 
Er wordt altijd ook nog gereden op 
iets grotere fietsen, de Cruisers. Ro-
berto Blom is daarbij vijfde van de 
wereld! In Oud-Beijerland werd hij 
gewoon weer eerste. Gelijk gevolgd 
door Mike Veenhof; Sven Wiebes 
werd vijde. De cruisers zijn vooral 
geschikt voor wat oudere sporters 
en zelfs veertig-plussers uit de re-
gio Uithoorn rijden daarop en be-
halen goede resultaten. Gaby Paans 
werd tweede, Eelco Schoenmakers 
derde en Wim Pieterse, 63 jaar, werd 
nog zesde. Fantastische prestatie 
van hem, maar natuurlijk voor alle 
UWTC-ers. Volgende week gaat het 
BMX-west circus naar Heiloo.

Open lesweek dansen bij Colijn
Regio - In de week van 12 t/m 16 
september is het weer Open Les-
week bij Danscentrum Colijn. Ieder-
een mag vrijblijvend meedoen aan 
de lessen die hen leuk lijkt. Nieuw 
dit seizoen zijn de Hiphop en Break-
dancelessen van docent Shailesh 
voor kinderen vanaf 8 jaar, en tie-
ners. Ook zal Shailesh de Street-
jazz Adults voor zijn rekening ne-
men. Daarnaast natuurlijk de ver-
trouwde en bekende dansvormen 
zoals Modern Ballet, Popshowdan-
ce, Kleuterballet en Klassiek Bal-
let. De docenten van Danscentrum 
Colijn staan weer te trappelen om 
‘hun’ leerlingen weer een jaar met 
veel plezier en prachtige dansen te 
bieden. 
Er wordt natuurlijk weer toegewerkt 
naar de Theatershow aan het einde 
van het seizoen in het theater van 
Cultuurcentrum Griffioen in Amstel-
veen.

Ballet
Axel en Heleen timmeren lekker aan 
de weg met de balletafdeling. De 
leerlingen weten de weg naar het 
danscentrum steeds beter te vinden 
en dat mag ook wel; reeds 20 jaar 

bieden zij naast de stijldanslessen 
ook balletlessen aan in de ruimste 
zin van het woord. Heleen: “In de-
ze tijden is het lastig voor onderne-
mers in het algemeen om hun be-
drijf goed draaiende te houden. Dat 
is voor ons niet anders. Wij zijn al-
tijd blijven geloven in en vasthou-
den aan kwaliteit: goede facilitei-
ten en vooral goede, HBO opgelei-
de, docenten. We merken steeds va-
ker dat mensen dit waarderen en er 
ook naar op zoek gaan. Wanneer ze 
hun kind in een jaar tijd ongelovelijk 
zien groeien in hun kunnen en tech-
niek maar ook wat betreft hun per-
soonlijkheid, ontdekken ze pas hoe 
belangrijk goed opgeleide docenten 
zijn voor de ontwikkeling en het ple-
zier van hun kind. Daar doen we het 
voor. En het mooiste is nog: het kost 
niks extra!” Op zondag 18 septem-
ber zal de opening plaatsvinden van 
het jongste project: de Jeugd The-
aterSchool Uithoorn, door niemand 
minder dan Marc Forno. Een sa-
menwerkingsverband tussen Axel 
en Heleen en Danny Nooy en Rob-
bert Besselaar. Voor meer informa-
tie: www.dansenpartycentrumcolijn.
nl en www.jtsu.nl.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Zomerbridge oase van
De Legmeer
Uithoorn - Al vielen de mussen 
spreekwoordelijk van het dak, de 
voor laatste avond zomerbridge 
werd verkwikt door de zeer aange-
name koelte van Party centrum Co-
lijn. De drie lijnen konden zo voor-
treffelijk aan hun trekken komen, 
zoals eigenlijk al de hele zomer het 
geval is. Van deze omstandighe-
den profiteerden ,“Old bridgers ne-
ver die”, Rie Bezuijen & Ria Wezen-
berg het meest door in de C- lijn 
met 64,32% het hoogste percenta-
ge van deze avond te behalen. An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers mikten ook op een zestiger en 
maakten dat met 60,16% ook he-
lemaal waar. Irene Hassink & Hen-
riëtte Omtzigt bleven hier net on-
der, maar met 59,24% konden ze 
best voor de dag komen. Adrie & 
Ko Bijlsma kwamen op vier uit met 
54,95% en Riet Beijer & Thea Sam-
son sloten de top af als vijfde met 
54,43%. In de B- lijn vielen ook twee 
zestigers te bewonderen. Anton 
Berkelaar & Ada Keur waren met 
61,98% Nico Koning & Jan Streng, 
die op 61,46% eindigden, net iets 
te slim af. Als derde paar kwamen 
Ans Bruggeman & Elly Degenaars 
door met een keurige 58,33%, ge-
volgd door René de Jong & Tineke 
Schreurs die 55,21% scoorden. 

Loten
Hier sloten Bep Verleun & Ria van 
Zuylen het beste deel van de lijn af 
met 51,04%. De eredivisie van de-
ze avond werd gedomineerd door 
Ruud Lesmeister & Cora de Vroom 
die met 62,50% er geen enkele twij-
fel over lieten bestaan wie het spel-
letje het beste beheersen. Echter 
moet gezegd worden, Geke Ludwig 
& Margot Zuidema gaven ook zeer 
goed partij en bemachtigden zo 

Deen Supermarkten Sponsort 
het Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdag 25 augus-
tus organiseerde de plaatselijke Jeu 
de Boulesclub “Het Wilgenhofje” De 
Kwakel, het eerste Jeu de Boules 
toernooi, seizoen 2016-2017 dat ge-
sponsord word door een Kwakelse 
ondernemer. Deze middag schonk 
supermarkt keten Deen, met als 
bedrijfsleider een geboren Kwake-
laar Ard van Egmond, hij vond het 
leuk om als ras echte kwakelaar 
deze middag de prijzen te mogen 
sponsoren, een hoofdprijs,10 waar-
debonnen, die bij zijn bedrijf inge-
wisseld kan worden en een poedel-
prijs, waar wij hem zeer dankbaar 
voor zijn. Supermarkt Deen met 
als vestiging Uithoorn, is een ke-
ten van top kwaliteit in Noord Ne-
derland, bij hun vind je al je dage-
lijkse boodschappen en meer. Het 
was prachtig weer, 30graden 16 

deelnemers(sters), er werden drie 
ronden gespeeld, met veel strijd en 
ook goede winnaars.
De prijzen werd gewonnen door 
1e Tiny Rentenaar 3+14. 2e Joke 
v.d. Wal 2e 2+13. 3e Lien kouwen-
hoven 2+8. 3e Andre de Jong 2+8. 
5e Jan Egberts 2+7. 6e Wil Kennis 
2+5. 7e Anno v.d. Wal 2+2. 7e An-
nie de Jong 2+2. 9e Rie Hoogerwerf 
2-0. 10e Thera Winter1-3. 11e Mien 
Breuren 1-5. 12e Mien de Jong1-6. 
13e Tan Bartels. 14e Koos van Leeu-
wen. 15e An Bartels.16e Tiny Wijn-
koop.
De Jeu de Boules club ”Het wil-
genhofje” De Kwakel kan weer te-
rug kijken op een zeer geslaagd 
toernooi. Het volgende toernooi zal 
gehouden worden donderdag 22 
september,dat gesponsord wordt 
door E markt.

Beker avontuur voor 
Legmeervogels afgelopen
Uithoorn - Voor het eerste zonda-
gelftal is het beker avontuur na drie 
duels al afgelopen. Vier punten uit 
drie duel is niet genoeg om de 2e 
ronde te halen. Legmeervogels 2 
is na dit weekend nog volop in de 
strijd. Met twee wedstrijden gewon-
nen en zes punten gaat Legmeervo-
gels in deze poule aan de leiding. Er 
is nog een duel te gaan aanstaan-
de woensdag thuis om 19.30 uur 
Legmeervogels 2 tegen Zeeburgia 
2 Legmeervogels 1 heeft uit de drie 
duels maar vier punten weten te ha-
len. Er is begonnen met een 1-2 ne-
derlaag, thuis tegen FC Aalsmeer 
zaterdag 1. Het tweede duel thuis 
tegen DOSR is geëindigd in een ge-
lijkspel 2-2. 
Legmeervogels nemen wel de lei-
ding door een treffer van Jany-
ro Purperhart. Helaas komen de 
gasten nog voor de rust op gelijke 
hoogte. Een vrije trap net buiten het 
16-metergebied voor DOSR wordt 
dusdanig van richting veranderd dat 
de Legmeervogels doelman Dono-
van Partosoebrote kansloos is 1-1. 
De tweede helft begint met de af-
trap van DOSR en vanuit deze situ-
atie ligt de bal binnen 23 seconden 
tegen het net en kijkt Legmeervo-
gels tegen een 1-2 achterstand aan. 

Gelijk
Dan met nog tien minuten te gaan 
is het Dennis Bakker die voor Leg-
meervogels weet te score 2-2. Ver-
der kan Legmeervogels geen pot-
ten breken en eindigt dit duel in 2-2. 
Het derde en laatste duel in deze 
poule is dan een uitwedstrijd tegen 
de zaterdag 1 van CSW. In de 8ste 
minuut een aanval van CSW. dan 
komt aanvallen Janyro Purperhart 
zijn verdedigers te hulp maar dit 
doet hij zo klungelig dat de scheids-
rechter niets anders kan doen dan 
SCW een strafschop toe te kennen. 
Menno v.d.Leeden weet dit buiten-
kansje te benutten en brengt SCW 
op een 1-0 voorsprong. Legmeervo-
gels wakker geschud gaat toch wel 
iets beter voetballen en creëert een 
paar kansjes niet meer en niet min-
der. Bij de rust leidt CSW nog steeds 
met 1-0. In de tweede helft probeert 
Legmeervogels om langszij te ko-
men maar het is CSW dat de meeste 
kansen krijgt om verder weg te lo-
pen. Hier wordt dan geen gebruik 
van gemaakt. De laatste tien minu-
ten van dit duel van dit duel is voor 
Legmeervogels. In de 85ste minuut 
wordt het door toe doen van Ste-
fan Tichelaar 1-1 en in de blessure 
is het Tim Correia die de winnende 

treffer weet te score voor Legmeer-
vogels 1-2. De eindstand in de pou-
le is 1. CSW 3-6. 2 FC Aalsmeer 3-6. 
3e Legmeervogels 3-4 en 4e is ge-
worden DOSR met 3-1 

Legmeervogels 2
Het eerst duel voor Legmeervo-
gels 2 thuis tegen Zeeburgia 2 kon 
geen doorgang vinden. een stort-
vloed aan regenwater maakte ook 
de kunstgrasvelden onbespeelbaar. 
Dit duel wordt ingehaald op woens-
dag 31 augustus om 19.30 uur in-
gehaald. Donderdag 25 augustus 
is wel doorgegaan Legmeervogels 
2 tegen FC Abcoude 2. Legmeer-
vogels winnen dit duel toch nog 
vrij eenvoudig met 5-1. Jasper Bur-
gers is dan met drie treffers de man 
van de wedstrijd. Mels Bos en Daan 
van Huffel weten eveneens het net 
te vinden. Het tweede duel zondag 
28 augustus ging uit tegen Roda’23. 
Legmeervogels trekken na 90 minu-
ten aan et langste eind. Twee treffer 
van Jasper Burgers waren genoeg 
om als overwinnaar van het veld te 
stappen. Roda’23 stelde hier slechts 
een treffer tegenover. Roda’23 2 te-
gen Legmeervogels 2 is dan ook ge-
eindigd in 1-2.De stand van zaken 
in deze poule is nu 1.Legmeervogels 
2 met 2-6. 2.Zeeburgia 2 met 2-3 
3.FC Abcoude 2 met 3-3 en Roda’23 
2 met 3-3 bij gelijk eindigen in de-
ze poule is het dielsaldo doorslag-
gevend. Legmeervogels staat op +5. 
Zeeburgia staat op -1.

exact 60% als tweede. Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter konden de 
57,50% als derde goed gebruiken 
om een mindere score in de totaal-
stand van deze zomer weg te poet-
sen. Joop van Delft maakte zijn faam 
als bridgedocent in het Rondeveen-
se waar door met Frans Kaandorp 
met 57,50% vierde te worden en 
plek vijf was voor Wim Slijkoord & 
Johan Le Febre die op 55,83% kwa-
men. De laatste avond zomerbridge 
staat al weer op de rol en zo heeft 
u nog maar één kans om de zo-
merbridgesfeer te kunnen proeven. 
Wanneer u na deze zomer vindt dat 
er toch nog wel iets aan uw bridge 
kunde schort, dan biedt het Spelpeil 
Ontwikkelingsprogramma (SPO) u 
de kans deze leemte op te vullen. 
Vanaf zaterdagochtend 29 oktober 
geven de Legmeer leden André van 
Herel, Cora de Vroom en Ruud Les-
meister u daar de kans toe in Sport-
hal de Scheg. Voor inlichtingen e- 
mail: andrevanherel@gmail.com, te-
lefoon 06-15115388. Om de laatste 
avond zomerbridge te kunnen mee-
maken en wie wil dat nu niet, kunt 
u inschrijven per e-mail: gerdascha-
vemaker@live.nl of tussen 19.15 en 
19.30 uur in de zaal van Dans & Par-
ty centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Aanvang om 
19.45 uur voor de som van zes eu-
ro per paar.

Vervolg van voorpagina.

Dit is de heer Van den Haak ook uit-
gebreid schriftelijk meegedeeld in-
clusief de sancties die opgelegd 
zijn. De sloop van de beschoeiing 
is toen direct stilgelegd. Het betrof 
hier asbestmateriaal dat in de golf-
platen hechtgebonden is. Bij sloop 
moet het materiaal in gesloten plas-
tic zakken aan de gemeentewerf 
of bij een asbestsaneerder wor-
den aangeboden. Bij dit soort as-
best zijn mannen in witte pakken en 
met maskers op niet nodig. Asbest 
in een natte omgeving vormt name-
lijk geen gevaar. Handpicking (met 
de hand oppakken. Red) is een nor-
male en toegestane handeling en 
door een gecertificeerd bedrijf uit-
gevoerd. Het eventueel aanbrengen 
van een nieuwe schoeiing door een 
ander materiaal voor de golfpla-
ten te plaatsen is een normale op-
lossing en mag ook worden uitge-
voerd. Het oude materiaal mag dan 
gewoon in het water blijven staan. 
De eigenaresse van het terrein had 
toegezegd niet meer te slopen en 
verder onderzoek te laten uitvoeren 

door een asbestdeskundige. De-
ze laatste constateerde uiteindelijk 
dat het terrein asbestvrij is. Voorts 
moest zij een water- en baggerspe-
cieonderzoek laten uitvoeren. Dat is 
conform de richtlijn uitgevoerd. De 
resultaten zijn dat er geen asbest 
is aangetroffen in het onderzoch-
te materiaal. De waterbodem bij het 
perceel is asbestvrij. Er is in Neder-
land geen verplichting voor verwij-
dering van asbest dat niet gevaarlijk 
is. Hier gaat het om hechtgebonden 
asbest dat geen risico vormt. Dan 
mag het gewoon blijven waar het is. 
Je mag het bijvoorbeeld wel schil-
deren, maar er niet in boren of hak-
ken. 

Op grond van al deze onderzoe-
ken en resultaten heeft de gemeen-
te geconstateerd dat de betreffende 
eigenaresse van perceel 56 aan al-
le voorwaarden en eisen heeft vol-
daan, dat de waterbodem asbestvrij 
is, een asbestdeskundige het ter-
rein vrij van asbest heeft verklaard 
en er dus geen gevaar meer is voor 
asbestbesmetting. Daarom kon 
de sanctie op het perceel 56 wor-

den opgeheven. De gemeente heeft 
conform de regels gehandeld en 
treft dus geen enkele blaam.”

Onderzoek op eigen kosten
Volgens de ambtenaar heeft het on-
derzoek zich beperkt tot het betref-
fende perceel. Als er elders ook as-
best zou zijn aangetroffen zou daar 
bij het eerste onderzoek ook naar 
gekeken zijn. Zou er een vermoe-
den zijn geweest dat de asbestbe-
smetting over een groter gebied had 
plaatsgevonden, dan was dat zeker 
onderzocht. Maar dat is in deze si-
tuatie niet het geval geweest. “On-
ze eigen inspecteurs hebben ook 
op het terrein van de heer Van den 
Haak rondgelopen en daar hebben 
wij geen enkele terugkoppeling van 
gehad. Als de heer Van den Haak 
wenst dat zijn terrein ook nog wordt 
bekeken en onderzocht kan hij dat 
op eigen kosten natuurlijk doen. 
Verder is een vrijwaring waarom hij 
vraagt niet nodig bij de plannen om 
het hotel op zijn terrein te verbou-
wen. Dat heeft namelijk niets met 
elkaar te maken. Als het hotel ver-
bouwd wordt, waarvoor hij vergun-

Gemeente treft geen 
blaam bij asbestprocedure

Zakkenrollerij in 
supermarkt
Uithoorn - Op dinsdag 30 augustus 
heeft tussen half drie en tien voor 
drie in de middag een zakkenrolle-
rij plaatsgevonden in de supermarkt 
op het Amstelplein. Een 70 jarige 
vrouw uit Uithoorn werd in de su-
per aangesproken door een vrouw, 
die slecht Nederlands sprak en aan 
haar vroeg hoe het werkte met de 
bonuskaart. De vrouw heeft uit-
leg gegeven en is vervolgens naar 
de kassa gegaan om af te rekenen. 
Hier ontdekte zij dat haar porte-
monnee uit haar tas was gestolen. 
In de portemonnee had de inwoon-
ster bankpassen, een creditcard, rij-
bewijs en 40 euro aan contant geld. 
Mogelijk heeft de zakkenrollerij tij-
dens de uitleg plaatsgevonden. Er 
zijn camerabeelden beschikbaar. 
De politie doet verder onderzoek.

ning heeft gekregen, is het wel ver-
standig om een asbestinventarisa-
tie te laten uitvoeren omdat het hier 
een oud gebouw betreft. In 1993 is 
er een totale stop op het gebruik 
van en bouwen met asbestmateria-
len afgekondigd. Bij oudere gebou-
wen wordt vaak om een asbestin-
ventarisatie gevraagd. Ten slotte wil 
ik nog kwijt dat er door de burge-
meester nooit zomaar brieven wor-
den ondertekend waar niet een ge-
degen onderzoek en feitenrelaas 
aan ten grondslag liggen. En zeker 
als het om asbest gaat. Dat wordt 
tot op het bot uitgekauwd omdat we 
beseffen wat voor impact gezond-
heidsrisico’s op de gemeenschap 
hebben.”





 
10   Nieuwe Meerbode  •  7 september 2016

Kidsday in Winkelcentrum Zijdelwaard 
weer een geweldig succes
Uithoorn - Traditiegetrouw organiseerde winkeliersvereniging Zijdelwaard zaterdag jl “ Kidsday”. 
Elk jaar, organiseren zij de zaterdag na de grote vakantie dit kinderfestijn en ieder jaar weer weet de 
organisatie de kinderen te verrassen.  Suus en Flip, de gastheer en gastvrouw, waren de hele middag 
aanwezig om de kinderen te begeleiden hen naar de velen activiteiten, die in en buiten het winkelcentrum 
waren opgesteld. Er kon worden gedanst met de discotrip, ravotten op diverse springkussens, eer was een 
leuke speurtocht uitgezet, waarbij je zelfs prijzen kon winnen. Je kon voetballen, knutselen, er kon een 
tattoo worden gezet, je haren gevlochten, kortom de kinderen vermaakte zich heerlijk en papa, mama, 
opa of oma konden in alle rust winkelen
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‘PvdA  wint derde ronde 
KroegKwis-competitie
Uithoorn - Na een spannende strijd 
die pas in de laatste serie vragen 
beslecht werd, wist ‘PvdA Uithoorn’ 
de rondewinst te pakken. Na de 
derde serie ging ‘We rotzooien maar 
wat an’ nog aan kop, maar de mu-

ziekvragen deden hen de das om. 
Zij eindigden daarmee op de ge-
deelde tweede plaats. De deze week 
gespeelde derde ronde van de PvdA 
KroegKwis-competitie 2016 ken-
de een ongemeen spannend ver-

Besluit van geweldig zomer-
bridgeseizoen van De Legmeer
Uithoorn - Ook de laatste avond 
mocht zich verheugen in grote be-
langstelling, zodat de totale deelna-
me nimmer zo groot is geweest. Met 
dank aan de publiciteit in de Nieu-
we Meerbode, die duidelijk goed 
gelezen wordt, ook gezien de vele 
reacties op de verslagen! Van de in 
totaal 200 bridgers werd Ruud Les-
meister, na telling van de acht bes-
te scores over de veertien avonden, 
uiteindelijk de allerbeste met een 
gemiddelde score van 59,36%. Op 
twee eindigde Cora de Vroom die 
met 59,14% nipt de hoogste eer aan 
Ruud moest laten, doordat ze één 
maal bridgevreemd was gegaan. 
Joop van Delft kwam met 58,50% 
keurig op drie en maakte “noblesse 
oblige” zo helemaal waar. De verras-
sing tussen de gevestigde A spelers 
was Elisabeth van den Berg die, met 
vaardige gebruikmaking van de “si-
de kicks” Wim en Maarten, een ge-
weldige vierde plek van 57,23% uit 
het bridgevuur haalde. Gerda Scha-
vemaker sloot hier de absolute top 
vijf af met 57,19%, een verschilletje 
met plaats vier van maar vier hon-
derdste! De laatste avond ging de 
winst in de A- lijn naar Ger Quelle & 
Gijs de Ruiter met 63,10%. Joop van 
Delft & Frans Kaandorp kwamen op 
twee uit met 58,04% gevolgd door 
Jan de Jong & Dick Elenbaas die 
56,55% ophaalden. Gerda Schave-
maker & Jaap Kenter verzamelden 
54,76% als vierde en Jan Egbers & 
Ben Remmers sloten de top hier af 
als vijfde met 53,87%. 

B-lijn
In de B-lijn zat de top erg dicht bij 

elkaar. Piet v/d Poel & Adrie Voorn 
scoorden met 59,82% drie tien-
de hoger dan de nummers twee en 
drie. Anton Berkelaar & Ria Wezen-
berg en Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman eindigden na-
melijk allen op 59,52%. Marjan & 
Jan Wille werden vierde met 57,14% 
en Mayke Dekker & Ad Lustenhou-
wer volgden als vijfde van de zes-
tien paren met een keurige 56,85%.
In de C- lijn een verdiend applaus 
voor Irene Hassink & Henriëtte Om-
tzigt die met 60,83% knap eerste 
werden. Adrie & Ko Bijlsma ver-
dienden ook terecht de wijn door 
met 60% precies tweede te worden. 
Corrie de Jong & Lieneke van Oeve-
len kwamen op drie uit met 53,75% 
en plaats vier was deze keer wegge-
legd voor Anneke Houtkamp & Ma-
rianne Jonkers die met 50,42% mooi 
aan de goede kant van de vijftig 
procent bleven. Wanneer u na deze 
zomer vindt dat er toch nog wel iets 
aan uw bridgekunde schort, dan 
biedt het Spelpeil Ontwikkelings-
programma (SPO) u de kans deze 
leemte op te vullen. Vanaf zaterdag-
ochtend 29 oktober geven de Leg-
meer leden André van Herel, Co-
ra de Vroom en Ruud Lesmeister 
u daar de kans toe in Sporthal de 
Scheg.
Voor inlichtingen e- mail: andre-
vanherel@gmail.com, telefoon 06-
15115388. Vanaf 1 september gaan 
alle bridgeverenigingen in de regio 
weer over tot de orde van het jaar en 
starten de diverse competities. Na-
mens Bridgeclub De Legmeer een 
ieder bedankt voor de deelname en 
tot de zomer van 2017!

Opening  handbal seizoen 
met de Ria Fens Penaltybokaal
Uithoorn - De F jeugd t/m de A 
jeugd streden woensdag en donder-
dag om de felbegeerde Penaltybo-
kaal. Het evenement bestond uit drie 
onderdelen, penalty schieten, pion 
omwerpen en mikken op het gaten-
doek. Uiteraard was Ria Fens, waar-
naar deze bokaal vernoemd is ook 
aanwezig. Ria Fens heeft in de vele 
jaren dat zei lid is van de vereniging 
veel voor de club betekent. Er werd 

hard gestreden door alle deelnemers 
en uiteindelijk kwam er uit elke groep 
een winnaar uit. Op woensdag had-
den we de volgende prijswinnaars, 
bij de F jeugd was dat Kenya, bij de 
E jeugd was dat Amber en bij de D 
jeugd Emma. Donderdag was de A, 
B en C jeugd aan de beurt en de pe-
naltybokalen werden hier gewonnen 
door, Lianne uit de C jeugd, Kirsten 
uit de B jeugd en Kim uit de A jeugd. 

Tweemaal winst voor UWTC 
bij de ronde van Uithoorn

wedstrijd werd dan ook door Arie 
Blomberg uit Kedichem gewonnen. 
Tweede werd Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis, 3e Benno Pauw uit 
Nieuwegein en John Tromp uit Ku-
delstaart behaalde een verdienste-
lijke 4e plaats. Piet Rewijk eindigde 
als 8e. Na het startschot bij de 68+ 
werd er ook direct volop gekoerst. 
Twee renners waren heel actief Piet 
Gruteke en Harry Kellenaers, maar 
zij kregen niet de ruimte om te ont-
snappen uit het peloton. In de laat-
ste ronde probeerde Piet Gruteke te 
ontsnappen maar kreeg direct Guus 
Zantingh aan het wiel. Ruim voor de 
laatste bocht naar de finish straat 
zette Guus Zantingh uit Mijdrecht 
zich op kop en hij won overduide-
lijk de wedstrijd, 2e werd Willem van 
Koetsveld uit Zeist en 3e Kees Ver-
douw uit Driebruggen. Leen Blom, 
woonachtig aan het parcours, ging 
als 8e over de finishstreep.

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen was de voorin-
schrijving laag, maar gelukkig kre-
gen we nog een paar bijschrijvers 
zodat er uiteindelijk toch nog 18 
renners van start gingen, dus voor 
iedereen die de koers uitreed lag er 
een envelop met prijzengeld klaar. 
Er ontstond een kopgroep van 5 ren-
ners met daarbij onze Stijn Ruijter en 
verder Manuel Michielsen, Jayson 
de Bruin, Niall Tilli en Justin Bru-
sche. Jayson ging in het laatste deel 
van de koers onderuit over een nat-
te gladde putdeksel. Hij kon de wed-
strijd nog wel vervolgen, maar deed 
niet meer mee voor de podiumplaat-
sen. Stijn won de sprint van de kop-
groep voor Justin Brusche uit Zaan-
dam en Niall Tilli uit Amsterdam. 
Stijn heeft dit jaar al diverse koersen 
gewonnen en dan is het natuurlijk 
ook leuk om in je eigen woonplaats 
de winst op te strijken. 

Amateurs
Bij de sportklasse-amateurs had-
den we het grootste deelnemers-
veld van ruim 40 renners met hier-
bij 7 UWTC leden. Er ontspon zich 

een aantrekkelijke wedstrijd. Onder 
andere Koen de Best uit Mijdrecht 
zorgde er in de tweede ronde al voor 
dat er een kopgroepje ontstond. De 
achtervolgers hadden het gat bijna 
dicht gereden, toen de kopmannen 
extra gas gaven en de kopgroep van 
zes man toch een gaatje hielden. De 
achtervolgers hadden de  kopgroep 
lang in zicht, maar beetje bij beet-
je werd de voorsprong van Koen 
de Best, Teun Groeneveld, Henk de 
Jong, Tom Koeleman, Wesley Stee-
kers en Jorne Videler groter.  Koen 
was zeer actief in de wedstrijd en 
deed ook volop mee in de strijd om 
de leidersprijs. Met nog twee ron-
des te rijden stonden Koen en Jorne 
gelijk in de strijd om de leidersprijs. 
In een hele spannende eindsprint 
kwam Koen net 1 cm tekort om Jor-
ne te verslaan, weg winst en weg 
leidersprijs. Jorne Videler uit Bad-
hoevendorp had op zaterdag ook al 
goed gekoerst in St Pancras. Koen 
heeft dit jaar al veel top-10 klasse-
ringen gehaald en wist nu een mooie 
verdiende podiumplaats te behalen. 
Koen is ondertussen alweer gestart 
met de voorbereidingen voor het 
schaatsseizoen. Op de derde plaats 
eindigde Tom Koeleman uit Utrecht. 
Tom komt uit de atletiek en is pas 
twee jaar met wielren bezig. De va-
der van Tom, Pieter Koeleman, is lid 
van verdienste bij UWTC. Maar ook 
de overige UWTC leden waren actief 
tijdens de koers. Bas de Bruin werd 
11e , Luuk van Vliet 14e, Niels Ruijter 
15e, Bart de Veer 17e, Vincent De-
rogee 29e. Favoriet Harry van Pier-
re moest na enkele rondes opgeven. 
Het was Harry in de rug geschoten 
bij het neerzetten van zijn reserve-
wielen voor de koers. Jammer! Bij 
de junioren gingen 18 renners van 
start gingen.  Geen UWTC deelne-
mers in dit startveld, maar met Sven 
Nijhuis en Menno van Capel re-
den toch nog twee renners met een 
UWTC verleden mee. Door de ve-
le ontsnappingspogingen versnip-
perde het veld helemaal bij de ju-
nioren. Er bleef een kopgroep van 7 
renners over in de laatste fase van 
de wedstrijden de sprint werd ge-
wonnen door Tom Wijfje uit Ter Aar 
voor Sven Nijhuis uit Wilnis en Bram 
Nelck uit Pijnacker. Alle plaatselij-
ke sponsors worden bedankt voor 
het beschikbaar stellen van de prij-
zen en autobedrijf Rovémij voor de 
koersauto’s.

Uithoorn - Zondagochtend 4 sep-
tember om 8 uur begon de opbouw-
ploeg in de stromende regen met 
het plaatsen van de dranghekken. 
Gelukkig klaarde het weer later op 
en kwam de inschrijving van de ve-
teranen in brasserie du Nord lang-
zaam op gang. Brasserie du Nord 
ging speciaal voor ons uren eer-
der open en we kregen zelfs een 
eigen ingang, helemaal top gere-
geld! Als eerste van de reeks wed-
strijden waren de veteranen 60+ en 
68+ aan de start waarbij de 60+ ve-
teranen om de Theo Oudshoorn 

Memorial Bokaal streden. Bij de-
ze wedstrijden stonden de UWTC 
renners Leen Blom, Piet Rewijk, 
John Tromp en Guus Zantingh aan 
het vertrek. Nadat mevrouw Ouds-
hoorn het startschot had gegeven 
was het Arie Blomberg die er van-
door ging en een grote voorsprong 
opbouwde. Enkele ronden later pro-
beerde Benno Pauw nog aansluiting 
te vinden maar dit lukte niet. Later 
in de koers sloten Hans van Bavel 
en John Tromp aan bij Benno Pauw 
maar deze drie renners konden Arie 
Blomberg niet meer achterhalen. De 

loop. Na de eerste serie van twee 
keer tien vragen kwam ‘We rotzooi-
en maar wat an’ aan kop, op de voet 
gevolgd door ‘Herstelteam 2’, ‘Hé, 
een kasteel’ en ‘PvdA Uithoorn’. Na 
de tweede serie was er nog steeds 
de zelfde koploper, maar was het 
aantal directe achtervolgers terug 
gebracht naar twee. De derde se-
rie zorgde opnieuw voor nog meer 
schifting. 
‘We rotzooien maar wat an’ wist 
zijn voorsprong ietsje uit te brei-
den en alleen ‘PvdA Uithoorn’ kon 
nog redelijk volgen. ‘Ons Uithoorn’, 
‘Ik trap op mijn fietsje’ en ‘Da Vin-
ci’ waren toen al uitgeschakeld voor 
de avond-overwinning. In de vier-
de serie, die zoals gebruikelijk ein-
digde met de tien muziekherken-
nings-vragen, behaalde ‘Hé, een 
kasteel’ de meeste punten, maar 
hun achterstand was net te groot 
om ‘PvdA Uithoorn’ van de eerste 
plaats af te houden. Wel kwamen ze 
gelijk met ‘We rotzooien maar wat 
an’. De volledige eindstand zag er 
zo uit: 1. ‘PvdA Uithoorn’: 67 pun-
ten; 2 en 3. ‘We rotzooien maar wat 
an’ en ‘Hé, een kasteel’: 66 punten; 
4. ‘Ons Uithoorn’: 63 punten; 5, 6 
en 7. ‘Ik trap op mijn fietsje’, ‘Her-
stelteam 2’ en ‘Da Vinci’: 57 pun-

ten. Na drie ronden is de stand: 1. 
‘Ons Uithoorn’: 15,5 punten; 2. ‘We 
rotzooien maar wat an’: 13 punten; 
3. ‘Hé, een kasteel’: 12 punten en 4. 
‘PvdA Uithoorn’: 11,5 punten. Er zijn 
nog twee ronden te gaan en wel op 
21 september en op 23 november. 
Daar kunnen nieuwe teams ook aan 
mee doen. Opgeven kan via pvda-
pubquizz@gmail.com Plaats van 
handeling is Herbergh 1883 aan de 
Schans in Uithoorn.’

Bridgeles in De Scheg
Uithoorn - Bestemd voor iedereen 
die wel kan bridgen, maar het leuk 
vindt zijn spelpeil te verbeteren. Wij 
geven deze winter, op zaterdagmor-
gen, vijf keer drie korte bijscholin-
gen volgens de nieuwste methode 
genaamd SPO. Spel-Peil-Ontwikke-
lingsprogramma. Elke SPO bestaat 
uit 3 lessen met een speciaal thema 
en alle lessen worden gegeven via 
een powerpoint presentatie. 
Eerst wordt, door kleurendia’s, het 
thema van een les uitgelegd en 
daarna krijgt men tafelopdrach-
ten en puzzels om het besproken 
onderwerp te oefenen en tot slot 
wordt er een aantal, speciaal gesto-
ken, spellen gespeeld. Alle spellen 
worden u ook nog per email toege-
stuurd, zodat u thuis nog extra kunt 
oefenen. Elke les wordt gegeven 
door 3 docenten, waardoor optima-

le begeleiding mogelijk is. De lessen 
zijn op zaterdagmorgen van 10.00 u 
tot 12.30 u in Sporthal De Scheg, A. 
van Schendellaan 100A in Uithoorn.
SPO 1: Zaterdagochtend 29 oktober, 
5 en 12 november 2016:
•  Gestoord Bieden;
•  Herbieding Openaar, o.a. 
 2, 3 kleurenspel, Reverse bieden;
•  De Snit, o.a. Dubbele snit, 
 Herhaalde snit, Diepzeesnit;
Daarna volgen er nog 4 bijscholin-
gen van drie lessen waarin alle es-
sentiële onderdelen van het bridge-
spel worden behandeld.
De kosten per SPO zijn 30 Euro p.p.
Wilt u zich opgeven of verdere infor-
matie, kunt u terecht bij André van 
Herel. Telefoon 06-15115388 of an-
drevanherel@gmail.com. De SPO 
gaat door bij deelname van tenmin-
ste 10 personen.

Klaverjassen 
start weer
Uithoorn - Klaverjasclub, Het Wa-
pen van Uithoorn, start weer en wel 
op 8 september a.s.. in buurthuis 
Pondarosa gelegen in de Margriet-
laan aanvang 20.00 uur, wilt U er 
ook eens een avondje uit, ze kunnen 
nog wel nieuwe leden erbij hebben, 
ze kaarten gemiddeld 34 weken per 
seizoen, met als afsluiting een diner, 
er wordt niet met mes op tafel ge-
speeld, maar ontspannen en gezel-
ligheid staan bovenaan, 1 maal per 
maand is er prijskaarten met leuke 
kleine prijsjes.
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Anno en Andre presteren goed
De Kwakel - Op een prachtige lo-
catie, met het kasteel als achter-
grond .In de liefhebbers categorie, 
er deden 240 Doubletten mee, werd 
er gestreden om de eren plaatsen 
van de Keukenhof. Anno vd Wal en 
Andre de Jong uit De Kwakel, vorm-

den samen een Doublet, zij speel-
den een prachtig Toernooi, en wis-
ten alle vijf ,ronden te winnen. Met 
als eind uitslag een Top klassering 
11e 5+36.een mooi resultaat. Ze 
kunnen terug kijken op een mooi 
Toernooi.

Thamen honkballers 
winnen in Heiloo
Uithoorn - Zondag 4 september 
mochten de honkballers van Tha-
men op bezoek bij Double Stars Hei-
loo 2. Vanwege competitieverplich-
tingen van het eerste team van DSH 
was de starttijd 18.00 uur en heb je 
dus ook rekening te houden met in-
vallende duisternis en is tempo ma-
ken belangrijk. Thamen pakt in de 
tweede inning een 0-1 voorsprong, 
Van Loenen bereikt het eerste honk 
met 4-wijd, komt op het tweede 
honk door het honk te stelen en na 
een doorgeschoten bal staat hij op 
het derde honk. Cornelissen slaat 
hem binnen met een honkslag. In 
de vierde inning loopt Thamen ver-
der uit naar 0-3 via twee keer vier 
wijd, een velderskeus en twee keer 
geraakt werper. In de gelijkmaken-
de inning weet DSH één punt terug 
te halen na een honkslag en opof-
feringsstootslag 1-3. In de zesde in-
ning staat het opeens weer 3-3 na 

een aantal honkslagen en een ge-
raakt werper aan de kant van DSH.
In de zevende inning bereikt Groen 
het eerste honk op vier wijd. Van 
Rekum legt een opofferingsstoot-
slag neer waarop Groen het twee-
de honk bereikt. Ook Van Loenen, 
Cornelissen en Vogelaar krijgen vier 
wijd waarop Thamen éen punt weet 
te scoren, 3-4. DSH weet in de ge-
lijkmakende zevende inning niet te 
scoren op het werpen van Soer-
ka, die inmiddels al de hele wed-
strijd staat te gooien. Thamen weet 
in de eerste helft van de achste in-
ning nog een punt te scoren echter 
de duisternis valt snel in en de ge-
lijkmakende slagbeurt van DSH kan 
niet meer gespeeld worden. Eind-
stand na zeven volledige innings 
blijft dus 3-4 voor Thamen. Komen-
de vrijdag 9 september om 19.30 uur 
krijgen de heren van Thamen koplo-
per Kinheim 2 op bezoek.

vlnr Peter Berveling (Lionsclub Uithoorn), Michel Ran (entertainer), Marloes 
Mulder (JCF)

Leuk bedrag voor Stichting 
Jeugdfonds De Kwakel
De Kwakel - Vrijdag 2 september 
j.l. stond de Golf- & Country Club 
Liemeer in Nieuwveen weer in het 
teken van de 19e editie van de Li-
ons Golfdag. Het werd een prachti-
ge dag waarbij de deelnemers van 
maar liefst 23 flights werden getrak-
teerd op een sfeervol programma 
vol entertainment en lekkere hapjes 
en drankjes. De dag werd afgeslo-
ten met een veiling vol met prachti-
ge kavels en een loterij met schitte-
rende items met als hoofdprijs een 
volledig verzorgde golfvakantie naar 
Spanje aangeboden door 3D Golf-
vakanties. De opbrengst van deze 
dag stond dit jaar in het teken van 
twee goede doelen; Het stichting 
Jeugdfonds Uithoorn/De Kwakel en 
de ‘Johan Cruyff Foundation’. De ‘Jo-

han Cruyff Foundation’ stelde voor 
de veiling een uniek Cruyff ‘ in me-
moriam’ T-shirt beschikbaar, waar-
op flink werd geboden. Het einde 
van de avond leverde dat voor zowel 
de Stichting Jeugdfonds Uithoorn/
De Kwakel, als de Johan Cruyff 
Foundation’ een bedrag van 8.900 
euro op. De Johan Cruyff Founda-
tion zal het bedrag aanwenden om 
de jeugd in beweging te brengen. 
De Cruijff Sport Courts zijn wellicht, 
naast het ondersteunen van gehan-
dicapten sporters de bekendste ui-
tingen van deze stichting, maar de 
stichting profileert zich ook bij ve-
le basisscholen om daar schoolplei-
nen aantrekkelijker te maken voor 
kinderen zodat zij weer meer gaan 
bewegingen.IVN Opmerkzame Wandeling

Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 el-
ke maand een Opmerkzame Wan-
deling. Inmiddels zijn er acht wan-
delingen geweest. We starten al-
le wandelingen bij het Oude Spoor-
huis hoek Spoorlaan/Demmerik in 
Vinkeveen. De route leidt door de 
Demmerikse Polder waar altijd iets 
nieuws te beleven is. De septem-
berwandeling is op maandagavond 
12 september en start om 19.00 u. 
Het gaat spannend worden: de zon 
gaat rond 20.00 u onder. We gaan 
de schemering beleven: hoe klinken 
de geluiden van de natuur die zich 
opmaakt voor de nacht?
De opmerkzame wandelingen zijn 
opgezet met het doel elke maand 
de veranderingen in de natuur langs 
eenzelfde route op te merken, te 
zien, te horen, te proeven, te ruiken 
en aan te raken: ook in de scheme-
ring en het donker. Elke maand vind 

de wandeling op een ander tijdstip 
plaats en op een andere dag in de 
week. Het gaat om ‘wandelen met 
aandacht’. Iedereen die de rust èn 
de dynamiek van natuur dichtbij 
huis wil ervaren : bij licht en in het 
donker is welkom. Houd de lokale 
media in de gaten, kijk op de websi-
te van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn , of bel 
natuurgids Elza Vis 06-23150498. 
Lengte: ca 8 km.(2 ½ uur). De okto-
berwandeling is op dinsdagochtend 
25 oktober en start om 10.00 u .
Er is ook een groep op Facebook 
onder de naam : IVN Opmerkzame 
wandelingen. Het is een besloten 
groep en je kunt daarvoor uitgeno-
digd worden zodat je ook de berich-
ten kunt lezen en je kunt een ver-
zoek sturen als je lid wilt worden. 
Als je niets wilt missen, ook als je 
een keer niet kunt, kun je lid wor-
den van deze groep.

Wurf 35 plus toernooi 
Tennisclub Qui Vive geslaagd
De Kwakel - Afgelopen week werd 
bij Tennis Club Qui Vive weer het van 
der Wurff 35+ Open Tennis Toernooi 
gehouden. Dankzij het mooie weer 
en de goede drainage op de (deels) 
gloednieuwe kunstgras tennisba-
nen konden alle wedstrijden aan de 
Vuurlijn in de Kwakel worden ge-
speeld, wat de sfeer op het park 
erg ten goede kwam. In negen da-
gen tijd werd weer van klasse 5 t/m 
klasse 8 zowel de single als dub-
bel partijen gespeeld. Niet alleen 
door spelers van TC Qui Vive, want 
ook velen uit de regio hadden de 
weg naar Uithoorn weten te vinden. 
Het finale weekend werd extra op-
geluisterd door een optreden Shyla 
Zoet, waar de aanwezigen erg van 
hebben genoten. Net als de voor-
gaande jaren werd de wedstrijdta-
fel weer bemensd door Jan van der 
Knaap en elsbeth Littooij. Beide kre-
gen als dank voor al dat succesvol-
le werk een fles wijn door de hoofd-
sponsor Marijke van der Wurff aan-
geboden, zie foto. 

De prijswinnaars van de 2016 
editie staan hieronder vermeld
HE5 35+ 1 Koen den Os, Jeroen Oo-
stenenk
HE6 35+ 1 Rene Selier, 2 Bas Eg-
gens
HE7 35+ 1 Erik Steggerda, 2 Kees-
Willem Schrauwen
HE8 35+ 1 Jack Koningen, 2 San-
der van Luyn

DD6 35+ 1 Annelies Broekmeulen, 
Mariska van der Ploeg, 2 Mijanou 
Ferrier, Saskia Teunen
DD7 35+ 1 Jelena Gnirrep, Mariska 
van der Ploeg, 2 Marjolein van der 
Knaap, Jolanda Kooij
DD8 35+ 1 Wilma Niesten- Hum-
mel, Ingrid Pappot, 2 Linda Streef-
kerk, Lieke Verkerk - Van Der Horst
DE5 35+ 1 Annelies Broekmeulen,
2 Joke Spreen
DE6 35+ 1 Rosalie van Zeijts,
2 Monique Sessink
DE7 35+ 1 Jolanda Ouwehand, 2 
Marja Groenewoud
DE8 35+ 1 Francisca Troost, 2 Kat-
ja Dekker
GD5 35+ 1 Kees Reyngoud, Ilonka 
Wijfje-Lek, 2 Ben van der Rassel, Jon 
Venema
GD6 35+ 1 Richard Boers, Erica 
Boers, 2 Neils Grömmel, Floor Booter
GD7 35+ 1 Willem Vos, Mirjam 
Mink de Ruijter, 2 Henk Balder, Ka-
rin van Lil
GD8 35+ 1 Eelco Roosma, Petronel-
la Kos, 2 Peter Kiszer, Rebecca Lut
HD5 35+ 1 Rinze Hogeterp, Marcel 
Minderhout, 2 Arnold van Halteren, 
Martin Troost
HD6 35+ 1 Arnold van Halteren, 
Johan Osté, 2 Marcel Posdijk, Peter 
Velleman
HD7 35+ 1 Arjan van Leeuwen, Ben 
van der Rassel, 2 Peter Kooiman, 
Corné Wijsman
HD8 35+ 1 Edwin Ochse, Peter 
Schouten, 2 Ferry Kiszer, Peter Kiszer

Hockey is echt voor iedereen
De Kwakel - Zondag 11 september 
organiseert hockeyvereniging Qui 
Vive van 09.45–11.30 uur een open 
ochtend. Iedereen geïnteresseerd 
in de hockeysport is welkom! Onder 
leiding van ervaren trainers worden 
de eerste beginselen van het hoc-
key uitgelegd en kun je ook met-
een oefenen met bal en stick, die 

je kunt lenen van de club. Kinderen 
zijn al vanaf 4/5 jaar van harte wel-
kom op Qui Vive bij onze Stokstaart-
jes. Maar ook de ouders/ouderen 
zijn van harte welkom bijvoorbeeld 
bij de recreanten (zondagmorgen 
- maandagavond); lekker trainen 
zonder competitieverplichting. Wil je 
wel wedstrijden spelen sluit je dan 

aan bij één van onze gezellige seni-
oren en/of veteranen teams.

Het programma
09.45 uur - ontvangst van de 
 kinderen en de ouders
10.00 uur - start Clinic
10.45 uur - presentatie voor de ou-
 ders door de voorzitter
11.00 uur - Einde clinic, broodje 
 knakworst en limonade 
 voor de kinderen en 

 mogelijkheid tot in-
 schrijving nieuwe leden
Op de dag zelf zijn er vrijwilligers 
die je alles kunnen vertellen over 
het lidmaatschap, de contributie, de 
trainingen, het tenue en de spelre-
gels. Iedereen die tijdens deze open 
dag lid wordt betaalt geen inschrijf-
kosten. Het adres: Vuurlijn 30 De 
Kwakel. Voor de ingang is een par-
keerterrein, maar je kunt natuurlijk 
ook op de fiets komen! 

UBA Ride for the Roses
Uithoorn - Zaterdag 3 september 
starten het UBA ‘Ride for the Roses 
team hun pre-ride naar Enschede 
om daar, op zondag, voor de acht-
ste maal aan de ‘Ride for the Roses’ 
deel te nemen. De deelname aan 
de ‘Ride’ neemt een aparte plaats 
in onder de sponsoractiviteiten van 
UBA. Meedoen is geen bewust be-
leid. Dat het niets met commercie te 

maken, maar wel met maatschap-
pelijke betrokkenheid werd bewe-
zen toen het bedrag bekent werd 
gemaakt dat het team in Ensche-
de namens de directie aan de KWF 
kankerbestrijding mocht aanbieden.
14.250 euro, zijnde het bedrag dat 
door relaties van de UBA tijdens de 
receptie voor het 50 jarige jubileum 
bijeen werd gebracht.

Kunstroute op 17 en 18 september
Verrassende ontdekkingstocht 
langs bijzondere locaties
Regio - Stichting Kunst Cultuur 
Aalsmeer (KCA) laat zich ook dit 
jaar weer tijdens de Kunstroute 
van de goede kant zien. Achter de 
schermen is er door curatoren en 
locatiehouders  een jaar lang ge-
dacht hoe een mooie invulling te ge-
ven aan een kunstevenement dat de 
dorpsgrenzen ver overschrijdt. Door 
steeds weer met nieuwe  ideeën te 
komen en andere kunstenaars te to-
nen wordt er een doel nagestreefd 
om de bezoekers zo veel mogelijk te 
behagen en te verrassen. Hen te la-
ten genieten van kunst in de breed-
ste zin van het woord. Zaterdag 17 
september en zondag 18 september 
van 12.00 uur tot 17.00 uur kan ie-
dere kunst en cultuurliefhebber zich 
laven aan beeldende kunst poëzie 
en muziek. De route beschrijving 
van de locaties ligt o.a. in het Ou-
de Raadhuis, Het Boekhuis, Histori-
sche Tuin, Makelaar Eveleens en Fo-
to de Boer. Om alvast een tipje van 
de sluier op te lichten en iedereen 
nog meer nieuwsgierig te maken, 
zijn hier een aantal bijzondere loca-
ties die u niet mag missen.
Het beste kunt u beginnen op de 
Uiterweg 94, het beginpunt van 
de Kunstroute. Hoewel lopen ook 
heel leuk is, kunt u beter op de 
fiets komen dan gaat het zeker 
lukken om alle locaties verspreid 
over Aalsmeer dorp, Hornmeer en 
Aalsmeer oost, te bezoeken. Aan 
curator Gijs van de Haak de eer 
om de grote loods van OTTO te vul-
len. Hij heeft daar een eigen invul-
ling aangegeven die zeker zal lei-
den tot discussie. En zo hoort dat bij 
kunst: De kijker stimuleren om sa-
men van gedachten wisselen, ten-
slotte is het de kunst die de mens 
verbindt. Het plezier dat Gijs heeft 
beleefd aan het samenstellen van 
zijn favoriete kunstenaars straalt 
af op het totaal. Trek er gerust een 
uurtje voor uit om alles goed in u 
op te nemen. Stap vervolgens op de 
fiets naar de Uiterweg 184 waar de 
pop-up winkel van Hansje Havinga 
is te vinden. Zij behoedt u voor lan-
ge zoektochten want bij haar vindt u 
voor de komende cadeaumaanden 
originele en betaalbare kunstzinni-
ge voorwerpen waarmee u als ge-
ver de ontvanger ongetwijfeld een 
groot plezier gaat doen. Vervolgens 
naar de Uiterweg 279 waar u het fo-
toatelier van Judith Keessen bereikt. 
Haar verstilde foto’s zijn een fan-
tastische gewaarwording. En een 
gesprek met haar aanknopen over 
haar project: De Seringen kweker, 
cultureel erfgoed, kan alleen maar 
een paar heerlijke momenten ople-
veren. Vanaf dit uiterste punt terug 

naar het atelier van Annelie Klein 
Sprokkelhorst, Uiterweg 255 lekker 
verscholen maar wat een prachti-
ge plek! En tja….dan weer verder 
want er is nog veel meer moois te 
zien. Zoals op de Uiterweg 185 waar 
de Kunstploeg er opnieuw in ge-
slaagd is om samen met heel veel 
bewoners - jong en oud - het pro-
ject ‘Aan tafel’ tot iets bezienswaar-
dig te maken. Ook voor deze locatie 
moet u zeker een half uur uittrek-
ken. Dat zelfde telt voor de volgen-
de locatie het keramiek atelier van 
Anneke Harting, Uiterweg 123-127 
Dit jaar heeft Anneke gekozen voor 
het thema; ‘Doodgewoon bijzonder’ 
Met een aantal kunstenaars laat zij 
zien hoe de dood bij het leven hoort. 
Heel indrukwekkend!
Drink daar een glaasje of een kopje 
thee of koffie en ga dan verder naar 
de Historische Tuin. Waar Joop Kok 
als curator toont welke kunst hem 
het meest aanspreekt. Hij zal zeker 
uw nieuwsgierigheid weten te prik-
kelen. Wees attent op de overwinte-
ringskas waar Bob van den Heuvel 
zijn nieuwe serie schilderijen ‘Ca-
fé bezoekers’ combineert met ge-
dichten. En dan natuurlijk het Tuin-
huis waar de beelden van Annelien 
Dekker zijn te bewonderen. Ook 
hier raakt u niet uitgekeken maar 
omdat de tijd dringt moet u ver-
der naar makelaar Eveleens Punter-
straat 2. Maak daar kennis met de 
wereld van Michaël Glanz en laat 
uw fantasie de vrije loop!  In het Ou-
de Raadhuis kunt u de lopende ten-
toonstelling bekijken van jong ta-
lent. Mooi dat KCA hen een po-
dium biedt. Daarna naar De Ou-
de Veiling, Marktstraat 9 waar het 
Aalsmeer Schilders Collectief expo-
seert. Zie hoeveel schilders talent er 
schuilt in Aalsmeer. Tot slot naar de 
meest Aalsmeerse locatie; Het Stok-
keland naar het atelier van keramis-
te Carla Huson. Zij koos als thema:  
‘de Watertoren’  Wat zij exposeert in 
haar landelijke atelier is meer dan 
een bezoek waard. En tot slot loca-
tie die u zeker niet mag missen:  Het 
Boomkwekerskerhof. Traditie ge-
trouw zijn in een vredige verstilde 
omgeving gedichten te lezen. De-
ze gedichten zijn gebundeld en voor 
de liefhebbers te koop bij de KCA 
stand locatie Otto .
De gehele route is te vinden via de 
site www.kunstrouteaalsmeer.nl De 
opening is zaterdag 17 september 
om 11.00 uur in de loods van Otto 
aan de Uiterweg 94. Volgende week 
neemt de Nieuwe Meerbode u mee 
naar de andere locaties. 

Janna van Zon





 
16   Nieuwe Meerbode  •  7 september 2016

Prima start KDO JG1
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
werd de eerste wedstrijd van de ju-
nioren G-voetballers voor dit najaar 
gespeeld bij Delta Sports in Hou-
ten. De jongens en meiden hadden 
er zin in na de vakantie en kwamen 
goed uit de startblokken. Geïnspi-
reerd waarschijnlijk door de olym-
pische spelen werd Delta Sports 
op een aantal fronten eruit gelo-
pen. KDO was net overal een stuk-
je sneller. Langdurig balbezit werd 
afgesloten met een schot van een 
behoorlijke afstand door Feroz. De 
keeper van Delta Sports had er niet 
goed zicht op en kon er geen hand 
tegen krijgen 0-1. Delta Sports was 
wakker geschut en kwam ook wat 
meer aan voetballen toe. Het werd 
steeds meer een spannende wed-
strijd waarbij er kansen voor bei-
de doelen ontstonden. Vijf minuten 
voor rust speelde Tom de bal breed 
op Feroz en die tekende voor de 
0-2. KDO ging er iets te gemakke-
lijk over denken en dat resulteerde 
in een aansluitingstreffer van Delta 
Sports net voor rust 1-2. 
Na de rustging KDO weer goed van 
start en scoorde de 1-3 door Dylan 
en 1-4 door Luke. De wedstrijd zou 

normaal gesproken beslist zijn. Del-
ta Sports deed er nog een schep-
je bovenop waardoor Kelly en Odet-
te het druk hadden met verdedigen. 
Uit een van de spaarzame voorzet-
ten kon Delta Sports scoren on-
danks het eerste blok van Harm. 
Doordat Delta Sports wat meer op 
de aanval ging spelen kreeg KDO 
ook kansen. Een schot van Tho-
mas op de paal en nog een schot 
op de paal van Feroz na een goe-
de combinatie met Onno was alles 
wat KDO uit de ontstane vrije ruim-
te haalde. Er werd goed gecombi-
neerd door KDO. De voorzetten van 
Timo en Onno werden niet goed in-
geschat waardoor kansen verloren 
gingen. Aan het eind van de wed-
strijd moest Manisha als midden-
velder steeds meer mee verdedigen. 
Zo’n eerste wedstrijd kost toch meer 
kracht dan de spelers hadden ver-
wacht. Hoewel Mark en Daniël en 
alles aandeden om Delta Sports af 
te stoppen kwamen ze toch terug 
op 3-4. Voor een gelijkspel was de 
tijd voor Delta Sports tekort waar-
door KDO JG1 zijn eerste winst di-
rect kon noteren: Delta Sports JG1- 
KDO JG1 3-4.

T.V.O. De Kwakel goed 
uit de startblokken
De Kwakel - Maandag 22 augustus 
is het tafeltennissen van T.V.O. in de 
Kwakel weer van start gegaan. Met-
een een grote groep die gretig was 
en plezier uitstraalde. 
Het belooft ook dit seizoen voor de 
leden van onze tafeltennisvereni-
ging weer een mooi gebeuren te 
worden. Meteen al een bbq op vrij-
dagavond 9 september voor alle le-
den met evt. echtgenote of partner. 
De interne competitie (deelname op 
basis van vrijwilligheid) gaat 26 sep-
tember van start en loopt door t/m 
juni 2017. Op de agenda staat ook 
deelname aan het weekend ‘’Kunst 
en Ambacht’’ in het Dorpshuis van 
28 t/m 30 oktober en maandag 19 
december het oergezellige Oliebol-
len-dubbelspeltoernooi. 
Tussendoor voor de belangstellen-
den een toernooi tegen een be-
vriende vereniging uit Aarlander-
veen, Rijnsaterwoude of Aalsmeer. 
En dan weer eind juni als afsluiting 

van het seizoen, ons Hardbattoer-
nooi, gesponsord door Tandartsen-
praktijk De Kwakel. Afgelopen sei-
zoen bleek dat toernooi een gewel-
dig spektakel met verrassende win-
naars. 
Denk je gôh, dat is leuk, daar zou ik 
wel eens willen kijken of ook spe-
len, kom dan gewoon een keer aan 
in het Dorpshuis in De Kwakel. Zij 
spelen op maandagavond van 19.00 
tot 23.00 uur. Heb je nog geen tafel-
tennisbat geen probleem, wil je het 
proberen dan hebben zij wel even 
een bat voor je. Alles bij deze ver-
eniging gericht op het plezier heb-
ben. De vereniging heet ook niet 
voor niets Tafeltennis Voor Ontspan-
ning. Ze hebben nu al een mooie 
mix van 25 leden, met een clubblad 
(4x per jaar), een website en een fa-
cebookpagina. Heb je nog vragen? 
Bel gerust Fredo Hamer (voorz.) 06-
13861545 of Dirk de Lange (secr.) 
0297-565240.

Legmeervogels zoekende
Uithoorn - In de eerste competi-
tiewedstrijd van het seizoen 2016 – 
2017 is Legmeervogels er niet in ge-
slaagd om de punten in eigenhuis 
te houden. Na een ruststand van 
0-1 stond er uiteindelijk na 90 mi-
nuten een stand van 0-3 op het sco-
rebord. Misschien een klein beetje 
geflatteerd? Legmeervogels begint 
aan het duel met een splinter nieu-
we bal geschonken door Flevoland 
Koeriers Almere.
In de eerst 30 minuten van dit du-
el zijn beide ploegen aan elkaar ge-
waagd en zijn de verdedigers een-
voudig de aanvallers te baas. Na de-
ze eerste 30 minuten krijgt Purmer-
steijn wat meer grip op dit duel. Niet 
voetballend maar deze gasten zijn in 
de persoonlijke duels wat slimmer 
en harder dan de spelers van Leg-
meervogels. Deze spelwijze levert 
de gasten dan ook talrijke vrije trap-
pen op. waardoor het ook lijkt of zij 
meer balbezit hebben dan Legmeer-
vogels. In dit opzicht moet Legmeer-
vogels nog veel leren. In de 43ste 
minuut wil Legmeervogels een ge-
vaarlijke situatie in het 16-meter ge-
bied voetballend op lossen. Er zijn in 
elke wedstrijd wel situaties waar je 
het goede voetbal even moet verge-
ten en de bal gewoon het ‘’stadion’’ 
moet uittrappen; weg is weg. Als je 
dit niet doet ontstaat er een scrim-
mage vlak voor het doel dat verde-
digend wordt door Donovan Par-
tosoebroto. Tussen een wirwar van 
benen in het Niels Eijkenhaar van 
Purmersteijn die de bal in het doel 
weet te werken en kijkt Legmeervo-
gels op slag van rust tegen een 0-1 
achterstand aan.

Knullig
Purmersteijn begint goed aan het 
tweede bedrijf daarbij wel gehol-
pen door knullig balverlies van Leg-
meervogels op het middenveld. Dan 
zijn de spelers van Purmersteijn er 
als de kippen bij om dit af te straf-
fen. Het is dan Yassin El Yaakoubi 

om Purmersteijn op een 0-2 voor-
sprong te schieten. Legmeervogels 
proberen dan de bakens te verzet-
ten om alsnog een treffer te sco-
re. Er ontstaan wat kleine kansjes 
maar echt moeilijk werk krijgt de 
doelman van Purmersteijn het niet. 
Aan de andere kant is het Purmer-
steijn wat aan een klein kansje ge-
noeg heeft om verder weg te lopen 
bij Legmeervogels. Niels Eijkenhaar 
passeert doelman Donovan Par-
tosoebroto voor de derde keer de-
ze middag. Het betekent ook Niels 
Eijkenhaar zijn tweede treffer de-
ze middag. De 0-3 is ook de eind-
stand geworden van dit duel. Con-
clusie is toch wel dat Legmeervo-
gels het voetballend goed kan bij-
houden maar in het persoonlijke 
duel gewoon harder moeten wor-
den en waar nodig mag je ook wel 
eens het gras van heel dichtbij gaan 
bekijken. 

Bezoek
Aanstaande zondag gaat Legmeer-
vogels op bezoek bij Velsen. Velsen 
won de eerste competitiewedstrijd 
uit bij Assendelft met 1-2. het du-
el Velsen tegen Legmeervogels dat 
dit duel zal spelne in het reserve te-
nue begint om 14.00 uur. het terrein 
van Velsen is te gelegen op sport-
park Driehuis, Wolff en Dekenlaan 
144, 1985HT Driehuis. Ook Leg-
meervogels zondag 2 speelde de 
eerste thuiswedstrijd van dit sei-
zoen op eigenveld. tegen titelkandi-
daat AFC zo.2. De jongenen speelse 
ploeg van Legmeervogels onder lei-
ding van Michel Nok moet ook weer 
even wennen. Ook voor een aan-
tal ingevoegde jonge spelers is het 
even wennen. Na 90 minuten is de 
wedstrijd gespeeld en leiden de Vo-
gels een 1-5 nederlaag. aaanstaan-
de zondag speelt het 2e elftal uit in 
Haarlem tegen de Kon.HFC 2 dat af-
gelopen zondag Hoogland 2 met 0-6 
weet te verslaan, Kon.HFC 2 – Leg-
meervogels 2 begint om 11.00 uur.

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - Deze week was Leg-
meervogels te gast bij Alme-
re.  Coach Julius  wilde voorko-
men dat de wedstrijd door onder-
schatting van de tegenstander niet 
scherp werd gestart. Helaas gebeur-
de dit toch, na 5 minuten had FC Al-
mere reeds gescoord na een klei-
ne miscommunicatie achterin. Van 
de schrik bekomen, begon LMV iets 
beter in het spel te komen.  Walid re-
ageerde attent toen de keeper van 
Almere een schot van David los-
liet en scoorde in de rebound. Ech-

ter tien minuten later was het weer 
Almere dat scoorde. Tegen de ver-
wachting in werd de rust bereikt met 
een 2-1 achterstand. Julius bracht 
enkele wissels in, die al snel het ver-
schil maakten. Lucas B. zette 2x voor 
op  Benjamin, die daarmee de ach-
terstand in een voorsprong omboog. 
Helaas werd de wedstrijd grimmiger, 
vooral te wijten aan het zeer matige 
fluiten. Desondanks wist Benjamin 
een kwartet treffers vol te maken, 
waar Almere nog slechts 1 treffer te-
genover kon stellen. Eindstand 3-5 !

BVK vangt competitie aan 
voor Kwakelse kermis
De Kwakel - Voor vooral de Kwa-
kelse spelers van de Bridgevereni-
ging De Kwakel was het een apar-
te gewaarwording dat de 1e com-
petitieavond van het seizoen 2016- 
2017 l werd gespeeld voordat de tra-
ditionele Kwakelse Kermis  achter 
de rug was. Dat is immers een ijk-
punt in ons dorp: alle aktiviteiten be-
ginnen na het zomerreces pas als 
de kermis voorbij is. Niet voor de 
BVK dus dit jaar,  want op 1 septem-
ber begon daar al het 30e bridge-
jaar. In haar openingswoordje blik-
te voorzitter Elly van Nieuwkoop kort 
terug op het afgelopen jaar, maakte 
zij melding van de leden die afscheid 
hadden genomen en heette zij een 
aantal nieuwe leden welkom, waar-
na wedstrijdleider Joop den Blan-
ken, bij ontstentenis van de met een 
zomergriepje kampende Cor Hen-
drix, het startschot gaf voor de 1e 
speelronde van de laddercompeti-
tie. In die 1e ronde waren de 3 lijnen 
min of meer samengesteld aan de 
hand van de eindstanden van vorig 
seizoen, zodat er op voorhand nog 
geen spectaculaire scores werden 
verwacht. In de A lijn klopte dat aar-
dig. De winnaars scoorden 59,72%, 
de nummers laatst minder dan 22% 
minder. De dagwinnaars waren hier 
Rees en Gerard van der Post. Heel 

kort daarachter zaten Rita en Wim 
Ritzen met 59,38%. Margo Zuide-
ma en Francis Terra werden 3e met 
56,6%. Eefke en Marianne sloten de 
rij. In de B lijn waren de verschillen 
veel groter. Hier gelijk maar de 1e 
70% van dit seizoen en wel voor Atie 
en Wan Overwater, die een gat van 
bijna 15% sloegen met de nummers 
2, het ‘nieuwe’ paar Loes Schijf- An-
neke Karlas (55,42%). Elisabeth en 
Nan v.d. Berg completeerden de top 
3 met een score van 54,17%. In de-
ze lijn was het verschil tussen num-
mer 1 en nummer 12 meer dan 38%!
In de C lijn was de hoofdprijs voor 
Ineke Hilliard en Huib van Geffen 
met 63,75%. De gelukkig ook weer 
in ons midden vertoevende Addie 
de Zwart scoorde met partner Het-
ty Kesting eveneens hoog: 61,67%. 
Riet Wesselingh en Riet Koot deden 
met 58,33% prima mee en zij eindig-
den hierdoor op de 3e plaats. Vol-
gende week de 2e ronde in totaal 
andere samenstellingen van de 3 
lijnen. Alles gaat door elkaar,  om-
dat de 12 of 14 paren met de hoog-
ste scores in de 3 lijnen van de 1e 
ronde  de A lijn gaan vormen, de 12 
of 14 paren met de laagste scores 
de C lijn en de overige paren de B 
lijn. Zo zie je nog eens wat andere 
gezichten aan tafel.

Dammers buigen het hoofd weer
De Kwakel - Vanaf maandagavond de 
12e september vangen de leden van 
damclub Kunst en Genoegen hun 90e 
seizoen aan. Dit doen ze in ’t Fort De 

Kwakel waar vanaf half acht de deuren 
openstaan. Schuif gerust eens aan en 
ervaar het mooie denkspel, inlichtin-
gen bij Adrie Voorn 02975-68472.

Deen Supermarkten sponsort 
het Jeu de Boules Toernooi In
De Kwakel – Vorige week organi-
seerde de plaatselijke Jeu de Bou-
lesclub “Het Wilgenhofje” De Kwa-
kel, het eerste Jeu de Boules toer-
nooi, seizoen 2016-2017 dat ge-
sponsord word door een Kwakelse 
ondernemer, Deze middag schonk 
supermarkt keten Deen, met als 
bedrijfsleider een geboren Kwake-
laar Ard van Egmond, hij vond het 
leuk om als ras echte kwakelaar 
deze middag de prijzen te mogen 
sponsoren, een hoofdprijs,10 waar-
debonnen, die bij zijn bedrijf inge-
wisseld kan worden en een poedel-
prijs. waar wij hem zeer dankbaar 
voor zijn. Supermarkt Deen met 
als vestiging Uithoorn ,is een ke-
ten van top kwaliteit in Noord Ne-
derland, bij hun vind je al je dage-
lijkse boodschappen en meer. Het 

was prachtig weer, 30 graden 16 
deelnemers(sters) ,er werden drie 
ronden gespeeld, met veel strijd 
en ook goede winnaars. De prijzen 
werd gewonnen door 1eTiny Ren-
tenaar 3+14. 2e Joke v.d. Wal 2e 
2+13. 3e Lien kouwenhoven2+8. 
3e Andre de Jong 2+8. 5e Jan Eg-
berts 2+7. 6e Wil Kennis 2+5. 7e An-
no v.d. Wal 2+2. 7e Annie de Jong 
2+2. 9e Rie Hoogerwerf 2-0. 10e 
Thera Winter 1-3. 11e Mien Breuren 
1-5 .12e Mien de Jong1-6. 13e Jan 
Bartels.14e Koos van Leeuwen. 15e 
An Bartels. 16e Tiny Wijnkoop. De 
Jeu de Boulesclub ”Het wilgenhofje’ 
De Kwakel kan weer terug kijken op 
een zeer geslaagd toernooi .Het vol-
gende toernooi zal gehouden wor-
den donderdag 22 september,dat 
gesponsord wordt door E markt.

Open dag bij Atletiekklub AKU 
op zaterdag 10 september
Uithoorn - Tijdens de Europese at-
letiekkampioenschappen in juli in 
Amsterdam hebben we kunnen ge-
nieten van prachtige sport en de 
geweldige prestaties van onze Ne-
derlandse atleten waaronder Daf-
ne Schippers, Anouk Vetter, You-
randi Martina en vele anderen. Een 
maand later in Rio was er ook weer 
prachtige atletieksport te bewonde-
ren. De aantrekkingskracht van de 
moeder van alle sporten blijft spe-
ciaal, de combinatie van snelheid, 
kracht, souplesse en fitheid. Maar 
je hoeft geen topatleet te zijn of te 
worden om plezier te beleven aan 
de veelzijdige mogelijkheden die at-
letiek biedt. Tijdens de open dag bij 
AKU kun je ervaren hoe leuk atle-

tiek is en wat AKU te bieden heeft. 
En om atletiek te kunnen beoefenen 
heb je niet veel nodig, een shirt, een 
korte broek en goede loopschoe-
nen.

Beleef atletiek actief
Zaterdag 10 september organiseert 
AKU, Atletiek Klub Uithoorn, een 
open dag van 14.00u. – 16.00u.voor 
iedereen die nieuwsgierig is naar 
wat de atletieksport te bieden heeft 
en daar op deze dag ook actief mee 
kennis wil maken. Neem dus sport-
schoenen en sportkleding mee. Aan 
de jeugd vanaf 6 jaar wordt er twee-
maal een circuitvorm met sprin-
ten, verspringen, kogelstoten/bal-
werpen en speerwerpen aangebo-

den. Je kunt op elk moment instap-
pen in het programma en meedoen 
aan een of meer onderdelen. Voor 
de oudere jeugd vanaf 12 jaar heeft 
AKU een middenlange afstands-
groep (MILA) voor atleten die zich 
vooral op het lopen van langere af-
standen willen toeleggen en een 
groep die specifiek traint op sprint 
en horden. Dit alles onder begelei-
ding van gekwalificeerde trainers. 
Tijdens de open dag kun je erva-
ren wat een dergelijke specialisti-
sche training inhoudt. AKU heeft 
voor volwassenen een trimgroep 
en een lopersgroep waar meerde-
re keren per week een training voor 
wordt gegeven. Bij AKU leer je op 
een gezonde en verantwoorde ma-

Vier keer 1 bij de 
Amstelbridgeclub!
Uithoorn - Donderdagochtend werd 
na een zomerstop van drie maanden, 
de openingsdrive gespeeld bij het 
Buurtnest door de leden van ABC. 
Normaal gesproken is bridgen een 
“stiltesport”, maar omdat de mensen 
elkaar een tijdje niet hadden gezien, 
moesten er veel nieuwtjes worden 
uitgewisseld en niet alleen bij de kof-
fie. Ook was er een heerlijke traktatie 
van twee paren die tijdens de zomer-
stop hun 50 jarige bruiloft hebben 
gevierd. Alsnog gefeliciteerd Lucas, 
Henny en Corry! Na een kort woordje 
van de voorzitter, die een vijftal nieu-
we leden mocht verwelkomen, ging 
de eerste vrije bridgeronde van start. 
Heel bijzonder deze morgen was dat 
paar één, bij zitting één, op één sep-
tember eindigde op één in de A-lijn. 
Een mooie start Aja en John! Er wa-
ren over het algemeen geen specta-
culaire spellen in deze lijn. Bij spel 23 
is er wel steeds een slem (6 schop-
pen) gespeeld, Ciny & Herman be-
haalde zelfs een groot slem omdat 
de tegenpartij klaveren aas niet ge-
lijk zette. Het slemcontract is echter 
door niemand uitgeboden. Te wei-
nig punten? Bij spel 11 was het om-
gekeerde het geval. Het oost/west 
paar met 25 punten moest de man-
che wel bieden. Er werd dan ook net-
jes 3 sans geboden. Doch dit con-
tract zat er niet in mensen. Alle pa-
ren gingen down, sommige zelfs drie 
down. De tegenpartij had een lange 
klaveren kaart helaas. Een leuke ver-
melding nog is de hoge gemiddel-
de score (96,88%) van Ria & Jean-

net aan tafel 3. In de B-lijn werden 
Greet & Henk met 66,25%, het nieu-
we bridgepaar van onze club, eerste. 
Een schitterend begin. Ook het nieu-
we lid Grace die met Corry speelde, 
veroverde gelijk de tweede plaats 
met een mooie score van 59,38%. In 
deze lijn zijn bij spel 3 twee pogingen 
gedaan door Lenny & Phini en Corry 
& Lenie, een slemcontract (6 harten) 
te bereiken, doch dit is jammer ge-
noeg niet door hen gelukt. Wel luk-
te het Jany & Hanny 4 harten + 2 te 
spelen! Met andere woorden als je 
het niet biedt, bereik je het wel? Tafel 
3 was ook in deze lijn een aparte ta-
fel, want Jan & Lyda behaalden daar 
drie keer 100% en één keer 63%, dus 
een gemiddelde van 90,63%.

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1e plaats: Aja & John  65,10%
2e plaats: Ada & Roelie  58,33%
3e plaats: Ria & Jeannet  55,73%
B-lijn
Greet & Henk  66,25%
Corry & Grace  59,38%
Lyda & Jan  54,17%

We zouden nog graag nieuwe leden 
willen verwelkomen. Bridget u graag, 
is de donderdagochtend een uitgele-
zen ochtend om eens niet uit te sla-
pen maar gezellig te bridgen? Geef u 
op bij onze secretaris telefoon 0297- 
564729. Wij zijn een gezelligheids-
club en spelen in twee competitie-
lijnen.

nier  (hard-)lopen en krijg je bege-
leiding op alle aspecten van het lo-
pen. Tijdens deze middag bieden 
wij een korte en zeer afwisselende 
looptraining aan zodat deelnemers 
kunnen ervaren wat een looptrai-
ning inhoudt. Dit jaar heeft AKU een 
start gemaakt met een wandelafde-
ling en de start is zeer succesvol te 
noemen. Er zijn nu al 3 enthousiaste 
wandelgroepen, op de woensdag-
morgen en – avond en de vrijdag-
morgen. Dit alles onder begeleiding 
van ervaren trainers van AKU.

Informatie
Daarnaast zijn er mensen op de 
baan die informatie kunnen ge-
ven over de verschillende trainings- 
en groepen en mogelijkheden die 
AKU te bieden heeft op onze fraaie 
6-laans accomodatie. U bent van 
harte welkom van 14.00–16.00 uur. 
op sportpark Randhoorn aan de 
Randhoornweg in Uithoorn.

Uithoorn - Donderdag 1 septem-
ber werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waar aan door 44 liefheb-
bers werd deelgenomen.
De winnaar werd deze avond Louis 
Franken met een totaal 7865 punten 
na 4 gespeelde partijen. De twee-
de plaats was dit maal voor Anne-
ke Lebesque met 7393 punten en 
als derde eindigde Corrie Smit met 
7363 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Tineke de Munk 
met 4165 punten. De marsenprijzen 
werden deze keer gewonnen door 
Egbert Verkerk (2x) Corrie Com-

pier (2x) Louis Franken Cor de Beer, 
Mia Kenter, Herman de Jong, To vd 
Meer, Jan de Kuyer, Frans vd Berg 
Cor de Bruin.
We wensen Jaap die normaal dit 
verslag doet beterschap met zijn 
knie. Ook willen we Kees na zijn 
heengaan bedanken voor de ja-
renlange inzet voor de kaartclub en 
wensen Bep veel sterkte.
Heeft u ook zin in een avondje ge-
zellig klaverjassen? U bent van har-
te welkom op donderdag 8 Septem-
ber in de Schutse aan de Merode-
laan, aanvang 20.00 uur.

Klaverjasnomaden
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Kwakelse kinderoptocht
weer een schitt erende Kinderoptocht

De Kwakel - Het was zondag weer een prachti g gezicht om te zien met welke mooie en creati eve karren de Kwakelse kinderen meededen aan de 
kinderoptocht. Dit zijn de groepen die in de prijzen zijn gevallen:

Eenlingen;
 1. Sanne Wevers
 2. Burgemeester Bakt
 3. Douche to go

Meerlingen zonder kar:

 Kwakelse dropjes
 Op een roze wolk
 Best friends forever
 Mario Cars

Karren:
 1. Max zĳ n sponsoren
 2. De jonge honden
 3. Pret op vliegend tapĳ t
 4. Piratenschip De Kwakel
 5. De Kwakelse fruitsalade
 6. Vrĳ heid Blĳ heid
 7. De nieuwste mobiel van Apple

 8. Lego Nirjago

Fietsen en steppen:
 Angry Birds
 Boer zoekt Pokemon

13 t/m 15 jr:
 Robin Hood
 Overall op vakantie
 Wĳ  gaan van de Zon af

Van de ballonnen die met het Polderfeest zijn opgelaten zijn er 10 terug 
gekomen. De kaartjes zijn allemaal gevonden in het oosten van Overijssel. 
De uitslag van de ballonnen wedstrijd:

6. Nick Smit   128 km (Eibergen)

7. Finn Bakker  114 km (Hellendoorn)

8. Fay van Doorn  108 km (Almelo)

9. Nola van Tol  108 km (Lutt enberg)

10.Laura van Maijenburg 97  km  (Broekland)

1. Sophia van der Knaap 145 km (Oldenzaal)

2. Imke Buskermolen 140 km (Weerselo)

3. Charlie Alblas  140 km (Weerselo)

4. Guus van der Jagt 137 km (Saasveld)

5. Isa van der Hoort 136 km (Tubbergen)
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Talloze ongevallen in Karwei Mijdrecht 

Karwei toneel voor oefening EHBO
en brandweer Wilnis

Afgelopen maandagavond 
was de Karwei uit Mijdrecht 
met vijf ongevallen het toneel 
voor de jaarlijkse oefening 
van EHBO vereniging Wil-
nis en Brandweer Wilnis. De 
twee hulpverleningsinstan-
ties werken al jaren samen tij-
dens de oefening. De hulpver-
leners werden geconfronteerd 
met veertien slachtoffers met 
uiteenlopende letsels bij de 
bijna levensechte ongevals-
situaties. Dankzij de samen-
werking tussen de vereniging 
en de brandweer kunnen de 
hulpverleners ook de onder-
linge communicatie met an-
dere hulpverleningsinstanties 
oefenen.

Auto-ongeval
De EHBO’ers werden inge-
deeld in vier teams die over 
de avond verdeeld eerste 
hulp verleende bij de slacht-
offers van vijf scenario’s. Bui-
ten de Karwei had een auto-
mobilist twee fi etsers aange-
reden. De brandweer stond 
paraat en werd snel door de 
EHBO teams opgeroepen om 
te assisteren bij de beknelde 
fi etser. De automobilist had 
geen gordel om en was tegen 
de ruit geslagen. De tweede 
fi etser kwam er met wat lich-
tere verwondingen vanaf, die 
de EHBO’ers ook netjes ver-
zorgden.

Heet onder de voeten
Binnen in de Karwei maak-
ten onder meer een kapot ge-
vallen glasplaat, val van een 
trap, elektriciteitsongeval en 
het welbekende BBQ steek-
vlam ongeval, het de EHBO-
ers ook heet onder de voeten. 
“De spanning die je als EHBO-
er tijdens de oefening ervaart, 
is heel bijzonder’, aldus Hans 
Voshart, EHBO’er bij de Wil-
nisse EHBO vereniging. “Dit 
komt doordat de Lotus slacht-
offers het letsel zo echt moge-
lijk grimeren en naspelen. De 
glaswonden, open botbreuk 
en brandwonden zijn haast 
niet van echt te onderschei-
den. Samen met het goede to-
neelspel van de Lotus slacht-
offers, kom je bijna helemaal 
in een echte ongevalssitua-
tie terecht. Het is ieder jaar 
weer super spannend en leuk 
om dat op deze manier op wat 
grotere schaal te oefenen.”
Daarnaast gingen de EHBO-
ers creatief aan de slag met 
pleistertechnieken om won-
den aan vingers, knokkels, 
tussen de vingers en op de 
neus zo netjes mogelijk te ver-
binden. Een effectieve pleister, 
die goed dekkend is en blijft 
zitten, blijkt nog niet altijd zo 
eenvoudig. Met een aantal 
handige kniptechnieken blij-
ven pleisters op die lastige 
plekken veel beter zitten.

Oefendoelen
De waarnemers van de onge-
valssituaties waren over het 
algemeen zeer tevreden. Al-
fred Strijk, ambulancever-
pleegkundige en waarnemers 
tijdens de oefening vertelt: 
“Vooraf waren er drie oefen-
doelen vastgesteld. Ten eerste 
snel en adequaat handelen 
van de EHBO’ers. Dat kan echt 
een leven redden. Ten tweede 
het oefenen van de communi-
catie onderling met hulpverle-
ners en continu geruststellen 
van de slachtoffers. Commu-
nicatie blijft namelijk lastig, al 
helemaal in stresssituaties. En 
tenslotte kregen alle EHBO’ers 
door de carrouselvorm de ge-
legenheid heel veel verschil-
lende EHBO competenties te 
oefenen. Het is een mooie nul-
meting voor het begin van het 
seizoen. Alle leden weten nu 
voor zichzelf waar zij nog oe-
fening nodig hebben.”

Nieuwe EHBO cursus
In oktober start EHBO vereni-
ging Wilnis een nieuwe cursus 
EHBO van 14 lesavonden in 
De Schakel in Wilnis. De prak-
tijkgerichte lessen worden ge-
geven door een ervaren EHBO 
docente van 19.30 - 21.30 uur. 
Bij de cursus zijn het EHBO 
lesboek, alle lesmaterialen en 
het examen inbegrepen. Na 
het behalen van het EHBO di-
ploma van het Oranje Kruis, 
hou je bij EHBO vereniging 
Wilnis met tenminste 8 her-
halingslessen per seizoen het 
EHBO-diploma actueel. In een 
gezellige groep werken we 
praktijkgericht aan het bijhou-
den van de Eerste Hulp com-
petenties. Geïnteresseerd in 
een cursus EHBO? Meer in-
formatie: www.ehbowilnis.nl 
of bel 0297-285993. Schrijf je 
gauw in: info@ehbowilnis.nl.
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