
KORT NIEUWS:

 Taalkamer gaat 
weer van start

Uithoorn - Donderdag 7 sep-
tember gaat de Taalkamer weer 
open, met nieuwe plannen! 5 
vrijwilligers bieden wisselende 
activiteiten, waarbij het spre-
ken en begrijpen van de Ne-
derlandse taal centraal staat. 
Denk bijvoorbeeld aan geza-
menlijk thee of koffi e drinken, 
nieuws bespreken uit de loka-
le weekbladen, koken uit het 
land van herkomst, over je ei-
gen cultuur vertellen, winke-
len, uitstapjes maken, creatief 
bezig zijn of leuke taalspelle-
tjes doen. Vindt u het lastig de 
Nederlandse taal te spreken of 
kent u iemand die anderstalig 
is en het moeilijk vindt om met 
anderen in contact te komen? 
Kom langs. De Taalkamer is ge-
vestigd in buurtstudio Pavo-
nes, Arthur van Schendellaan 
55 Uithoorn. Iedere donderdag 
geopend van 12.30 tot 14.30 
uur. U bent van harte welkom.

Geen krant?
0297-581698
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

zaterdag 16 en zondag 17 september 2017
 25 locaties - openingstijden: 12-17 uur
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Uithoorn: Omg. Vogellaan, Bosmuis, Faunalaan (340 kranten)
Uithoorn: Omg. Art. van Schendellaan (300 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Uithoorn: Omg. Vogellaan, Bosmuis, Faunalaan (340 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS

Mijdrecht - Na ruim tien jaar 
kantoor te hebben gehouden aan 
de Anselmusstraat in Mijdrecht, 
wordt deze vestiging gesloten. 
De krant blijft normaal verschij-
nen. Natuurlijk blijven ook Kees 
Jan Koedam (voor de adverten-
tie afdeling) en Nel van der Pol 
(redactie) gewoon op hun post, 
maar ze gaan vanuit huis wer-
ken. In dit digitale tijdperk zijn 
een telefoon en een laptop vol-
doende. De klanten zoek je op 
en ook voor de redactie ga je 
op pad. Kortom, een duur kan-

toor is anno 2017 overbodig. Te-
lefoonnummers 0297-581698 
en 06-53847419 blijven gewoon 
gehandhaafd. De mailadressen 
voor de advertenties: verkoop-
mijdrecht@meerbode.nl en ver-
koopuithoorn@meerbode.nl blij-
ven hetzelfde. Ook de mailadres-
sen voor de redactie: redactie-
mijdrecht@meerbode.nl en re-
dactieuithoorn@meerbode.nl 
blijven bestaan. Uw kabalenbon 
en overige post kunt u brengen 
of opsturen naar Midrethstraat 9, 
3641 CB in Mijdrecht.

Kantoor Nieuwe Meerbode 
is verhuisd

De Kwakelse kinderoptocht: 

Een springlevende traditie!
De Kwakel - Al voor het 116e jaar 
werd afgelopen zondag de kinder-
optocht in De Kwakel gelopen. Met 

meer dan 200 kinderen die met veel 
enthousiasme en creativiteit mee-
deden en heel veel publiek op de 

been bleek maar weer dat ook de-
ze oude traditie nog springlevend is!
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Zondag 3 september 
is de Ronde van Uithoorn verreden 
op het clubparcours van UWTC op 
sportpark de Randhoorn. Als eerste 
groep gingen de veteranen 60+ en 
68+ van start, waarbij de 68+ vete-
ranen om de Theo Oudshoorn Me-
morial Bokaal streden. Hier stonden 
de UWTC renners Leen Blom, Nico 
Fokker, Piet Rewijk, John Tromp en 

Guus Zantingh aan het vertrek. Na-
dat burgemeester Oudshoorn het 
startschot had gegeven ontstond 
er bij de 60+ al vroeg een kopgroep 
van 5 renners, onder aanvoering 
van Michael Bolle en Piet Kralt en 
zij bouwden een mooie voorsprong 
op en werden niet meer achterhaald 
door het peloton. De wedstrijd werd 
gewonnen door Piet Kralt uit Rijns-

Mooie wedstrijden bij de 
Ronde van Uithoorn

burg, 2e Michael Bolle uit Wezep 
en 3e Arie Blomberg uit Kedichem. 
John Tromp fi nishte als 8e en Piet 
Rewijk als 15e. Na het startschot 
bij de 68+ werd er direct actief ge-
koerst omdat er een mooie leiders-
prijs te verdienen was. Na 13 ron-
den wist Piet Gruteke uit het pelo-
ton te ontsnappen en nam een rui-
me voorsprong. Met nog 5 ronden 
te gaan wist Marinus Lockefeir ook 
uit het peloton te demarreren en 
beide renners werden niet meer 
door het peloton ingelopen. De 
wedstrijd werd gewonnen door Piet 
Gruteke uit Rotterdam voor Mari-
nus Lockefeir uit Oud Gastel. Guus 
Zantingh uit Mijdrecht won de spurt 
van het peloton voor de 3e plaats. 
Leen Blom eindigde als 8e en Nico 
Fokker als 16e. 

Veteranen 50+
Vervolgens stonden de 50+ renners 
aan de start met daarbij UWTC ren-
ners Sjon van den Berg, Louis Ou-
de Elferink en Rene Oudshoorn. 
Vanaf het startschot was Tonny Be-
rends erg actief maar hij wist niet 
uit de greep van het peloton te blij-
ven. Helaas viel Sjon van den Berg 
uit wegens pech. Een massasprint 
moest de wedstrijd beslissen. John 
Oudshoorn uit Uithoorn ging van 
ver aan en won de wedstrijd over-
tuigend voor Tonny Berends uit Me-
teren en 3e werd Marcel Lambreg-
ts uit Giessenburg. Louis Oude El-
ferink eindigde als 19e en Rene 
Oudshoorn als 23e. 

Vervolg elders in deze krant.

De Kwakel - Op 10 september 
viert pater Alfons Voorn samen met 
de Kwakelse parochie zijn 50 jarig 
priesterfeest. Sinds hij 12 jaar oud 
was heeft hij zijn leven buiten De 
Kwakel en grotendeels buiten Ne-
derland doorgebracht. Met twaalf 
jaar ging hij naar het Klein Semi-
narie van de Missionarissen van 
Mariannhill in Arcen (L), zoals zijn 
broer Theo dat drie jaar eerder had 
gedaan. Beiden zijn nu Missionaris-
sen van Mariannhill en nog werk-
zaam in het buitenland, pater Theo 
in Kenya en Alfons in Papoea Nieuw 
Guinea.
Na zijn gymnasium in Arcen ging 
Alfons naar het Noviciaat. Dat is 
een jaar introductie in het religieu-
ze leven. Een religieus of klooster-
ling is iemand die zijn eigen onaf-
hankelijkheid opgeeft en zich ten 

Pater Alfons Voorn viert 
50 jarig priesterschap

dienste stelt van de kerk binnen een 
bepaalde religieuze gemeenschap. 
Hij (of zij) trouwt niet en heeft geen 
persoonlijk eigendom. Weinig zor-
gen dus en vrij voor wat er gedaan 
moet worden. Alfons sloot zich aan, 
net als zijn broer Theo, bij de Mis-
sionarissen van Mariannhill, ooit in 
Zuid Afrika ontstaan. Na het Novi-
ciaat deed hij zijn studies fi losofi e 
en theologie in Wuerzburg, Duits-
land. Na zijn wijding in 1967 deed 
hij zijn eerste Mis in De Kwakel. Dat 
werd in die tijd groots gevierd, met 
ondermeer een optocht en een ere-
boog op het kerkplein.
In 1969 werd hij naar Spanje ge-
stuurd, waar de Congregatie een 
opleidingshuis had geopend om 
nieuwe missionarissen op te leiden. 
Met een onderbreking van ander-
half jaar in Afrika en een jaar ver-

De Kwakel -  Zoals u waarschijn-
lijk niet is ontgaan zoekt Linda de 
Mol een nieuw koffermeisje voor 
Miljoenenjacht.  Na een stemronde 
op social media waar 169 meisjes 
aan mee hebben gedaan bleven er 
26 meisjes over die naar de casting 
dag mochten gaan. Na een lange 
dag bleven vijf meisjes over waar-
onder Minoek van Serveen  (19jaar) 
uit de Kwakel. en Lisa van Zuylen 
uit Mijdrecht.   Vrijdag zullen zij zich 
voorstellen in Koffi etijd en daarna 
mogen ze allemaal met een uitzen-
ding van Miljoenenjacht meedoen. 
Daarna zal gestemd worden wie 
een jaar lang koffermeisje mag zijn. 
Ook wij wensen Minoek heel veel 
succes in de uitzending van 17 sep-
tember en hopen voor haar, dat de-
ze mooie Kwakelse het nieuwe kof-
fermeisje zal worden.

Kwakelse Minoek van Serveen 
bij laatste vijf ‘koffermeisjes’

Uithoorn - De vrijwilligers van de 
kinderboerderij vonden dat het tijd 
was voor een feestje! Afgelopen 
zondagmiddag vermaakten meer 
dan 160 kinderen zich met Oud 
Hollandse spelletjes zoals een krui-
wagenrace of blikgooien. Ook kon-
den zij zich uitleven op een spring-
kussen, zich laten schminken of een 

super grote zeepbel maken. Voor 
veel kinderen was het ezelritje een 
van de hoogtepunten. Voor ieder-
een was er gratis snoep, drinken en 
ijsjes. Uiteraard kregen de dieren 
ook alle aandacht.
Kinderboerderij De Olievaar is ge-
opend op woensdag-, vrijdag- en 
zondagmiddag van 13:00–16:00 uur.

Veel vertier op de 
Kinderboerderij De Olievaar

lof in Nederland is Alfons 34 jaar in 
Spanje geweest. 
Vervolg elders in deze krant.
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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 en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 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 
of op www.vindjeruimte.nl

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 commissievergade-
ringen 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:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Van zelf doen leer je het meest: 
Ga lopen en fietsen met je kind!
We weten het eigenlijk allemaal wel: 
al doende leert men. Toch is het 
vooral in de ochtendspits iets waar 
we te weinig bij stil staan. Haastig 
douchen, tanden poetsen, aankle-
den, ontbijten - en hup! Kind achter 
in de auto en snel naar school. He-
laas leren kinderen op de achter-
bank weinig tot niets over het ver-
keer. 

Sneller dan verwacht komt ineens 
het moment dat ze zelfstandig naar 
het voortgezet onderwijs moeten, 
een route die vaak ook nog eens in-
gewikkelder is dan zij tot dan toe ge-
wend zijn.

Ongevalscijfers
Uit de ongevalscijfers blijkt elk jaar 
weer dat in de periode na de zo-
mervakantie een piek te zien is in 
het aantal kinderen dat betrokken 
is bij een verkeersongeval: met na-
me kinderen van 12 jaar zijn de 
klos*. Daarom ondersteunt Vervoer-
regio Amsterdam haar gemeenten 
middels uitvoering van de campag-
ne De scholen zijn weer begonnen. 
Deze campagne richt zich op het ge-
drag van met name automobilisten, 
want gedrag speelt in zo’n 95% van 
de ongevallen (direct en indirect) 
een rol**. Wanneer iedereen reke-
ning met elkaar houdt in het verkeer, 
hopen we het aantal ernstige onge-
vallen omlaag te krijgen. Daarnaast 
roepen we ouders van jongere kin-
deren op om toch vooral lopend of 
fietsend naar school te gaan.

Verkeersveiligheid
Uit onderzoek van het Kennisplat-
form Verkeer en Vervoer (KpVV) uit 
2013 blijkt dat steeds meer kinderen 
met de auto naar school wordt ge-

bracht. 1 op de 3 kinderen wordt met 
de auto gebracht. Dit terwijl 97% op 
fietsafstand van de school woont en 
89,7% zelfs op loopafstand. Ook al 
vinden ouders het vooral erg gezellig 
om te lopen of fietsen met hun kind*; 
de meesten geven aan dat verkeers-
onveiligheid de reden is om toch 
voor de auto te kiezen. Terwijl die-
zelfde auto als belangrijkste veroor-
zaker van verkeersonveiligheid in de 
schoolomgeving wordt benoemd. 
Kortom: een vicieuze cirkel.

Ga lekker lopen of fietsen naar 
school
Alle gemeenten in Vervoerregio Am-
sterdam hebben de ouders van acht-
ste-groepers al gevraagd om in de 
zomervakantie samen de route naar 
de nieuwe school te oefenen. Nu 
roepen we ouders van jongere kin-
deren op om vaker lopend en fiet-
send naar de basisschool te gaan. 
Samen met Veilig Verkeer Neder-
land worden er in september acties 
‘Op voeten en fietsen naar school’ 
georganiseerd op diverse basis-
scholen in de regio. Deze actie heeft 
direct een invloed op de verkeersvei-
ligheid van de schoolomgeving, om-
dat het autoverkeer rondom school 
afneemt. Bijkomend voordeel? Hier-
door durven nog meer ouders ervoor 
te kiezen om lopend of fietsend naar 
school te komen. En daarmee hel-
pen ouders hun kinderen ook op de 
langere termijn, omdat ervaring op-
doen in het verkeer kinderen helpt 
om zelfstandig en veilig aan het ver-
keer deel te nemen. En dat is een 
geruststellend idee, wanneer ze 
straks 12 zijn.

* bron Veilig Verkeer Nederland
** bron SWOV

Taalhuis organiseert 
‘Groot Uithoorns Dictee’
Doe mee op 6 september 2017! De 
week van de Alfabetisering inspireer-
de het Taalhuis Uithoorn tot de orga-
nisatie van ‘Het Groot Uithoorns A2 
Dictee’. A2 staat voor het niveau van 
spreken, luisteren, lezen en schrij-
ven dat nodig is om goed te kunnen 
meedoen in onze samenleving.

Iedereen is van harte welkom om hun 
taalkennis te testen op woensdag 6 
september vanaf 18.30 uur in het ge-
meentehuis aan de laan van Meer-
wijk 16. Om 21.00 uur staat de uit-
reiking van de prijzen(aangeboden 
door Readshop Express Uithoorn) 
op de agenda. Graag wel even aan-
melden via taalhuisuithoorn@stdb.nl
Ria Zijlstra, wethouder onderwijs 
doet ook mee aan het dictee. Hier-
onder legt ze uit waarom: 

3.000 laaggeletterden
“In Nederland hebben meer dan 
2,5 miljoen mensen moeite met le-
zen, schrijven, rekenen en gebruik 
van de computer, 3.000 daarvan wo-
nen in Uithoorn. In de praktijk bete-
kent dit dat mensen brieven van bij-
voorbeeld de overheid of van de be-
lastingdienst niet begrijpen of zelfs 
niet openen. Of ze komen niet opda-
gen bij een afspraak in het zieken-
huis. Niet moeilijk om te bedenken 
dat dit tot problemen leidt. Met goe-
de kennis van onze taal kunnen bij-
voorbeeld meer mensen een baan 
vinden, maar ook gezonder leven. 
Meer dan genoeg reden om eens te 
kijken hoe het met mijn taalkennis 
staat maar vooral om een helpende 
hand te bieden. 

Taalhuis Uithoorn
Sinds 2016 heeft Uithoorn daarom 
een Taalhuis, een samenwerkings-
verband van de gemeente, de biblio-
theek Amstelland, Stichting Lezen & 
Schrijven en Tympaan De Baat. De 
medewerkers van het Taalhuis zor-
gen samen met vrijwilligers dat men-
sen die een taalvraag hebben, hulp 
krijgen. Op dit moment steunen 65 
vrijwilligers ongeveer 110 taalvra-
gers. Fantastisch dat we in Uithoorn 
zoveel vrijwilligers hebben. 

Taalheld nominatie*
Tot slot nog een leuk wapenfeit van 
het Taalhuis: de medewerkers van 
het Taalhuis zijn door Stichting Le-
zen & Schrijven voorgedragen als 
Taalheld in de categorie ‘Bruggen-
bouwer ’. Op 5 september 2017 
maakt de provincie bekend welke 
Taalheld doorgaat naar de landelij-
ke verkiezingen. Maar ik ben nu al 
enorm trots op deze nominatie. Ge-
feliciteerd Taalhelden van Uithoorn!

* De TaalHeldenprijzen zijn in het leven 
geroepen om mensen die bijzonder ac-
tief zijn op het gebied van laaggeletterd-
heid in het zonnetje te zetten en ze te be-
danken voor hun inzet. De prijzen wor-
den uitgereikt aan mensen die uitblinken 
in successen, daadkracht en inspiratie 
en helpen aan een geletterd Nederland.

Er zijn drie categorieën TaalHelden:
- Taalcursist: een (oud) lees- en schrijf-

cursist en/of Taalambassadeur
- Taalbegeleider: een persoon die 

lees– en schrijfcursisten begeleidt
- Bruggenbouwer: een persoon die 

zich inzet om mensen en organisa-
ties aan elkaar te verbinden.

Maandag 18 september gaat 
de derde editie van de Nationa-
le Fiets Telweek van start, het 
grootste fietsonderzoek van Ne-
derland. Van 18 tot en met 24 
september wordt gemeten hoe 
Nederland zich op de fiets ver-
plaatst, met welke snelheid, op 
welke tijdstippen, met hoeveel te-
gelijk en waar de grote vertragin-
gen zitten. Dit jaar is het ook mo-
gelijk om je routes te beoordelen 
en ervaringen te delen.

Verrijken van fiets-data
Dit jaar biedt de vernieuwde Fiets 
Tel-app de mogelijkheid om nog 
meer te weten te komen over de 
gereden ritten. Als deelnemer 
kun je nu ook je persoonlijke er-
varingen delen door het beoor-
delen van fietsroutes. En zo bij-
dragen aan bijvoorbeeld een vei-
liger en comfortabeler fietsnet-
werk. Opdrachtgevers geven bij 
de organisatie van de Fiets Tel-
week aan welke (knel)punten 
deelnemers kunnen beoordelen. 
Deze verrijking van de opgehaal-
de data levert een nog completer 
beeld op van de situatie. Deelne-
mers die gebruik maken van de-

ze ‘actieve modus’, krijgen hier-
voor een uitgebreider dashboard 
in de app waarop ze ook infor-
matie over hun eigen ritten kun-
nen inzien en terugzien. Maar dit 
hoeft niet, je kunt ook gewoon 
meedoen en tellen zoals voor-
heen; de app begint automatisch 
met meten als je op de fiets stapt.

Fiets je mee?
Meten is weten én verbeteren. 
Hoe meer deelnemers, hoe meer 
waardevolle informatie. Daar-
om roepen de organisatie van 
de Fiets Telweek en de deel-
nemende regio’s alle fietsers in 
Nederland op zich aan te mel-
den. Download de Fiets Tel-app 
en deel het ook met je vrienden! 
Op 18 september begint de app 
het persoonlijke fietsgedrag te 
meten. Deelnemers maken bo-
vendien kans op één van de 50 
Rains-jassen, één van de 5 Gar-
min-fietscomputers of een Bata-
vus Brite E-go. 

Download de vernieuwde Fiets 
Tel-app via Google Play of Apple 
Store! Of kijk voor meer informa-
tie op: www.fietstelweek.nl.

Werkzaamheden Eems
Door het zakken van de veen-on-
dergrond is het openbaar gebied 
van Eems gezakt. Wij zijn vanaf  
18 augustus begonnen met het pro-
ject “herstraten Eems” om de rijweg, 
stoep (trottoir) en bermen weer te-
rug op hoogte te brengen. De werk-
zaamheden duren tot ongeveer  
1 december. 
De werkzaamheden vinden plaats 
bij de woningen aan de Eems ter 
hoogte van nr. 11, 14 t/m 44 en bij 
huisnummers 37 t/m 99. 

Kappen bomen Eems
We denken dat niet alle bomen de 
ophoging van de berm gaan overle-
ven. We gaan daarom 4 bomen kap-
pen. Deze bomen zijn de berken bij 
woning nr. 61. Deze drie bomen wor-
den vervangen door 3 gewone vol-
gelkersen (Prunus Padus). De Es-
doorn bij woning nr. 37 wordt gekapt 

en vervangen door een perenboom 
(Chanticleer).

Bereikbaarheid
De aannemer zorgt dat de woningen 
zo lang mogelijk bereikbaar zijn voor 
voetgangers. Voor fietsers is er een 
omleiding. Tijdens de werkzaamhe-
den kunt u niet met de auto of motor 
de Eems in. Parkeren in de Eems is 
ook niet mogelijk. Wij adviseren be-
woners tijdens de werkzaamheden 
de auto ergens anders in de wijk te 
parkeren. 

Vragen of opmerkingen?
Wanneer u vragen heeft over dit 
project, neem contact op met de 
heer C.G. Maas via 0297-513111 
op maandag tot en met donderdag 
en vrijdagochtend of per e-mail via  
gemeente@uithoorn.nl t.a.v. dhr. 
C.G. Maas.

Onderzoek naar 
klanttevredenheid bij Sociaal 
Loket en schuldhulpverlening
In de komende weken gaat de ge-
meente Uithoorn een onderzoek uit-
voeren naar de klanttevredenheid 
onder cliënten van het Sociaal Lo-
ket en schuldhulpverlening. Met de 
uitkomsten van het onderzoek wil de 
gemeente graag haar dienstverle-
ning verder verbeteren.” Ik vind het 
belangrijk om van onze cliënten te 
horen hoe ze over onze dienstverle-
ning denken en hoe we dat kunnen 
optimaliseren voor cliënten met een 
bijstandsuitkering en schuldhulpver-
lening”, aldus wethouder Polak.

Sociaal Loket
De gemeente Uithoorn is benieuwd 
of cliënten van het Sociaal Loket 
tevreden zijn over de dienstverle-
ning. Bijvoorbeeld of cliënten netjes 
te woord worden gestaan of dat ze 

goed worden geïnformeerd. De ge-
meente vraagt daarom alle cliënten 
die een uitkering van de gemeente 
ontvangen om mee te doen aan een 
onderzoek. In september krijgen al-
le cliënten een anonieme vragenlijst 
toegezonden die ze kunnen invullen.

Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is een van de ta-
ken van de gemeente Uithoorn. De 
gemeente onderzoekt de beleving van 
haar cliënten bij schuldhulpverlening. 
In de maand september worden cliën-
ten gevraagd naar hun ervaringen.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben of meer wil-
len weten over de beide onderzoe-
ken, neem dan contact op met Karin 
Woltering, tel: 0297-513111.

Zes monumenten zetten hun deur 
open op Open Monumentendag
Op Open Monumentendag 9 sep-
tember 2017 zijn bezoekers wel-
kom in zes monumenten in Uithoorn 
en De Kwakel. In De Hoeksteen, de 
Thamerkerk en Fort aan de Drecht 
zijn rondleidingen of bijzondere ac-
tiviteiten. Verder kan men tijdens de 
reguliere openingstijden ook een 
kijkje nemen in Brouwerij De Schans, 
Geniet aan de Amstel en de theetuin 
bij de Tolhuissluis. Bij de monumen-
ten die van een OR-code zijn voor-
zien, kan men met een smartphone 
informatie ophalen. Bij mooi weer is 
een fietstocht langs de monumenten 

aan te bevelen. Meer informatie op  
www.uithoorn.nl/evenementen 

Inloopbijeenkomst:
Kansenonderzoek Drechtdoorsteek 
op 8 september a.s.
In opdracht van de gemeenten 
Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn 
organiseren de samenwerkende bu-
reaus APPM, Movares, Decisio en 
LINT op vrijdag 8 september een in-
loopbijeenkomst over het onderzoek 
naar de kansen voor een nieuwe 
vaarverbinding tussen de Drecht en 
de Westeinderplassen (bekend als 
de Drechtdoorsteek). Dit onderzoek 
is recent gestart en loopt tot begin 
december 2017. Graag nodigen wij 

u hiervoor uit, ook als u een bedrijf 
heeft en hier kansen ziet. Tijdens de-
ze bijeenkomst horen wij graag uw 
mening en informeren wij u over de 
stand van zaken van het kansenon-
derzoek. 
De bijeenkomst wordt gehouden op: 
Vrijdag 8 september 2017. U kunt 
binnenlopen tussen 16.00 tot 18.00 
uur. Locatie: Dorpshuis ‘t Podium, 
Kudelstaartseweg 239, 1433 GH Ku-
delstaart.

Tel mee: derde editie Fiets 
Telweek: groter dan ooit
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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 arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den 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: 
- Concept Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp 

Uithoorn 2018. Inzageperiode vanaf 24 juli 2017 tot 4 september 2017. Inlich-
tingen bij J. Bakker, afdeling Leven, (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Vogellaan 138 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de woning aan de zijgevel. Ontvangen 25 augustus 2017

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGEN

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 verlengen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van lo-

giesverblijven.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Rozenlaan. Evenementenvergunning verleend aan Stichting Feestcomité De 

Kwakel voor het organiseren van de Kwakelse Kermis van 2 t/m 5 september 
2017. Bezwaar t/m 4 oktober 2017.

- Vuurlijn 6, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: 
t/m 11 oktober 2017.

- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Jeugd-
weekend van HSV Thamen op 2 en 3 september 2017.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 11-13. Exploitatievergunning verleend aan Meines Retail B.V. 

voor het exploiteren van een viswinkel / visrestaurant De Viskeuken. Bezwaar 
t/m 5 oktober 2017.

Marktplein 
- Evenementenvergunning verleend aan Muziekvereniging KNA voor het orga-

niseren van een Concert aan de Amstel op 17 september 2017 van 14.00 tot 
15.00 uur. Bezwaar t/m 4 oktober 2017. 

- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan THIB organisatie voor het 
organiseren van een braderie op 9 december 2017. Bezwaar t/m 11 oktober 
2017.

- Wilhelminakade 3. Kennisgeving incidentele festiviteit verleend aan exploitant 
van Café de Gevel voor het ten gehore brengen van geluid op 8 september 
van 18:00 uur tot 00:00 uur en 16 september van 22:00 uur tot 01:00 uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Evenementenvergunning verleend aan Stich-

ting Speel Mee Uithoorn voor het organiseren van de Speel Mee Week van 28 
augustus t/m 1 september 2017. Bezwaar t/m 4 oktober 2017. 

- Churchillfl at 1-120. Onttrekkingsvergunning voor het onttrekken van 127 zelf-
standige woonruimten. Bezwaar t/m 4 oktober 2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-

clameborden in de periode van 24 september t/m 7 oktober 2017 om bekend-
heid te geven aan de vrijwilligersmarkt op 7 oktober 2017. Bezwaar t/m 28 sep-
tember 2017.

- Ontheffi ng geluid verleend aan Vereniging U.W.T.C. tijdens de wielerwedstrij-
den op 3 september 2017 en 17 september 2017 op het wielerparcours De 
Randhoorn. Bezwaar t/m 28 september 2017.

 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.

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 RUIMTE VOOR RUIMTE-VUURLIJN 7

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Vuurlijn 7 is de Ruimte 
voor Ruimte overeenkomst die mogelijk maakt dat een extra woonkavel aan Vuur-
lijn 7 De Kwakel kan worden gerealiseerd. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vuurlijn 7 ligt in het kader 
van de inspraakprocedure van vrijdag 8 sept. tot en met donderdag 21 sept. 2017 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een 
ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een 
standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 6 september 2017

 TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN RANDWEG 145

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Randweg 145 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPRand-
weg145-OW01 met ingang van 7 september 2017 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Randweg 145 is het 
ingediende verzoek om het bestaande bedrijf gevestigd aan de Randweg 155 uit 
te breiden.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Randweg 145 ligt vanaf donderdag 7 september 
2017 tot en met woensdag 18 okt 2017 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 6 september 2017

Muziek met Mariek bij 
De Ukkepukkies
Uithoorn - Vijf kinderen kijken me 
verwachtingsvol aan. Ik zing het vas-
te openingsliedje Hallo, ik ben Kiki. 
Hoe heet jij? De oudste peuter van 
bijna 4 mag Kiki Konijn komen aai-
en nadat hij zijn naam heeft ge-
zegd. Hij kijkt even om naar Mari-
anne, de gastouder van De Ukke-
pukkies, voor goedkeuring en dan 
loopt hij naar handpop Kiki. “Ikke 
ook aaien!” vraagt een meisje van 
net 2 jaar. Ja, zo meteen, als je aan 
de beurt bent. Ik zing het liedje naar 
elk kind persoonlijk. Het meisje van 
3 kijkt even naar haar grote buur-
man voordat ze haar naam zegt en 
naar het konijn toekomt. “Ikke ook 
aaien!” vraagt het jongere meis-
je weer. En ja hoor, nu mag zij ook! 
Als een kostbare schat aait ze het 
konijn heel voorzichtig. De jongste 
van net 1 jaar vindt de lange oren 
van het beest interessant en pakt ze 
even vast. Tijdens deze muzikale ac-
tiviteit, die elke les terugkomt, zeg-
gen de kinderen hun naam, of als 
ze dat nog niet kunnen, worden zij 
bij hun naam aangesproken. Bij de-

ze persoonlijke begroeting mag het 
kind er zijn en voelt het zich welkom. 
Het liedje wordt hoog gezongen, zo-
dat kinderen die willen meezingen 
dat ook kunnen doen; kinderstem-
men zijn immers een stuk hoger dan 
die van een volwassene. Zo hebben 
ze nog 8 muzikale spelvormen waar-
in wordt gezongen, bewogen op 
muziek en gespeeld op kleine mu-
ziekinstrumenten zoals schudeitjes, 
ritmestokken en tamboerijnen. Het 
kind staat centraal, niets moet, maar 
dat betekent niet dat alles mag. De 
liedjes worden veel herhaald zodat 
ieder kind op zijn eigen moment kan 
inhaken. En dan zijn de 40 minu-
ten alweer om! Kinderen laten vaak 
spontaan muzikaal gedrag zien. Als 
ouders dat stimuleren komt dat ten 
goede aan hun muzikale ontwikke-
ling. Het was weer een leuke, inspi-
rerende Muziek op Schootles. Na de 
zomer weer! Voor meer informatie 
en startdata ouder/kind-cursussen 
Muziek op Schoot zie www.muziek-
metmariek.nl of mail naar marieke@
muziekmetmariek.nl

Het Mysterie van 
de Vogeltrek

Regio - Tot de wonderen in de na-
tuur behoort zeker de vogeltrek. Wat 
drijft vogels om huis en haard te ver-
laten en vele duizenden kilometers 
naar de andere kant van de we-
reld te vliegen om een half jaar later 
weer terug te keren? Is het nieuws-
gierigheid naar verre, vreemde lan-
den? Worden ze door kou of honger 
gedreven? Hoe vinden ze hun weg? 
Zijn er gevaren onderweg? Hoe 
weet je of een vogel een trek-of een 
standvogel is? Tijs van den Berg, lid 
van de vogelwerkgroep van IVN, 

zal u tijdens een lezing veel vertel-
len over dit bijzondere fenomeen. Er 
blijven echter raadselen die nu nog 
niet opgelost zijn. Door vogels te 
volgen, middels ringen en zenderen, 
wordt geprobeerd de laatste puzzel-
stukjes te vinden. Ook daarover zal 
Tijs vertellen en u enkele dagen la-
ter rondleiden op een ringbaan.

Lezing
De lezing wordt gehouden op 
woensdag 13 september om 20.00 
uur in het NME-centrum De Woud-

Pater Alfons Voorn viert 
50-jarig priesterschap
Vervolg van de voorpagina.

Missie werk
Daarna meldde hij zich - hij was 
toen 62 - voor het missiewerk in Pa-
poea Nieuw Guinea (PNG). Daar 
ging hij heen in 2002 en kwam op 
een eilandengroep in de Stille Zuid-
zee terecht. Dat beviel hem best, 
maar na twee jaar, in 2004, werd hij 
naar Rome geroepen, waar hij over-
ste werd van het huis waar het al-
gemeen bestuur van Mariannhill is 
gevestigd. Rome was interessant, 
maar niet - zoals Alfons zei - waar-
voor hij missionaris was geworden. 

Hij vroeg om terugplaatsing naar 
PNG. Dat gebeurde in 2008. In PNG 
had men hem toen nodig in Bom-
ana, bij de hoofdstad Port Mores-
by, waar Mariannhill ook een op-
leidingshuis had. Sinds 2008 woont 
en werkt hij daar. Van 2008 tot 2015 
was hij er ook leraar aan het Catho-
lic Theological Institute.

Regionale overste
Op het ogenblik is hij de regiona-
le overste van de Missionarissen 
van Mariannhill in PNG, met op het 
ogenblik 10 leden uit zeven ver-
schillende landen (van Canada 2, 

van Duitsland 1, van Polen 1, van 
Kenya 1, van Zambia 1, van Neder-
land 2 en ook 2 van PNG zelf).
De toren van Babel? Dat valt best 
wel mee, zegt Alfons. We spreken 
allemaal Engels en de plaatselij-
ke omgangstaal, het Tok Pisin (let-
terlijk: de vogelentaal), een verbas-
terd Engels met wat woorden van-
uit verschillende andere talen. Als 
je Engels kent, leer je het in een 
paar maanden. Als je het niet ge-
looft, kom je maar eens kijken. En 
natuurlijk niet alleen kijken maar 
ook de armen uit de (korte) mou-
wen steken. Je bent van harte wel-

kom. Er zijn heel wat Nederlandse 
vrijwilligers geweest, die de Missio-
narissen van Mariannhill in PNG bij 
hun werk hebben geholpen. Maar 
eerlijkheidshalve moet ik er wel aan 
toevoegen: je zult niet veel Neder-
landse missionarissen meer vinden. 
De meesten komen nu uit Indië, de 
Filipijnen, Indonesië en Afrika. Een 
anekdote: wist je dat de helft van 
de Nederlandse missionarissen van 
Mariannhill in de missie uit De Kwa-
kel komt?
Echt waar!

Priesterfeest
Alfons viert op zondag, 10 septem-
ber, in De Kwakel met de Kwakel-
se parochiegemeenschap zijn 50 ja-
rig priesterfeest. De hoofdschotel is 
de zondagse Eucharistieviering om 
9.30 uur. Daarna koffie voor ieder-
een en gelegenheid tot feliciteren. 
Als Kwakelse parochie-gemeen-
schap laten we Alphons uiteraard 
niet met lege handen terug gaan 
naar Papoea Nieuw Guinea. Voor 
deze gelegenheid zullen de melk-
bussen klaar staan waar een ie-
der zijn (gevulde) gelukwens in kan 
doen. Iedereen is van harte welkom!

De familie en genodigden vieren 's 
middags nog na in het Dorpshuis.

Pater Alfons is van plan begin oktober weer terug te gaan naar PNG.

reus, Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis. Deuren open om 19.30 uur. De 
excursie is op zaterdag 16 septem-
ber van 9.00-12.00 uur. De plaats 
daarvan wordt na de lezing op 13 
september bekend gemaakt. Graag 
aanmelden bij Gerda Veth (g-veth@
kpnplanet.nl). Voor meer informa-
tie kunt u bellen naar Gerda Veth, 
(06-13205061) of naar. Sep Van de 
Voort (0297-265313). Lezing en ex-
cursie zijn gratis. Deze lezing en ex-
cursie vormen een aanloop naar 
de natuurgidsenopleiding die in ja-
nuari 2018 van start zal gaan. El-
ke 5 jaar organiseert IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn een oplei-
ding tot gediplomeerd IVN-natuur-
gids. Tijdens die opleiding leert u 
op een andere manier naar de na-
tuur kijken. Naar bloemen, bomen, 

paddenstoelen, vlinders, waterle-
ven in de sloten enz. Achter dit al-
les zit méér dan je op het eerste ge-
zicht ziet. Ook maakt u kennis met 
het ontstaan van het veen onder uw 
voeten. Dan begrijpt u ook waarom 
we steeds verder dalen en waarom 
het water in de Botshol brak is. Hoe 
meer je leert, hoe leuker het wordt. 
In oktober 2017 worden twee infor-
matieavonden voor deze opleiding 
georganiseerd; op 24 oktober in het 
NME-centrum De Woudreus in Wil-
nis en op 31 oktober in het wijkcen-
trum 't Buurtnest in Uithoorn. Bei-
de avonden starten om 19.30 uur. 
Zie voor meer informatie de web-
site: www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn. Of vraag de in-
formatiefolder aan op ngo.drvu@
gmail.com.
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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
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
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Collecteweek Prinses 
Beatrix Spierfonds
Uithoorn - Van 10 t/m 16 september 
is de collecteweek van het Prinses 
Beatrix Spierfonds in Uithoorn/De 
Kwakel. Het is de grootste jaarlijk-
se actie voor mensen met een spier-
ziekte in Nederland. Ruim 30.000 
vrijwilligers gaan op pad om geld op 
te halen voor wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten. Het Prin-
ses Beatrix Spierfonds zet zich in 
voor alle mensen met een spier-
ziekte in Nederland. Dat zijn ruim 
200.000 mensen. Het doel van het 
fonds is om alle spierziekten de we-
reld uit te krijgen, het middel is we-
tenschappelijk onderzoek. Het Prin-
ses Beatrix Spierfonds financiert en 

stimuleert onderzoek naar genezing 
en, omdat dit vaak een lange weg is, 
ook naar verbetering van de kwali-
teit van leven van patiënten nu. Het 
fonds krijgt geen overheidssteun en 
is afhankelijk van donaties en de in-
zet van vele vrijwilligers. De collec-
te is één van de belangrijkste inkom-
stenbronnen. Kom ook in actie tegen 
spierziekten en geef aan de collec-
tant bij u in de buurt. Mist u de col-
lectant? Doneren kan ook via de on-
line collectebus van het fonds. Ga 
naar www.prinsesbeatrixspierfonds.
nl/collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze voor meer wetenschap-
pelijk onderzoek naar spierziekten.

10 september van start

Kienen 
Uithoorn - Op zaterdagavond  9 
september organiseert stichting 
Serviam weer een gezellige bin-
goavond in het KNA gebouw Leg-
meerplein. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en ze beginnen om 20.00 

uur. Op deze avond kunt u weer ve-
le mooie en leuke prijzen winnen, 
o.a. de bekende  boodschappen-
tassen. Als hoofdprijs kunt u kiezen 
uit één van de ook al bekende en-
veloppen.

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Op zaterdag 30 sep-
tember a.s. houdt Amicitia weer 
haar jaarlijkse rommelmarkt. Tus-
sen 9.30-13.30 uur gaat er weer van 
alles over de toonbank in kerkge-
bouw de Schutse naast winkelcen-
trum Zijdelwaard in Uithoorn. Wie 
heeft nog wat te missen voor on-

ze gezellige markt? Boeken, cd's, 
dvd's, speelgoed, kleding en huis-
houdelijke artikelen zijn welkom. 
Voor meubels e.d. hebben we he-
laas geen plaats. Graag een tele-
foontje naar: Anita van den Bosch, 
tel. 563879 of Greet Bijlsma tel. 
0297-567257.

Excursie door de 
Waterleidingduinen
Regio - Natuur- en Milieuvereni-
ging De Groene Venen organiseert 
op zaterdag 30 september een ex-
cursie door de Waterleidingduinen. 
In dit prachtige wandelgebied wordt 
2/3 van het water van Amsterdam 
voorgezuiverd. Tijdens de excursie 
heeft u grote kans om damherten 
tegen te komen. De excursie wordt 
begeleid door gids Clarence Wever. 
De start is om 10.00 uur bij bezoe-
kerscentrum de Oranjekom, Eerste 
Leyweg 4, Vogelenzang. De kosten 
bedragen slechts 2,50 euro voor le-
den en 4 euro voor niet-leden. Aan-
melden kan door een mail te stu-
ren naar degroenevenen@hetnet.nl. 
Mocht u geen eigen vervoer kun-

nen organiseren dan is meerijden 
(beperkt) mogelijk. Geef dit aan bij 
uw aanmelding. Geef u snel op voor 
deze bijzondere excursie want er is 
slechts een beperkt aantal plekken 
beschikbaar! Natuur- en milieuver-
eniging De Groene Venen zet zich 
in voor bescherming en verbetering 
van het woon- en leefmilieu, het be-
houden van de natuur en het land-
schappelijk karakter van het veen-
weidegebied in en rond Vinkeveen. 
U steunt De Groene Venen door lid 
te worden voor slechts 5 euro per 
jaar. Bovendien krijgt u korting op 
interessante excursies en lezingen 
die De Groene Venen jaarlijks orga-
niseert. 

Schilderen buiten de 
lijntjes
Regio - Om een sprekend schilderij 
te maken heb je inspiratie én tech-
niek nodig. Om het op je eigen ma-
nier te schilderen ook nog een por-
tie lef! Joke Zonneveld brengt je in 
haar Atelier De Rode Draad in be-
weging en dan gebeurt het! Schil-
derregels, aquarel, acryl, houtskool 
en krijt verkennen, linosnedes ma-
ken om gelaagdheid te creëren, ex-
perimenteren, vormgeven, je eigen 
beeldentaal ontwikkelen, alles komt 
aan bod tijdens deze inspireren-
de lessen. Geschikt voor beginners 
en gevorderden. Vanaf medio janu-
ari “Schilderen buiten de lijntjes!” 
Vanaf 4 september 7x op ma en do-
ochtend om de week, 7-10x zater-
dagmiddag, alle materiaal inclusief 

+ groot doek en linoplaat. Work-
shop: 30 september 13.30-16.30 
uur Tekenen vanuit je tenen! Met 
live muziek. Review: “Vier heerlij-
ke ochtenden spelen met m'n han-
den en kleur en met verschillende 
materialen. Met aandacht in be-
weging blijven en merken dat een 
'plan' minder voldoening geeft dan 
de verrassing over wat onder m'n 
handen als vanzelf ontstaat... Ma-
rijke J.” Kinderles op donderdag-
middag om de week na school-
tijd. Adres: Atelier De Rode Draad, 
Prinses Margrietlaan 86 in Uit-
hoorn. Het atelier is te huur in deel-
tijd. Info: www.paintyourpassion. 
today, 020-6418680, paint@ 
jokezonneveld.nl

Open Monumentendag in 
de Veenmolen
Regio - Aanstaand weekend zijn 
weer de jaarlijkse Open Monumen-
tendagen. Op zaterdag is de Veen-
molen in Wilnis feestelijk geopend. 
Boeren, burgers en buitenlui, dat 
is dit jaar het thema van de Open 
Monumentendag. Een mooi thema 
voor de Veenmolen, want de boe-
ren brachten vroeger het graan om 
het te laten malen, zodat de bak-
kers het brood voor de burgers en 
de bezoekers van het dorp konden 
bakken. De Veenmolen is een ko-
renmolen. Tussen 10 uur ’s morgens 
en 4 uur ’s middags laten de mole-
naar en zijn team zien wat er alle-
maal komt kijken bij het malen van 
meel. Bij de uitgebreide rondleidin-

gen wordt verteld hoe je een mo-
len in de wind zet, hoe je de wie-
ken afremt, en je kunt de maalste-
nen zien. Via een beeldscherm kun-
nen bezoekers bovenin de kap kij-
ken. En natuurlijk zijn er weer gra-
tis pannenkoeken, kruidkoek en 
kniepertjes om te proeven, gebak-
ken van molenmeel. Er is koffie en 
thee, en voor kinderen limonade. In 
de molen zijn verschillende soor-
ten molenmeel te koop, en diver-
se streekproducten. De Veenmolen 
staat sinds 1823 aan de Oudhuijzer-
weg 109 in Wilnis. Goed te bereiken 
per auto, maar ook heel geschikt 
als rustplaats tijdens een fietstocht 
door De Venen. 

Amstel Blazers Collectief 
Weer voortvarend van start!
Uithoorn - Afgelopen maandag 
zijn de repetities van het Amstel 
Blazers Collectief voor het muziek-
seizoen 2017/2018 weer gestart. 
Op de lessenaar lag gelijk een 
nieuw te spelen muziekstuk, gear-
rangeerd door de dirigent, Richard 
Wortel. Een nieuw muziekstuk voor 
het komende grote concert in het 
voorjaar van 2018. Dit concert zal 
in het teken staan van het heelal en 
planeten, waarbij een groot deel is 
weggelegd voor het klassieke werk 
‘The Planets’. 

The Planets and more
‘The Planets’ is een tussen 1914 en 
1916 gecomponeerde zevendelige 
orkestsuite van de Engelse compo-
nist Gustav Holst. Ieder deel van de 
suite is vernoemd naar een planeet 
in ons zonnestelsel die op het mo-
ment van componeren bekend wa-
ren. Het oorspronkelijke stuk duurt 
ruim 50 minuten en is een behoor-
lijke uitdaging voor de muzikanten. 
Door het arrangement van Richard 
zal het stuk ongeveer tot de helft 
teruggebracht worden, waarbij ui-
teraard wel alle planeten aan bod 
komen. Daarnaast zorgt hij ervoor 
dat het voor de muzikanten van het 
Amstel Blazers Collectief goed te 
spelen is. Naast ‘The Planets’ zal 
het tweede gedeelte van het con-
cert bestaan uit een luchtiger pro-

gramma, maar wel in het teken van 
het heelal en planeten in de ruim-
ste zin van het woord. Binnenkort 
maken ze de datum van de uitvoe-
ring bekend, dus houdt u de be-
richtgeving in de gaten.

Nieuwe leden
Muziek maken is niet aan leef-
tijd gebonden. In het Amstel Bla-
zers Collectief spelen jonge en ou-
dere mensen. Niet alleen studen-
ten of grijze koppen, maar ook va-
ders en moeders en mensen met 
zeer uiteenlopende werkkringen. 
Inmiddels hebben een aantal nieu-
we leden zich gemeld om het Am-
stel Blazers Collectief te versterken 
maar op bepaalde posities kan het 
orkest nog muzikanten gebruiken. 
Speelt u trompet, trombone, bas, 
fagot, hobo of percussie, dan no-
digt het Amstel Blazers Collectief u 
uit om eens te komen kijken. De-
ze maand houdt het Amstel Blazers 
Collectief open repetities, dus doet 
u vooral een keer mee om te be-
zien of het orkest ook wat voor u 
is. Meldt u zich wel even aan per 
mail? Dan wordt er gezorgd voor 
bladmuziek voor u. Heeft u in het 
verleden al eens een muziekinstru-
ment gespeeld en u wilt dat eigen-
lijk wel weer oppakken? Neem dan 
zeker ook contact op en vraag naar 
de mogelijkheden. 

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

•	 De	Eetclub	gaat	weer	van	start	
vanaf dinsdag 5 september 
a.s. Tussen 12.00-13.00 uur 
kunt u weer genieten van een 
heerlijk vers gekookte maal-
tijd, klaar gemaakt door onze 
vrijwilligers Joke en Hella voor 
slechts 6 euro per keer. Graag 
vooraf aanmelden op de Bil-
derdijkhof. Bellen kan ook na-
tuurlijk! 

•	 In	de	eerste	week	van	septem-
ber gaan weer een hoop cur-
sussen van start. We hebben 
nog enkele plaatsen beschik-
baar bij Vitaal bewegen op de 
maandag of de gymlessen op 
de donderdag. Voor een com-
pleet aanbod zie de website 
van Vita-Amstelland.nl. U kunt 
ook even binnen lopen bij de 

Bilderdijkhof voor een papie-
ren versie.

•	 Voor	 onze	 Ontmoetingsgroe-
pen voor vergeetachtigen zijn 
we op zoek naar vrijwilligers 
die onze professionals wil-
len assisteren. De dagbeste-
ding vindt plaats op maan-
dag, woensdag en vrijdag. De 
werkzaamheden bestaan o.a. 
uit koffie en thee schenken, de 
lunch verzorgen en mee gaan 
bij de dagelijkse wandeling. 
Klinkt dit als muziek in de oren 
en heeft u nog een dagdeel 
beschikbaar, neem dan con-
tact op met coördinator Ca-
roline Vrijbergen, tel.nr. 0297-
533540. Zij kan u ook meer 
vertellen over de inhoud van 
deze functie.

Kids Disco Party in De Scheg
Uithoorn - Voor alle kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 7 en 8 t/m 12 
jaar is er op zaterdag 9 septem-
ber de vrolijke Kids Disco Party in 
De Scheg. De minidisco van 4 t/m 7 
jaar van Kids in the Mix is van 16.00-
17.30 uur. De kinderdisco is van 

19.00-21.30 uur voor de kinderen 
van 8 t/m 12 jaar. Er wordt natuurlijk 
vrolijke muziek gedraaid. Meer info 
op: www.kidsinthemix.nl. Wil je op 
de hoogte blijven en misschien wel 
VIP of ALL-In kaartjes winnen? Like 
hen op Facebook.

Leerlingenorkest KNA 
groeit 
Uithoorn - Op zaterdag 9 septem-
ber vindt het Rick Fm Live Event 
plaats in het  winkelcentrum Zij-
delwaard. Ook het leerlingenorkest 
van KnA zal acte de présence ge-
ven met een optreden onder leiding 
van de Gerhart Drijvers. Het leerlin-
genorkest van KnA bestaat uit be-
ginnende muzikanten van alle leef-
tijden en is in het afgelopen jaar 
enorm gegroeid. Dit door de pro-
jecten die KnA organiseert om kin-
deren én volwassenen te enthousi-
asmeren een muziekinstrument te 
gaan bespelen. Wanneer je begint 
met muzieklessen kun je al vrij snel 
meedraaien in het orkest; wanneer 
de leerlingen de bestaande partij-
en nog niet aankunnen worden deze 
gewoon aangepast aan het niveau 
van de betreffende leerling. Samen 
muziek maken is zo leuk! Het leer-
lingenorkest van KnA zal optreden 
rond half twee. Komt u kijken?

40 plussers
Voor de 40 plussers was er afgelo-

pen maandag een informatie-avond 
voor de middelbare muziek mees-
ters in het KnA gebouw. Muziekver-
eniging KnA biedt de aanstormende 
muzikanten de mogelijkheid om voor 
een proefperiode van 6 maanden lid 
te worden van KnA. In die tijd krij-
gen ze wekelijks les op een instru-
ment naar keuze. Na afloop van de 
periode van 6 maanden sluiten we af 
met een concert wat door alle leer-
lingen wordt gegeven (oud en jong), 
samen met het KnA Orkest. Op die 
manier kunnen ze met beperkte er-
varing toch ondervinden hoe het is 
om in een orkest te spelen en of ze 
het bespelen van een instrument 
voldoende leuk vinden om daar mee 
door te gaan. Er waren 23 kandida-
ten voor dit project aanwezig, een 
ongekend succes! Ook deze muzi-
kanten zullen binnenkort instromen 
in het leerlingenorkest. Voor het pro-
ject kunt u zich nog steeds aanmel-
den. De verwachting is dat het leer-
lingenorkest hierdoor zal groeien tot 
ongeveer 40 muzikanten.

Geen krant?
0297-581698
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Live uitzendingen van Radio Rick in 
winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Zaterdag 9 september 
sluit Rick FM haar eerste week van 
het nieuwe omroepseizoen af met 
een Live uitzending vanuit het Win-
kelcentrum Zijdelwaard. De Live uit-
zending wordt geopend door burge-
meester Dagmar Oudshoorn. Tussen 

11.00 en 16.00 uur presenteert Rick 
FM haar nieuwe programma’s voor 
het najaar, zoals het ochtend actu-
aliteitenprogramma “Goedemorgen 
Amstelland” en het verzoekplaten-
programma voor bedrijven “De Hit-
kelder”. 

Live optredens
Ieder uur zijn er live artiesten uit Uit-
hoorn op het Rick FM podium in 
het winkelcentrum Zijdelwaard. Zo-
als Kinderkoor Xing, Zanger TonyXL, 
het Leerlingen Orkest van KnA, Soul 
en Motownkoor D-F!Ne en Duo Clo-

Zup bestaande uit Heidy Crooymans 
(zang) en René Neijenhuis (gitaar)

Kleurplatenwedstrijd
Voor de kinderen is er een leuke 
kleurplaten wedstrijd. Alle kinderen 
t/m 12 jaar kunnen meedoen aan de 
kleurwedstrijd. De kleurplaat is af 
te halen bij de winkels in het win-
kelcentrum Zijdelwaard of te down-
loaden via de website www.rickfm.
nl. De kleurplaat inleveren kan al-
leen op zaterdag 9 september voor 
14.00 uur bij de stand van Rick FM 
in het winkelcentrum Zijdelwaard. 
Kinderen maken kans op één van de 
fantastische prijzen die beschikbaar 
zijn gesteld door de winkeliers van 
Zijdelwaard. De kleurplaten worden 
beoordeeld door een jury onder lei-
ding van wethouder Ria Zijlstra. De 
prijsuitreiking is om 15.00 uur. Prijs-
winnaars moeten dan wel aanwe-
zig zijn. 

Verenigingen
Verenigingen mogen tijdens de uit-
zending, live vanaf het podium, in 
het winkelcentrum een korte pre-
sentatie van 3 minuten hun activi-
teiten promoten. Ze kunnen zich wel 
van tevoren aanmelden via een mail 
naar zijdelwaard@rickfm.nl 

Extra veiligheidsmaatregel 
geldautomaat Kerklaan 
De Kwakel - Rabobank wordt in 
het hele land in toenemende ma-
te geconfronteerd met plofkraken 
op geldautomaten. De zware ex-
plosieven die worden gebruikt rich-
ten grote schade aan. Om het af-
schrik effect te verhogen, wordt bij 
de geldautomaat aan de Kerklaan 
in De Kwakel op korte termijn een 
camera observatie unit (een zoge-
naamde UFO: Unit for Observation) 
geplaatst. Middels deze camera-
unit kijkt de meldkamer ’s avonds 
en ’s nachts actief mee bij het ge-
bruik van de geldautomaat en is er 

zodoende ook ’s nachts gedegen 
bewaking aanwezig. Met de plaat-
sing van deze camera-unit wordt 
voor de omwonenden alsook voor 
de surveillant, die al enige tijd wordt 
ingezet, een extra veiligheidsmaat-
regel geboden. De camera obser-
veert uitsluitend de gevel en pin-
automaat ten tijde van een trans-
actie. Voorbijgangers worden niet 
gefilmd en het is niet mogelijk om 
vanuit de camera mee te kijken bij 
een pintransactie. Er worden daar-
naast ook geen geluidsopnames 
gemaakt.

Fietsonderzoek door 
fietsend Nederland 
Uithoorn - Maandag 18 septem-
ber gaat de derde editie van de Na-
tionale Fiets Telweek van start, het 
grootste fietsonderzoek van Ne-
derland. Een week lang wordt weer 
gemeten hoe Nederland zich op de 
fiets verplaatst, met welke snelheid, 
op welke tijdstippen, met hoeveel 
tegelijk en waar de grote vertragin-
gen zitten. Dit jaar biedt de app ook 
de mogelijkheid om de fietsbele-
ving te registreren. Daarmee is de-
ze derde editie is groter dan ooit: 
met onderzoek naar de fietsbele-
ving zet de Fiets Telweek de nieu-
we standaard neer voor fietsdata 
en het in kaart brengen van fietsge-
drag. Vanaf vandaag kan iedereen 
de vernieuwde Fiets Tel-app down-
loaden; de deelnemers tellen van 
18 tot en met 24 september mee tij-
dens de Nationale Fiets Telweek. 

Verrijken van de fiets-data 
Dit jaar biedt de vernieuwde Fiets 
Tel-app de mogelijkheid om nog 
meer te weten te komen over de 
gereden ritten. Deelnemers kunnen 
persoonlijke ervaringen delen door 
het beoordelen van fietsroutes en 
zo bijdragen aan bijvoorbeeld een 
veiliger fietsnetwerk. Opdrachtge-
vers geven bij de organisatie van 

de Fiets Telweek aan welke (knel)
punten deelnemers kunnen beoor-
delen. Deze verrijking van de opge-
haalde data levert een nog comple-
ter beeld op van de situatie. Deel-
nemers die hiervoor kiezen krij-
gen een uitgebreider dashboard 
in de app, waarop ze ook informa-
tie over hun eigen ritten kunnen in-
zien en terugzien. Dit hoeft echter 
niet, gewoon meedoen en tellen zo-
als voorheen kan ook. De app be-
gint automatisch met meten als de 
deelnemer op de fiets stapt.

Fiets en tel mee!
Meten is weten én verbeteren. Hoe 
meer fietsers meedoen, hoe meer 
waardevolle informatie er wordt 
verzameld. Daarom roepen de or-
ganisatie van de Fiets Telweek en 
de deelnemende regio’s alle fiet-
sers in Nederland op zich aan te 
melden. Dit kan door de Fiets Tel-
app te downloaden en vrienden er-
op attent te maken om dit ook te 
doen. Op 18 september begint de 
app het persoonlijke fietsgedrag te 
meten. Deelnemers maken boven-
dien kans op één van de 50 Rains-
jassen, één van de 5 Garmin-fiets-
computers of een Batavus Brite e-
bike. 

Nissan Nieuwendijk en ASN 
schadeherstel slaan handen ineen
Uithoorn - Vrijdag 1 september 
onthulde de heer Catsman van de 
ASN Groep een prachtige nieuwe 
Nissan QASHQAI bij Nissan Nieu-
wendijk in Uithoorn. ASN Groep 
is een gerenommeerd autoscha-
deherstelbedrijf met 74 vestigin-
gen verspreid over heel Nederland, 
waaronder één in Uithoorn en één 

in Amstelveen. Het bedrijf in Uit-
hoorn is partner geworden van Nis-
san Nieuwendijk in Uithoorn. Een 
fleurig boeket bloemen, een ferme 
handdruk en de overdracht van de 
Nissan Qashqai die wordt ingezet 
als vervangend vervoer, markeer-
den het begin van een veelbeloven-
de samenwerking.

Gemeentebelangen Uithoorn 
presenteert nieuw logo!
Uithoorn - Met trots presenteren 
fractie en bestuur van Gemeentebe-
langen het nieuwe logo van dé lo-
kale partij van Uithoorn en De Kwa-
kel. Afgelopen maanden is er met 
veel zorg en aandacht in samen-
werking met een deskundige art di-
rector een logo ontworpen dat het 
oude logo vervangt. Het nieuwe lo-
go is een fris en modern ontwerp, 
waarbij er is gekozen om de letters 
in de oranje huiskleur van Gemeen-
tebelangen op een wit vlak weer te 
geven. Deze combinatie zorgt voor 
een duidelijke zichtbaarheid, zo-
als de inwoners in onze gemeen-
te van Gemeentebelangen gewend 
zijn. In het logo bestaat de tekst uit 
de letters GB met daaronder de vol-
ledige naam Gemeentebelangen. 
De afkorting GB past in de huidi-
ge tijd waarin social media en kor-

te berichten de standaard zijn, ter-
wijl de volledig uitgeschreven naam 
van Gemeentebelangen de verbin-
ding met het verleden van de partij, 
dat bijna 50 jaar terug gaat, waar-
borgt. De letters GB vertegenwoor-
digen de partij en staan in het logo 
verankerd in het woord “gemeen-
te”. Daarmee zorgen ze voor de uit-
straling die Gemeentebelangen na-
streeft: “midden in de lokale samen-
leving staan en toegankelijk zijn 
voor iedereen”. 
De komende maanden zal het nieu-
we logo van Gemeentebelangen 
steeds meer zichtbaar gaan worden 
in Uithoorn en De Kwakel, ook met 
het oog op de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Houd hiervoor 
de website www.gemeentebelan-
gen.nl en de Facebook pagina in de 
gaten!

Op de foto vlnr: Sjaak verhaar, Wethouder hans Bouma, Ferry Hoekstra, Her-
man Bezuijen en Iris Theijssen.

Open dag bij Kleur is 
Kracht Uithoorn
Uithoorn - Het kleurrijke en cre-
atieve atelier van Kleur is Kracht 
is zaterdag 9 september van 13.00 
tot 16.00 uur geopend. Tijdens 
deze open dag kunt u kennisma-
ken met Astrid van Zelst en er-
varen wat kunstzinnige therapie 
doet. Om 14.00 uur en om 15.00 
uur is er een gratis mini workshop 
voor jong en oud! Er is een kor-

tingsactie als men zich tijdens de 
open dag inschrijft voor de kunst-
ateliers voor kinderen of voor de 
tekencursussen voor volwasse-
nen. Kleur is Kracht is geves-
tigd in de Bovenboog in Uithoorn. 
www.kleuriskracht.nl  Meer in-
formatie: Astrid van Zelst, tel.06-
14904491 astridvanzelst@kleu-
riskracht.nl

Open lesweek bij 
Dansschool Nicole!
Uithoorn - Vorige week zijn we bij 
Dansschool Nicole weer swingend 
gestart aan het nieuwe danssei-
zoen. Met onze groep van 10 vaste 
leraressen en een aantal enthousi-
aste gastdocenten met allemaal hun 
eigen specialiteit, zijn we van plan 
er weer een mooi jaar van te ma-
ken. Wat bieden wij aan? Verschil-
lende dansstijlen in onze lessen, 
voor jong tot oud. Zo hebben we 
peuterdansen, streetdance, modern, 
showdans, maar ook wedstrijdgroe-
pen en doen we allerlei oefeningen 
om je techniek, conditie en je dans-
basis te verbeteren. We werken het 
hele jaar toe naar een spetterende 
show in een echt theater, waar ie-
dereen zijn of haar eigen talent kan 

laten zien. Maar het allerbelangrijk-
ste: we hebben vooral veel plezier 
en iedereen is welkom! Daarom or-
ganiseren wij volgende week Nico-
le’s Open Lesweek. Van maandag 
11 t/m zaterdag 16 september is ie-
dereen welkom die een keer vrij-
blijvend mee wil doen in de les van 
zijn of haar leeftijd of je kunt mee-
komen met een vriend/vriendin die 
al bij ons op les zit. Voor het les-
schema kun je kijken op onze Fa-
cebook pagina “Jazz- en Showbal-
let Nicole” of mail voor meer info 
naar info@showballetnicole.nl Aan-
melden is niet nodig, kom gewoon 
langs in onze gezellige dansschool 
op de Groot Mijdrechtstraat 2 in 
Mijdrecht. Tot volgende week?!

Coop en VVN 
In aktie voor minder  
jonge verkeersslachtoffers
Uithoorn - Coop en Veilig Verkeer 
Nederland slaan de handen ineen 
voor een veilig begin van het nieu-
we schooljaar. Coop zet de slo-
gan ‘De scholen zijn weer begon-
nen!’ extra kracht bij met de spaar-
actie ‘Bike to School’, waarbij klan-
ten kunnen sparen voor fietsac-
cessoires. Het aantal verkeerson-
gelukken met schoolgaande kin-
deren na de zomervakantie groeit 
nog steeds. Eén op de vier jonge 
verkeersslachtoffers valt in de eer-
ste twee weken van ieder school-
jaar. Coop richt zich juist op fietsen-
de kinderen en hun (groot)ouders. 
“Wanneer zij veilig en goed zicht-
baar de weg op gaan, dragen we bij 
aan een vermindering van het aan-
tal ongelukken in deze periode. Zo 
hopen we samen met Veilig Verkeer 

Nederland ‘t verschil te maken” al-
dus Coop.
 
Sparen voor fietsaccessoires
Van week 35 tot en met week 39 
kunnen klanten van Coop sparen 
voor fietsaccessoires die voor kinde-
ren het fietsen leuker en vooral vei-
liger maken. Van een fietshelm tot 
lampjes en spaakreflectoren. Bij ge-
selecteerde producten ontvangen 
klanten spaarzegels, bij 12 zegels is 
de spaarkaart vol. Bij de kassa wordt 
deze ingewisseld voor een voucher 
waarmee ze via de online webshop 
www.biketoschool.nl fietsaccessoi-
res met korting of geheel gratis kun-
nen aanschaffen. Met iedere voucher 
kunnen klanten bovendien meedin-
gen naar de prachtige Tulp-fiets, die 
in iedere Coop-winkel wordt verloot.

Vanaf 24 september
SCAU jubileumseizoen
Uithoorn – De Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn (SCAU) be-
staat in februari 2018 vijfentwintig 
jaar! Dat vieren we met een spec-
taculair jubileumseizoen. Op vrij-
dag 2 februari 2018 organiseert 
de SCAU voor basisschoolleerlin-
gen vanaf groep 4 en hun begelei-
ders een jeugdconcert in De Schut-
se. De belangstelling hiervoor is zó 
overweldigend dat er twee voorstel-
lingen gegeven worden, om negen 
uur en om half elf, voor in totaal ze-
venhonderd leerlingen! Nu al een 
groot succes dus. Maar zover is het 
nog lang niet. Op zondag 24 sep-
tember bijten Leonie Jansen en Eric 
Vaarzon Morel het spits af met het 
programma ‘Santiago’. Op 15 okto-
ber is er een romantisch liedrecital 
met de jonge bariton Raoul Steffa-
ni, op de piano begeleid door Daan 
Boertien. 19 november staat in het 
teken van cabaret: Peter Heerschop 
komt langs met zijn solovoorstelling 
‘Van horen zeggen’. Het traditionele 
Kerstconcert vindt plaats op 17 de-
cember en wordt gegeven door vo-
caal ensemble Corde Vocali. Piano-
duo Beth & Flo verzorgt het nieuw-
jaarsconcert op 21 januari: klassiek 
met een ‘vleugeltje’ theater. Het ei-
genlijke jubileumconcert wordt ge-

houden op 18 februari met het Bla-
zers Ensemble Helicon, een graag 
geziene gast bij de SCAU. 

Kleinkunst
Na schurende kleinkunst op 18 
maart door Elke Vierveijzer (gitaar 
en zang), vindt op 22 april het spec-
taculaire slotconcert van dit jubi-
leumseizoen plaats: de wereldbe-
roemde pianist Hannes Minnaar 
doet Uithoorn aan met een roman-
tisch pianorecital. Dit alles vindt 
plaats in de Thamerkerk aan de 
Amstel, aanvangstijd half drie. 
Zorg dat u niets mist en neem een 
abonnement! Op de website van de 
SCAU kunt u uw abonnement be-
stellen: www.scau.nl  Daar vindt u 
tevens alle informatie over de eve-
nementen. U kunt ook een abon-
nement aanvragen door een mailtje 
te sturen naar secretariaat.scau@
gmail.com Losse kaarten gaan on-
geveer tien dagen voor een activi-
teit in de voorverkoop bij de boek-
winkels Bruna aan het Amstelplein 
en The Read Shop Express in win-
kelcentrum Zijdelwaard. Ze kosten 
14 euro, jongeren tot en met zes-
tien jaar betalen slechts zeven euro. 
De overgebleven losse kaarten zijn 
te koop aan de zaal vanaf twee uur.

Geen krant?
0297-581698









Ruud Lesmeister nipt 
beste in zomerbridge
Regio - Het scheelde erg weinig 
met nummer twee Jan de Jong, 
wiens gemiddelde slechts één hon-
derdste lager uitkwam! De beste 
acht avonden, van de in totaal der-
tien, die meetellen voor het gemid-
delde leverden Ruud 57,90% op en 
Jan bracht het tot 57,89%, dus zeer 
aan elkaar gewaagd. Bridgeclub De 
Legmeer gaf deze zomer 210 brid-
gers uit de regio in Dans & Partycen-
trum Colijn de gelegenheid om te 
genieten en zich en passant te pre-
pareren op het nieuwe seizoen. De-
ze laatste avond was de winst in de 
A- lijn voor Jan Egbers & André van 
Herel met een prima 64,24%, op ni-
veau gevolgd door Joke van Koert & 
Ineke van der Lee met 60,76 en Jan 
de Jong & Theo Klein met 60,42%. 

Johan Le Febre & Wim Slijkoord 
en Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
moesten het met respectievelijk 
55,21 en 52,08% met minder doen, 
maar werden er toch mooi vierde en 
vijfde mee van de veertien paren. In 
de B-lijn was de zestiger van 61,61% 
voor Bep de Jong & Herman van 
Beek en ze werden er eerste mee. 
Op twee eindigden Ria van Zuy-
len & Bep Verleun met 59,23% en 
plek drie werd bezet door An & Jan 
van Schaick met 58,93%. Wil Groot 
& Nel Kwakernaak volgden met 
56,55% als vierde en Lia van Kessel 
& Thea Twaalfhoven sloten hier de 
top af met 55,06%. In de C-lijn was 
de wijn voor Jan Bunnink & Cor-
ry Twaalfhoven, met 64,93% tevens 
het hoogst scorende paar van deze 

The Big Event bij Opel 
dealer Van Kouwen
Regio - Opel dealer Van Kou-
wen, gevestigd in Amsterdam en 
Aalsmeer, maakt het kopen van een 
nieuwe auto nu wel heel aantrekke-
lijk. Tijdens de spectaculaire show 
The Big Event, van 11 tot en met 16 
september, krijgt men 2.000,- euro 
extra inruilwaarde bovenop de Au-
totelex inruilwaarde van de huidi-
ge auto. Naast de extra inruilwaarde 
krijgt één ieder die een nieuwe Opel 
koopt voor 500,- euro gratis brand-
stof en mag men voor 250,- euro 
aan Opel-accessoires uitkiezen.
“The Big Event strijkt volgende week 
weer in ons land neer”, vertelt Juli-
an van Kouwen, “Ook wij doen mee 
aan deze grootscheepse voordeel-
show. Het zal een drukte van belang 
worden bij ons in de showroom.” Via 
www.opel.nl is een inruil-waarde-
cheque aan te vragen. Die kunnen 
kopers van een nieuwe Opel tijdens 
de actieperiode van 11 tot en met 16 

september verzilveren wanneer ze 
hun eigen auto bij Van Kouwen in-
ruilen. In Amsterdam Zuidoost kan 
dit t/m zondag 17 september.

Verdubbel je extra inruilwaarde
Julian van Kouwen: “Nieuw dit jaar 
is de verdubbelaar! Elke dag zal er 
één taxatie worden uitgeloot, die 
geen 2.000,- euro, maar zelfs 4.000,- 
euro extra inruilwaarde ontvangt! 
Om hier voor in aanmerking te ko-
men dient men een e-mailadres en 
NAW-gegevens achter te laten op 
www.opel.nl”.

Gratis brandstof
Voor de 500,- euro brandstof ver-
strekt Van Kouwen aan de koper 
van een nieuwe Opel een tankpas. 
Deze pas is tot een jaar na de aan-
koopdatum geldig. Daarnaast mo-
gen Opel-kopers voor 250,- euro 
aan extra accessoires uitkiezen.

Fietsen of wandelen langs Floral Art kunstwerken bij 
vier forten en twee batterijen in De Ronde Venen

Veel te zien en beleven tijdens 
de Open Monumentendagen 
Regio - Op zaterdag 9 en zon-
dag 10 september vinden de lan-
delijke Open Monumentendagen 
plaats. Ook De Ronde Venen biedt 
een uitgebreid programma. Bijzon-
der dit jaar is de Floral Art Rou-
te. Deze leidt langs vier forten en 
twee batterijen waar grote, eigen-
zinnige bloem- en plantkunstwer-
ken te bezichtigen zijn. Gedurende 
het weekend van 9 en 10 septem-
ber is er een ruim aanbod van ac-
tiviteiten en bezienswaardigheden 
voor jong en oud. Bezoekers krijgen 

ruimschoots de gelegenheid om 
het lokale erfgoed (beter) te leren 
kennen. Er zijn tal van rondleidin-
gen, muzikale voorstellingen, expo-
sities en presentaties in kerken, in 
en rond de forten en andere monu-
menten in de gemeente, zoals het 
gemaal in Vinkeveen en de Veen-
molen in Wilnis. Verder is er dit jaar 
de Floral Art Route; een wandel- of 
fietsroute langs forten en batterij-
en van de Stelling van Amsterdam 
die zijn opgeluisterd met bijzonde-
re plant- en bloemstukken van de 

hand van zogenoemde ‘Floral Art 
kunstenaars’.

Speels
Burgemeester Maarten Divendal 
opent de Open Monumentendag in 
De Ronde Venen op zaterdag 9 sep-
tember om 11.00 uur op Fort Ab-
coude. Floral Art kunstenaar Pim 
van den Akker laat vervolgens op 
een speelse manier de schoonheid 
van de hortensia zien door met deze 
bloem een monumentaal bloemen-
kunstwerk te creëren. Ook bij ande-

De Ronde Venen niet blij 
met routebord in Uithoorn
Regio - In de editie van deze krant 
van afgelopen woensdag 30 augus-
tus stond een artikel met bijgaande 
foto op de voorpagina en de vraag 
waarom men vanuit Uithoorn weg-
gebruikers via de route Utrecht naar 
Amsterdam stuurt. Het bord staat 
bij de laatste rotonde voor de krui-
sing met de N201 in de berm bij de 
Amsterdamse weg. De drukke N201 
kan dat extra verkeer in De Ron-
de Venen niet aan en ook op de A2 
staat het verkeer vaak vast. Waar-
om niet richting de Waterwolftun-
nel naar de A4 of via Schiphol-Oost 
omdat daar meer ruimte is met 2 x 
2 rijstroken. Het was tot dan onbe-
kend wie het bord er heeft geplaatst 
en hoelang het er al staat. Totdat de 
redactie werd geïnformeerd door 
de Nederlandse Bewegwijzerings-
dienst (NBd) die ons via een woord-
voerder vertelde er ook niets van te 
weten maar dat een ‘derde partij’ in 
opdracht van de wegbeheerder – in 
dit geval de Provincie Noord-Hol-
land - heeft bepaald dat het bord er 
moest staan. 

Wegbeheerder bepaalt
De woordvoerder liet verder nog 
weten dat het type ‘route-bord’ zo-
als op bijgaande foto, wordt toe-
gepast in situaties waar op de be-
staande bewegwijzering (nog) geen 
verwijzing naar een plaats wordt 
aangegeven. Zoals in dit geval op 
de kruising met de N201, waar ‘Am-
sterdam’ niet op de borden staat 
vermeld. De wegbeheerder heeft er 
om bepaalde redenen kennelijk zijn 
zinnen op gezet om het verkeer via 
de route Utrecht naar Amsterdam te 
leiden. Het is wel de bedoeling dat 
er op (korte?) termijn een bord met 
verwijzing Amsterdam bij komt aan 
de huidige paal op de kruising. Het 

is echter de vraag in welke richting 
die gaat verwijzen. De wegbeheer-
der bepaalt – al dan niet in samen-
spraak met de NBd – de route(s) 
waarover deze het verkeer wil af-
wikkelen. Aspecten als veiligheid, 
milieu en rijcomfort worden daarbij 
altijd meegenomen en kunnen aan-
leiding geven voor andere keuzes 
dan bijvoorbeeld de kortste routes! 
Aldus de woordvoerder. Anders ge-
zegd: zodra op de bewegwijzering 
bij de kruising Amsterdamse weg/
N201 het bord ‘Amsterdam’ wordt 
geplaatst, is de huidige aandui-
ding (foto) kennelijk niet meer no-
dig in welke richting het verkeer ook 
wordt geleid. De vraag rijst waarom 
dat dan niet meteen is gedaan? De 
N201 is al een paar jaar in gebruik.

Niet logisch
Wij legden het vraagstuk voor aan 
wethouder Alberta Schuurs van De 
Ronde Venen die als volgt reageer-
de: “Wij vinden het als gemeente 
niet logisch dat dit bord er staat. We 
hebben dit eerder ook de Provin-
cie laten weten. Het is onlogisch dat 
– terwijl je Amsterdam in de verte 
ziet liggen - je eerst naar Vinkeveen 
wordt gestuurd om vervolgens naar 
Amsterdam te rijden. Dan worden 
veel onnodige kilometers gemaakt. 
Bovendien is het in strijd met eerde-
re afspraken die zijn gemaakt bij de 
omlegging. Die afspraken komen er 
onder andere op neer dat het ver-
keer naar het westen (Aalsmeer) 
zou moeten kunnen doorstromen 
(vandaar ook de nieuwe aansluiting 
op de A9) en naar het oosten wordt 
geknepen. Dit bord is daar in strijd 
mee. Wij zijn er dan ook niet geluk-
kig mee en zullen dit (opnieuw) on-
der de aandacht brengen bij de Pro-
vincie.” Aldus wethouder Schuurs.

Snelheid A2 bij Vinkeveen 
blijft 130 km per uur
Regio - De bestuursrechter van 
Utrecht heeft maandag jl. bepaald 
dat de maximum snelheid van 130 
km per uur, bij Vinkeveen blijft ge-
handhaafd, het besluit van minister 
Melanie Schulz is volgens de rech-
ter op de juiste gronden genomen. 
De minister verhoogde de maxi-
mum snelheid op de A2 naar 130 
kilometer per uur, tussen 7 uur in 
de avond en 6 uur in de ochtend. 
De gemeente De Ronde Venen was 
daar niet blij mee en ging in beroep, 
maar werd ook deze keer in het on-
gelijk gesteld, Het was niet de eer-
ste keer dat de gemeente De Ronde 
Venen naar de rechter stapte voor 

deze snelheidsverhoging. Samen 
met een groep burgers uit Maars-
sen. De gemeente verloor al eer-
der een zaak samen met een groep 
burgers van Maassen. De gemeen-
te heeft nu alle juridische mogelijk-
heden uitgeput alleen hoger beroep 
is nog mogelijk. Wethouder David 
Moolenburgh zegt teleurgesteld te 
zijn over de uitspraak. “De minis-
ter is voor minimale tijdswinst. Wij 
vinden veiligheid, een schoner mi-
lieu en een gezond en langer leven 
belangrijker. We gaan de uitspraak 
bestuderen en zullen binnenkort 
besluiten of we wel of niet in be-
roep gaan”. 

Uithoorn - Op vrijdag 1 september 
om tien voor tien in de avond heeft 
de politie een tot stoppen gemaand 
ter controle op de Koningin Maxima-
laan. De bestuurder, een 36-jarige 
man uit Uithoorn, bleek rond te rijden 
met een ongeldig paspoort. Agenten 

hebben hem gesommeerd niet meer 
te gaan rijden. Het was tegen dove-
mansoren gezegd, even later zagen 
agenten de Uithoornaar opnieuw rij-
den. De wagen is weer stopgezet 
en in beslag genomen. De 36-jarige 
moet zich verantwoorden bij justitie.

Navigatiesysteem en stuur weg
Uithoorn - Op dinsdag 29 augus-
tus is tussen twee uur in de nacht en 
negen uur in de ochtend ingebroken 
in een in de Thamerlaan geparkeer-
de auto. Van de Audi A3 is het raam 
ingeslagen. De dief is er vandoor ge-
gaan met het stuur. Op donderdag 
31 augustus heeft nog een auto-in-

braak plaatsgevonden. Uit een op de 
Mijnsherenweg in De Kwakel gepar-
keerde Volkswagen is het complete 
navigatiesysteem gestolen. De dief-
stal heeft rond half vier in de nacht 
gepleegd. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

Motor gestolen
Uithoorn - In de nacht van zaterdag 
2 op zondag 3 september is een mo-
tor gestolen vanaf de oprit van een 
woning in Aan de Kant. De motor van 

het merk Aprila VB was op slot ge-
zet door de eigenaar. Het kenteken is 
MZ-DZ-03. De motor heeft opvallen-
de rode vlakken aan de onderzijde. 
De motor gezien of zien rijden? De 
politie hoort het graag via 0900-8844.

Auto in beslag genomenavond, chapeau! Plaats twee werd 
gedeeld door Adrie & Ko Bijlsma 
en Irene Hassink & Henriëtte Omt-
zigt met 56,94% voor beiden en wa-
ren dus een dure voor de club! An-
ton Berkelaar & Wim Röling moes-
ten het met hun 55,21% als vierde 
alleen met de eer doen en het zelfde 
gold voor Alice Oosterling & Rietje 
Tijssen die met 52,43% keurig vijfde 

werden van de ook hier veertien pa-
ren. Na het zomergebeuren starten 
de diverse competities weer in de 
wijde omtrek en zo ook bij Bridge-
club de Legmeer. De smaak te pak-
ken gekregen en nog niet bij een 
club ondergebracht, steek uw licht 
op bij het secretariaat van De Leg-
meer, e- mail: gerdaschavemaker@
live.nl, of telefoon 0297 567458.

re forten staan de Floral Arts cen-
traal. Bij de forten bij Nigtevecht, 
in de Botshol en aan de Winkel zijn 
de kunstwerken te zien, evenals bij 
de batterijen aan ‘t Gein en de Li-
niedijk. Bij Fort bij Nigtevecht vin-
den bovendien workshops plaats. 
’s Middags start bij Fort Abcoude 
een parade van feestelijk versierde 
fietsen. Wethouder David Moolen-
burgh geeft hiervoor om 13.00 uur.
het startsein. De mooiste fiets wint 
een prijs. Op www.openmonumen-
tendag.nl vindt u meer informa-
tie Het volledige programma staat 
op: www.derondevenen.nl > Laat-
ste nieuws en op https://www. 
facebook.com/floralartroute/ Fol-
ders met de Floral Art Route liggen 
op het gemeentehuis, in de biblio-
theken, Cultuurhuis Abcoude en in 
Fort Abcoude (tevens startpunt van 
de routes). De wandelroute is 9 ki-
lometer, de fietsroute 14 of 30 ki-
lometer. Deelnemers aan de Open 
Monumentendagen zijn op 9 en 10 
september herkenbaar aan de spe-
ciale Open Monumentendag-vlag. 

Kun jij  
reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie
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Legmeervogels doet 
zichzelf te kort
Uithoorn - ‘’Jammer, er heeft zeker 
meer ingezeten. Een gelijkspel was 
toch wel het minste wat wij verdiend 
hebben. Wat hebben wij nu eigen-
lijk weggegeven? Zij weten alleen te 
score uit dode spelmomenten. Wij 
hebben hier gespeeld met een he-
le jonge ploeg. Net geen 22 jaar. Be-
langrijk is dat wij vertrouwen blijven 
houden en nog twee keer winnen 
en wij zijn een ronde verder. En ook 
niet onbelangrijk het gaat al weer 
een stuk beter dan in de oefenpe-
riode’’, aldus een toch wel enigs-
zins teleurgestelde Michel Nok na 
afloop van de bekerwedstrijd Am-
stelveen/Heemraad Legmeervogels. 
Michel Nok heeft volkomen ge-
lijk. Amstelveen is beslist niet beter 
dan Legmeervogels. Nee, in de eerst 
45 minuten is Legmeervogels het 
team wat de meeste doelrijpe kan-
sen weet te creëren. Legmeervogels 
scoort dan niet en dit breekt je dan 
later in de wedstrijd op. Een voor-
sprong bij de rust van Legmeervo-
gels zou niet hebben misstaan. Als 
dan ook Amstelveen/Heemraad het 
net niet weet te vinden, gaat de rust 
in met de brilstand op het scorebord 
0-0.

Aftrap
Na de aftrap van de 2e helft is het 
gelijk Legmeervogels dat een ze-
ker 100 procent scoringskans krijgt. 
Maar op 3 meter van het doel staan-
de wordt de bal over het doel ge-
schoten. Dit is eigenlijk moeilijker 
dan de bal in het doel te schieten. 
Een ongeschreven wet is dat als jij 
zelf de mooiste kansen niet weet te 
benutten de tegenstander wel weet 
te score. Een vrije trap na 15 minu-
ten spelen in de 2e helft is de in-
leiding voor een treffer van de gast-
heren. De vrije trap kan onvoldoen-
de worden weggewerkt en komt 
dan met een beetje geluk tegen het 
been van een daar staande Amstel-
veen speler en via dat been ver-
dwijnt de bal in het doel en is het te-
gen de verhouding in 1-0 voor Am-
stelveen/Heemraad. Legmeervogels 
laat zich niet van de wijs brengen, 
doet er een schepje bovenop en 
Amstelveen/Heemraad moet verde-
digend alle zeilen bij zetten om de 
gelijkmaker te voorkomen. Gelet op 
het aantal kansen voor Legmeer-
vogels heeft dit er zeker ingezeten. 

Maar ja, ook nu valt er weer een 
treffer aan de andere kant. Nu uit 
een corner 2-0. Toch wordt het nog 
2-1 als een vrije trap van Legmeer-
vogels door een speler van Amstel-
veen/Heemraad in eigen doel wordt 
gekopt. 

Extra speeltijd
Dan, in de extra toegekende speel-
tijd, 7 minuten, regent het kansen 
voor Legmeervogels maar de ver-
diende 2e treffer voor Legmeervo-
gels komt er niet. Eindstand is dan 
ook Amstelveen/Heemraad 2 en 
Legmeervogels 1. Opvallend is dan 
na afloop blijkt dat de scheidsrech-
ter van dienst 8 gele kaarten heeft 
uitgedeeld. Als dit de tendens wordt 
voor dit seizoen, om bijna voor el-
ke overtreding een gele kaart te to-
nen, dan gaan weinig wedstrijden 
eindigen met alle 22 spelers nog op 
het veld. De volgende bekerwed-
strijdvoor  Legmeervogels  is op za-
terdag 9 september thuis tegen TA-
VV dat gelijk heeft gespeeld 1-1 te-
gen KDO. De wedstrijd op sportpark 
Randhoorn begint om 14.30 uur. Het 
deel van de zondagselectie dat za-
terdag niet heeft gespeeld oefende 
op zondag tegen de FC Weesp. Bij 
het ingaan van de rust heeft Leg-
meervogels al 4 keer het net weten 
te vinden. De FC Weesp weet in de 
eerst 45 minuten het net niet te vin-
den.
De rust gaat dan ook in met en 4-0 
voorsprong voor Legmeervogels. In 
de tweede helft lijkt het wel of Leg-
meervogels in de eerste 45 minu-
ten al zijn kruit heeft verschoten. 
Net voor het eindsignaal weet Leg-
meervogels toch nog een treffer te 
fabirceren. Ook in de tweede 45 mi-
nuten  komt de FC Weesp niet tot 
score.  Eindstand is dan ook 5-0 in 
het voordeel van Legmeervogels. 
Aanstaande zondag dan de eer-
ste bekerwedstrijd voor Legmeer-
vogels zondag 2. Legmeervogels 
zijn door het behalen van een peri-
odetitel vorig seizoen in gedeeld bij 
de eerste elftallen van DIO, 4e klas-
se E en Heemstede 5e klasse C. De 
eerste wedstrijd in deze poule DIO 
1-Heemstede 1 is geëindigd in een 
3-1 overwinning voor DIO Voor zon-
dag staat op het programma om 
14.00 uur Heemstede 1-Legmeervo-
gels 1 en is DIO vrij,

Open Lesweek bij KDO 
Dance Aerobics Gymnastiek
De Kwakel - De nieuwe normen 
voor bewegen zijn onlangs ver-
hoogd. Veel mensen halen deze 
normen niet helemaal maar hebben 
moeite om de stap naar meer bewe-
gen te gaan zetten. Tijdens de Nati-
onale sportweek van 11 t/m 17 sep-
tember kan iedereen daarom vrij-
blijvend deelnemen aan een gra-
tis proefles bij KDO Dance Aerobics 
Gymnastiek. Bij KDO D.A.G. wordt 
gesport onder professionele bege-
leiding in een prachtige accommo-

datie bij KDO in De Kwakel. Er zijn 
Aerobics, Bodyshape, Steps&Shape, 
Pilates, Yoga- en Dancelessen voor 
volwassen. Gymnastiek/turnen en 
Dance lessen voor kinderen vanaf 3 
jaar. Ook voor senioren zijn er spe-
ciale lessen.
De contributies laag is en ieder-
een is welkom. Kijk op www.kdo.nl 
bij Dance Aerobics Gymnastiek voor 
het actuele lesrooster. Voor opgave 
en nadere informatie mail dan naar 
aerobics@kdo.nl.

Deen Supermarkt Sponsor 
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Afgelopen week orga-
niseerde de plaatselijke Jeu de Bou-
lesclub Het Wilgenhofje De Kwa-
kel het eerste jeu de boules toer-
nooi in 2017-2018, dat gesponsord 
werd door supermarkt Deen uit Uit-
hoorn. Deze schonk de hoofdprijs, 
10 waardebonnen en een poedel-
prijs. Het was prachtig weer, 22 gra-
den en 22 deelnemers (sters).
Er werden drie ronden gespeeld 
met veel strijd en goede winnaars. 
De winnaars: 1e prijs Mien Breuren 
3+35. De cadeaubonnen: 2e Anno 

.v. d Wal 3+33. 3e Berry Hogerwerf 
3+17, 4e Adri Voorn 2+17, 5e And-
re de Jong 2+11, 6e Wout Verlaan 
2+1, 7eThera Winter 2+5.8e Maar-
ten Plasmeijer 2+2. De poedelprij-
zen zijn gewonnen door Corrie Ver-
laan 0-21, Koos van Leeuwen 0-28, 
An Bartels 0-35-. De Jeu de Boules-
club Het Wilgenhofje De Kwakel kan 
weer terug kijken op een zeer ge-
slaagd jeu de boules toernooi. Het 
volgende jeu de boules toernooi zal 
gehouden worden donderdag 21 
september 2017.

Mooie wedstrijden bij de 
Ronde van Uithoorn
Vervolg van de voorpagina.

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen stond een zeer 
sterk startveld aan de start en al 
snel ontstond een aantrekkelijke 
wedstrijd met zeer veel demarra-
ges, van voornamelijk renners van 
WTC de Amstel. Onze UWTC leden 
konden het tempo helaas (nog) niet 
volgen. Ian van den Berg stapte al 
vrij snel uit de wedstrijd, en Danny 
Plasmeijer en Sven Buskermolen re-
den de wedstrijd met enkele rondes 
achterstand uit. Een paar rondes 
voor het einde wisten Enzo Leijnse 
uit Amstelveen en Jim Kes uit Vo-
lendam een klein gaatje te slaan. En 
deze ontsnapping bleef spannend 
tot de finish, want het peloton zat 
er kort op. Uiteindelijk hielden deze 
twee jongens net stand. Enzo Leijn-
se won de wedstrijd voor Jim Kes. 
Owen Geleijn uit Rijsenhout won de 
sprint van het aanstormende pelo-
ton en eiste de derde plaats voor 
zich op. Uitslag UWTC leden: 42 
Sven Buskermolen, 43 Danny Plas-
meijer.

Amateurs/sportklasse
De dag werd afgesloten met de 
amateurs/sportklasse. Veel afmel-
dingen, maar gelukkig ook weer 
een groep bijschrijvers, zorgde voor 
een startveld van 40 renners. Ook 
hier ontstond gelijk bij de start een 
aantrekkelijke wedstrijd en zorgde 
de UWTC leden voor een knallen-
de opening. Bas de Bruin en Tom-
my Oude Elferink gingen er gelijk bij 
de start vandoor. Wordt dit niet ie-
dere dinsdagavond geoefend bij de 
clubcompetitie? Bas en Tommy wer-
den weer teruggepakt en gelijk ging 

Niels Ruijter er vandoor. Zo volg-
de aanval op aanval, die allen geen 
succes hadden. De UWTC-ers Den-
nis Moolhuijsen en Vincent Derogee 
konden dit hoge tempo niet volgen 
en moesten al snel in de koers los-
sen. Beide mannen reden de wed-
strijd ook niet uit. Bas was zeer sterk 
en won alle sprints voor het 3-ron-
de klassement en ook mengde hij 
zich fanatiek in de strijd om de lei-
dersprijs. Met nog zo’n 12 rondjes te 
gaan leek de aanval van de Nieuw-
veners Henk de Jong en Tommy Ou-
de Elferink succesvol. Zij hadden 
een flink gat geslagen, maar na ze-
ven rondes werd dit onder bezie-
lende leiding van Barend Verhagen 
uit Woerden weer dicht gereden. 
Even later kreeg Barend Verhagen 
een klein gaatje en sprong Bart de 
Veer er naar toe. Samen kregen ze 
een kleine voorsprong en een ron-
de later sloten Ronald Ligtenberg, 
Caspar Hermans en Antonio Vil-
ches-Kolkman hierbij aan. Het gaat-
je werd iets groter en ook Niels Ruij-
ter wist de sprong nog te maken. In 
de laatste ronde drong het peloton 
nog aan. Maar de voorsprong bleek 
toch groot genoeg. De samenwer-
king in het leidende groepje was 
niet optimaal in de laatste ronde en 
Ronald Ligtenberg reed tot zijn ver-
rassing weg van zijn vijf vluchtgeno-
ten. Niels Ruijter sprong er nog ach-
teraan maar was te laat. De winst 
ging dus naar Ronald Ligtenberg uit 
Haarlem, voor Niels Ruijter uit Uit-
hoorn. En de derde plaats ging naar 
Bart de Veer uit Vreeland. Bas de 
Bruin won de leidersprijs. Uitslagen 
UWTC leden: 2 Niels Ruijter, 3 Bart 
de Veer, 10 Bas de Bruin, 24 Job 
Bosse en 34 Tommy Oude Elferink.

Damclub K&G weer van start
De Kwakel - Op maandagavond 
11 september starten de dammers 
van het Kwakelse Kunst en Genoe-
gen hun nieuwe damseizoen weer. 
Dat doen ze in ’t Fort De Kwakel, 
waar vanaf 19.30 uur iedere dam-
liefhebber welkom is. De leden spe-
len dan hun onderlinge competitie, 
bekerwedstrijden of bondswedstrij-
den. In december hoopt K&G haar 
90 jarig bestaan te vieren en dan 
weer door te gaan naar het 100 ja-
rig. Maar het aantal leden is in de 

loop der jaren flink afgenomen, de 
club ‘schreeuwt’ om nieuwe leden! 
De nieuwe aanwas mag van elke 
leeftijd zijn en dammen is niet alleen 
voor heren, dames zijn ook van har-
te welkom. Kom gerust eens vrijblij-
vend kennis maken, de leden zullen 
u met raad en daad bijstaan. Voor 
de jeugdige dam enthousiastelin-
gen wil de club straks op woens-
dagmiddagen les gaan geven in het 
beheersen van het zo mooie denk-
spel.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 31 augus-
tus  werd er, ondanks de voetbal-
interland op tv, weer door 40 lief-
hebbers aan  de klaverjasavond  in 
de Schutse deelgenomen. Winnaar 
werd  deze avond Joke Veenhof met 
6924 punten.
Als tweede eindigde Gerrie Ruim-
schoot met 6780 punten en Gerard 
Compier wist met 6642 punten de 
derde prijs in de wacht te slepen. Al 
met al weer geen hoge scores de-
ze avond.
De poedelprijs was met 5074 punten 
voor Gonny de Kuiper. De marsen-

prijs, een boeket bloemen van DUO-
plant, werd gewonnen door Egbert 
Verkerk, Herman de Jong, Fred Wit-
sel en Anneke Lebesque. De ca-
deaubonnen, te besteden bij DUO-
plant, gingen in deze categorie naar 
Anneke Lebesque, Herman de Jong, 
Ria Smit en Joke Veenhof terwijl 
een fles wijn werd gewonnen door 
Piet Luijten, Thomas Verkerk, Jan de 
Kuijer en Gerrie Ruimschoot.
De eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op donderdag 7 septem-
ber in de Schutse, Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

UWTC-BMX weer in actie 
in Zoetermeer
Uithoorn - Afgelopen zondag 3 
september was weer het vervolg 
van de competitie in het kader van 
de bmxwesttrophee. Na de vakantie 
moesten zo’n 43 UWTC-leden weer 
aan de slag. Gelukkig was het een 
zonnig weer. Iedereen had er weer 
zin in op een enkeling na, die na 
een eerste rit helaas ziek naar huis 
moest. Of een flinke schuiver maak-
te na een duw in een goede win-
nende positie. Maar dat is sport 
en zeker BMX. Na de eerste reeks 
van drie manches, ritten waarin 
wordt bepaald wie door mag naar 
de kwart of halve finales, bleven 
de besten of de gelukstigsten over, 
toch nog steeds zo’n 35 UWTC-ers. 
Onze vereniging is in sommigen 
leeftijdsklassen buitengewoon goed 
vertegenwoordigd. Het begint al bij 
de klasse van boys 7 jaar waar Gi-
no Soede, derde van het land in juli, 
nu natuurlijk eerste werd. Kampioen 
Brad Jongkind deed het een beetje 
rustiger aan en werd keurig derde 
bij de boys 9. Bij de elf-jarigen werd 
Mika Lang ook derde. Boys 12 is 
weer zo’n categorie die wij behoor-
lijk domineren: Jessy Soede 3, Alec 
van der Mast 5, Daan Corts 6 en Jo-
el Rijneker 8. Jessy en Daan rijden 

op de foto hierbij als één en twee! 
Ook de 14-jarige mannen zijn groen 
gekleurd, het tenue van de UWTC. 
Max de Beij 1, Jochem van der Wijn-
gaard 2, Jens van Diemen 5, en Ton-
ko Klein Gunnewiek na een valpar-
tij 8 in de A-finale. Bij Boys 15-16 
heerste, na een wat lastige strijd, 
toch nog Maarten van der Mast en 
werd Roy Kater derde. En dan, da-
mes en heren, de sportklasse 17+: 
Joey Nap 1, Roberto Blom 3, Arjan 
van Bodengraven 4, Keving Boom-
kens 7 en Jordi Coen 8; maar liefst 
vijf UWTC-ers in de finale! Er wordt 
ook door een kleine groep BMX-ers 
ook op iets grotere fietsen gereden, 
met 24-inch wielen. Vooral voor de 
oudere rijders. Roberto Blom heerst 
daar in 17-39 jaar klasse. Maar ook 
de broers Lars en Sven Wiebes rij-
den daarin en Bas van Kuijk. Deze 
fietsen heten cruisers. In de klas-
se 40+ rijdt Mirjam Soede op een 
zevende plaats. Kortom: onze Uit-
hoornse vereniging liet weer goed 
van zich horen. Over twee weken 
de zevende wedstrijd in Nijkerk,, 
nog net in het gebied van de bmx-
west, nl. Noord- en Zuid-Holland en 
Utrecht. Hopelijk weer zo’n goede 
weer en zulke goede resultaten.

Bridgecursus voor beginners
Uithoorn - Op zaterdag 7 oktober 
2017 begint André van Herel, offi-
cieel bridgedocent, in Dans en Par-
ty Centrum Colijn, Industrieweg 20,  
1422 AJ. Uithoorn, een bridgecur-
sus voor beginners. Er worden in to-
taal 12 lessen gegeven op de zater-
dagmiddag van 12.30-15.00 uur met 
korte koffiepauze. De les is interac-
tief. Aan de hand van een Power-
Point presentatie, tafelopdrachten 
en voorbeeldspellen wordt u van-
af het begin uitgenodigd om mee 
te denken en mee te doen. Door de 
hulp van co-docenten, Ruud Les-
meister en Cora de Vroom is maxi-
male persoonlijke begeleiding ge-
garandeerd. Na afloop van iede-
re les worden de lesmaterialen per 
mail gestuurd, zodat u thuis kunt 
oefenen. Zo worden u de beginse-
len van dit leuke spel bijgebracht. 
Wij zorgen voor een  combinatie van  
serieus leren bridgen én een gezel-

lige sfeer. Géén partner, géén pro-
bleem, u kunt zich ook individueel 
aanmelden. U kunt zich opgeven via 
de mail: bridgedocent.andre@gmail.
com. Nog vragen bel André tel. 06-
15115388.

Europese Kampioenschap-
pen Hobie Kayak Fishing
Vinkeveen - Dit jaar zal het Euro-
pese Kampioenschap Hobie Kayak 
Fishing plaatsvinden op de Vinke-
veense Plassen en zullen de mees-
te deelnemers en organisatie ver-
blijven bij 
VVP Verhuur/Visserslust. De 4e Ho-
bie Fishing European Champion-
ship, mede mogelijk gemaakt door 
Lowrance & C-MAP, wordt gehou-
den van 8 tot 10 september op Vin-
keveense Plassen. In 2014 waren de 
Vinkeveense Plassen ook de omge-
ving waar toen het Wereld Kampi-
oenschap plaatsvond. “Na 2015 in 
Frankrijk en in Zweden in 2016 ge-
vist te hebben voelde het goed om 
terug te gaan naar Nederland. Wij 
zijn bezig om dit het beste evene-
ment ooit te maken.” zegt  Gero Prie-
be. De Vinkeveense Plassen wordt 

het strijdtoneel voor het Europese 
Kampioenschap voor 2017. De plas-
sen een van de meest heldere wa-
teren in Nederland met een goede 
roofvisstand. De te vangen vissen 
zijn Snoek en Baars. Net als alle eer-
dere edities is de HFE4 een twee-
daags evenement. De visser met de 
meest gecombineerde lengte over 
de twee dagen zal de titel van Eu-
ropees Kampioen krijgen. Vrijdag 
de 8 september 2017 is een dag om 
te oefenen. Zaterdag de 9e en zon-
dag de 10e zal ’s ochtends vroeg de 
wedstrijd starten. Er zal gevist wor-
den vanuit de Kayaks, deze zullen 
te water worden gelaten op Zand-
eiland 4, dan zullen de vissers tot ui-
terlijk 15.00 uur op de Vinkeveense 
Plassen aan het vissen zijn. Daarna 
gaan zij weer naar de “thuisbasis”.





Districtfinale PK Drie-
banden bij de Springbok
De Hoef - Vrijdagavond 8 septem-
ber (aanvang 19.30 uur) en zaterdag 
9 september (aanvang 10.30 uur) 
vindt bij De Springbok te De Hoef 
de districtsfinale PK driebanden 3e 
klasse plaats. Het bestuur van het 
district Veen- en Rijnstreek van de 
KNBB heeft De Springbok verzocht 
om deze finale te organiseren van-
wege de goede faciliteiten, die men 
in De Hoef kan bieden. De accom-
modatie moet minimaal de beschik-
king hebben over twee biljartta-
fels en hieraan voldoet De Spring-
bok ruimschoots. Bovendien heeft 
De Springbok al wat naam en faam 
gemaakt gedurende de drie jaar dat 
men bij het district Veen- en Rijn-

streek is aangesloten. Tot de zes fi-
nalisten behoren: Ton van der Laar-
se (Aalsmeer), Peter Maijenburg (’t 
Fort De Kwakel), Harry van Veen 
(De Sport Weteringbrug), Hans Pie-
terse, Marco Mank en Dick Hoog-
endoorn (allen De Plas Langeraar). 
De arbitrage is in handen van door 
de KNBB aangewezen officiële 
scheidsrechters. 
De winnaar plaatst zich rechtstreeks 
voor het gewestelijk kampioen-
schap om van daaruit kans te ma-
ken op deelname aan de landsfina-
le. De organisatie vertrouwt dat veel 
biljartliefhebbers  de moeite zullen 
nemen om dit evenement van nabij 
mee te maken.

Schaken is braintraining voor de  
nieuwe kampioen Cees Samsom
Vinkeveen - Na diverse ma-
len Henk Kroon als kampioen van  
Schaakvereniging Denk en Zet ge-
had te hebben , was het nu de 
beurt voor veteraan Cees Samsom. 
Door frequent te schaken toon-
de Cees aan dat ook op wat oude-
re leeftijd de hersenen mede hier-
door nog goed scherp kunnen blij-
ven. Door weinig fouten te maken 
en zeker in het eindspel nog goed 
scherp te kunnen analyseren en re-
kenen heeft Samsom bijna vanaf het 
begin af aan in de competitie aan 
kop gestaan.  Ook op lange termijn 
wist hij de kop er goed bij te hou-
den; tegen het eind van de compe-
titie stond hij ruim los van nr. 2 Cees 
van Houten. Henk Kroon moest ge-
noegen nemen met de 3 e stek. Tij-
dens de ontvangst van zijn kampi-

oensbeker sprak Samsom wel de 
wens en verwachting uit , dat het nu 
wel tijd werd voor de aanstormende 
jeugd om komend seizoen het ‘kam-
pioensstokje’ over te nemen. Waar-
bij ze overigens niet op zijn mede-
werking konden rekenen.

Jeugd
Dat de jeugd er aan komt mocht 
overigens al blijken bij het uitreiken 
van de bekers voor het beste resul-
taat in de externe competitie. Win-
naar in het 2e team, waarbij aange-
merkt dat dit team net als het 1e ook 
in de tweede klasse speelt, werd 
Stefan Rijsbergen met de schit-
terende score van 51/2  punt uit 7 
wedstrijden. Ook de prijs voor het 
beste resultaat in het eerste ging 
naar een youngster; Peter de Jonge 

- op bord 4 gezeten - behaalde met 
6 uit 8 een 75% score en ontving 
hiervoor uit handen van de wed-
strijdleider Jeroen Vrolijk een be-
ker. Dezelfde score in dit team werd 
echter ook behaald door Cees van 
Houten en runner up Wim de Groot, 
zodat er dit jaar voor het eerst in de 
geschiedenis 3 topscoorders waren 
die elk met een beker naar huis gin-
gen.

Aankomende schaakliefhebbers 
Voor komend seizoen valt er voor 
u bij s.v. Denk en Zet weer genoeg 
te beleven. 2 teams komen uit in de 
externe competitie van de Stichts 
Gooise Schaakbond.
Beiden in de tweede klasse waar-
bij de missie is om het 1e team 
weer te laten promoveren en het 2e 

team zich minimaal te laten hand-
haven. Naast de externe competitie 
draait er uiteraard ook een interne 
competitie. Verder is er elke dins-
dagavond schaaktraining waarbij 
er een opening of gespeelde partij 
wordt doorgenomen. In de loop van 
het seizoen is er verder een speciale 
schaakseance, gegeven door Pas-
cal Losekoot, deze wordt gekoppeld 
aan een schaaksimultaan. Verder is 
er nog het eindejaars Harmen Kroon 
snelschaaktoernooi, zijn er nog be-
kerwedstrijden en is er een afslui-
tend ‘bitterballen toernooi’. Kortom, 
voor elk wat wils. Wilt u door middel 
van schaken en een gezellige avond 
en braintraining , dan bent u van-
af dinsdag 12 september van harte 
welkom in dorpscentrum de Boei te 
Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur.

Medaille oogst voor 
handbikers van UWTC
Uithoorn - De UWTC leden Tim de 
Vries uit Vinkeveen en Jetze Plat uit 
Vrouwenakker waren beide gese-
lecteerd voor het WK para-cycling 
dat van 31 augustus t/m 2 sep-
tember is verreden in Pietermaritz-
burg in Zuid-Afrika. Donderdag 31 
augustus deden Tim de Vries (H5) 
en Jetze Plat (H4) mee aan de tijd-
rit. En wat deden beide mannen het 
geweldig. Tim klokte gedurende de 
23.3 km lange wedstrijd continue de 
snelste tussentijd, maar op de streep 
kwam hij 2.63 seconde tekort op de 
Italiaan Zanardi. Zo dicht bij de titel, 
maar Tim kon met opgeheven hoofd 
het podium betreden om de zilveren 
medaille met gouden randje in ont-
vangst te nemen. Jetze Plat was ver-
volgens in de H4-klasse net zo on-
genaakbaar als hij eerder dit jaar in 
de wereldbeker was. Met een klei-
ne 2 minuten voorsprong won hij de 
WK titel. Jetze Plat was zelf bijzon-
der tevreden over zijn eerste optre-
den op dit WK. “Ik voel me bijzon-
der trots hier met het goud en de re-
genboogtrui deze dag te besluiten. 
Meest trots ben ik nog op de sterk-
ste tijdrit van mijn leven waarin ik de 
concurrentie toch wel redelijk aan 
gort heb gereden.”

Wegwedstrijd
Zaterdag 2 september reden Tim de 
Vries en Jetze Plat de wegwedstrijd. 
Jetze (H4) was in de ochtend al aan 
de beurt voor zijn wedstrijd over 

ruim 60 km. Tien rondes moesten 
er afgelegd worden. Met nog 2 ron-
des te gaan wist Jetze samen met 
de Pool Rafal Wilk weg te rijden van 
de concurrentie.
En dat deden ze zo hard dat ze al 
spoedig een gat van 2 minuten had-
den geslagen. In de spannende 
eindsprint pakte Jetze de winst en 
hiermee was zijn dubbel op het WK 
binnen. Wat een feest!
Om 15.00 uur mocht Tim zich op-
stellen voor de start van zijn wed-
strijd in de H5 klasse. Al vroeg in 
de wedstrijd was Zanardi’s team-
genoot Diego Colombari ontsnapt. 
Tussen de 5e en 6e ronde kreeg Tim 
het wel een beetje benauwd of het 
gat nog gedicht kon worden. Maar 
door een goede samenwerking met 
Luis Costa (Portugal) werd Colom-
bari toch weer teruggehaald. Met 
zijn zessen gingen ze door. De Ame-
rikaan Delossantos kreeg te maken 
met een afgelopen ketting en moest 
de groep laten gaan. In de laatste 
ronde ging de snelheid nog flink 
omhoog en toen kon Colombari niet 
meer volgen.
Zo gingen ze met zijn vieren op de 
finish af. In de spannende eindsprint 
wist Tim uit het wiel van de rappe 
Italiaan Zanardi te komen en langs-
zij te gaan en zo won Tim naast zijn 
zilveren medaille ook een prachti-
ge gouden medaille. De Nederlan-
der Johan Reekers maakte het feest 
compleet en werd derde.

Open dag bij Atletiek 
Klub Uithoorn AKU
Uithoorn - Tijdens atletiekkampi-
oenschappen kunnen we genieten 
van prachtige sport en de geweldi-
ge prestaties van onze Nederland-
se atleten waaronder Dafne Schip-
pers, Anouk Vetter, Churandy Mar-
tina en vele anderen. De aantrek-
kingskracht van de moeder van alle 
sporten blijft speciaal, de combina-
tie van snelheid, kracht, souplesse 
en fitheid. Maar je hoeft geen top-
atleet te zijn of te worden om plezier 
te beleven aan de veelzijdige moge-
lijkheden die atletiek biedt. Tijdens 
de open dag bij AKU kun je ervaren 
hoe leuk atletiek is en wat AKU te 
bieden heeft. En om atletiek te kun-
nen beoefenen heb je niet veel no-
dig, een shirt, een korte broek en 
goede loopschoenen.

Beleef atletiek actief
Zaterdag 9 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 sportschoenen en sport-
kleding mee.

Jeugd
Aan de jeugd vanaf 6 jaar wordt 
er tweemaal een circuitvorm met 
sprinten, verspringen, kogelstoten/
balwerpen en speerwerpen aange-
boden. Je kunt op elk moment in-
stappen in het programma en mee-
doen aan een of meer onderdelen.

Voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar 
heeft AKU een middenlange af-
standsgroep (MILA) voor atleten 
die zich vooral op het lopen van lan-
gere afstanden willen toeleggen en 
een groep die specifiek traint op 

sprint en horden. Dit alles onder be-
geleiding van gekwalificeerde trai-
ners. Tijdens de open dag kun je er-
varen wat een dergelijke specialisti-
sche training inhoudt.

Loopgroepen
AKU heeft voor volwassenen een 
trimgroep, een lopersgroep en een 
G-Run groep waar meerdere keren 
per week een training voor wordt 
gegeven. Bij AKU leer je op een 
gezonde en verantwoorde manier 
(hard-)lopen en krijg je begeleiding 
op alle aspecten van het lopen. Tij-
dens deze middag bieden wij een 
korte en zeer afwisselende loop-
training aan zodat deelnemers kun-
nen ervaren wat een looptraining in-
houdt.

Wandelcentrum
In 2016 heeft AKU een start gemaakt 
met het AKU Wandelcentrum en de 
belangstelling is groot! Er zijn nu al 3 
enthousiaste wandelgroepen, op de 
woensdagmorgen, de woensdag-
avond en de vrijdagmorgen. 
Dit alles onder begeleiding van er-
varen 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 uuur op sportpark Randhoorn 
aan de Randhoornweg in Uithoorn.
AKU is toegankelijk voor iedereen 
en biedt brede begeleiding en on-
dersteuning. Ervaren trainers voor-
zien je van adviezen over voeding, 
kleding en blessurepreventie.

Zaterdag a.s. officiële heropening
Metamorfose Plux
Uithoorn - Sportschool Plux be-
staat inmiddels alweer 13 jaar en is 
nog steeds een begrip in Uithoorn 
en omgeving. Plux is tevens nog 
steeds de gezelligste sportschool 
voor jong en oud en heeft inmiddels 
een belangrijke maatschappelijke 
sociale functie. Ook mensen die niet 
bij Plux sporten komen regelmatig 
langs voor een cappuccino en een 
praatje. Plux is een moderne sport-
school waar de weg gewezen wordt 
naar een gezonde leefstijl. De fit-
nessruimte heeft een metamorfose 
ondergaan en de nieuwe FunXtion 
Zone wordt officieel 10 september 
geopend. Een functionele trainings-
ruimte, in het hart van onze Fitness 
met veel oefenmaterialen, ruimte en 
mogelijkheden. Functioneel trainen 
is een trainingsmethode dat erop 
gericht is om een lichamelijke han-
deling of functie te verbeteren of te 
ondersteunen. De oefening kan ge-
richt zijn op bijvoorbeeld een taak 
in het dagelijks leven of in je sport. 
Naast de dagelijkse WOD (Workout 
Of the Day) die je zelf of in groeps-
verband kunt doen worden er dage-
lijks kleine groepslessen aangebo-
den in de FunXtion Zone. Vanaf ok-
tober starten we ook met een jeugd-
groep, vanaf 12 jaar en ouder. 
Bewegen
Bewegen speelt overduidelijk, zoals 
blijkt uit veel wetenschappelijk on-
derzoek, een belangrijk onderdeel 
van een gezonde leefstijl. Daarnaast 
is de juiste voeding cruciaal. Onze 
instructeurs zijn specialist op dit ge-

bied. U kunt bij ze terecht voor een 
persoonlijk trainingsschema, maar 
ook voor uitleg over een bepaalde 
oefening of een op maat gemaakt 
voedingsadvies.  Plux heeft voor ie-
dereen die aan zijn of haar gezond-
heid wil werken, wat wils. Naast de 
bekende Les Mills lessen, diver-
se Yoga- en aerobicslessen, Thai-
boxing en Karate voor jeugd en vol-
wassen, kan men ook bij ons terecht 
voor Judo voor jeugd-, en senioren 
van Judo Amstelland. Ook Dans-
school Shanna Elleswijk is geves-
tigd in Plux, zij geeft les aan volwas-
senen en kinderen. Daarnaast kunt 
u voor Aikidotraining van Aishinkai 
Aikido van Dennis Vorster bij Plux 
terecht. 

Sanenwerking
Sinds het bestaan van Plux wordt 
en nauw samengewerkt met Fy-
siotherapie praktijk Plexus Uit-
hoorn. Ook als u nog niet helemaal 
fit bent staan de fysiotherapeuten 
van Plexus u graag bij. Bovendien 
zijn Mensendieck Uithoorn, Amber 
Beautysalon en Rowan Haircare en 
sinds kort Medisch Pedicurepraktijk 
Prima Voet gevestigd in Plux. Plux is 
bezig met de toekomst. De fitness-
behoeften van onze klanten veran-
deren en wij veranderen mee.  Op 
zondag 10 september om 14.00 uur 
wordt de FunXtion Zone officieel 
geopend en iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te nemen bij 
de gezelligste sportschool van Uit-
hoorn en omstreken.

Van der Wurf grastoernooi 
weer goed geslaagd
Uithoorn - Afgelopen In week 35 
is ook dit jaar weer het “Van der 
Wurff Open 35+ Grastoernooi” op 
de Vuurlijn bij de Tennis Club Qui 
Vive aan de Vuurlijn georganiseerd. 
Mede dankzij de heel vaak aan-
wezige zon is het weer een gezel-
lig toernooi geworden, met zelfs 
deelnemers uit Amersfoort en Bei-
jing! Maar voor het merendeel wa-
ren het toch weer deelnemers uit de 
regio die op het er uitstekend bijlig-
gend kunstgras in de klassen 5 t/m 
8 tegen elkaar streden. En uiteinde-
lijk bleek dat niet de tennissers van 
Qui Vive, maar die van Tennis Club 
Uithoorn het vaakst de eerste plaats 
bereikt hebben! Dat biedt een uitda-
ging voor het volgende open toer-
nooi! De zon zal een beetje meege-
holpen hebben, maar op het midden 
terras bij het Chalet was geduren-
de 9 dagen het een gezellige bedoe-
ning, waar uitstekend naar de ver-
richtingen op de zeven banen ge-
keken kon worden. Uiteraard is op 
Toerenooi.nl de uitgebreide infor-
matie over de wedstrijden nog een 
rustig in te zien en zijn op de Face-
book pagina alle foto’s te bekijken. 
In onderstaande overzicht staan 

de winnaars: GD8: 1 Peter Schou-
ten, Renee Dekker - Nollen 2 Ming 
Zhu, Moxi Li , DD8: 1 Iris Lemmens, 
Jolanda Wijman 2 Wilma Niesten- 
Hummel, Louki Visser HD8: 1 Ferry 
van ’t Hull, Mark van Nassau 2 Hen-
ny Stricker, John Vork, HE8: 1 Eddy 
Hoogland 2 Mark van Nassau, GD7: 
1 Peter Kooiman, Bibi de Poorter 2 
Arjan van Leeuwen, Emma Bran-
denburg, DD7: 1 Sonja Jansma, Ka-
rin van Lil 2 Bibi de Poorter, Cora de 
Vroom - Cordes, HD7: 1 Marc van 
Kampen, Mark Maas 2 Rik Elder-
huis, Hans Maassen, DE7: 1 Diana 
van den Born: 2 Moxi Li, HE7: 1 Erik 
Steggerda 2 Albert Haak, GD6: 1 
Guy Swagten, Monique Calis - Stie-
ding 2 Dick Houtsma, Annelies Ber-
kleef, DD6: 1 Annelies Broekmeu-
len, Nicoline de Jong-Mantel 2 Leo-
nie Offerman, Tilly Visser-Langhout, 
HD6: 1 Arnaud van Dijk, Huub Pe-
ters 2 Kenneth Berkleef, Richard 
Boers, DE6: 1 Leonie Offerman: HE6: 
1 Guy Swagten, 2 Eelco Troost: GD5: 
1 Marcello Mancini, Maroeska Mol-
ster 2 Robert Maassen, Rosalie van 
Zeijts, HD5: 1 Peter Vedder, Sander 
van der Wilt, DE5: 1 Maroeska Mol-
ster
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De Kwakelse kinderoptocht: 
Een springlevende traditie!
De Kwakel - Al voor het 116e jaar 
werd afgelopen zondag de kinder-
optocht in De Kwakel gelopen. Met 
230 kinderen die met veel enthou-
siasme en creativiteit meededen 
en heel veel publiek op de been 
bleek maar weer dat ook deze ou-
de traditie nog springlevend is in 
De Kwakel! Er was veel te zien voor 
het publiek want ondanks dat het 

nog vakantie was hadden de kin-
deren er samen weer iets moois 
van gemaakt. Sommigen speelden 
in op de actualiteit zoals het eier-
schandaal en de fidgit spinner rage 
of de plastic soep. Er waren interac-
tieve dingen bij zoals de Yahtzee-
ker Prijs waar het publiek een spel-
letje kon meespelen en veel leu-
ke woordspelingen zoals Wij brei-

en er een eind aan, het Voetbar-
team , Under Koffer en Ladder Zat. 
De steelband van Tavenu met hun 
tropische muziek en het prachtige 
weer droegen ook bij aan de gezel-
lige sfeer. Na afloop van de optocht 
en de prijsuitreiking in de feesttent 
gingen de kinderen de kermis op 
en bleef het nog lang gezellig op 
het kermisterrein.
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