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VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
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VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Op de foto van links naar rechts: Elke Heidrich, directeur wonen Eigen Haard; Frans Hakkemars, bewoner Flevomeer en initiatiefnemer voor deelname Klimaatstraatfeest; Wybrand Pieksma, strategisch adviseur duurzaamheid Eigen Haard

Duurzaam wonen loont!

Achttien bewoners Flevomeer
winnaars Klimaatstraatfeest
Uithoorn - Een groep van achttien bewoners van Flevomeer kreeg
op 3 september een waardecheque
van 5000 euro uit handen van Elke Heidrich, directeur wonen bij Eigen Haard. Met maar liefst 56818
klimaatpunten in het Nationaal Klimaatstraatfeest, waren zij de winnaars van het Eigen Haard Klimaatstraatfeest, de extra prijs voor het
Eigen Haard complex met de meeste punten. Van het prijzengeld kopen de bewoners onder andere een
zonnepaneel.
De duurzame huurders en kopers
van Flevomeer hadden een duidelijk doel voor ogen. Ze wilden ein-

digen in de top 25 van het Nationale Klimaatstraatfeest. Geen geringe
opgave, want er deden 5055 straten
mee. Daarnaast wilden ze natuurlijk
kans maken op de extra prijs die Eigen Haard had toegezegd voor het
complex met de meeste punten.
Met een 21e plaats behaalden zij
beide doelen.
De bewoners van Flevomeer, verenigd in de Woongroep Centraal
Wonen, hebben duurzaamheid al
langer op de agenda staan. Ze besparen onder andere door te delen: met de wasmachine, de moestuin, maar ook gewoon een praatje met elkaar. En daarmee werken
ze ook aan sociale duurzaamheid.

Eigen Haard hoopt op meer duurzame initiatieven van haar bewoners. In 2018 wil zij de CO2 uitstoot
met minimaal twintig procent terug
hebben gebracht, door duurzaam
te bouwen en renoveren. Natuurlijk is ook de hulp van de huurders
hard nodig om dit doel te bereiken.
Om die reden haakte de corporatie
als eerste aan bij het Klimaatstraatfeest. De extra prijs is bedoeld om
bewoners te stimuleren om zuinig
met het milieu om te gaan. Voorwaarde is wel dat het prijzengeld
wordt besteed aan verduurzaming
in en om het huis. Ook volgend jaar
doet Eigen Haard weer mee aan het
Klimaatstraatfeest.

Milieuvriendelijke BagBox: ‘ t alternatief
voor plastic krat, bigshopper en tas
Uithoorn - Donderdag was er weer
eens een feestje bij AH Jos van den
Berg. De eerste BagBox werd door
Jos en zijn vrouw overhandigd aan
wethouder Ria Zijlstra. Albert Heijn
Jos van den Berg introduceert de
BagBox voor de bescherming van
het milieu, de kwaliteit en het gebruiksgemak. De BagBox is gemaakt van 100% ecologisch papier
en karton en is oersterk want het
kan zonder problemen 20 kg dragen. Het papier is waterafstotend
en de BagBox is voor langdurig gebruik. En natuurlijk is Jos de eerste
in Nederland die met deze tas gaat
werken. Jos: “Het mes snijdt hier
aan twee kanten: wij denken altijd in het gemak voor onze klanten
en daarnaast dragen wij ook graag
een steentje bij in Maatschappe-

lijk Veranwoord Ondernemen maar
ook in het Milieuvriendelijk Ondernemen. De BagBox is zeer zorgvuldig ontwikkeld en biedt vooral grote
voordelen voor al onze klanten. De
wachttijd bij de kassa wordt verkort
omdat de boodschappen overzichtelijk en snel kunnen worden ingepakt. Ook de irritatie dat de tas omvalt in de auto is hierbij verleden
tijd!”, aldus Jos.
Plastic
In Nederland komt er gemiddeld 37
kg plastic per inwoner in het milieu
terecht. Daaraan wil Albert Heijn
Jos van den Berg door middel van
de introductie van de BagBox een
halt toeroepen door samen te werken aan een beter milieu. Zowel het
papier als het karton, de lijm en de

inkt zijn ecologisch. Nadat de BagBox vele malen gebruikt is kan deze gewoon bij het oud papier. Jos:
“Het steentje dat we bijdragen aan
het Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen komt voort uit de opbrengst van de BagBox. Deze BagBox gaat één euro kosten en daarvan gaat 25 eurocent naar het Goede Doel, Kinderhospice De Biezenwaard in Uithoorn. De eerste reacties van onze klanten zijn enorm positief. Kom de BagBox ervaren en
draag op een prettige manier van
boodschappen doen ook bij aan een
beter milieu”, aldus Jos.
Onze redacteur kreeg ook zo’n
tas en deed er afgelopen zaterdag
boodschappen mee en... het is echt
een genot. Er gaat heel veel in, stapelt heerlijk en je tilt hem als hij erg

IN CROWN STUDIO AALSMEER
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vol zit als een kratje. Hij staat zo
stevig als een huis. Een heel goed
alternatief voor de plastic tassen.

AH Jos van den Berg presenteert als eerste in Nederland:

GRAND CAFÉ LIVE

Nieuwe openingstijden
per 13 augustus

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

Wethouder Zijlstra ontvangt de eerste tas
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Kunstenaar AlexP genomineerd
voor internationale kunstprijs
Uithoorn - Digitaal kunstenaar AlexP woont en werkt in Uithoorn. De
laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met interactieve video-installaties, waarbij de kijker een belangrijke rol speelt. De toeschouwer kan het werk beïnvloeden en
ermee ‘spelen’. Hij exposeert regelmatig in Nederland, maar ook in het
buitenland is zijn werk inmiddels
opgemerkt. Uit ruim 800 inzendingen van internationale kunstenaars
van 29 verschillende nationaliteiten en vanuit 6 verschillende continenten is het werk ‘Marbling’ van
AlexP tot een van de 10 finalisten
voor de BLOOOM Award by Warsteiner gekozen. De bekendmaking
van de winnaar en de uitreiking van
de prijs zijn eind oktober. Daarna zal
het werk van de 10 finalisten 4 dagen lang te zien zijn op de prestigieuze kunstbeurs ART.FAIR in Keu-

len. Of hij deze award uiteindelijk
ook zal winnen? AlexP blijft hier zelf
nuchter onder. “Het is een fantastische kans om op een beurs als
de ART.FAIR in Keulen te kunnen
staan. Er worden meer dan 30.000
bezoekers verwacht. Je werk aan
zo’n groot publiek te kunnen tonen
voelt op zichzelf al als een hoofdprijs. Het winnen van deze award
zou geweldig zijn, maar de andere
9 finalisten zijn ook met heel goed
werk vertegenwoordigd. Het is dus
gewoon afwachten...” Om het werk
van AlexP te zien, hoef je niet helemaal naar Keulen af te reizen. Eind
september is Marbling ook te zien
op het Media Art Flow Festival in Almelo. Eind november is er werk van
AlexP te zien tijdens het Moving
Buildings Festival in Amstelveen.
Meer informatie is ook te vinden op
www.alexp.nl.

Nieuwe bewoners
De bewoners van de geheel nieuwe wijk in Uithoorn, Park Krayenhoff, ontvingen donderdagavond
deze tas gevuld. In een brief vertelde het team van Jos van den Berg
aan deze bewoners het waarom van
dit cadeautje: “Recentelijk heeft
u uw intrek genomen in uw nieuwe woning. Om die reden willen
wij u dan ook hartelijk feliciteren!
Wellicht bent u zeer druk geweest
met behangen, schilderen etc. om
er voor te zorgen dat alles naar eigen wens en stijl is ingericht zodat u zich spoedig thuis voelt. Een
ander aspect hierbij is dat ook de
Ook bij Kinderhospice De Biezenwaard werden enige nieuwe BagBox-tassen gebracht en hen werd
tevens verteld dat van elke verkochte tas een kwartje voor het kinderhospice bestemd is

De tassen werden uitgedeeld in Park Krayenhoff
keukenkastjes gevuld moeten worden. Albert Heijn Jos van den Berg
heeft daarom gemeend een bijdrage te willen leveren welke in deze
behoefte voorziet. Een gevulde tas,
variërend van soep tot stroopwafels
en van chocolade tot een kortingscoupon, die een beeld geeft van het
uitgebreide assortiment van onze
supermarkt. Naast dit alles heeft u
een primeur... Dit is de papieren tas,
ook wel de BagBox genoemd, met
een blokbodem van maar liefst 30
cm breed, kan 20 kg dragen en is
waterafstotend. Uiteraard voldoet
deze tas/box aan alle voorwaarden
van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen mede doordat het van
100% ecologisch papier is gemaakt.
Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de reductie van de ver-

koop van de plastic tassen in onze
winkel. Daarnaast hebben wij ons
ten doel gesteld om een deel van
de opbrengst dat met deze verkoop
wordt gerealiseerd, te doneren aan
Kinderhospice De Biezenwaard in
Uithoorn. Deze tas/box staat synoniem voor het innovatieve karakter van ons bedrijf. Afgelopen jaren
hebben wij tal van innovaties doorgevoerd en ook komende jaren zullen wij dit zeker blijven doen. Daarnaast blijven wij, samen met onze
medewerkers, ernaar streven een
uitstekende winkelperformance te
genereren waarbij beschikbaarheid
van producten en service maximaal
zijn. Uiteraard in een schone en
klantvriendelijke omgeving. Kortom:
‘de klant onderscheidend centraal’. ”
De bewoners waren blij verrast.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
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ALGemene inFORmAtie

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

Buurtendag uithoorn:
Buurten in je eigen buurt!

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

Op zaterdag 22 september a.s. organiseert Buurtbeheer Uithoorn voor de
vijfde keer de Buurtendag. Deze keer zal Buurtendag anders zijn dan in voorgaande jaren. Het thema voor dit jaar is ‘Buurten in je eigen buurt!’ Het evenement vindt plaats op diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel.

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

Diverse plekken in uithoorn
Buurtendag in Uithoorn viert dit jaar
zijn eerste lustrum, maar pakt deze
keer wel heel anders uit. Voorgaande
jaren vond het evenement plaats op
het Amstelplein in Uithoorn. Dit jaar
zal Buurtendag op zes plekken verspreid door Uithoorn en De Kwakel
plaatsvinden.

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Doe mee met
samenzonne-energie

Zonnepanelen aanschaffen is stuk
makkelijker door groepsaankoop
Door recente prijsdalingen van zonnepanelen is de aanschaf financieel
aantrekkelijk geworden. De NoordHollandse gemeenten organiseren
daarom nu een groepsaankoop om
een scherpe prijs te bedingen voor
de levering én installatie van zonnepanelen. IChoosr is de organisatie
die voor de gemeenten de groepsaankoop organiseert en coördineert.
Doel is om het (dak)eigenaren zo
eenvoudig mogelijk te maken om
over te gaan tot aanschaf.
Hoe gaat het in zijn werk?
Huiseigenaren en kleine ondernemers in Noord-Holland kunnen zich
tot 23 september gratis en vrijblijvend
inschrijven via de website www.SamenZonneEnergie.nl.
Na de inschrijfperiode wordt er een
veiling georganiseerd. De deelnemende leveranciers moeten aan
strenge voorwaarden voldoen, waardoor kwaliteit en service worden gewaarborgd. Het beste bod uit de veiling wordt aan alle deelnemers aangeboden. Zij krijgen daarbij maximale informatie, zodat ze weloverwogen
kunnen beslissen of ze gebruik willen
maken van het aanbod. Wanneer de
deelnemer het aanbod accepteert,
wordt de levering plus installatie van
de zonnepanelen volledig verzorgd,
makkelijker kan het niet.

communicatie, een doorgeefluik eigenlijk.
scherpe prijs
Ria Zijlstra, wethouder van Uithoorn
en initiatiefnemer is enthousiast:
“Door het veilingmechanisme verwachten we een scherpe prijs. Maar
dit initiatief laat ook zien dat we het
voor de mensen heel eenvoudig maken om de stap te maken naar zonne-energie. En ik doe zelf ook mee.
We gaan binnenkort verhuizen en
hebben onze inschrijving al rond. Ik
hoop dat veel Uithoornaars met mij
gebruik maken van het initiatief. Zeker als je al van plan was over te
stappen op zonne-energie, moet je
deze kans niet laten glippen”.

win-win situatie voor gemeente
De gemeente faciliteert en geeft bekendheid aan de actie. Zo ontstaat
een win-win situatie. Het is namelijk belangrijk inwoners hulp te bieden bij het aanschaffen van zonnepanelen, anders zien ze door de bomen het bos niet. Maar de gemeente is slechts verantwoordelijk voor de

nieuwe website voor
Buurtbeheer uithoorn
Vanaf 11 september heeft Buurtbeheer Uithoorn een nieuwe website.
Deze website is compleet veranderd en aangepast naar deze tijd. De
nieuwe website komt precies op tijd om Buurtendag 2012 nog extra onder de aandacht te brengen.
Frisse roze kleuren
Net als de Kate & Go, de keetwagen van Buurtbeheer, heeft de website roze kleuren gekregen. Die zijn bewust zo gekozen om de website
een frisse uitstraling te geven. Daarnaast komen op de nieuwe website
veel buurtbewoners aan het woord. De bewoners spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van de informatie.
Veel nieuwe informatie
Op de website is veel informatie te vinden over de buurten, partners
van Buurtbeheer en activiteiten. Ook de Buurtendag komt uitgebreid
aan de orde. Nieuwsgierig geworden? Ga dan snel naar de nieuwe
website van Buurtbeheer via www.buurtbeheer.uithoorn.nl

Druk programma
Thamerdal zal Buurtendag aftrappen
met een druk programma met onder
andere een stoepkrijtwedstrijd en een
viswedstrijd. In De Kwakel wordt een
lekker ontbijt geserveerd om 9:30 uur
op de stoep bij de bakker en de slager in het centrum van De Kwakel.
‘s Middags is er van alles te doen in
Legmeer, Zijdelwaard, Europarei en
Meerwijk. In Legmeer wordt de opening van de hernieuwde speelplek
Muur daar gevierd met koffie, thee
en limonade met iets lekkers. Voor
de kinderen is er een speelkussen en
treedt clown Dingo op. In Zijdelwaard
en Europarei kunt u onder het genot
van een hapje en een drankje meepraten en meedenken over de buurt.
Dit zal plaatsvinden om en rond de

Groen/Rode Scheg en er wordt ook
een verrassingsoptreden verwacht.
In Meerwijk is op het Amstelplein veel
georganiseerd. Het plein zal versierd
worden met tentjes met allerlei activiteiten zoals kinderworkshops, dansen muziekoptredens, een “Ken uw
Meerwijk” fotowedstrijd en nog veel
meer. Op de website staat het complete programma van Meerwijk en de
andere buurten. De dag wordt afgesloten in het centrum van Uithoorn op
het Marktplein met een heerlijk buurtdiner en film aan de Amstel. De film
start om 20.30 uur en is voor alle leeftijden.
Langs bij uw eigen buurt
Nieuwsgierig geworden? Op de website www.buurtbeheer.uithoorn.nl
kunt u nog veel meer lezen over deze dag en precies bekijken wat er allemaal te doen is in uw eigen buurt.
Het is verstandig om eerst even op
de website te kijken, want voor veel
activiteiten moet u zich opgeven. Via
de website kunt u zien hoe en waar u
zich moet opgeven.
Kortom: Ga buurten in je eigen buurt!

Buurtstudio Cleo-Patria gaat
uit van eigen kracht
Op donderdag 13 september opent
in de Europarei, Arthur van Schendellaan 55 een nieuwe Cleo-Patria
buurtstudio. Iedereen is dan tussen
10.00 en 12.00 uur van harte welkom
bij deze opening.
Cleo-Patria
Cleo-Patria is een vrouwen- en buurtstudio met het doel versterken van
emancipatie en integratie. Een belangrijk kenmerk van de studio is

de vraaggerichte werkwijze. Vrouwen staan centraal bij het ontdekken
van hun talenten en ambitie. Doel is
om volledig mee te doen in de maatschappij. In de buurtstudio organiseren vrouwen zelf activiteiten gericht op de persoonlijke ontwikkeling.
Stichting Sociaal Maatschappelijke
Innovaties (St. SMI) geeft de professionele stimulans. Na de opening zijn
vrouwen welkom om aan de slag te
gaan.

streekmarkt!
Daar was ik zaterdag op de streekmarkt op het Amstelplein. We hadden
super weer en het was erg gezellig.
Terwijl onze wethouder milieu uitleg
gaf over zonnepanelen en energievriendelijk gereedschap op de gemeentewerf, waren er ook bezoekers
die een naam voor mij bedachten. Inmiddels kan uit deze namen een goede keuze worden gemaakt. U leest
de uitslag binnenkort.
Mensen vroegen of ik als ‘afvalbeest’
bekend ben in heel Nederland. Nee,
ik ben verbonden aan de gemeente Uithoorn. Maar de moeite die u
neemt om afval te scheiden, is van
belang voor de hele aarde. Door her-

gebruik van glas, papier en kunststof,
hoeven er minder grondstoffen geproduceerd en vervoerd te worden.
Neem bijvoorbeeld papier. Als we
oud papier opnieuw gebruiken, hoeven er minder bomen gekapt te worden. Dat scheelt ook in het transport.
Zo kunnen wij wereldwijd de uitstoot
van CO2 verminderen. Verbeter de
wereld, ga door met afval scheiden in
Uithoorn en De Kwakel !
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur
een mail naar gemeente@uithoorn.nl
aan Marian Vermaas. Per brief mag
ook. Andere meldingen over afval
worden het snelste opgelost via tel.
0297-513111 als ‘Melding Openbare Ruimte’.
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

15 sept.

15.00-17.00 uur: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn;
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel.0297540444

15/22/29
sept

Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 10 workshops rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid
en Meer. Andere data: 13-10, 20-10, 27-10, 3-11,10-11, 1711 en 24-11. Tijd: 13.30-16.30 uur. Kosten: € 210,-. Tel.: 0206418680 en www.jokezonneveld.nl

17 sept

Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 6 workshops
rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid en
Meer. Andere data: 1-10, 15-10, 29,10, 12-11 en 26-11. Tijd:
9.00-12.00 uur. Kosten: € 130,-. Tel.: 020-6418680 en www.
jokezonneveld.nl

Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
elke ma.dag Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 uur.
Kosten: € 1,75.
9 sept t/m
28 okt

12/19/26
sept

13 sept

13/15 sept

14 sept

15 sept.

Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50, 1423 DN Uithoorn. Expositie met werk van Natalie Hoogeveen, Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks, Bianca Knijn en Antoinette Otten. Sieraden, Beelden
(o.a. in brons), Schilderijen, Schaalobjecten. Toegang gratis.
Info: www.galeriefortaandedrecht.nl. Geopend op do. en vrij.
van 14.00-17.00 uur, in het weekend van 12.00-17.00 uur.
‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn. Start nieuw
seizoen Voorleesproject. Iedere woensdagmiddag van 14.30 15.30 u. (behalve in schoolvakanties) voor kinderen van 2 t/m
7 jaar, verdeeld over een groep van 2 t/m 4 en een groep van
5 t/m 7 jaar. Daarna mogelijkheid om te knutselen. Gratis deelname. Ook op: 3-10-17-31 okt; 7 -14-21-28 nov en 5-12-19
dec. Info: Ria Swart, tel. 0297-564949.
Informatiebijeenkomst palliatieve zorg voor nieuwe vrijwilligers, 19.30-21.30 u, ThamerThuis, Kwakelsepad 2, De Kwakel. Bestemd voor nieuwe vrijwilligers palliatieve zorg en dan
speciﬁek de thuisinzet.
Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 6 workshops
rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid en
Meer. Andere data: 11-10, 25-10, 8-11 en 22-11. Tijd: 9.00 tot
12.00 uur. Kosten: € 130,-. Tel.: 020-6418680 en www.jokezonneveld.nl
Kinderdisco Kids@The Mix, 8 t/m 12 jaar. 19.00-21.30 uur. Entree: € 3,- (voorverkoop bij boekhandel Ten Hoope). The Mix:
J.A.van Seumerenlaan 1 Uithoorn. Voor meer info: Natascha
Halici nhalici@cardanus.nl / 06 52646156.
10.00-11.30 uur: proeﬂes schilderen voor volwassenen in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan. Kosten € 5 voor materi-

23.00 Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en ﬁlms. Aanvang:
19.30 uur, Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com

aal. Vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.
nl of 0297540444
30 sept

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

30 sept

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen. Fort aan de Drecht. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

2 okt

Opleidingen eerstehulpverlener, reanimatie & AED, EHBO
kind, 20.00-22.00 uur, De Scheg, A. van Schendellaan 100A.

2 okt.

Training ‘Ruimte voor jezelf’ De training bestaat uit zeven lessen in Uithoorn. Aanvang: dinsdag 2 oktober van 20.00-22.00
uur. Kosten: € 155,-. Meer informatie: www.derijktrainingen.nl
Vragen: 06-53505222

3 okt

Kinderknutselmiddag 13.30-15.30 uur, Kinderboerderij De
Olievaar, Anton Philipsweg 10

5 okt.

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

5 okt

Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

12 okt

Nostalgische Kwakelse avond, Toegang € 5,-, van 19.30 tot
23.00. Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en ﬁlms. Aanvang:
19.30 uur, Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com

14 okt

Circus Sijm, evenemententerrein Legmeer-West. Voorstelling
om 13.30 en 16.00 uur.

19 okt

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

19 okt

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

21 okt

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk het ensemble
Zazi. Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting
bespelen vele instrumenten bespelen en zingen Franse en andere chansons.

19 sept

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730223

19 sept

Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of
02975-40444

20 sept

Drakenbootrace 9.30-15.30 u, Locatie Amsteldijk Zuid 253

20/27 sept

Workshop Dieren schilderen incl. uitgebreide biologische
lunch van Theetuin [H]eerlijk! Locatie: Atelier/galerie Ada
Gons-Goosen in Bilderdam en theetuin [H]eerlijk!, Jaagpad 33
in De Kwakel . Meer info: corianne@h-eerlijk.nl, www.h-eerlijk.
nl en 0172-533879.

21 sept

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

21 sept

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

22 sept

Buurtendag, thema Buurten in je eigen buurt, meer informatie:
www.buurtbeheer.uithoorn.nl

22 sept

Gezellige ochtend in wijksteunpunt Bilderdijkhof, , muzikaal
omlijst door Kees Bergen. Tijd: 10.00-13.30 uur. Toegang gratis.

22 sept

Filmvoorstelling aan de Amstel 20.30-23.00 uur. Dorpscentrum Uithoorn.

21 okt

Zazi concert: o.a. Franse Chansons om 14.30-17.00, Thamerkerk

23 sept

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

27 okt

Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 uur, locatie KDO-kantine,
Vuurlijn 51 in De Kwakel.

28 sept

Nostalgische Kwakelse avond, Toegang € 5,-, van 19.30-

Evenementen vanaf november 2012 staan op
www.uithoorn.nl

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

Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt
u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische
voertuigen nabij Korte Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9. Ter inzage van 22 augustus t/m 3 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van
der Waals, tel. (0297) 513 111
- Ophefﬁng geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het gedeelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Jaagpad 32a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van het bestaande wachtershuisje Tolhuissluis. Ontvangen 3 september 2012.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamebord aan de voorgevel en zijgevel. Ontvangen 5 september 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. Ontvangen 7 september 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Couperuslaan 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
erfafscheiding. Ontvangen 4 september 2012.
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.

Dorpscentrum
- Marktplein 11, Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Sjiek aan de Amstel
V.O.F. voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 22 november 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 22 november 2012.
Bezwaar t/m 1 oktober 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roei- en
Kano Vereniging voor het organiseren van de Amstel-Drecht Regatta op 7 oktober 2012 van 11.15 tot 14.30 uur.
- Amstelplein, vergunning aan Albert Heijn voor het organiseren van een OudHollandse spellendag op 19 september 2012 van 12.00 tot 17.00 uur.
Bezwaar t/m 17 oktober 2012

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 10 reclameborden van 19 t/m 28 september 2012 om kenbaarheid te geven aan Youplay
workshops bij kunstencentrum De Hint. Bezwaar t/m 16 oktober 2012
- Vergunning aan de heer Van de Weerdt voor het plaatsen van 20 reclameborden van 30 augustus t/m 10 september 2012 om kenbaarheid te geven aan de
Kermis in De Kwakel. Bezwaar t/m 11 oktober 2012
- Vergunning aan Circus Sijm voor het plaatsen van 20 reclameborden van 2
t/m 14 oktober 2012 om kenbaarheid te geven aan de voorstellingen van Circus Sijm. Bezwaar t/m 4 oktober 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, tijdelijke vergunning aan de exploitant van
sporthal De Scheg voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 september 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 18 september 2012.
Bezwaar t/m 15 oktober 2012
TERINZAGELEGGING ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58

Toelichting
In Thamerdal is het historische woonlint Zijdelveld gelegen. In het lint staat op
nummer 57 een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote
zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de juridisch planologische regeling om de woning mogelijk te maken.
Het ontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” ligt vanaf 14 september 2012 tot en
met 25 oktober 2012 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 alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad 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, 12 september 2012
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DOkTERsDIENsTEN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

Muziek maken? Heb jij
dat al eens geprobeerd?
De Kwakel - Lijkt het je leuk om te
weten hoe je muziek kunt maken en
hoe je eigenlijk noten leest? Denk
jij dat je het aankunt om muziek te
maken op diverse instrumenten?
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de
basisschool? Tot 17 september kun
je je inschrijven via de JeugdActiviteitenPas Gemeente Uithoorn-De

Kwakel. In oktober/november geeft
Tavenu vier kennismakingslessen
muziek op donderdag van 15.30 tot
16.30 uur in Dorpshuis De Quakel.
Tavenu biedt jou na jouw JAP nog
vier gratis lessen aan om zo alle instrumenten te leren bespelen. Als
jij het leuk vindt, dan heb jij een
nieuwe hobby erbij: muziek maken!
Meld je aan via de JAP-website.

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Door Flavoring

KIEZEN
Het leven zit vol moeilijke keuzes, klein en groot. Bij elke keuze die ik
maak, denk ik aan het andere pad dat dan niet meer bewandeld kan
worden en of ik daar dan geen spijt van zal krijgen. Het begint soms
bij heel kleine dingen, bijvoorbeeld bij de keuze waar nu weer over te
schrijven. Wil ik het hebben over de week van het analfabetisme vorige week, maar waar maar weinigen wat van gemerkt zullen hebben?
Of over de eerste schoolweek van de kinderen en hoe uitdagend het
is om met het hele gezin weer in een goeie structuur te komen?
Als we het hebben over kiezen, kan ik het ultieme onderwerp natuurlijk niet overslaan, de verkiezingen van vandaag. Nu ik dit schrijf is er
nog een kleine 72 uur te gaan en is de verkiezingsstrijd in volle gang.
De ene leuze na de andere vliegen om mijn oren en het doet me weinig. Nee, dat is niet waar, het doet me wel wat. Ik irriteer me te pletter. De verkiezingsleuzen, debatten en mooie praatjes geven me niet
het vertrouwen dat de heren (en enkele dames) politici gaan doen
wat ze beloven. Ik vind het allemaal een groot toneelstuk met ontzettend grote belangen.

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

bRANDwEER
& POLITIE

Mijmeringen

weer op de steun te kunnen rekenen
van de mensen die vorig jaar hebben
gecollecteerd. Zij worden de komende tijd, voor zover dat nog niet is gebeurd, persoonlijk benaderd. De Dierenbescherming is 100% giftafhankelijk. Met het geld dat wordt opgehaald, kan de lokale afdeling haar taken vervullen. Zo beschikt zij over een
eigen inspectiedienst, een telefonische hulplijn en een hondenschool.
Ook werkt zij samen met de dierenambulance en de regionale dierenasiels.
Hoe meer collectanten, hoe meer geld
er wordt opgehaald, hoe meer zij kan
betekenen voor de dieren in de regio.
Meer informatie is te vinden op www.
aalsmeer.dierenbescherming.nl .

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

Dag van de Ouderen op
Sportpark Randhoorn

Concept
Aan het plan ligt het idee ten grondslag om de gasten gedurende de
ochtend aandacht, gezelligheid en
informatie te geven. In de middag
gaat een westers cultuur-element
getoond worden in de vorm van een
show, uitgevoerd door het flamenco-trio Brisa Flamenca.
Als vervoer naar de locatie een probleem is, bel dan met Cor van ’t
Veer: 563912 of Piet van Os: 561122.
Deelname is gratis !

Regio - Ook dit jaar gaat de Dierenbescherming weer collecteren. De nationale collecteweek loopt ditmaal van
zondag 30 september tot en met zaterdag 6 oktober aanstaande. In de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De
Ronde Venen is de dierenwelzijnsorganisatie nog op zoek naar collectanten. Bent u bereid om een paar uurtjes
bij u in de buurt te collecteren voor de
Dierenbescherming? Neem dan contact op via db.aalsmeer@gmail.com.
U kunt ook bellen naar 0297-343618
(werkdagen tussen 09.30 en 11.30
uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan teruggebeld). De lokale afdeling van de Dierenbescherming hoopt ook dit jaar

gEzONDHEIDszORgPsyCHOLOOg

www.mEErbodE.nl

Uithoorn/De Kwakel - Voor de
16de keer wordt de ‘Dag van de Ouderen’ in Uithoorn/De Kwakel georganiseerd. Dit project komt mede
tot stand door de inzet van vrijwilligers van de gezamenlijke Bonden
van Ouderen in Uithoorn/ De Kwakel en Legmeervogels. Financiële
steun wordt ontvangen van bedrijven en particulieren. De dag wordt
gehouden op donderdag 4 oktober
aanstaande.

Dierenbescherming zoekt
collectanten

Vergaderruimte bij Grand
Café Plux gratis
Uithoorn - We zitten nog steeds
in een kredietcrisis, dus het laatste
waar u op zit te wachten is betalen
voor het huren van een vergaderruimte. Maar Grand Café Plux aan
de Johan Enschedeweg 180 denkt
met de ondernemer mee. Dat doen
ze doordat hun vergaderruimte nu
voortaan geheel gratis te gebruiken
is! Het enige wat u hoeft te doen is
even te bellen c.q. te mailen of de
ruimte vrij is en u kunt hem reserveren. Wilt u gebruikmaken van een

kopje koffie of een beamer, flipover,
etc., geeft u dat van te voren even
aan en Grand Café Plux zorgt voor u
dat het klaarstaat. Voor deze extra’s
worden natuurlijk wel kosten gerekend. De ruimte is standaard voorzien van 32 stoelen, meerdere stoelen 1,40 euro per stoel. Airco en WiFi aanwezig. De vergaderruimte is
niet af te huren door één persoon
voor werk en dergelijke. Grand Café
Plux hoopt u snel te mogen ontvangen. www.grandcafeplux.nl .

Informatiekramen
Gemeente Loket WWZ, Belklus,
Oorwerk Audiciens Uithoorn, Motion Fysiotherapie, Handenarbeid;
Keramiek en Quilt.

Gratis schoonheidstips bij
Amstelhof Beauty

Programma Dag van de Ouderen
De Dag van de Ouderen vindt plaats
op Sportpark Randhoorn. U bent
gast van Legmeervogels. Thema:
‘Ontmoeting met een aspect van
Spaanse Cultuur’.
10.00 uur
: Inloop gasten
en koffie
10.15 uur
: Opening locoburgem. Levenbach
10.30 uur
: Bezoek kramen
en 2-de ronde koffie
11.00 uur
: Bingo
12.00 uur
: Bezoek kramen
en drankje
12.30 uur
: Uitgebreide lunch
13.30 uur
: Bingo
14.30 uur
: Nazit met drinken
en zo
ca. 15.30 uur : Sluiting

Uithoorn – Komende zaterdag 15
september is de grand opening van
schoonheidssalon Amstelhof Beauty, de tweede beautysalon van Ruby
Tan. Een meer toepasselijke naam
kon ze niet bedenken vertelt een
trotse Ruby Tan over haar nieuwe
Schoonheidsalon.
‘We zijn namelijk gevestigd in de exclusieve ‘sport en health club Amstelhof’ aan de Noorddammerweg
30 in Uithoorn’. Voor Ruby was het
een droom die uitkwam. Als klein
meisje droomde ze al van meerdere
schoonheidssalons en wilde daarmee in de voetsporen treden van
haar moeder die een gerenommeerde schoonheidssalon in Badhoevedorp heeft. ‘Laten we eerlijk zijn,
mensen krijgen het steeds drukker
en moeten van alles. Juist dan is het
natuurlijk heerlijk om even helemaal
te kunnen ontspannen en genieten
van onze behandelingen. Of het nu
een behandeling is voor een huidprobleem of gewoon een heerlijke
massage. Ruby en haar personeel
genieten als hun klanten ook genieten en even kunnen wegdromen in
hun veelal drukke bestaan.
Laconiek
Op de vraag of het niet een risico
is om in deze periode een tweede
zaak te beginnen reageert ze laconiek. ‘Het is natuurlijk altijd een risico, maar wij houden wel van een
uitdaging. In onze zaak in Haarlem hebben wij gemerkt dat er een
markt is voor kwalitatief goede behandelingen tegen een betaalbare prijs. In onze schoonheidssalons
krijgen onze klanten net dat beetje

extra aandacht waardoor de behandelingen een belevenis worden. Uitstekende service en kwaliteit staan
bij ons centraal. Daarnaast zijn de
locatie en de voorzieningen optimaal. We zitten namelijk in dezelfde ruimte als de goed aangeschreven en gerenommeerde kapsalon
“Toff-Up”. Wij denken dat de combinatie van kapsalon en schoonheidssalon een grote toegevoegde waarde heeft’. Amstelhof Beauty werkt
onder andere met producten van
‘Orlane Paris’, een kwalitatief hoogwaardig merk waardoor de behandelingen nog beter tot zijn recht komen. Voor ieder huidtype is een passend product beschikbaar. Naast de
traditionele gezichts- en pedicurebehandelingen bieden wij onder de
begeleiding van een professioneel
cosmetisch arts ook de mogelijkheid tot het aanbrengen van permanente make-up, duurzaam ontharen
en opvullen van rimpels.
Feestelijk e opening
Komt u gerust langs op onze feestelijke opening. Wij geven de hele dag
vrijblijvend advies op het gebied van
huid- en lichaamsverzorging en heten u graag welkom. De openingstijden van Amstelhof Beauty zijn
van maandag tot en met zaterdag
van 09.00 tot 18.00 uur. Daarnaast
zijn wij ook 4 avonden per week geopend. Bel voor een afspraak 0297520407 of mail ons naar HYPERLINK “mailto:info@amstelhofbeauty.com” info@amstelhofbeauty.com.
Bekijkt u ook eens onze website
www.amstelhofbeauty.com.“ aldus
Ruby.

De crisis waar we al een tijd inzitten gaat onverminderd door. Sinds
enige tijd maak ik voor het eerst in mijn leven mee dat mensen om
me heen ontslagen worden. Wordt er flink bezuinigd op de zorgsector waar ik in werk, wat voor nu inhoudt dat er straks zeker 15 collega’s van mij de deur gewezen worden. En maakt iedereen zich zorgen over de hypotheekaftrek, het onderwijs en de zorg. Waar moet
het naar toe met Nederland?
Dat hebben we vandaag gekozen als het goed is, maar waar we voor
kiezen, dat weten we dan weer niet! Nee, de dames en heren moeten een regering gaan vormen, een coalitie. Uit voorgaande edities
is gebleken dat deze opdracht het begin van het einde is. Een slechter begin kan ik me niet indenken. En als de regering daar is, dan ligt
er een gigantische takenlijst voor ze klaar en begint het hele riedeltje weer van voor af aan. De vraag is of ze de volle vier jaar gaan volmaken met elkaar.
Ik ben nu nog een zwevende kiezer, maar als u dit leest, heb ik gekozen. Het is immers ons recht om te kiezen en als je wilt klagen, dan
moet je minstens zelf de stap nemen naar het stembureau. Dat doe
ik dus ook, maar met een zeker cynisme. Zou iemand mij een politicus kunnen noemen die standvastig heeft uitgevoerd wat er in zijn
programma stond? Dat is een schier onmogelijke opdracht, omdat
we in een democratie leven. Maar dat is wel wat de politieke partijen
als een wortel onder onze neus voorhouden. Kies mij en wij gaan dit
doen! Onzin, een wetsvoorstel indienen, zaken aanpassen. Het gaat
eerst door vele commissies heen. Zoveel mensen, zoveel wensen en
zoveel op- en aanmerkingen. Van het oorspronkelijke idee blijft vaak
maar een verdunde substantie over.
Sommigen zullen zeggen, als je zo goed weet waar het fout gaat, ga
dan zelf de politiek in. Daar heb ik wel eens aan gedacht, maar ik
denk dat ik binnen heel korte tijd knettergek word en met een burnout thuis zit. Met alle respect voor de mensen die het wel doen, die
uit bevlogenheid en hun geloof in een betere samenleving wel deze
opgave op zich nemen. Ik heb alleen een verzoek aan hen en dat is:
Zet je ego opzij, denk aan het grote belang en doe je werk.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Wilnis, omgeving Stationsweg: bruin-cyperse kater; Gijs heeft twee
witte achterpoten.
- De Hoef, omgeving Van de Meerendonkstraat: rood-witte kater met
rood-witte ringen aan de staart.
- Uithoorn, Jacob Catslaan: jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel
zwart; zijn naam is Kiekie.
- Uithoorn, Coudenhoveflat: cyperse poes van 11 jaar; Nel is niet zo
groot.
- Vinkeveen, Cuilensmeer: gecastreerde forse kater; hij is 4 jaar oud
en heeft en zwart met wit befje en wit plekje bij lies.

Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- Waverveen, Botsholsedijk: schilpadkat, roestbruin.
- Mijdrecht, Gagelweg: rode cyperse kat.
- Mijdrecht, Mijdrechtse Dwarsweg: zwart-grijs cyperse kat.
- De Kwakel, Vuurlijn: rood-cyperse kat met witte bef.
- Mijdrecht N201 ter hoogte van Tienboerenweg: grijze kat met witte
sokjes.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘De gemeente heeft de sleutel in handen’

Herman Bezuijen van Gemeentebelangen is blij met het
contact tussen de gemeente en de ondernemers van Uithoorn.

De zomer loopt op z’n eind, de gemeenteraad gaat weer aan de slag. Op stap met
Herman Bezuijen van Gemeentebelangen.
“Het overleg tussen gemeente en
ondernemers is sterk vooruit gegaan.”
Het is de week voorafgaand
aan de eerste raadsver
gadering na het zomerreces.
Hoog tijd om weer eens op
pad te gaan met de gemeen
teraad. Ditmaal is het de
beurt aan fractieassistent
Herman Bezuijen van
Gemeentebelangen. Hij
neemt ons mee naar de
Amsterdamseweg. Aanlei
ding: de flinke stap vooruit
die hij constateert in het
overleg tussen de gemeente
en ondernemers. Bezuijen:
“Als gemeente dien je niet

op eigen houtje besluiten
te nemen en een koers te
bepalen. Daar is overleg
met omwonenden en onder
nemers uit Uithoorn en
De Kwakel voor nodig. Dat is
in dit geval goed aangepakt.”
middenberm
De Amsterdamseweg
is volgens Bezuijen zo’n
mooi voorbeeld vanwege
de opknapbeurt die op dit
moment gaande is. “De
wethouder aarzelde aanvan
kelijk over het overleg met

ondernemers, maar toen hij
eenmaal de stap zette, heeft
dat meteen zijn vruchten
afgeworpen.” Resultaat was
onder meer dat op verzoek
van de ondernemers de
verhoogde middenberm in
de weg is komen te vervallen.
“Ook bij de Iepenlaan en
bij de regeling ‘Ruimte
voor ruimte’ is gebleken
dat goed overleg helpt.”
Krachten gebundeld
Bezuijen toont begrip voor
de aanvankelijke aarzeling
van de wethouder. In het
verleden was het namelijk
niet eenvoudig om te over
leggen met de ondernemers
van Uithoorn en De Kwakel.
“Er was een sterke versplin
tering, met veel verschil
lende ondernemersvereni
gingen.” De verenigingen
bestaan nog steeds, maar
hebben hun krachten ook
gebundeld: in de Stichting
Uithoorn in Bedrijf (SUB).
meningen
“De SUB is mede op verzoek
van het college van b en w
ontstaan”, vertelt Bezuijen.

“De gemeente heeft nu één
aanspreekpunt als het met
ondernemers wil overleg
gen. Dat komt de effectiviteit
van de besluitvorming ten
goede. Voorheen raakte een
wethouder in het overleg met
al die gesprekspartners snel
verstrikt in de meningen. Dat
is nu een stuk beter.”

Raadsagenda

Regie
Los van het overleg blijft het
de taak van de gemeente om
het voortouw te nemen.
“Die regisserende functie is
helder. En dat houdt ook in
dat je soms ‘nee’ moet durven
zeggen.” Bezuijen illustreert
dit met een ander actueel
thema: de ontwikkeling

“Onze doelen bereiken zonder
dat inwoners of ondernemers hinder
ondervinden, dat is de kunst.”
dynamiek
De stichting bestaat
sinds een paar maanden,
maar het overleg wordt al
langer centraal gecoördi
neerd. Bezuijen: “Bij de
Amsterdamseweg zie je
meteen het resultaat. Dat
is een mooie constatering.”
Volgens Bezuijen kan de
stichting ook een waarde
volle rol vervullen bij de
aanpassing van verouderde
bestemmingsplannen.
“Welke functie je aan een
bepaalde locatie geeft, heeft
gevolgen voor de dynamiek
van de omgeving. Het is goed
om daarover te overleggen.”

van het dorpscentrum.
“We willen graag een aan
trekkelijke dorpskern, waar
ook toeristen graag komen.
Dan moeten de voorzienin
gen niet te veel over de ge
meente versnipperd zijn. Dat
betekent dat je als gemeente
vanuit je visie soms een onder
nemer teleur moet stellen.”
Laveren
Ziehier de uitdaging voor de
gemeente zoals Bezuijen die
schetst: het is laveren tussen
de belangen van individuele
ondernemers en het doel
van de totale gemeenschap.
Bezuijen: “Onze doelen

bereiken zonder dat inwo
ners of ondernemers hinder
ondervinden, dat is de kunst.
En uiteraard: het niveau van
de voorzieningen mag niet
in het geding komen.”
toekomst
Bezuijen is positief over de
toekomst: “De N201 heeft de
ontwikkeling van ons dorp
jarenlang belemmerd. Nu de
omlegging een feit is, zullen
we met zijn allen handen en
voeten moeten geven aan een
mooie toekomst van het cen
trum.” Bezuijen weet zeker
dat het mogelijk is: een dorps
centrum dat ruimte biedt
aan ondernemerschap én
dat onweerstaanbaar is voor
inwoners en toeristen. “De
sleutel daarvoor hebben wij
als gemeente in handen.”
volg de raad
Wilt u op de hoogte
blijven van de activiteiten
van de gemeenteraad?
Volg de raad dan voortaan ook op Twitter! Kijk
op www.twitter.com/
RaadUithoorn en blijf op
de hoogte.

Datum: 13 september 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening

2

Inspreken burgers

3

Uitgangspunten
welstandsnota
19.40 uur

4

Instellen ondernemersfonds 20.30 uur

5

Nieuw budget
starterslening 21.00 uur

6

Evaluatie Reglement
van Orde 21.30 uur

7

GR OGZ Amstelland,
jaarrekening 2011 en
begroting 2013 22.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 13 september
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

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

*In combinatie met Ford Options . Gemiddelde productwaarde circa 500,- . Afhankelijk van schadevrije jaren.

Prijzen inclusief BPM en lopende acties, exclusief kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaard specificaties. Registratie 2012
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Nieuwe Meerbode - 12 september 2012

Nieuw geopend in Uithoorn:
Hotel Hengelsport
Uithoorn - Zaterdag deed onze redactie een prettige ontdekking. Bij
de diverse bezoeken van monumenten en andere evenementen in Uithoorn en omstreken, reden zij ook
nog even langs het oude begraafplaatsje aan het Zijdelveld. Opeens zien zij een bord langs de weg
staan: ‘gezellig lunchen aan het water’. Dat leek ze wel wat, even stoppen en kijken wat daar is. En wat zagen zij? Het oude hengelsportcafé
omgebouwd tot een prachtig hotel/
restaurant, met een schitterend terras aan het Zijdelmeer. Dat er een
oud leegstaand pand stond wisten
ze, maar dat het zo mooi was ver-

bouwd was hen duidelijk ontgaan.
De lunch was geweldig, de bediening aardig en het uitzicht en de
rust geweldig. Het was zaterdag natuurlijk, ook prachtig weer, en dán te
kunnen lunchen met zo’n uitzicht op
het Zijdelmeer, dat is werkelijk een
genot.
Hotel Hengelsport is gebouwd in
1922 en na een volledige renovatie weer Hotel Hengelsport. Er zijn
prachtige kamers en de extra service van dit hotel is, dat zij de gasten
als extra service tijdens hun verblijf
in het hotel de mogelijkheid bieden om van en naar vliegveld Schip-

hol te worden vervoerd. Tevens kunt
u tijdens uw verblijf de auto gratis parkeren op het privéterrein van
Hotel Hengelsport. Hotel Hengelsport heeft een nieuwe bar waar u
een drankje of een kopje koffie kunt
nuttigen. In de serre worden het
ontbijt en de lunch geserveerd. Lekker op het terras aan het mooie Zijdelmeer genieten van een drankje,
of van het uitzicht. In de nabije toekomst kunt u een bootje huren om
te varen en te vissen. Tevens ligt het
bedrijf van Poldersport op loopafstand van het Hotel.
Wij van de redactie vinden het echt
een aanrader!

Schilderen in Waverveen

Kinderopvang Solidoe:

Centraal kantoor op één adres
Regio - Kinderopvang Solidoe heeft
haar Centraal Kantoor sinds kort
gehuisvest op één adres. Marjanke
de Cock, tijdelijk manager van het
Centraal Kantoor: “Sinds de fusie is
hard gewerkt aan het samengaan
van de administraties van ‘Aalsmeer’
en ‘Uithoorn’, zoals we het noemden. Dáár ligt immers een groot
voordeel van deze fusie. Het was
ons snel duidelijk dat er een grotere
ruimte nodig was om deze integratie te realiseren.”
Deze ruimte is gevonden aan de
Zwarteweg (103) in Aalsmeer. Met
minimale aanpassingen kon het
pand geschikt gemaakt worden, zodat de afdelingen planning en plaat-

sing, personeelszaken en financiën,
de afdeling pedagogiek en kwaliteit
en de directie er een prettig onderkomen vonden. Er is zelfs een grote vergaderruimte, waar ook trainingen en workshops voor de medewerkers gehouden kunnen worden. Er wordt nog hard gewerkt om
steeds klantgerichter en efficiënter
te werken.
De Cock: “We hebben een prima
kantoor nu. Er is ruimte genoeg voor
iedereen. Het is jammer dat we niet
meer in een van onze locaties zitten
en daardoor niet dagelijks kinderen
tegenkomen, maar gezien de grootte van de ruimte die we nodig hebben, zo’n 22 werkplekken per dag,

was het niet haalbaar om dat bij een
locatie onder te brengen. We hebben een aantal hele mooie foto’s
van Solidoe-kinderen opgehangen
in het kantoor, zo zien we toch voor
wie we aan het werk zijn.
We zijn klaar voor de toekomst met
Solidoe.
Als u verwacht dat ook uw kind bij
Solidoe plezier zal hebben, zal leren en ontwikkelen, neem dan gerust contact met ze op. Solidoe zit
in alle wijken van Aalsmeer en Uithoorn en heeft ook vestigingen in
Kudelstaart en De Kwakel. De gastouders bedienen een nog grotere
regio. U kunt Solidoe bereiken op
0297-729700.

Scouting Admiralengroep
behaalt roei- en zeilprijzen
Uithoorn – Scouting Admiralengroep Uithoorn deed afgelopen
weekend mee aan de Roei-, Zeil- en
Wrikwedstrijden in Amsterdam. Alle
waterscouts uit Admiraliteit 5 Amstel en IJ kwamen bij elkaar om uit
te maken wie het beste kan roeien,
zeilen en wrikken. Op zaterdag werd
gezeild op de Sloterplas in Amsterdam. Op zondag werden de roei- en
wrikwedstrijden gehouden op de
Bosbaan in het Amsterdamse Bos.
Alle wedstrijden worden in lelievletten, speciale scoutingboten, gevaren. Het was een geslaagd weekend, dat bekroond werd met een
aantal prijzen.
Vrijdagavond vertrokken de leiding
en paar jeugdleden in een sleep naar
het Nieuwe Meer in Amsterdam. De
motorvlet sleepte twee lelievletten naar de wedstrijden. ’s Avonds
bij aankomst werden de tenten opgezet om in te slapen. De volgende
morgen moesten we op tijd op om
op tijd bij de Sloterbrug, bij de mo-

len van Sloten te Amsterdam, te liggen. Daar gingen alle deelnemende lelievletten, een stuk of 40, achter elkaar door de brug. Na een sluis
en een paar bruggen bereikte iedereen de Sloterplas. Na de opening
werden alle waterscouts de Sloterplas opgesleept en konden de wedstrijden beginnen. De teams worden
op leeftijd en geslacht geplaatst in
een wedstrijdklasse. Er stond weinig wind, dus vandaar dat de wedstrijdbaan vrij kort was. Zo konden
er twee ronden gevaren worden.
Aan het einde van de middag was
de prijsuitreiking en bleek dat onze
Scouts een derde prijs hadden gewonnen. We zijn super trots! Daarna
zijn we door de stad teruggevaren
naar het Nieuwe Meer, via de Admiralengracht. De volgende morgen
gingen we naar de Bosbaan via de
Bosbaansluis. Deze sluis wordt elk
jaar door de waterscouts gebruikt
om van de Nieuwe Meer op de Bosbaan te komen. Voor de rest van het
jaar is de sluis buiten gebruik.

De roeiwedstrijden bestaan uit verschillende afstanden. Op de 250
meter werden onze Zeeverkenners
vierde van de zestien. Op de 250
meter werden onze Waterwelpen
tweede, en behaalde hiermee zilver.
Op de 500 meter werden de Waterwelpen derde, wat een bronzen medaille betekende. Met grote trots en
met veel leuke herinneringen verlieten we aan het einde van de dag
Amsterdam, om terug te varen naar
Uithoorn. Van de Nieuwe Meer via
de grachten terug naar de Amstel.
Lijkt Scouting ook een hobby voor
jou? Voor kinderen tot 12 jaar hebben we de Welpen die elke week samen spelen in de Jungle. Daarnaast
hebben we voor kinderen vanaf 9
jaar Waterwelpen en Zeeverkenners om te leren varen en daarnaast
nog veel landactiviteiten doen, zoals vuur maken, knopen, koken en
kamperen. Wil jij meer informatie of
wil je een keer vrijblijvend komen
kijken? Ga dan naar onze website
www.admiralengroep.nl.

Waverveen – Komende vrijdag 14
september en/of een dag naar keuze nodigt kunstenares Henny Woud
u/jou uit voor de workshop ‘schilderen in de polder’. De workshop is voor
beginners en gevorderden. Tijdens de
workshop wordt aandacht besteed
aan compositie, vlakverdeling licht/
donker en kleurgebruik. Er kan zowel abstract als figuratief geschilderd
worden. De workshop is een ‘open
atelier’ in en met uitzicht over de polder. In het atelier zijn de benodigde
materialen aanwezig. Er zijn voldoende kunstboeken en tijdschriften aanwezig voor inspiratie. Er wordt gestart met een rondleiding, vervolgens
wordt een schets in houtskool op
doek gemaakt, daarna schilderen met
acrylverf. Bij voorkeur wordt buiten
geschilderd, zorg daarom voor warme kleding en een oud overhemd of
schort. Voor informatie, foto’s en aanmelden zie www.hennywoud.nl Bel
0297264198 of mail hwoud@dmail.nl .

Emmausparochie huldigt
dirigent Peter Huijmans
Uithoorn - De feestelijke opening
van het nieuwe werkjaar werd door
de gemeenschap van de Emmausparochie in Uithoorn ook aangegrepen om de dirigent van het gemengd koor extra in de bloemetjes
te zetten.
Na de overweging door pater C. Bartels, die voorging in de viering in de
Emmaüsparochie, werd het woord
gegeven aan Mevrouw Ria van de
Werff die namens het Parochiebestuur en de parochiegemeenschap
naar voren bracht de enorme waarde die muziek in een mensenleven
kan betekenen. Het geeft je kans om
er bij stil te worden, of je blijdschap
of verdriet naar voren te brengen.
Muziek kan je ook helpen jezelf uit
te drukken als je een instrument bespeelt of lid van een koor bent. En in
ons midden kennen we iemand die
dat al 35 jaar in onze parochie doet
zowel het zelf spelen en als zingen
en ook anderen ondersteunen in de

muziek stelde de spreekster. Daarop
riep ze Peter Huijmans en echtgenote naar voren.
Want al 35 jaar is Peter Huijmans
betrokken bij de zang in de kerk.
Destijds begonnen als opvolger van
Pastor Jeurink en nu zowel dirigent
van het Emmauskoor, als organist
van het Gregoriuskoor en begeleider van de zang bij speciale vieringen.
Het leiden van een koor is geen
eenvoudige opgave. Ieder heeft zo
eigen voorkeuren voor een repertoire en een koor moet een koor zijn
en niet alleen een gezelligheidsvereniging, Er moet dus echt gerepeteerd worden. Ook het samengaan
van twee koren met elk een eigen
traditie en eigen repertoire was een
bijzondere opgave.
Namens de parochie bedankte
spreekster Peter Huijmans voor zijn
inzet al 35 jaar en zij betrok in de
dank ook de echtgenote die haar

man vaak richting kerk zag trekken
en elke week ook naar de repetitieavond. Als dank werd een geschenk
onder couvert overhandigd om Peter in de gelegenheid te stellen materiaal te kopen voor zijn hobby: de
fotografie. Voor Mevrouw Huijmans
waren er bloemen.
De dienst in de kerk werd afgesloten met een woord van de vicevoorzitter van het Parochiebestuur,
de heer Herman van Bemmelen,
die gelukkig kon melden dat Pastor Woolderink goed reageert op de
medische behandeling. Hij riep alle aanwezigen op ook in het nieuwe werkjaar samen te bouwen aan
een levende gemeenschap, omdat
daarin de kerk haar betekenis krijgt.
Na de viering was er in het Trefcentrum gelegenheid het glas te heffen op het nieuwe werkjaar en werd
er nog gesproken door de voorzitter van het Emmauskoor en werd de
feesteling toegezongen.
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Laatste prijzen Tour de France actie uitgereikt
Regio - Afgelope
n zaterdag zijn de
France-actie van
laatste prijzen ui
tgereikt van onze
afgelopen zomer
. Twee weken ge
zen reeds naar de
leden waren de ee Tour de
winnaars gegaan
rste prijkanties konden de
, maar in verban
d met zeer verspr
ze laatste drie pa
eide vas afgelopen zate
rdag worden uitg
ereikt.
Zo ontving Nico
de
geloofde het maa Jong uit Vinkeveen een waardeb
on van Intersport
r half toen hij afge
DUO. Hij
tie, met de vraag
lo
of hij zaterdagoc pen week werd gebeld door onze
htend bij Interspo
wezig kon zijn om
redacrt DUO in Mijdre
zijn prijs in ontvan
ch
zen waren uitger
t aangs
t
te
nemen. Hij had ge
eikt
zien dat er al prijfoontje: wel dat ko en dacht dat hij buiten de prijz
en was gevallen.
n wel eens een ge
Dat
maar en dat was
in
maar goed ook w tje zijn van een vriend of zo. Hij gi teleant de prijs was
ng toch
met de heer Van
echt
Kouwenhoven ui
t De Kwakel. Toen . Ook was dit het geval
dat het wel eens
een grap kon zijn.
hi
Toch kwam hij en j werd gebeld dacht hij
Alex Hendriks ui
t Mijdrecht won
w
as heel blij met de
de
In de splinternie
uwe zaak van Sm schoenen bij Smit Schoenen in M prijs.
it Schoenen had
ijd
paar prachtige gr
hij binnen vijf min recht.
oene sportschoe
uten een
nen gevonden w
prijzen zijn nu ui
aar hij dolblij mee
tgereikt.
was. Alle

Niets gewonnen?

Volgend jaar bete

r!!

Amstelfort neemt deel aan
Vegetarische Restaurantweek
Uithoorn - Van 1 tot en met 7 oktober doen meer dan 100 restaurants
in heel Nederland mee aan De Vegetarische Restaurantweek.
In Uithoorn doet Amstelfort mee
aan de week. In dit restaurant kan
iedereen proeven hoe lekker en gevarieerd de vegetarische keuken
kan zijn. Dit is ook nog eens extra
voordelig. Tijdens deze week kost
een vegetarisch menu 25 euro en
zijn er minstens 2 menu’s waaruit
kan worden gekozen, waarvan één
menu speciaal voor de week wordt
gemaakt. “Vegetarisch eten is niet
alleen lekker, maar de vegetarische
keuken is ook heel divers. Er is veel

meer te maken dan vegetarische lasagne vandaar dat we ook blij zijn
dat er minstens 2 keuzes zijn waarvan één extra speciaal menu voor de
week”, aldus Floris de Graad, directeur Vegetariërsbond.
De Vegetarische Restaurantweek
is een initiatief van de Vegetariërsbond, VARA’s Vroege Vogels en Dinnersite. Ze willen laten zien dat vegetarisch eten meer is dan de geijkte geitenkaassalade. Tijdens deze
week zal je die dan ook niet in de
menu’s aantreffen, maar in plaats
daarvan verschillende heerlijke gerechten. Met de week wil de organi-

Openluchtconcert met
KnA bij de Thamerkerk
Uithoorn - Het nieuwe culturele
seizoen gaat ook in Uithoorn weer
beginnen. Op zondagmiddag 23
september om 12.30 uur opent de
SCAU met een openluchtconcert
door KnA.
Vanaf half één staan de stoelen klaar

onder de kastanjebomen bij de kerk
en ieder kan een plaatsje uitzoeken.
De toegang is vrij. Mocht het weer
tegenwerken dan wordt binnen in
de kerk het concert gegeven.
Het alombekende en gewaardeerde harmonieorkest van KNA komt
o.l.v. Ruud Pletter met een vrolijk

satie ook restaurants stimuleren om
hun vegetarisch aanbod te verbeteren. Dit jaar nemen ook diverse sterrenrestaurants deel aan de week.
Onder andere de tweesterrenrestaurants Librije’s Zusjes (Zwolle) en
de Leuf (Ubachsberg) doen mee.
Meer dan 100 restaurants hebben
zich inmiddels aangemeld voor de
Vegetarische Restaurantweek, georganiseerd door de Vegetariërsbond en Vroege Vogels in samenwerking met Dinnersite. Meer informatie over de week is te vinden op
de volgende site: www.devegetarischerestaurantweek.nl.
programma met voor elk wat wils.
Tegelijk kunnen de bezoekers nog
eens kennisnemen van alles wat de
SCAU de komende maanden in de
Thamerkerk organiseert. Dat is een
gevarieerd programma met lichte en klassieke muziek, soms met
voordracht. Het eerste concert is
dan al een week later op 30 september om 14.30 uur met Lisa Jacobs,
viool en Ksenia Kouzmenko, piano.
Maar eerst de opening, koffie en
thee worden geserveerd en als het
mooi weer is wordt het dus weer
genieten aan de oever van de Amstel.

11.000 euro voor Stichting
Jongeren Uithoorn
Uithoorn - De 15e Uithoornse Lions Golfdag werd weer onder ideale omstandigheden op de fraaie
18 holesbaan van Golfclub Veldzijde in Wilnis gespeeld. Door de deelname van 5 Portugese en 1 Duitse deelnemer, relaties van de gewaardeerde hoofdsponsor 3DGolfvakanties van de Golfclub Veldzijde,
had dit evenement dit jaar een internationaal tintje. 19 flights streden
om de fraaie wisselbokaal, de prijzen voor de bijzondere verrichtingen
en om de bekers voor de beste resultaten, ook dit jaar, zoals alle afgelopen jaren, beschikbaar gesteld
door Huib Smelt van Belle Epoque
Rozenkwekerijen Aalsmeer. De net-

GEEN
KRANT

ONTVANGEN?

0279-581698

to opbrengst van deze dag kwam dit
jaar ten goede aan de Stichting Jongeren Uithoorn aan de Amstel en zal
besteed worden aan uitbreiding van
toestellen voor de skatebaan.
Winnaars
Bij de dames werd Jetty van Heese de glorieuze winnares, bij de heren hcp > 19 Michiel Schmitz en
hcp<19 Camiel Dierikx.
De felbegeerde wisselbokaal ging
dit jaar met ruime voorsprong naar
het team van LaScheVola, t.w. Wim
en Henk van der Laan, Johan van
Scheppingen en Bas Vosselman.
Na afloop was het, mede door het
fraaie weer, nog lang gezellig op het

terras waar Les Frères weer voor de
achtergrondmuziek zorgde.
Tijdens het uitstekende buffet, dank
aan de medewerk(st)ers van de BV
Wilnis!, was er de traditionele loterij en veiling, dit jaar met veel mooie
prijzen en kon aan de dankbare en
blij verraste vertegenwoordigers van
Stichting Jongeren Uithoorn, Justin Buskermolen en Sebastian Pot,
een cheque van 11.000,- euro worden overhandigd. De Lions Club
Uithoorn dankt alle deelnemers en
sponsoren die door hun deelname
en bijdragen voor dit prachtige resultaat hebben gezorgd en hoopt
dat de Golfdag 2013 weer net zo
plezierig en succesvol zal zijn.

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 15 september organiseert
Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw
aan het Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
er zal om 20.15 uur worden begon-

nen met kienen. Zaterdagavond
kunt u weer vele mooie en leuke
prijzen winnen, of als hoofdprijs een
van de bekende enveloppen. De opbrengst van deze avond is bestemd
voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.
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Vossenjacht bij hobbyclub
Fantasie ’83 De Kwakel
De Kwakel - De vakantie zit er voor
de meesten weer op, de scholen zijn
weer begonnen en traditiegetrouw
start hobbyclub Fantasie ‘83 dan
ook weer met het nieuwe seizoen.
De houtvoorraad is weer aangevuld en ook andere spullen zijn aangeschaft zodat iedereen weer wat
leuks kan gaan maken.
Afgelopen vrijdagavond 8 september was de eerste avond van de
hobbyclub. Vele bekenden wisten het dorpshuis van De Kwakel
weer te vinden, maar ook een aantal
nieuwelingen kwam lekker knutselen. De entree bedraagt nog steeds
1 euro 50 per avond, de vrijdagavond start om 19.00 uur en duurt
tot 21.00 uur.
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De leeftijd waarop kinderen bij de
hobbyclub mogen komen knutselen
is vanaf 8 jaar t/m groep 8.
De laatste jaren organiseert de hobbyclub in samenwerking met de activiteitencommissie van het dorpshuis aan het begin van een nieuwe
seizoen een vossenjacht of speurtocht met daarna een disco.
Op 21 september gaat dit weer gebeuren. De toegang voor deze
avond is gratis. Wel kan er tegen
kleine prijsjes wat snoep gekocht
worden.
Kinderen vanaf 8 jaar tot kinderen
die in groep 8 zitten zijn hierbij van
harte welkom.
Er wordt om 19.00 uur gestart in de
grote zaal van het dorpshuis.
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VMBO-T 3 beleeft Ardennen

Regio - Negentig leerlingen VMBO-t klas 3 vertrokken woensdag
met een aantal begeleiders naar de
Belgische Ardennen voor een driedaagse kennismaking en survival.
Gespannen koppies bij vertrek want
niet iedereen kende elkaar, dit bleek
op vrijdag wel anders te zijn, de
groep bleek klaar om een jaar met
elkaar aan de slag te gaan en het
voorexamenjaar goed door te komen.

Uitdaging
In verschillende situaties moesten de leerlingen elkaar leren kennen, dit gebeurde door middel van
de onderdelen mountainbiken, rotsklimmen en –abseilen, een challengetocht maar ook het door grotten
kruipen (speleologie) en teamopdrachten. Ook werden de leerlingen
uitgedaagd met de handboog te
schieten. Het weer was prachtig om
al die opdrachten te volbrengen. De
leerlingen deden met hun groepje
zelf de boodschappen en bereidden
het gekochte voedsel in hun eigen
woonhuisje, ze hadden voldoende
trek na gedane arbeid.
Op vrijdag werd een bezoek gebracht aan het oorlogskerkhof
te Margraten, onder troosteloze
weersomstandigheden werd stilgestaan bij onze vrijheid. Daarna werd
een binnenzwembad opgezocht en
werd de driedaagse afgesloten met
ontspanning.

De prachtige blauwkleurige
‘bakfiets’ al gezien ?
Uithoorn/De Kwakel - Hebt u hem
al gezien? Die met een rolstoel voorop? Hebt u het gezicht van degene
die in de rolstoel zit al eens gezien?
Hebt u ooit zo’n vergenoegd gezicht
gezien? Afdeling Uithoorn/De Kwakel van het Nederlandse Rode Kruis
heeft onlangs een rolstoelfiets (want
zo heet die blauwkleurige ‘bakfiets’)
aangeschaft om met mensen die in
een rolstoel zitten een tochtje te kunnen maken. Afhankelijk van het weer
worden mooie routes in en om Uithoorn/De Kwakel gefietst.
Als u iemand bent (of iemand kent)
die in een rolstoel zit en wel eens zo’n
tochtje zou willen maken dan kunt u

zich wenden tot hun rolstoelfietscoordinator, de heer Frans Bakker. Ook
als u iemand bent (of iemand kent)
die een rolstoelbezitter een fijne ochtend, middag of een tochtje vroeg in
de avond wilt bezorgen, kunt u contact opnemen met Frans Bakker. De
rolstoelfiets is voorzien van elektroondersteuning en alvorens men met
een gast gaat fietsen, wordt een korte training gegeven. Bovendien fietst
altijd een tweede vrijwilliger mee om
in onvoorziene omstandigheden actie te kunnen ondernemen. Het telefoonnummer van Frans Bakker
is: (0297)562 463 of 06-536 417 44;
e-mailadres: frbakker@hetnet.nl.

Aanstaande zaterdag open dag

Workshops bij De Oude Rust

Buurtbbq Fortbewoners
De Kwakel - Afgelopen zondag
was het weer zover: de jaarlijkse
buurtbbq van de Fort bewoners. Het
was een dag waarop de buren van
Het Fort gezellig samenkwamen onder het genot van een drankje en
een hapje. Het zonnige weer maakte
dit samenzijn grandioos evenals het

bbq-vlees dat heerlijk werd bereid.
De kinderen vermaakten zich uitstekend op het speelveld, het springkussen en de waterglijbaan. Tot in
de late uurtjes bleef het aangenaam
om buiten te zitten en dat werd dan
ook gedaan. De organisatoren worden bij dezen nogmaals bedankt!

Uithoorn – Komende zaterdag 15
september is er een open dag bij
De Oude Rust aan de Thamerweg
in samenwerking met Bi&BRI Workshops.
U kunt genieten van de gezellige
sfeervolle showroom van De Oude Rust vol met steigerhouten meubelen. De Oude Rust is in Uithoorn
gevestigd sinds 2007. Er is een veelzijdigheid aan cadeaus en handgemaakte steigerhouten meubels.
Hans de Wit geeft u graag een vrijblijvend advies over de behandeling
van de steigerhouten meubelen, tevens kunt u inlichtingen en een
prijsopgave krijgen van een meubel
naar eigen idee of ontwerp. Neem
een tekening of plaatje mee!
Bi & Bri workshops geeft deze dag

een voorproefje op de mozaïek-,
herfstkransen- en kerstworkshops.
Er zijn deze dag diverse voorbeelden te bekijken van het nieuwe
workshopprogramma van dit najaar
en de komende winter. Tevens kunt
u zich deze dag inschrijven voor de
gezellige workshops van Bi&Bri. De
workshops worden gegeven in de
showroom van De Oude Rust. Onder het genot van een hapje en een
drankje maak je in één avond onder
begeleiding een mooi arrangement
naar wens en kleur.
De koffie staat komende zaterdag
15 september klaar. De open dag is
van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt De
Oude Rust vinden aan de Thamerweg 78. Tel. 0651365104.

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

College verkwanselt
het Oude Dorp
Het volgende wil ik onder de
aandacht brengen. Nu de
werkzaamheden aan de Pr.
Bernardlaan in volle gang zijn
buigen de verantwoordelijke
ambtenaren zich over het volgende afbraak project; namelijk de Pr. Beatrixlaan gaat op
de schop onder het mom dat
de funderingen in een dusdanige staat verkeren dat afbraak
de enige oplossing is. Nu zou
je denken dat er een ongeveer
dezelfde bouw wordt terug gezet maar nee. Er komen appartementen. Onder deze woningen staan winkels gepland.
Nu weet wellicht niet iedereen waar de Pr.Beatrixlaan ligt
en waarschijnlijk ook niet hoe
pittoresk dit laantje. Deze laan
kan een verdubbeling van bewoners/auto’s gewoon niet
aan. Het is een laan waar de
bewoners elkaar nog kennen
en naar elkaar omzien
De prachtige Pr.Bernardlaan
wordt een snelweg. Door al deze vernieuwingen verdwijnt het

karakter/de ziel uit het dorp.
Ik vind het verbijsterend hoe
dit college van Burgemeester
en Wethouders het dorp Uithoorn verkwanselen. De prachtige plekjes zoals de begraafplaats aan het Zijdelveld staan
op de nominatie te verdwijnen;
de kerk is over een poosje ook
foetsie. Dan hebben we ook
nog de verpaupering van het
Marktplein. Waar ooit een heuse bioscoop was moeten appartementen komen. Gelukkig
is er een economisch crises
Daarvoor in de plaats komt horeca; herrie; braderieën.
Ga mij niet vertellen dat er
overleg gepleegd gaat worden
alvorens er besluiten genomen
gaan worden. Laat het woord
“INSPRAAK” maar achterwege. Dat is allemaal een grote
wassen neus.
Joke Harte-Bosma
Pr.Beatrixlaan 8
Uithoorn

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

Artsen en patiënten niet
welkom in ziekenhuis?

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Veel voordeel en festiviteiten bij
Renault Nieuwendijk

Laat u verleiden tijdens
Salon de Promotion
Regio - Van donderdag 13 tot en
met zondag 23 september is het weer
feest bij Renault Nieuwendijk.
Tijdens Salon de Promotion is een bezoek aan de Renaultdealer extra aantrekkelijk vanwege de verleidelijke
aanbiedingen en de vele extra’s. Er is
veel voordeel te halen, er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen en elke bezoeker ontvangt een smakelijke verrassing!
Renault betaalt BTW
Wie tijdens Salon de Promotion een
nieuwe Renault koopt bij Nieuwendijk ontvangt tot 2.500 euro extra inruilwaarde en kan een financiering
afsluiten tegen 0% rente. Wat betreft
de BTW-verhoging van 19 naar 21%
komt Renault Nieuwendijk de klant
tegemoet door het prijsverschil op
de aanschafprijs voor zijn rekening

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.

Kermis in De Kwakel

te nemen (berekend op basis van de
standaarduitvoering).
Win een Twizy of een Dinner
Cruise Deluxe
De Renault Twizy speelt tijdens Salon
de Promotion een hoofdrol, want de
showroombezoeker kan deze baanbrekende, elektrisch aangedreven
stadsauto winnen met de sleutel uit
de Renault-krant, die huis aan huis
bezorgd wordt.
Op zondag 23 september zijn alle Nieuwendijk vestigingen extra geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Wie op deze zondag een nieuwe
Renault koopt, maakt 2x kans op een
Dinner Cruise Deluxe in de grachten
van Amsterdam! Kom tussen 13 en 23
september naar de showroom en laat
u verleiden tot een proefrit, de bonbons staan klaar en de rode loper ligt
al voor u uit…

Een foto van een verkeersbord, aangetroffen op het parkeerterrein van
Ziekenhuis Amstelland. Achterin, bij het Facilitair Centrum. Een rood
bord met witte balk: inrijverbod voor voertuigen. Voor invaliden een
uitzondering gemaakt: dat is duidelijk. Maar die aanduiding ‘Uitsluitend
bestemmingsverkeer’. Verboden in te rijden dus uitsluitend voor bestemmingverkeer? Dat staat er wel. Artsen, verplegend personeel, ambulances
en patiënten zouden er dus niet in mogen. Het tegenovergestelde is natuurlijk bedoeld en er had – denk ik – bij dit verbodsbord ‘Uitgezonderd
bestemmingsverkeer’ moeten staan. Zoals het er terecht ook staat voor
invaliden. ’t Is daar een prima ziekenhuis. Ongetwijfeld geen probleem om
ook aan de bewegwijzering nog wat te dokteren.
Uithoorn, Job Dienske

Tweede seizoen Eetkamer

Je kijkt je ogen uit, ook al ben je nog maar twee jaar oud zoals Yoeri.
Annie Kok-Spijker

Uithoorn - Morgenavond , donderdag 13 september, gaat het tweede
seizoen van Eetkamer Goede Genade van start. Iedereen is van harte
welkom om in een ontspannen sfeer
mee te komen eten. De eetkamer is
voor jong en oud, gezinnen en singles. Er staan diverse lekkere, maar
eenvoudige gerechten op het menu, zoals een pastasalade en hartige taart. Deelname aan de maaltijd is gratis. Er mag na afloop een
vrijblijvende bijdrage worden ge-

geven. Het is raadzaam dat mensen zich van tevoren opgeven via de
website www.eetkamergoedegenade.nl of telefonisch via 523272. Dan
weten de koks op hoeveel eters er
gerekend kan worden en vol is vol.
De eetkamer wordt één keer in de
maand gehouden op donderdagavond. De exacte data staan vermeld op de website. De deuren van
de eetkamer aan de Herman Gorterhof 3 gaan om zes uur open. Schuif
gerust aan !
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ZATERDAG JL. VOLOP EVENEMENTEN IN DE REGIO

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

60-jarig jubileum
Kwakelse kermis optocht
De Kwakel - Dinsdag 4 september 2012 zal je niet gauw vergeten als je aanwezig was bij het
60 jarig jubileum van de Kwakelse kermis optocht. Wat een geweldige dag! De dag begon met
een gezamenlijk ontbijt midden
in het dorp, meer dan 500 mensen genoten van het lekkers dat
hen werd voorgezet. Daarna de
ontvangst van de genodigden,
die plaats namen op de twee tribunes die speciaal voor dit jubileum waren opgebouwd. Wij
kregen consumptiebonnen, er
werd koffie en cake geserveerd
en later nog een hartig hapje.
Het ontbrak aan niets, heerlijk.
Rond 10 uur startte het jaarlijkse schouwspel van de Kwakelse
kermis optocht. De velen, ja velen toeschouwers hoorden Cor
Onderwater tijdens dit prachtige
gebeuren, uitleg geven bij elke
kar die langs reed. Naast de 40
karren waren er ook deelnemers
die in alleen of in kleine groepjes meeliepen. Onze bewondering naar de makers van de karren. Hoe komt een mens op het
idee, maar als het idee er is dan
pas begint het werk, het maken
van de kar, de kleding, de versie-

ring en de muziek. Vaak wordt er
maandenlang aan gewerkt. Cor,
jij bent bedankt en met applaus,
maar ook de andere bestuursleden van jullie club en de leden
op de achtergrond wat een geweldig team. Wat hebben jullie dit met elkaar grandioos georganiseerd. In het bijzonder wil
ik onze burgemeester bedanken, die samen met enkele van
haar medewerkers, als deelnemer op een kar meedeed aan de
optocht. Wij willen u natuurlijk
niets opdringen maar doet u gerust volgend jaar weer mee! Als
laatste wil ik de dames van de
leden van het feestcomité bedanken voor de hulp bij het ontbijt, het serveren van de koffie en cake, het uitdelen van de
bloemen en de vlaggetjes, de
kaartverkoop en de bitterballen.
Als ik wat vergeten ben mijn excuus. Maar lieve dames ook jullie heel erg bedankt voor jullie
inzet. Ik denk dat ik namens alle
genodigden en de velen belangstellenden kan zeggen: De Kwakelse kermis optocht van het jubileum jaar 2012 was geweldig!
Piet Bocxe

Waar een klein dorp
groot in kan zijn
De Kwakel - Waar een klein dorp
groot in kan zijn.Zoals we weten word op de eerste dinsdag
in September. Een kermisoptocht
georganiseerd . weken van te voren worden ideeën geboren en dit
word omgezet in het bouwen van
karren. Met groepen vrienden,,en
of” vriendinnen.Het is dan ook
spannend wat er te voorschijn
komt. Maar dit jaar een jubileum
jaar ,(60ste optocht ) .Was heel
byzonder .S’morgens kregen de
deelnemers een ontbijt aangeboden waar ongeveer 600 mensen
aan hebben meegedaan . Al vroeg
tussen 8 en 9 uur zaten alle ,,concurrenten “ vredig te genieten van
hun maaltijd.Waarna de optocht
begon.Wat het in grote getalenteerd. Toegestroomde publiek te
zien kreeg was onvoorstelbaar

mooi. Werkelijk de mooiste creaties waren te zien , en tussen de
opgestelde tribunes voerde deze groepen een act op .B.v.b. De
achtbaan of de stuwardessen van
,,de tijd vliegt” om er maar een
paar te noemen.Je kwam ogen te
kort, de ene groep of kar was nog
beter dan de andere.In totaal passeerde 42 karren . Helaas zijn er
niet voor iedereen prijzen . Maar
dit jubileumjaar Was een jaar met
een goud randje, waar we met z’n
alle byzonder trots op kunnen zijn
.En wat ons betreft waren er dit
jaar alleen maar winnaars , zowel organisatie , publiek ,maar
zeker alle deelnemers. Met z’n allen proberen we dit niveau vast te
houden.

Beste Kwakelaars,
‘Je zou er bijna van naast je
schoenen gaan lopen’, zo ontzettend veel complimenten heeft
het Feestcomité ontvangen naar
aanleiding van de 60e Kwakelse
kermisoptocht. Die éne dinsdag
in september die we niet snel
zullen vergeten.
Natuurlijk ging er nog een kinderoptocht aan vooraf. Meer dan
200 kinderen liepen zondag mee
in de stoet zonder dat ze elkaar
in de weken daarvoor op school
gezien of gesproken hadden.
Eén dag later was het Maandagavondcomité, alweer voor de
6e keer, druk in de weer met 24
ploegen die het tegen elkaar opnamen met het vlettentrekken.
Na een lange damesfinale, bijna
een kwartier, en een snelle herenfinale, 30 seconden, waren
de beide winnaars bekend. Het
programma op maandagavond
stak strak in elkaar, na het vlettentrekken begon het vuurwerk
op de Rozenlaan. Een uur later
was het al flink druk in de tent,
die omgetoverd was tot een Braziliaans Carnaval spektakel.
Het meest bijzondere van afgelopen kermis moest nog beginnen; de 60e kermisoptocht. Even
na 6 uur ’s morgens waren er al
20 vrijwilligers druk bezig met
broodjes smeren, koffie zetten
en het klaarzetten van tafels en
banken. Al voor 8 uur konden de
eerste kermisgangers aanschuiven aan de ontbijttafel, binnen
een uur hadden meer dan 600
deelnemers genoten van een
heerlijk, maar vooral uniek ontbijt.
Natuurlijk droeg het zonnetje bij
aan de sfeer maar de organisatie van het ontbijtteam was helemaal perfect en zij genoten net
zo veel als de ontbijtgasten. Het
ontbijtteam bestond naast feestcomité leden ook uit andere vrijwilligers. Als je niet beter wist
dacht je te maken te hebben met
een professioneel cateringteam.
Terwijl het toch echt de eerste
keer was dat dit huzarenstukje werd vertoond, een geweldige prestatie!
De Drechtdijk werd na het ontbijt vrijgemaakt om ruimte te
maken voor het defilé. De tribunes waren inmiddels vol gestroomd met o.a. personen die
meegedaan hebben met de 1e
15 optochten en andere prominenten uit de Kwakelse kermishistorie. De VIPbezoekers werden verwend met koffie en cake,
ook weer verzorgd door het ontbijtteam. Niet alleen de tribunes waren vol, ook daaromheen
stonden rijendik mensen te kijken. Het was dan ook iets heel
bijzonders. Het idee en de werkwijze van het defilé was tot in de
puntjes voorbereid en niet in het
minst door Cor Onderwater. Cor
had van te voren heel veel infor-

Voor mijzelf, als deelnemer, was
het echt iets heel bijzonders.
Al 32 optochten heb ik meegemaakt, waarvan er bijna 20 als
deelnemer. Als voorzitter van het
Feestcomité kon ik deze bijzondere optocht gewoon meedoen.
Dat betekent dat we met een
geweldig team te maken hebben, niet alleen de leden, ook de
partners en andere vrijwilligers
hebben zichtbaar met plezier
keihard gewerkt en deze dag tot
een succes gemaakt. Natuurlijk is het onmogelijk iedereen te
bedanken voor deze bijzondere
kermisdag.
Onze Kwakelse middenstanders, inclusief het Dorpshuis
en Michael vd Hoort hebben
met grote kortingen etenswaren en diensten geleverd. Ook
het Maandagavondcomité en
het team van Ashley hebben het
feest compleet gemaakt. Ook
hadden we natuurlijk niet zonder EHBO en zonder Annemarieke gekund. Laatstgenoemde
heeft onder hectische omstandigheden iedere groep zo goed
als mogelijk op de foto gezet.
Het allergrootste compliment
gaat naar jullie; de optochtdeelnemers en het publiek. Jullie begrepen dat zo’n dag alleen
maar mogelijk is met gezamenlijke inzet en discipline. Het resultaat hebben jullie laten zien.
In De Kwakel wisten we dat wel,
de laatste 2 jaar ook in Uithoorn
en nu dus ook in heel NoordHolland dankzij de rechtstreekse uitzending van TV Noord Holland.
Bedankt allemaal,
Groeten van
Jan Klaassen (voor één dag)
Albert Blommestijn
Voorzitter Feestcomité
De Kwakel

À.v.Kessel Feestcomité

Nederland met drie spelers van
MdR wereldkampioen kanopolo
Uithoorn - Niet geheel verwacht werd
het Nederlands herenkanopoloteam afgelopen zondag met fantastisch
spel in Poznan te Polen wereldkampioen. Drie spelers van dit team spelen bij kanovereniging Michiel de Ruyter in Uithoorn en leverden een essentiële bijdrage aan deze overwinning.
Van woensdag 5 tot en met zondag 9
september werd het wereldkampioenschap kanopolo in Poznan in Polen gehouden. 7 spelers van MdR kwamen
uit op het wereldkampioenschap. Tim
Wessels maakt deel uit van het Zweedse herenteam. Lissanne Dreyfus speelt
voor de Nederlandse dames, Harm van

matie verzameld over de groepen, de karren en de historie van
de optocht. De wijze hoe Cor het
defilé versloeg werd unaniem
geweldig genoemd! Er was dan
ook veel moois te zien; 670 deelnemers, verdeeld over 43 groepen, hadden de gelegenheid genomen om nu juist voor de tribune hun beste beentje voor te
zetten. Ruim anderhalf uur lang
kwamen de praalwagens langs
de tribune, allemaal met een
verhaal, allemaal met een unieke prestatie. De mogelijkheid
om 3 minuten iets te laten zien
werd door de groepen met beide
handen aangegrepen. Wat een
acteertalent in De Kwakel! Elke keer werd het publiek verrast
met wat nieuws, allemaal geweldig! Zonder anderen tekort te
doen zullen acts als van ‘De Rolling Stones’, ‘De Achtbaan’, en
‘De tijd vliegt’ nog lang blijven
hangen bij iedereen.

de Wilk en Thomas van Hal komen uit
voor Oranje tot 21 jaar en Bryce Hollmann, Martijn de Vries en Sjoerd van
den Helder spelen bij de Nederlandse
heren.
Verloren
De Nederlandse heren sloten de poulewedstrijden sterk af door alle vijf wedstrijden te winnen. In de vervolgpoule
ging het minder voorspoedig. De eerste wedstrijd tegen het stugge Zwitserland werd verloren. Van Zweden en
Australië werd nipt gewonnen en tegen
de Italianen werd met moeite een gelijk spel afgedwongen. Dat was geluk-

kig genoeg om zich te plaatsen voor de
halve finales. Hiermee was ook deelname aan de World Games 2013 te Colombia verzekerd. Dat was het hoofddoel dat het team zich van tevoren had
gesteld. Nu dat doel was gerealiseerd
wilde het team meer. Een podiumplek
en liefst een gouden plak werd er door
de vele supporters verwacht. In de halve finale was Frankrijk, de regerende
wereldkampioen, de tegenstander die
in een zinderende wedstrijd het onderspit moest delven. Nederland won met
2-1. In de finale was Duitsland, waarvan eerder in de poulewedstrijd met
3-2 werd gewonnen de tegenstander.

Het werd de spannendste wedstrijd
van het wereldkampioenschap. Nederland startte sterk en nam de leiding. In
het loop van de wedstrijd scoorde Nederland steeds als eerst maar de getergde Duitsers kwamen ieder keer
weer langszij met als resultaat dat er
na de officiële speeltijd 4-4 op het scorebord stond. In de daarop volgende
“sudden dead” kon Nederland het scoreverloop voortzetten door als eerste te
scoren.
De ontlading van zowel de spelers,
coaches en Oranje supporters was euforisch. De harde trainingsarbeid die
de spelers het afgelopen jaar hebben
verricht werd beloond met een mooie
gouden medaille. Michiel de Ruyter
telt vanaf nu drie wereldkampioenen te
weten Bryce, Sjoerd en Martijn.

Legmeervogels zondag
pakken de eerste winst
Uithoorn - Dankzij de overwinning
van Legmeervogels op Baarn met 0-4
is Legmeervogels op gelijke hoogte
gekomen met KDO. Beide hebben nu
twee duels gespeeld en beide hebben drie punten aan deze twee wedstrijden overgehouden. Aanstaande zondag is het dan zover en strijden beide om de titel kampioen van
Uitoorn. Legmeervogels heeft KDO al
in een eerder stadium ontmoet. Dit
was tijdens het toernooi bij Argon.
Toen, won Legmeervogels met duidelijke cijfers van KDO. Aanstaande
zondag kan dit wel eens anders worden als Legmeervogels met een verkeerde instelling het veld instapt. Wil
Legmeervogels winnen van KDO dan
zal men van af de eerste minuut bij
de les moeten zijn anders gaat Legmeervogels eenvoudig onderuit.
Terug naar Baarn – Legmeervogels. Pas vlak voor het rustsignaal
weet Legmeervogels een van de vele kansen die gecreëerd werden in
een doelpunt om te zetten. Het is
dan Ibrahim El Ahamadi die op aangeven van Mels Bos Legmeervo-

Sterker Legmeervogels A1
beslist pas laat de wedstrijd
Uithoorn - Een hele rit was het naar
Den Haag. En dan werd daar ook
nog de Ooievaarsrun gereden. Een
toertocht met vrachtwagens, waarin
mensen met een verstandelijke beperking meerijden. Leuk natuurlijk
en een prachtig initiatief. Echter als
je als verslaggever van Legmeervogels A1 aan de late kant bent en je
moet dan 20 minuten wachten tot dat
al die toeterende vrachtauto’s voorbij zijn kan je het op dat moment iets
minder waarderen.
Gevolg 25 minuten te laat!! Tja wat
moet je dan? maar hopen dat er
nog niets spannends is gebeurd en
je niet teveel gemist hebt. Ietwat gestrest loop ik te zoeken op het mooie
grote complex van GDA naar de altijd mooie gele shirts van de vogels.
Niet te vinden?? Het zou toch niet dat
ze thuis spelen schoot er door mijn
hoofd ?? Nee, gelukkig bleek dat ik
niet de enige was die last had gehad
van de drukte en daarom begon de
wedstrijd een half uurtje later. Dus
al een heel verhaal en veel spanning
vooraf. En dan nu maar hopen dat de
wedstrijd ook een verhaal zou opleveren en liefst ook wat spanning.
De Vogels begonnen sterk aan de
wedstrijd en na al een tweetal grote kansen was het in de 5de minuut
al raak. Vanuit een vrije bal van Robin
scoorde Jeffrey Nauta door goed op
te letten en de afgeslagen bal in het
net te schieten (0-1). Legmeervogels was duidelijk de bovenliggende ploeg met op zijn tijd goed voetbal
en zij creëerde kans op kans. Maar
kansen tellen niet die bal moet in
het doel en dat lukte maar niet. Het
publiek uit Uithoorn werd zelfs een
beetje moedeloos en ondanks het
goede spel van de geelblauwen was
er naast het “oeh en aah” geluid ook
wat angst te bespeuren langs de lijn.
Want een bekende voetbalwet zegt
dat als je kansen krijgt en niet scoort
krijg je hem aan de andere kant om
je oren.
Raak
En ja hoor in de 35e minuut was het
bijna raak voor GDA. Een schot uit
het niets spatte tegen de paal. Gelukkig voor Legmeervogels de goede kant op en dus net niet in het
doel. Tot de rust gebeurde er verder niet veel meer en ging de ploeg
van trainer Jeffrey van Delft met een
0-1 voorsprong de kleedkamers in. In
de rust zal Jeffrey ongetwijfeld aangegeven hebben dat er 4 of 5 meer
in hadden gemoeten en de tweede helft een formaliteit had moeten
zijn. Nu was het een heel ander verhaal en was het toch oppassen geblazen. In het begin van de 2e helft
was het weer hetzelfde beeld namelijk een sterker Legmeervogels. Doordat Legmeervogels behoorlijk druk

Conditie en blessures spelen
KDO dames 1 parten
Uithoorn - In tropische temperaturen
speelden de dames van KDO afgelopen zondag hun tweede wedstrijd op
het handbalveld bij Vido. In een op en
neer gaande wedstrijd had KDO het
vooral zwaar. Ondanks dat de punten
in Purmerend bleven, hebben de dames een goede wedstrijd neergezet.
De overwinning van vorige week tegen Havas gaf de dames goede moed
richting de wedstrijd van afgelopen
weekend. Opdracht van de coach was
de krachten te spreiden vanwege de
hitte. KDO ging flitsend van start en
wist veel tot scoren te komen in het

gels eerste doelpunt van deze competitie weet te score 0-1. Vlak na de
rust weet Ibrahim El Ahamadi er bijna 0-2 van te maken maar de doelman van Baarn weet met een goede reflex een tweede treffer te voorkomend. Legmeervogels zijn duidelijk sterker dan Baarn en het Eigenlijk
alleen maar wachten wanneer Legmeervogels de zo belangrijke tweede treffer weet te maken. Deze eer is
dan gegund aan Robin Oussoren die
een pas van Ibrahim El Ahamadi op
juiste waarde weet in te schatten en
dat betekent 0-2. Vervolgens zijn het
Rigi Graanoogst die de 0-3 maakt en
Bart v.d.Tol scoort vlak voor het eindsignaal de 0-4. Een zeer verdiende
overwinning voor Legmeervogels dat
stukken beter speelde als een week
eerder en nu in tegenstelling tot een
week eerder zich talrijke weet te creeren. Nu nog even het afmaken.
Aanstaande zondag een echte derby. Legmeervogels ontvangen dan
het Kwakelse KDO. Legmeervogels –
KDO begint om 14.00 uur op zondag
16 september.

begin van de wedstrijd. Vido daarentegen kwam niet in het spel. Er werd
een voorsprong opgebouwd van 8-14.
Tien minuten voor rust kreeg KDO het
toch moeilijk, Sylvia Peek en Aranka
Oussoren raakten beiden geblesseerd
waardoor er minder gewisseld kon
worden. De vermoeidheid en warmte speelden op bij de andere dames,
waar Vido goed van profiteerde. De
rust werd ingefloten met een stand
van 12-14. In de rust werd even bijgetankt en in de tweede helft kwam
Sylvia Peek weer aan spelen toe. Vido bleek toch over de meeste condi-

naar voren zette met een vooruit spelende nummer 10 kreeg GDA ruimte
voor de counter. In de 4e minuut na
rust leek dit slecht af te gaan lopen
en zag iedereen de gelijkmaker er al
in vliegen. Keeper Leroy had echter
een ander idee en met een miraculeuze redding behoedde hij de ploeg
voor de 1-1. In de 55e minuut was het
echter toch raak voor de thuisploeg
toen door onnodig balverlies op het
middenveld GDA profiteerde en de
1-1 toch op het scorebord kreeg. Ongeloof bij de trainer, spelers en teleurstelling bij het publiek. Dit kon
toch niet! Sander de Jong en Li (het
broertje van Lu) kwamen in het veld
voor Robin en Gino. De ploeg was
even geschrokken, maar herpakte zich goed en al was het wat laat
de machine (met doelpunten maken)
begon te draaien.
Bekroond
In de 60e min. bekroond Sander de
Jong zijn invalbeurt direct met een
doelpunt (1-2). Minuutje later mooie
actie Jeffrey Riemslag met Yorick en
de voorzet van Jeffrey wordt in eigen
doel geschoten (al deed Li het publiek geloven dat hij had gescoord).
1-3 op het scorebord en de wedstrijd
is gespeeld. In de 63e minuut scoort
de meegekomen Bart uit een corner prachtig de 1-4. In de 65e minuut
mogen Yorrick en Jeffrey N. plaats
maken voor Klaas en Mo. De sportieve wedstrijd levert Lu (het broertje van Li) na een opstootje (nee geen
kopstootje) een gele kaart op. Dit is
een leermomentje want bij een 1-4
stand laat je je natuurlijk niet uit de
tent lokken. Volgende keer gewoon
weglopen dus! Lu maakt zijn foutje
goed door op Balotelli wijze in de 75e
minuut de 1-5 er in te schieten. De
goed invallende Klaas zorgt in de 77e
minuut voor de 1-6 wat ook de eindstand zal worden.
De wedstrijd kabbelt naar het eind
en er valt niet veel meer te vermelden
dan dat grensrechter Ruud tot het
eind super blijft vlaggen. Een terechte overwinning maar wel een beetje
laat. Maar misschien was dat ook wel
het woord van de dag Ik te laat, wedstrijd te laat begonnen en laat doelpunten gemaakt, maar gelukkig niet
te laat! 6 punten uit 2 wedstrijden is
natuurlijk gewoon lekker. Aanstaande zaterdag thuis tegen Forum Sport
die ook 6 uit 2 hebben en dus de eerste topper in de 4e divisie. Komt dat
zien op sportpark de randhoorn om
14.30 uur (kan misschien ook ietsjes
later worden!) Enne…. die Ooievaarsrun dat is natuurlijk gewoon super !!
Volgende keer zal ik wat blijer kijken. Opstelling : Leroy,Sander, Nout,
Mark, Jeffrey R, Gino (60. Sander de
J), Lu, Robin (60. Li), Yorick (65. Mo),
Jeffrey N. (65 Klaas), Quincy
tie te bezitten en ging snelheid in het
spel brengen, daar waar KDO het liet
liggen. De keepster van Vido had een
enorme opleving en hield de ballen
uit elke hoek van het doel. KDO wist
de voorsprong vast te houden tot 1516, maar daarna nam Vido het stokje
over. KDO probeerde tot het laatst toe
aan te klampen maar de energie was
op. Vido won uiteindelijk in een sportieve wedstrijd met 24-29. Vanaf deze
week trainen de dames weer één keer
per week in de zaal, om zich voor te
bereiden op het binnenseizoen.
Volgende week speelt KDO dames
1 haar tweede thuiswedstrijd tegen Westsite (Amsterdam) om 14.30
uur. Op het KDO terrein ziet u zeker
een spannende, snelle pot 1e klasse
handbal!
Publiek is meer dan welkom.
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Kermisoptocht

De Kwakel
vierde 60 jarig
jubileum
in stijl...

De Kwakel - Dinsdagmorgen vroeg in De Kwakel. In
verband met het 60-jarig jubileum zag het programma
er anders uit dan normaal. Nadat de karren in volgorde waren opgesteld op de Drechtdijk, stond er voor alle 720 deelnemers een ontbijtbuffet klaar op het dorp.
Om 10 uur was het tijd om te gaan rijden. Ter gelegenheid van het jubileumjaar stond er in de Kerklaan aan
beide zijden van de weg een tribune, waar vandaan kijkers een prima uitzicht hadden op de karren. Met daarbij Cor Onderwater die op de bekende manier de kijkers
van informatie over de deelnemende karren voorzag,
werd het een heus defilé.

42 kermiskarren kwamen voorbij
Wat een werk, tijd en energie hebben de deelnemers
er weer in gestoken, het resultaat was geweldig! Om
maar (in willekeurige volgorde) wat te noemen: De tijd
vliegt, een Kwakels stemburo, Q-boat, een Kwakelse
achtbaan. En voor één dag had het dorp zelfs een eigen
Kwakelse Gemeentetram! Deze deelnemers wonnen de
eerste prijs met hun prachtige kar.
Omdat ook de route anders was en het defilé de nodige tijd had gekost, kwam de laatste kar pas in het loop
van de middag op het dorp terug.
Traditiegetrouw werd de feesttent rondom de prijsuitreiking op z'n kop gezet, waarna de Kwakelaars wederom op een paar geweldige dagen kunnen terugkijken.
Uitslagen etc. zijn binnenkort te vinden op
www.polderfeest.nl of www.de-kwakel.com.
Op www.verheijfotografie.nl zijn veel foto’s te
bekijken en ook te bestellen van de Kwakelse Kermis.
Foto’s: Annemarieke Verheij.
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Zonnige wielerronde Uithoorn
Uithoorn - Zondag 9 september
was de wielerronde van Uithoorn.
De voorgaande jaren regenachtig
en nat, maar dit jaar een zonovergoten dag. Als eerste mochten de
veteranen 60+ van start. De UWTC
renners Leen Blom en Guus Zantingh stonden dan ook met nog 45
renners aan de start. Er was zelf een
renner uit Duitsland gekomen om
te kunnen starten. Vanaf de start
werd er een hoog tempo gereden,
dit kwam mede door het sterke rennersveld.
Na de eerste premiespurt, na ongeveer 15 minuten koers, vormde zich
een sterke kopgroep van drie man
met daarbij de Kampioen van Nederland Gijs Nederlof, Hans van Bavel en Willem Varekamp. Deze drie
renners namen direct een flinke
voorsprong. Diverse renners proberen nog zonder succes uit het peloton weg te komen. Twee rondes voor
het einde weet Gijs Nederlof van de
koplopers weg te rijden en het peloton te dubbelen. Hij rijdt onbedreigd
naar de finish, tweede werd Wim
Varekamp uit Hellevoetsluis en derde werd Hans van Bavel uit Sint Anthonis. Willem Varekamp won de leidersprijs. De sprint van het peloton,
voor de 4e plaats, werd met overtuiging gewonnen door Guus Zantingh, Leen Blom eindigde als 21e.

Sportklasse
Hierna de sportklasse van start met
voor UWTC Frans van der Does, René Kaslander, Dennis Moolhuijsen,
Erwin Roubal en René Oudshoorn.
Laurens Koster uit Oegstgeest en
Theo Muis uit Gorinchem weten samen een voorsprong op te bouwen.
Theo Muis gaat zo vaak als eerste
over de streep dat hij de leidersprijs
weet te winnen. Twaalf renners zetten de achtervolging in, maar komen niet in de buurt van de 2 koplopers. In de laatste ronde rijdt Ruud
Bakker weg uit de groep van twaalf
en pakt hiermee de derde plaats.
Laurens Koster pakt de winst voor
Theo Muis. Erwin Roubal 28e, René
Kaslander 32e, Dennis Moolhuijsen
33e en Frans van der Does 46e.
Nieuwelingen
Ook bij de nieuwelingen gaat de
wedstrijd hard van start. In de eerste
rondes moeten er al renners lossen
uit het peloton, waaronder de kleine
UWTC-er Bart de Veer. Het krachtverschil is soms nog erg groot bij
deze 15 en 16 jarige jongens. Marten Kooistra uit Jonkerslan en Yannick Detant uit Purmerend weten
al gauw een gaatje te slaan. Koen
de Best uit Mijdrecht en Niels Ruijter uit Uithoorn rijden lekker aanvallend mee. Bij de diverse vluchtpogingen breekt het achtervolgende

peloton in 2 stukken. Niels kan mee
in de eerste groep achtervolgers.
De twee koplopers weten met nog
9 rondes te rijden het tweede peloton met Koen te dubbelen. De wedstrijd wordt gewonnen door Marten
Kooistra, tweede Yannick Detant en
derde Arjan Arentsen uit Harderwijk. Niels Ruijter weet naar de 5e
plaats te sprinten, Koen de Best 19e.
Nederlands kampioen Jouke Schelling uit de Kwakel eindigde op de
15e plaats.
Amateurs/junioren
Als laatste mocht de gecombineerde groep amateurs/junioren van
start voor hun wedstrijd over 60 kilometer. Etienne Lenting uit Nieuwveen liet de eerste ronde al zien dat
hij er zin in had vandaag. Maar echt
wegkomen lukte hem niet. Dit lukte later in de wedstrijd wel met Marcel Alma uit Harskamp, Patrick van
Gortel uit Apeldoorn, Wouter van
Zanten uit Apeldoorn en Marcel Jacobs uit Uithoorn. Ook hier weer diverse pogingen van achtervolgers
uit het peloton, waar uiteindelijk 7
renners weten weg te springen. Etienne Lenting wederom in de achtervolging en hij weet in de laatste ronde deze 7 achtervolgers te bereiken.
De twee koplopers behouden hun
voorsprong van ongeveer 20 seconde. In een spannende sprint weet
Wouter van Zanten te winnen voor
Marcel Alma en Patrick van Gortel. Zijn voorsprong was uiteindelijk 16/1000 seconde. Etienne Lenting 12e, Luuk van Vliet 20e, Henk
de Jong 25e, Henk van Laar 26e en
Gerben van de Knaap 36e. Dankzij de plaatselijke sponsors en vele vrijwilligers was het mogelijk deze mooie wedstrijd te organiseren.
Veel foto’s en alle uitslagen vindt u
op www.uwtc.nl/wielren
Paralympische Spelen
Handbiker Jetze Plat uit Vrouwenakker is net buiten de medailles
gevallen in de wegwedstrijd op 7
september(H4). Het goud was, net
als in de tijdrit, voor voormalig formule 1-coureur Alessandro Zanardi. De handbikers, die 64 kilometer op het racecircuit van Brands
Hatch moesten afleggen, gaven elkaar ronde na ronde geen duimbreed toe. Uiteindelijk was de Italiaan Zanardi de sterkste in de sprint.
Ernst van Dyk uit Zuid-Afrika werd
tweede, de Belg Wim Decleir pakte
het brons. De vierde plaats was voor
de 21-jarige Plat. Na zijn achtste
plaats in de tijdrit, hoopte Jetze op
een sprint in de wegwedstrijd. Dat
scenario kwam uit, maar de vierde
plaats bleek het hoogst haalbare.
Jeugd
Na de clubkampioenschappen van
dinsdag 4 september deden enkele renners mee aan de jeugdronde in Hoorn. De broertjes Tristan
en Owen Geleijn uit Rijsenhout reden beide naar de 5e plaats. Daniel Wiegmans uit Wilnis reed in een
sterk bezette categorie 6 wedstrijd
naar de 30e plaats.

Kinderen Uithoorn bereiden
zich voor op schoolhandbal
Uithoorn - Over een week is het
dan zover, het schoolhandbaltoernooi 2012 gaat weer van start! Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan met
elkaar de strijd aan met andere basisscholen in Uithoorn. Vorig jaar
ging de Regenboog erg goed. Welke school redt het dit jaar misschien
tot de regiofinales? Om de kinderen
voor te bereiden op dit toernooi, kregen zij woensdag 5 september de
mogelijkheid om een uur te trainen
met handbalkenners. De combina-

tiefunctionarissen sport in samenwerking met de handbalvereniging
Legmeervogels boden de training
aan. Om 16.00 uur lagen er 2 velden van de Legmeervogels klaar om
betreden te worden. Vier enthousiaste trainsters ontvingen maar liefst
58 kinderen op het eerste veld. Na
een warming-up met zijn allen, werd
de groep opgesplitst in middenen bovenbouw. Allereerst werd de
gooitechniek behandeld en vervolgens was het tijd om te scoren. Na

Voorbereidingen voor
Zilveren Turfloop
Regio - Op 4 november 2012 organiseert de Atletiekvereniging De
Veenlopers uit Mijdrecht voor de
22e keer De Zilveren Turfloop. Een
paar maanden geleden is al gestart
met de voorbereidingen.
Ook dit jaar zal de De Zilveren
Turfloop de eerste loop zijn van het
Zorg & Zekerheidcircuit 2012/2013.
Aan dit circuit, dat tot de grootste
van het land behoort, doen acht regionale lopen mee. Bij elke loop krijgen de deelnemers het aantal punten dat gelijk is aan hun plaats op
de ranglijst. De punten worden bij
elkaar opgeteld en degene met het
laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg en Zeker-

heid Circuit 2012/2013. Kijk voor
meer informatie op www.zorgenzekerheidcircuit.nl Nabij sporthal De
Phoenix kan weer op verschillende
afstanden worden gestart. Voor de
jeugd is er de Rabo Kinderloop over
een afstand van 1 km waarvan het
parcours door het sportpark voert.
De deelname hieraan is gratis.
Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatielopen. Tenslotte is er een Businessloop die kan worden gelopen als
5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband en
de gezamenlijke tijd telt voor het

uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling
voor deze Businessloop enorm. Het
parcours voert de deelnemers zoals
elk jaar door het polderlandschap
van Mijdrecht, De Hoef en langs de
Kromme Mijdrecht. Vele vrijwilligers
zullen zorgdragen voor een veilige
route.
Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 10.30 uur. In de sporthal De
Phoenix vindt ook de inschrijving
plaats en is een mogelijkheid tot
omkleden. Daarnaast is er een tasseninname. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken
van de faciliteiten die de sporthal
biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.
Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid,
het prijzengeld, het parcours etc.
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl

KDO 1 op eigen veld weggespeeld
door Nieuw Utrecht
De Kwakel - Na de zwaarbevochten 0-1 overwinning van vorige week
op Waterwijk, stond voor het eerste
afgelopen zondag de thuiswedstrijd
tegen Nieuw Utrecht op het programma. De Utrechters, op voorhand genoemd als titelkandidaat,
wisten vorige week met maar liefst
5-0 Baarn te verslaan. KDO, vandaag acterend met hetzelfde basiselftal als vorige week, was erg benieuwd of zij ook het sterk geachte
Nieuw Utrecht partij kon geven. Na
een afwachtend begin waren het de
Kwakelaars die in de 10e minuut het
eerste gevaar stichtten. Na een goede steekbal van Joeri Stange op Rick
Kruit, wist Kruit schuin voor de keeper te komen. Zijn harde schot kon
ternauwernood door de Utrechtse doelman uit de kruising worden geplukt. Vijf minuten later was
het echter wel raak aan de andere kant van het veld. Nadat er achterin door het midden werd uitverdedigd bij KDO, wist een Utrechtse
aanvaller vanaf twintig meter de bal

in de kruising te schieten, 0-1. Tien
minuten later kreeg Nieuw Utrecht
de 0-2 in de schoot geworpen door
KDO. Doelman Peter Onderwater
probeerde op te bouwen van achteruit via Erik Verbruggen. Erik, kort gedekt, speelde de bal te zacht terug
naar Peter, waardoor de Utrechtse
spits eenvoudig de 0-2 kon maken.
Na deze tweede tegengoal moesten
de Kwakelaars zich herpakken tegen het technisch vaardige en verzorgd voetballende Nieuw Utrecht.
Vlak voor rust was Rick Kruit dichtbij
de aansluitingstreffer, maar zijn inzet
ging helaas rakelings naast de paal.
Kort en bondig
Over de tweede helft kunnen we
kort en bondig zijn. Nieuw Utrecht
liet KDO kennismaken met de keiharde wetten in de derde klasse en speelden de Kwakelaars van
het kastje naar de muur. Uiteindelijk
wisten de Utrechters nog vier keer
te scoren, waarvan drie keer in het
laatste kwartier. Door deze fors uit-

gevallen 0-6 nederlaag, is KDO weer
met beide benen op de grond komen te staan. Aanstaande zondag
staat de streekderby van het seizoen
op het programma, Legmeervogels –
KDO. Beide ploegen hebben uit hun
eerste twee wedstrijden drie punten
weten te bemachtigen. Voorafgaand
aan het prachtige affiche gaat de
selectie van KDO lunchen bij compleet vernieuwde Hotel Hengelsport
in Uithoorn. Het heropende hotel is
sinds kort in handen van Ton van de
Haak en Lydia Vlasman. De spelers
van het eerste verheugen zich, door
dit alles, enorm op deze dag en hopen op een gigantische opkomst om
14:00 uur op sportpark de Randhoorn. Opstelling KDO 1: Peter Onderwater, Doron Borger, Michael
Meijer, Erik Verbruggen (60e Mathijs
Molleman), Timo Kas, Bobby Uitermarkt, Sven Vlasman, Patrick Schijff
(70e Joost Samsom), Jelle de Jong,
Rick Kruit (75e Fabian van der Hulst)
en Joeri Stange.
(foto Annemarieke 0verheij)

de techniektraining werden er wedstrijden gespeeld, volgens de regels die gelden bij het schoolhandbal. Een uur verder en met bezwete
gezichten, gingen de kinderen weer
op huis aan met een spelregelboekje en een mooie aanbieding voor
handbal. Bij deze wensen de combinatiefunctionarissen en de handbalvereniging Legmeervogels alle kinderen die meedoen met het schoolhandbaltoernooi heel veel plezier en
succes de komende 2 weken!

KDO 2 krij gt van EDO 3
les efficiëntie
De Kwakel - Na het jammerlijke verlies van vorige week tegen
Hoofddorp, kon het tweede van
KDO zich afgelopen zondag tegen
EDO 3 revancheren voor het eigen
publiek. In de eerste helft was de
ploeg uit Haarlem iets beter dan de
Kwakelaars. In de 30eminuut kwam
EDO verdiend op voorsprong na een
keurig schot van buiten het zestien-

metergebied, 0-1. Na deze achterstand probeerde KDO er alles aan
te doen om terug in de wedstrijd
te komen. Tien minuten later werd
dit beloond met een doelpunt. Op
aangeven van Rob Rewijk wist Stefan Stolwijk de bal in de linkerhoek
te schieten, 1-1.In de tweede helft
kreeg KDO na vijf minuten al een
domper te verwerken. Na een aantal

hachelijke situaties in het vijfmetergebied kon EDO uiteindelijk de 1-2
binnenschieten. Opnieuw moesten
de Kwakelaars zich terug knokken
in de wedstrijd en kreeg hiervoor
ook diverse mogelijkheden om de
stand gelijk te trekken. Martin Bax,
Rob Rewijk en Guido van Egmond
hadden de gelijkmaker op hun
schoen, maar wisten helaas niet te
scoren. Vlak voor tijd deed EDO dit
nog wel, zodat KDO opnieuw met
lege handen stond aan het einde
van de wedstrijd. Aanstaande zondag speelt het tweede om 11:00 uur
de uitwedstrijd tegen Velsen 2.
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Start van het nieuwe hockey
seizoen Qui Vive
Uithoorn - Het belooft voor de heren 1 van Qui Vive een mooi seizoen
te worden. Met een internationale
selectie is het doel de promotiepoule te halen in de overgangsklasse.
De eerste wedstrijd tegen KZ thuis
was meteen een beladen wedstrijd, omdat KZ het afgelopen
jaar al meedeed in de promotiepoule + het feit dat Thomas Zwart
(oud trainer/coach )daar de leiding
heeft. De wedstrijd werd dan ook
op hoog tempo gespeeld en afgezien van wat spaarzame uitbraken
van KZ werd de wedstrijd gedomineerd door Qui Vive. Stijn,Martin en
de Otto, s waren dichtbij een doelpunt maar de bal wilde
er niet in. Met een ruststand van 0-0
was het een zeer attractieve eerste
helft. Na de rust veranderde er niet
veel in het wedstrijdbeeld. Halver-

wege de 2e helft weet KZ via een
vrije slag
Op de 23 meter lijn een spits te bereiken die met een backhand de
keeper wist te passeren. En dan is
de stand tegen de verhouding in
0-1. Door een gele kaart komt Qui
Vive dan ook nog met 10 man te
staan en wordt het moeilijk om druk
te zetten. Nadat het elftal na 5 minuten weer compleet was werd de
druk opgevoerd wat uiteindelijk vlak
voor tijd resulteerde
in een snelle vrije slag aan de zijlaan die bij Martin kwam en die wist
bij de 2e paal de inglijdende Chris te
vinden en die maakte de verdiende
gelijkmaker.
Deze wedstrijd geeft veel vertrouwen voor de competitie en met zoveel steun langs de lijn moet het met
dit team gaan lukken.

Bridgevereniging De
Legmeer start met ladder
Uithoorn - Twee en veertig paren bij de start van de competitie,
een daverend begin. De komende
vijf avonden wordt uitgemaakt wie
er tot de A, B en C pikorde zullen
behoren. Top integrale spellen, dus
voor allen de zelfde kansen en gehusselde tegenstanders moeten dit
voor elkaar brengen.
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister lieten er geen gras over groeien en namen gedecideerd het voortouw met een torenhoge score van
69,79%. Tini Geling & Jo Wevers verrasten volkomen als tweede met
een bijna onwaarschijnlijke 66,04%,
chapeau!
Wouda Roos & Gijs de Ruiter behoren eigenlijk meer tot het bridge
establishment en maakten dit keurig waar als derde met 61,88%. Hetzelfde geldt voor Ben ten Brink &
Jan Bronkhorst en André van Herel
& Cora de Vroom die als vier en vijf
ook zestigers scoorden met respectievelijk 60.42 en 60,31%. De potentiële A tekent zich dus al af!
De virtuele B begint voorlopig bij
Anton Berkelaar & Wil van der Meer
die op plaats vijftien met 52,81% de-

Thamen honkballers weer winst

ze lijn aanvoeren. Ze worden op de
voet gevolgd door Elisabeth van den
Berg & Maarten Breggeman met
52,19%, die zo een toch wel gewenste start maakten. Op de zeventiende plek streken Atie de Jong &
Evert Wevers neer met 51,24% en
ook Anne Tolsma & Elly Belderink
deden het behoorlijk als achttiende
met 50,73%. Hans & Sonja Selman
waren bij de bookmakers toch wat
hoger ingeschat dan hun 49,38%,
maar wat niet is zal ongetwijfeld nog
wel komen.
Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar zijn
voorlopig als nummer acht en twintig de laatste van de B- lijn. Voor de
overige veertien paren dus de taak
om zich hogerop te werken.
Wilt u zich ook aan het ladderen wagen, of nog even de kat uit de boom
kijken en daarna eens langs komen, alle inlichtingen kunt u krijgen
bij het secretariaat gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 0297
567458. Bridgevereniging De legmeer speelt elke woensdagavond in
de barzaal van sporthal De Scheg,
aanvang 19.45 uur.

Olympiaganger Eva
Lubbers op open dag AKU
Uithoorn - Zaterdag 15 september organiseert AKU van 13.00u.15.00u. een open dag voor iedereen
die meer wil weten wat atletiek inhoudt en wil ervaren hoe leuk deze sport is. Tijdens de Olympische
Spelen in Londen van de afgelopen
maand was weer heel goed te zien
wat een fantastische sport atletiek is
met zijn diverse onderdelen: sprint,
lange afstand, ver- en hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen,
etc. Tijdens de open dag kunnen bezoekers in blokken van een half uur
meedoen aan al deze onderdelen en
ervaren hoe mooi deze sport is.
Eva Lubbers
Voor AKU waren deze Olympische
Spelen heel bijzonder omdat een
van haar leden daadwerkelijk deelnemer was aan deze Spelen. Eva
Lubbers had zich na jaren van intensieve training geplaatst voor de
estafetteploeg 4 x 100 meter en zij
heeft in de series en de finale een
grote bijdrage kunnen leveren aan
de fantastische 6e plaats die het
team uiteindelijk behaalde. Eva zal
op deze dag aanwezig zijn en zal natuurlijk over haar ervaringen vertellen maar ook met 3 trainingsmaatjes
van AKU een 4 x 100 meter estafette lopen. Bezoekers krijgen ook de
kans om te ervaren wat een estafette inhoudt. Daarnaast zijn er nog
meer demonstraties ( Ivo de Bruin
b.v. bij het kogelstoten, Fabian Sneijder bij het hoogspringen, Helen van

Legmeervogels zaalvoetbal 1
debuteert met overwinning
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 7 september was het dan eindelijk zover. Legmeervogels mocht eindelijk het lang verwachte debuut maken in de Hoofdklasse B tegen Allen Weerbaar 1, na een welverdiende promotie uit de 1e klasse van vorig seizoen. Met een bijna complete
selectie werd er afgereisd naar Huizen, waar om 21:05uur moest worden afgetrapt. De spelers die de
klus moesten gaan klaren waren
Patrick Woerdeman, Patrick Brouwer, Tim Mollers, Jordi van Gelderen, Mark Rutgers, Robin Oussoren,
Dennis Rijnbeek, Coen van Weerdenburg, Mels Bos, Stefan van Pierre en Sjors de Hollander. Laatstgenoemde moest op het laatste moment afhaken vanwege een blessure. Enige afwezige was Ibrahim
El Ahmadi. Fel De 1e helft begon
gelijk erg fanatiek en fel van beide kanten. Het spel golfde op en
neer en beide ploegen waren zeer
aan elkaar gewaagd. Legmeervogels speelde haar eigen vertrouwde spelletje, namelijk vanuit een gesloten verdediging snel omschakelen en toeslaan in de tegenaanval. Daarnaast moet gezegd wor-

den dat Legmeervogels aan de bal
vaak erg geduldig het spel kan opbouwen en vaak komt tot goed opgezette en gevaarlijke aanvallen. Allen Weerbaar bleek een tegenstander met veel technische en zeer beweeglijke spelers. Maar het was
voor hen moeilijk om door de sterke
en solide verdediging van Legmeervogels heen te komen. Legmeervogels begon sterk en kwam in de 4e
min op voorsprong via een fantastische knal van Mels Bos, die daarmee het bal had geopend. Dit deed
hij op aangeven van Jordi, die goed
het overzicht hield. Het was een
zeer felle partij zaalvoetbal, waarbij de tegenstander soms behoorlijk
over de schreef ging. Welkom in de
Hoofdklasse. Er wordt hier namelijk
meer getolereerd dan in de lagere
klassen. Toch stond de wedstrijd onder leiding van een goed fluitende
scheidsrechter die alles goed onder
controle had en optrad wanneer dat
nodig was. Legmeervogels had het
een aantal keer moeilijk met de behendige spelers van Allen Weerbaar,
en moest soms alle zeilen bijzetten
om een tegendoelpunt te voorkomen. Maar Patrick Brouwer bleek

een moeilijk te nemen horde deze
avond. Met een aantal uitstekende reddingen hield hij Legmeervogels op de been. Daarnaast werd er
uitstekend verdedigd onder leiding
van Jordi van Gelderen en Mark
Rutgers. In de 15e min profiteerde Tim Mollers optimaal van slordig balverlies van de tegenstander.
Tim was zeer alert, onderschepte de
bal en wist vervolgens wel raad met
dit buitenkansje. Koelbloedig bracht
hij de 0-2 op het scorebord. De rest
van de 2e helft golfde het spel op
en neer, maar gescoord werd er niet
meer, waardoor men met een 0-2
voorsprong de rust in ging.
Lastiger
De 2e helft een ander spelbeeld.
Legmeervogels kreeg het wat lastiger en moest achteruit. De tegenstander moest wel komen en Legmeervogels opereert graag vanuit
een gesloten verdediging. In de 5e
min kreeg Mels geel toen hij door
zijn tegenstander onderuit werd getrokken. Helaas zag de scheidsrechter dit anders, en zag hier een
schwalbe in. Nu moest Legmeervogels met een man minder stand

Rossum bij het hordenlopen en Jip
Mukanay bij het verspringen ).
Programma
In blokken van een half uur zullen
jeugdleden van AKU en bezoekers
aan alle atletiekonderdelen mee
kunnen doen. Naast de bekende
onderdelen als sprint, speerwerpen,
ver- en hoogspringen zal er ook een
1000 meter worden gelopen waar
Bram Andriessen van AKU aan mee
zal doen. Bram werd afgelopen zondag 4e tijdens de Nederlandse kampioenschappende in het Olympisch
Stadion op de 1000 meter na vorig
jaar kampioen te zijn geworden.
13.00u.: sprint, speerwerpen, hoogspringen
13.30u.: middenlange afstand ( 8oo,
1500 meter), verspringen, kogelstoten
14.00u.: hordenlopen, balwerpen, 4 x
100 meter met o.a. Eva Lubbers en
Linda van Rossum.
14.45u.: 1 kilometerloop
Deze week zal er via posters en flyers o.a. op de scholen aandacht aan
de open dag worden besteed.
Tijdens de open dag zullen er informatiefolders worden uitgedeeld en
zijn er voldoende trainers aanwezig
om de nodige informatie te geven.
Als je mee wilt doen, neem dan
sportschoenen en sportkleding mee,
er is kleedgelegenheid om om te
kleden en te douchen,
zien te houden. Met knap verdedigingswerk en kunst en vliegwerk
wist men deze 2 minuten knap te
overleven. In de 8e min volgde een
vrije trap voor Legmeervogels wegens een overtreding. Patrick Woerdeman ontfermde zich over de bal
en schoot via de muur van de tegenstander de 0-3 tegen de touwen. Een tot aan dat moment zeer
knappe en verdiende voorsprong.
Daarna kwam Legmeervogels wederom met 3 man te staan en vanaf dat moment kregen de vogels het
steeds lastiger. In de 4 tegen 3 situatie wist Allen Weerbaar ditmaal wel
een goal te maken, 1-3 in de 12e
min. Vanaf dat moment sloeg op onverklaarbare reden de paniek toe bij
Legmeervogels. Men begon tegen
elkaar te schreeuwen, er werd slordig omgegaan met een 4 tegen 3 situatie en men werd erg slordig in de
passing. Alle zeilen moesten worden bijgezet om een aansluitingstreffer te voorkomen. Maar dit was
echt de avond van doelman Patrick
Brouwer. Een tegentreffer werd met
uitstekend keeperswerk voorkomen, en met een uiterste krachtinspanning wist Jordi een bal van de
lijn te halen. Geheel tegen de verhouding in wist Legmeervogels via
een snelle en messcherpe counter de voorsprong uit te breiden
naar 1-4. Met een pass van Stefan
op de weg sprintende Robin Oussoren, knalde laatstgenoemde de
bal droog en laag in de linkerhoek.
Toch bleef er paniek in de ploeg van
coach Guus Rutgers en assistent
Ron Hogervorst, wat uiteindelijk
wederom een gele kaart opleverde
en dus weer een onder tal situatie.
De tegenstander profiteerde optimaal en bracht de marge terug naar
twee, 2-4 in de 20e min. Legmeervogels wist vervolgens met geconcentreerd verdedigen de voorsprong
vast te houden, en zo was de eerste overwinning als debutant in de
Hoofdklasse een feit. Dit was echt
een overwinning van het collectief te noemen, wat ook de kracht is
van dit Legmeervogels. Aanstaande vrijdag 14 september gaat Legmeervogels proberen de volgende 3
punten in Uithoorn te houden. Legmeervogels heeft zeker de potentie en de kwaliteit om goede ogen
te gaan gooien in de Hoofdklasse. Het is dan ook zeker de moeite waard een kijkje te komen nemen. Aanvang van de wedstrijd is
om 21:05uur in Sporthal De Scheg
tegen USVF 1, de Utrechtse Studenten Voetbal Federatie, ook een debutant in de Hoofdklasse. Zij verloor
haar eerste wedstrijd met 1-2.

Uithoorn - Zondag 9 september stond de thuiswedstrijd tegen
de nummer 3 in de competitie Flying Petrels op het programma aan
het complex aan de Vuurlijn. Mede dankzij het mooie weer was de
publieke belangstelling voor beide
teams groot en de supporters hebben kunnen genieten van een erg
interessante wedstrijd.
Voor Thamen start op de heuvel
Mees Röling en door wat vakanties
en werkverplichtingen begon Thamen met een aangepast team in het
veld, maar de eerste 3 nullen voor
Flying Petrels waren geen enkel
probleem.In de slagbeurt van Thamen komen Koen Werkman en Mike
van Rekum met 4-wijd op de honken. Een opofferingsstootslag van
Rob Kooiman zorgt ervoor dat Koen
kan scoren en Thamen gaat de inning uit met een 1-0 voorsprong.
In de 2de inning slaat de aangewezen slagman van Flying Petrels
de bal het veld uit voor een homerun 1-1, maar Thamen weet daarna
weer snel drie nullen te maken.
Thamen gaat voortvarend verder
met een 2-honkslag van Joost Sanders die na een langdurige blessure terug is. Miguel Gehring slaat
ook een 2-honkslag waar Joost op
kan scoren. Michel de Ruiter, die
normaal alleen softbal speelt, komt
door een fout van de kortestop van
Flying Petrels op het 1ste honk en
Miguel kan scoren. Dan weet ook
Koen op het eerste honk te komen
door een fout van dezelfde kortestop. Michel en Koen scoren op de
honkslag van Mike en die komt met
een gestolen honk op het tweede
honk en die weet ook nog te scoren
op een honkslag van Niels Postma,
stand 6-1 in het voordeel van Thamen.
Inning
In de eerste helft van de 3e inning
weet Flying Petrels een puntje te
scoren door wat foutjes aan Thamen
kant echter daar blijft het dan ook

bij 6-2. In de gelijkmakende derde
inning krijgt Joost 4wijd, Michel een
honkslag, Koen 2-honkslag, Mike
2-honkslag en Rob Kooiman slaat
een honkslag waarna hij sneuvelt
op het 2de honk.. inmiddels is de
stand alweer 10-2 voor Thamen.
Flying Petrels heeft het moeilijk en
Thamen blijft er vrolijk op los slaan.
In de vierde inning een 2-honkslag Niels en Mees slaat daarna
een honkslag. Ernstjan Koole slaat
de bal over de hekken en dus een
homerun met 2 punten aan boord
en Thamen staat inmiddels voor met
13-2.
In de 5e inning krijgt Mees wat meer
problemen met zijn controle en bij
een stand van 13-5 komt Niels Postma op de plaat als vervanger van
Mees. Inmiddels lopen de gemoederen in het veld wat op en moet de
scheidsrechter helaas ingrijpen. Uit
voorzorg haalt de coach van Thamen daarna ook één van zijn spelers
uit het veld en bij een 13-6 stand
komt Thamen de inning uit.
Ook in de 6e inning slaat Thamen
er wederom vrolijk op los en komt
in de gelijkmakende 6e inning uit
tot 26 punten en ook nu lopen de
gemoederen weer wat op. Coaches
mogen bij de scheidsrechter komen,
teams krijgen een korte time-out en
daarna kan de zevende inning beginnen.
Thamen moet het alleen dichthouden want bij een stand van 26-6 is
het na 3 nullen eigenlijk gewoon
over. Debutant Jelle Vogelaar (speler van het juniorenteam van Thamen) mag als pitcher de wedstrijd uitgooien. Hij krijgt met 1 man
(4-wijd) een homerun tegen maar
de Thamen verdediging maakt daarna weer snel 3 nullen en Thamen
wint de wedstrijd met 26-8.
Inmiddels heeft Thamen de 3e plek
in de competitie bereikt en staat
komende zondag om 15.00 uur de
wedstrijd tegen Bears op het programma (wederom op het complex
aan de Vuurlijn te Uithoorn).

Tafeltennis voor 50-plussers
Uithoorn - Wilt u bewegen en u
reactie snelheid verbeteren in een
sportieve omgeving dan bent u welkom bij de tafeltennis vereniging de
MEPPERS. Tafeltennis is een sport
die zich uitstekend leent voor het
verbeteren van u conditie en reactie snelheid. Tafeltennis vereniging
de Meppers nodigt u uit om in september en oktober gratis kennis temaken met het senioren tafeltennis.
Onze doel groep is gericht op 50
plussers zowel dames en heren.
Ons team bestaat uit vijf dames en
elf heren. Wij spelen op elke dinsdag ochtend van 11.15 uur tot 13.15
uur met een korte koffie stop.
In de sportschool van Plux in het Libellebos te Uithoorn Sport schoenen met witte zolen zijn verplicht.

Na afloop is er gelegenheid om te
douchen en gebruik te maken van
sauna faciliteit. De Meppers is een
tafeltennisclub met een staat van
dienst van ruim 30 jaar. Het een leden bestand bestaat uit 16 actieve
spelers zo wel dames als heren. Variërende in de leeftijd van af 50 jaar.
Ons doel is sportief gezellig geen
wedstrijden of toernooien. Wij spelen meestal dubbel gemengd dames en of heren. Wij beschikken
over drie tafels.
Wedstrijd ervaring is mooi mee genomen maar geen must. Een klein
beetje ervaring op gedaan op camping of school is al voldoende. Heeft
u interessen kom even buurten.
Of bel voor nadere informatie, tel.
0297-567873 na 16.00 uur. Tot ziens!

Seizoen Judo Ryu Kensui
weer gestart
Uithoorn - De zomervakantie zit er
weer op, de scholen zijn weer begonnen en op dinsdag 4 september
is het seizoen ook voor Judo Ryu
Kensui weer gestart. Het beloofd
weer een mooi seizoen te worden,
met naast de lessen ook deelname
aan diverse recreatieve en officiële toernooien in de regio. Onze Dojo is gevestigd binnen Sport & Health Club Amstelhof. Vaak wordt gedacht dat je lid moet zijn van Sport
& Health Club Amstelhof om te komen judoën, maar je kunt ook rechtstreeks lid worden van onze judoschool. Ook geven wij judo op maat,
als je recreatief wilt judoën ben je bij
ons aan het juiste adres, maar ook
echte wedstrijdjudoka’s zijn welkom
bij ons. Kinderen kunnen vanaf 4
jaar deelnemen aan de lessen. Het
is ook mogelijk om gedurende het
lopende judoseizoen in te stromen.
Tevens hebben wij een speciale G-

groep. Deze speciale groep is bedoeld voorjudolessen aan mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het is een leuke
groep mensen in de leeftijd van 8 tot
32 jaar, die met veel respect met elkaar omgaan tijdens de lessen. Uiteraard zijn mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen ook van
harte welkom. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op
www.judoryukensui.nl. Onze judoschool wordt gekenmerkt door een
goede en gemoedelijke sfeer maar
ook door de discipline die de sport
met zich meebrengt. Al met al genoeg redenen om eens een kijkje te
komen nemen bij deze leuke judoschool.
We zijn te bereiken op info@judoryukensui.nl of op 06-50 860 842,
voor informatie of een afspraak voor
een vrijblijvende proefles. Graag tot
ziens in onze Dojo!

Eerste trede van ladder bij BVU
Uithoorn - Op maandag 3 september speelde de BVU de 1e ronde in de laddercompetitie. Kersverse clubkampioenen Martin & Marineke werden weliswaar 1e in hun
lijn, maar kwamen toch iets tekort
voor de hoogste trede in de laddercompetitie. Die eer kwam aan Corry
Smit met nieuwe partner Thea Stahl.
Ook de nieuwe combinatie Jos van
Leeuwen & Benjamin Klooster bleken goed aan elkaar gewaagd. De
uitslagen:
1. C Smit & T Stahl
66,39%
2. J v Leeuwen & B Klooster 62,06%
3. M Verberkmoes & J v Beurden
61,58%
4. M Lang & M Kok
60,24%
5. A Breggeman & L Guijt 58,87%
6. T v.d Sluijs & A Reems 55,73%

7. Marijcke & G v.d Wal
54,71%
8. B & J de Voijs
54,60%
9. H Houtman & T v.d. Meer 54,43%
10. L Leenen & H v.d. Schinkel 53,82%
11. W Baars & M Dekker
51,51%
12. L Kroon & T Vermeij
51,08%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

