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KORT NIEUWS:

Knuffel 
gevonden
De Kwakel - Afgelopen maan-
dag kregen wij dit bericht: ‘Dit 
weekend heb ik op het pad 
voor mijn huis een knuffel ge-
vonden. Misschien is nu een 
kind erg verdrietig. Mijn naam 
is Hans Klees. Ik woon aan het  
Jaagpad 3, 1424 PT in  De Kwa-
kel. U/jij kunt bij bellen: 0297-
564339 of 06-3090 3305.’

Comfortabel 
       en efficiënt wonen

alles van dak tot kelder in één hand

  sanitair 
complete badkamer en toilet,  
ook ergonomisch sanitair

  verwarming 
installatie en onderhoud van  
CV- en verwarmingsinstallaties

  energiebesparende 
maatregelen 
zoals zonnepanelen, zonneboilers  
en warmtepompen

  dakwerkzaamheden 
dakbedekking, dakpannen, lood-  
en zinkwerken, dakonderhoud, 
hemelwaterafvoer 

   loodgieterswerk 
gas- en waterinstallaties,  
rioleringswerken, hemelwater

  overige  
elektrawerk, schilderwerk, stuc- 
werk, timmer- en aannemerswerk 
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9     2101 HK Heemstede
telefoon 023 - 528 68 02
email  info@vosse.nl  
internet www.vosse.nl

complete badkamers

dakwerkzaamheden 
& zonnepanelen centrale verwarming

loodgieterswerk

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
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De Zonnebloem zegt 
het met bloemen

Uithoorn - Overeenkomend met de 
toezegging van de gemeente dat in 
september zal worden begonnen 
met de aanpak van het Thamerlint 
en de bijbehorende doorsteek naar 
de Amsterdamseweg, is er daad-
werkelijk begonnen met het uitgra-
ven van de grond onder het al jaren 
bestaande viaduct onder de bus-
baan. 

Dat werd tot nu toe uitsluitend ge-
bruikt door (brom)fi etsers en voet-
gangers. Een dure onderdoorgang 
zou je kunnen zeggen. Zoals be-
kend maakt het werk bij en onder 
het viaduct onderdeel uit van de 
‘hoofdontsluiting Oude Dorp’ waar-

voor op termijn ook de Thamer-
laan en de Prins Bernhardlaan op 
de schop gaan. Maar een tijdstip 
waarop dit zal gebeuren kon een ter 
plaatse aanwezige uitvoerder van 
Dura Vermeer nog niet zeggen. Dit 
bedrijf voert de werkzaamheden on-
der en bij het viaduct uit. “We heb-
ben hier onze handen de komende 
tijd al meer dan vol aan. Voordat al-
les op diepte is gebracht, de beton-
nen bak erin ligt en regenwateraf-
voeren geplaatst en aangesloten 
zijn, zijn we wel even verder. Dan 
moeten de rijstroken er nog in en 
het geheel in lijn worden gebracht 
met de Amsterdamseweg en bei-
de lanen. Die worden op hun beurt 

ook volledig onder handen geno-
men. Er is dus nog veel te doen en 
aangezien we gewend zijn kwalita-
tief hoogwaardig werk af te leve-
ren, moeten we niet op een week-
je meer of minder kijken. Een pretti-
ge bijkomstigheid is dat de Amster-
damseweg eveneens nog niet klaar 
is. Als het zulk mooi weer blijft en 
ook de herfst ons gunstig gezind 
is, zou het eind december allemaal 
wel klaar kunnen zijn. Maar je weet 
maar nooit of je iets tegenkomt wat 
vertraging zal opleveren. Dat risico 
zit er altijd in bij dit werk”, aldus de 
uitvoerder. Wij wensen hem succes 
met al het werk en houden u op de 
hoogte van de voortgang.

Onderdoorgang busbaan 
wordt uitgegraven

De Kwakel - Omdat  de Boterdijk 
kapot gereden was, was er een al-
ternatieve route, via het land van 
Voorzitter Albert Blommestijn (Pol-
dersport). Bovenstaande foto, ge-
maakt door Dirk Plasmeijer, laat 
zien dat het een prachtig gezicht 
was, al die lege karren in het land 

en naast die sloten. Dit was nog 
nooit gebeurd in 61 jaar optochten: 
‘elk nadeel heb z’n voordeel’. Door 
het prachtige weer konden de deel-
nemers even in het gras liggen. En 
er stond een patatkraam voor de in-
wendige mens op het voorste stuk 
land. Al met al een geweldig mooie 

optocht met ruim 730 deelnemers. 
De traditie blijft gewoon doorgaan 
met nieuwe generaties, geweldig.

Voor meer nieuws en foto’s (van 
Dirk Plasmeijer) zie pagina elders in
deze krant.

Kwakelse kermisoptocht 
weer een geweldig succes

Uithoorn - De zomervakantie start-
te dit jaar met erg mooi weer en 
dat heeft alle zes weken van de zo-
mervakantie geduurd. Het school-
jaar van Basisschool ‘de Vuurvogel’ 
werd dit jaar feestelijk geopend met 
een picknick op het schoolplein. 
Het mooie weer duurde nog voort, 
wat de feeststemming uitbundiger 
maakte. De ouders en leerlingen 
die present waren (en dat waren er 
veel) hadden hun eigen picknick-
mand met eten en drinken meege-
nomen. De leerlrachten hadden ook 
hun best gedaan en brachten aller-
lei verschillende gerechten mee. Het 
was een échte internationale pick-
nick met heerlijk eten uit alle stre-

ken van de wereld. De picknick 
werd drukbezocht, zo druk dat de 
leerkrachten extra tafels en stoelen 
op het plein hebben gezet om ieder-
een een plekje te geven. Zomermu-
ziek klonk over het plein, iedereen 
zat gezellig met elkaar te eten en 
te praten en de kinderen speelden 
ondertussen samen op het plein. 
Buurtbewoners kwamen langs en 
genoten van alle gezelligheid. Als 
klap op de vuurpijl kwam er een ijs-
cokar en alle leerlingen en hun ou-
ders werden getrakteerd op een ijs-
je en dat viel in goede aarde bij het 
warme weer! Een Vuurvogel-tradi-
tie is geboren: ‘samen leren, samen 
spelen, samenzijn’.

Picknick als start van het schooljaar 2013-2014

Uithoorn - “Ik stond erbij en ik keek 
er naar”. Een leuke zin als je het hebt 
over het oude kinderliedje, maar niet 
als iemand iets overkomt! Komt je dit 
bekend voor en wil je ook niet meer 
hulpeloos toekijken? 
Leer dan bij de Koninklijke Neder-
landse Vereniging EHBO afdeling 
Uithoorn wat je wel kunt doen. Jij 
wilt immers toch ook geholpen kun-
nen worden? De KNV EHBO afde-
ling Uithoorn biedt diverse cursus-
sen aan: Op dinsdagavond 8 okto-
ber aanstaande om 20.00 uur start 
bij EHBO vereniging Uithoorn de op-
leiding voor het diploma eerste hulp 
inclusief AED training en de modu-
le verbandleer. In 15 lessen, die ge-
geven worden in sport- en activitei-
tencentrum De Scheg aan de Arthur 
van Schendellaan 100a in Uithoorn, 
word je opgeleid tot eerstehulpverle-
ner. Iedereen vanaf 15 jaar kan deel-
nemen aan deze cursus die afgeslo-
ten wordt met een internationaal er-
kend diploma. De cursus wordt ge-
geven volgens de richtlijnen van Het 
Oranje Kruis. 

Levensreddende handelingen als el-
ke seconde telt! Wil je alleen de re-
animatie/AED training volgen? Op 3 
en 17 december aanstaande (twee 
avonden van 2½ uur) start weer een 
nieuwe cursus. De opleiding EHBO 
kind wordt gegeven op 22 april, 6 
mei en 13 mei 2014 (drie avonden 
van 3 uur). Deze opleiding voldoet 
aan alle eisen van het Oranje Kruis 
voor gastouders. Een korte, maar 
complete cursus. Ook handig voor 
(aanstaande) ouders, grootouders 
of als je vaak op kinderen past. Al-
le cursussen worden gegeven door 
de eigen enthousiaste docenten. Van 
verbanden aanleggen tot het redden 
van levens: zij leren het je graag! Ook 
is het mogelijk om via EHBO vereni-
ging Uithoorn de herhalingslessen 
te volgen van bovenstaande cur-
sussen. Kijk voor meer informatie op 
haar website www.ehbo-uithoorn.nl 
en meld je gelijk aan! Natuurlijk kun 
je ook contact opnemen met de se-
cretaris van de vereniging: Ria van 
Geem, tel. 0297–560160 of via e-
mail: ehbouithoorn@kabelfoon.net. 

EHBO-cursus: 
Zelf kunnen helpen!

De Kwakel/Vrouwenakker - Ieder 
jaar in september vindt de Week van 
de Zonnebloem plaats met als afslui-
ter de Nationale Ziekendag op de 
tweede zondag van september. De-
ze hele week gaat extra aandacht uit 
naar het Zonnebloemwerk voor zie-
ken en gehandicapten. Ook De Zon-
nebloem afd. De Kwakel/Vrouwen-
akker zet zich hiervoor in. Ditmaal 
ontving de doelgroep een mooie bos 
bloemen van de vrijwilligers. En wat 

waren ze blij verrast!  “Wij als Zonne-
bloem willen op deze manier probe-
ren dat zieke, gehandicapte en ge-
zonde mensen tijd en aandacht voor 
elkaar hebben. Het zou niet alleen op 
deze dag moeten maar eigenlijk het 
hele jaar door wat wij ook proberen 
na te streven.” Aldus een woordvoer-
der van De Zonnebloem.
Een passend thema van de Zonne-
bloem is dan ook ‘Zonder elkaar is 
iedereen alleen’.

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
11 SEPTEMBER 2013

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

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

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 

Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, 

Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-
513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noord-
vleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.
nl

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepspe-
riode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruim-
telijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Con-
tactpersoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111.

- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein, 
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen 
Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot en 
met donderdag 26 september 2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297-
513111.

- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamer-
laan en de Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013. 
Info: de heer van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot 
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de La-
gemaat, 0297 513111.

- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 au-
gustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veilig-
heid en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een over-

kapping. Ontvangen 3 september 2013.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor re-

constructie hoofdontsluiting Oude Dorp. Ontvangen 30 augustus 2013.

 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het ge-

bruik naar gebedsruimte. Bezwaar: t/m 17 oktober 2013.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Iepenlaan 23. Melding ontvangen met betrekking tot het realiseren van een uit-

weg van Iepenlaan 23 naar de Iepenlaan.
- Hoofdweg 137, vergunning kabels en leidingen voor het plaatsen van een HD 

gas huisaansluiting. Bezwaar t/m 18 oktober 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Driehoekbuitenreclame Benelux B.V. voor het plaatsen van 10 

tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de collecte van het NS-
GK. Bezwaar t/m 11 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Joh. Enschedeweg. Vergunning aan Buurtbeheer Europarei voor het organi-

seren van een Speurtocht op zaterdag 21 september 2013 van 11.00 tot 14.00 
uur in het Libellebos. Bezwaar t/m 11 oktober 2013.

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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Informatiecentrum Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn. Tel.: 0297-
513111, e-mail: dorpscentrum@uit-
hoorn.nl. Geopend op dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00-17.00 uur.

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en za-
terdag van 9.00-12.30 en van 13.00-
16.30 uur. Dinsdag, donderdag, zon-
dag en offi ciële feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

De Zijdelweg en de Amsterdamse-
weg worden in 2013 en 2014 op de 
nieuwe, omgelegde, N201 aange-
sloten. Daarmee zijn ze dan de twee 
belangrijkste hoofdontsluitingswe-
gen van Uithoorn. De werkzaamhe-
den aan de Amsterdamseweg zijn al 
begonnen en inmiddels ook de werk-
zaamheden aan de toekomstige 
hoofdontsluiting van het Oude Dorp.

Informatiebijeenkomst
Op 19 september 2013 vindt een 
informatiebijeenkomst plaats van 
17.00 uur tot 22.00 uur in de voor-
malige burgemeesterswoning aan de 
Raadhuisstraat 18. U kunt op ieder 
moment binnenlopen om u te laten 
informeren over het ontwerp, de (ge-
detailleerde) fasering van de werk-
zaamheden en de verkeersmaatre-
gelen die genomen worden. Er zijn 
medewerkers aanwezig van de ge-

meente en de aannemer voor het be-
antwoorden van uw vragen.

Werkzaamheden
Er gaan nu een aantal projecten be-
ginnen. Dat zijn werkzaamheden aan: 
- kruising Amsterdamseweg/Petrus 

Steenkampweg; 
- onderdoorgang busbaan; 
- verplanten rode beuk; 
- herinrichting Prins Bernhardlaan 

en Thamerlaan. 

Contact
Wilt u weten wat er gaat gebeuren en 
wanneer? Kijk dan op onze website 
www.uithoorn.nl 
Of neem contact op met de heer J. 
de Jong van de afdeling Leefomge-
ving. Hij is bereikbaar via (0297) 51 
31 11. U bent ook van harte uitgeno-
digd voor de informatiebijeenkomst 
op 19 september 2013.

Begin werkzaamheden hoofd-
ontsluitingsroute Oude Dorp

Op de plek van de huidige N196 
(voorheen N201) verrijzen in de toe-
komst een nieuw winkelcentrum, wo-
ningen en parkeergarage. Gesprek-
ken daarover met een ontwikkelaar 
zijn gaande. In het hart van het nieu-
we centrum ligt straks in elke geval 
een nieuw plein, dat is in het mas-
terplan al vastgesteld. Dat nieuwe 
plein is bij uitstek geschikt voor onder 
meer de weekmarkt. 

Op dit moment staat de weekmarkt 
in Uithoorn iedere woensdag op het 
Marktplein en de Wilhelminakade. 
Vooruitlopend op de nieuwe locatie, 
verhuist de markt binnenkort naar het 
tijdelijke parkeerterrein op de Prinses 
Irenelaan. Hierdoor heeft de markt 
geen last van de werkzaamheden 
voor het project Waterlijn die begin 
2014 op stapel staan. In dit project 

worden nieuwe havens aangelegd 
en het Marktplein en de Wilhelmina-
kade opnieuw ingericht. In de nieuwe 
inrichting is geen ruimte meer aan-
wezig voor de weekmarkt in zijn hui-
dige vorm. Wel is er ruimte voor bra-
derieën en evenementen. 

Oorspronkelijk was het plan om de 
markt tijdelijk naar de Schoolstraat te 
verhuizen. De marktkooplieden ga-
ven echter aan niet blij te zijn met de-
ze plek en verhuizen liever naar het 
tijdelijke parkeerterrein aan de Raad-
huisstraat/Prinses Irenelaan. Daar-
om wordt het terrein binnenkort met 
16 parkeerplaatsen uitgebreid. Om 
de markt te kunnen verplaatsen is 
een zogeheten Aanwijzingsbesluit 
nodig dat op dit moment ter inzage 
ligt. Zodra deze procedure is afge-
rond wordt de weekmarkt verplaatst.

Uitbreiding tijdelijk 
parkeerterrein voor markt

Gebouw De Hoeksteen ligt op een zeer gunstige locatie op 
de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, vlakbij 
winkelcentrum Zijdelwaard en het busstation in Uithoorn. Er is 
voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt, reden waarom 
hier bibliotheek Amstelland is gevestigd. Het pand is ontworpen 
door de bekende architect Gerrit Rietveld, dateert van 1965 en 
is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Informatie 
over kamers, vloeroppervlakte en andere beschikbare ruimte in 
het pand vind u op www.uithoorn.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer 
J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de 
gemeente Uithoorn, rechtstreeks onder telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Open Monumentendag 
zaterdag 14 september
In Uithoorn drie monumenten open

Wist u dat de 
gemeente Uithoorn ook 
kantoorruimte verhuurt?

In Uithoorn zijn zaterdag 14 septem-
ber open van 10.00 tot 16.00 uur. U 
bent van harte welkom in de Thamer-
kerk en Fort aan de Drecht. De Hoek-
steen kan worden bezocht tijdens de 

openingstijden van de bibliotheek: 
11.00 tot 15.00 uur. Wilt u meer lezen 
over de monumenten die te bezichti-
gen zijn, kijkt u dan op www.uithoorn.nl 
voor uitgebreide informatie.



Deze afl evering van de Raadspagina wil 
raadslid Elfriede Henraat van DUS! het hebben 
over de ‘Visie sociaal domein’, die morgen 
op de agenda van de gemeenteraad staat. 

“Dit onderwerp raakt vrijwel alle inwoners 
van Uithoorn.”

‘Samen zoeken naar evenwicht in sociaal beleid’

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

1 Waarom wil je 
de ‘Visie sociaal 

domein’ bespreken?
“De rol van de gemeente 
binnen het sociaal domein 
zal de komende jaren 
prominent op de agenda 
staan, zoveel is zeker. 
En terecht, want het is 
ontzettend belangrijk. 

Vanaf 2015 hevelt de 
Rijksoverheid allerlei 
sociale taken over aan de 
gemeente, dus we moeten 
erg goed nadenken hoe we 
daar binnen Uithoorn mee 
om willen gaan. Er komt 
heel veel op ons af, en het 
zal vrijwel alle inwoners 
van Uithoorn gaan raken.”

2 Kun je dat nader 
toelichten?

“Het sociale domein klinkt 
als een abstracte term, 
maar we hebben er allemaal 
mee te maken. Denk aan 
maatschappelijke onder-
steuning, beleid rondom 
werk en inkomen, opvoeden 
en opgroeien, ouderenbeleid. 
Iedereen die ouder wordt, 
kinderen heeft, kampt met 
een beperking of tijdelijk 
zonder werk zit krijgt hier-
mee te maken. Dat is dus 
iedereen. Het bijzondere is: 
we weten nu nog niet exact 
welke taken de gemeentes 
toebedeeld krijgen. Dat zal 

in de loop van komend 
jaar duidelijk worden. 
We moeten dus ook nog 
afwachten hoe het uitpakt. 
Maar wat duidelijk is: 
we moeten als gemeente 
meer doen, en we krijgen 
daar minder geld voor. 
Alle reden dus om de 
‘Visie sociaal domein’ goed 
met elkaar te bespreken.”

3 Zie je het somber in, 
de mogelijkheden 

van de gemeente om in-
woners te ondersteunen?
“Niet persé. Zoals ik al 
zei: het is nog niet precies 
duidelijk welke verant-
woordelijkheden er straks 
op ons rusten. Bovendien 
zijn er ook kansen. Zo 
komt de hulp straks van 
dichterbij, want de gemeente 
staat niet zo ver af van 
de mensen als het Rijk. 
Daardoor kunnen we 
het beter aansturen. Ook 
kunnen we meer samen-
hang creëren in de hulp-
verlening, processen gaan 

bundelen. En je zou 
wellicht beter maatwerk 
kunnen leveren en vroeger 
kunnen ingrijpen bij 
dreigende misstanden. 
Misschien kunnen we 
zorgen voor een betere 
samenwerking tussen 
hulpverleners en de onder-
steuning effectiever 
organiseren. Ik denk daar-

om niet dat een breder 
takenpakket voor de
gemeente alleen maar 
slecht nieuws is. We 
moeten afwachten hoe 
het uitpakt. En we 
moeten er onze volledige 
aandacht aan geven.”

4 Je had het net 
over de kansen. 

Waar zitten de valkuilen?
“Dan kom je toch uit bij 
de bijzondere combinatie 
van meer taken en minder 
geld. We ontkomen er niet 
aan dat we meer onze eigen 
boontjes moeten doppen. 
Mensen moeten eigen 
hulpbronnen aanboren. 
Dan heb je het dus over 
vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. En daar zie ik 
wel een risico. We moeten 
daarom als gemeente 
goed nadenken over onze 
rol. Hoe gaan we sociale 
netwerken verstevigen? 
Hoe zorgen we dat niemand 
tussen wal en schip valt? 
Dat is dus de grootste 
valkuil: dat we te veel 
vragen van de samenleving. 
Dat we vrijwilligers en 

Raadslid Elfriede Henraat van DUS!

R A A D S A G E N D A

Datum: 12 september 2013 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat 

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3    Visie sociaal domein 
19.40 uur

4   BP Integraal Kind 
centrum 20.30 uur

5   Bestemmingsplan (BP) 
Waterlijn 21.00 uur

6   BP Vinckebuurt 21.30 uur

7   Administratieve onteige-
ningsprocedure 22.00 uur

8   Koop realisatieover-
eenkomst Legmeer 
West 22.30 uur

9   Begroting 2e tussen-
rapportage 23.00 uur

Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De volgende raadsvergade-
ring is op donderdag 
26 september 2013. 
Op www.uithoorn.nl kunt u 
vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

‘We moeten als gemeente goed 
nadenken over onze rol’

mantelzorgers opbranden. 
Denk aan tweeverdieners 
die ook helpen bij de buren, 
hun ouders, de sportclub 
en op de school van de 
kinderen. We moeten 
streven naar evenwicht, 
zorgen dat mantelzorgers 
worden ondersteund door 
professionals.”

5 Wat is voor de 
nabije toekomst 

belangrijk?
“Er ligt nu een ‘Visie sociaal 
domein’, die is opgesteld 
door het college van burge-
meester en wethouders, 
in samenspraak met maat-
schappelijke instanties. 
Morgen gaan we als raad de 
visie met elkaar bespreken 
en ik denk dat iedereen 
voldoende doordrongen is 
van het belang van dit 
onderwerp. Waar ik voor 
pleit, is dat we de visie 
doorvertalen naar concrete 
stappen. Een ideaalbeeld is 
mooi, maar we moeten het 
praktisch maken. Plannen 
smeden. Hopelijk gaan 
we daar met de hele raad 
hard aan werken.” 

KOM MET DE HELE FAMILIE ONZE 500L FAMILIE BEKIJKEN
De 500L is een ruime auto met genoeg plek voor de hele familie. Maar er is meer. De 
500L familie is uitgebreid met 2 nieuwe telgen: de 500L Trekking en de 500L Living. 
De Trekking is het avontuurlijke broertje met een grotere bodemvrijheid en stevige 

profi elbanden en de Living is de verlengde versie met ruimte voor heel veel bagage of 
voor 7 personen. Familietrekjes? Ze zijn alle drie heel ruim, comfortabel en ze zien er 
goed uit. Kom langs tijdens de Family Days voor een date met drie Fiat-kanjers! 

12 t/m 15 september

500L Trekking v.a. v 22.495,- 500L v.a. v 17.995,-
500L living 5-zits v.a. v 20.795,-
500L living 7-zits v.a. v 21.645,-

Prijzen zijn incl. BPM en BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Kijk voor de kosten en voorwaarden op fi at.nl.
Gem. brandstofverbruik: 4,0 - 6,2 l/100 km (1 op 16,1 - 25). CO2: 105 - 145 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.**

*Het fi nancieringsaanbod betreft een niet-doorlopend krediet via Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA Capital Netherlands B.V. (AFM 
vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Max. kredietbedrag v 10.000,-. Deze 
fi nanciering is geldig t/m 30 september 2013. Prijs en uitvoering kunnen aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande opgave. Vraag 
naar de voorwaarden.De afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering.De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de 
offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren 
Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. **Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de 
volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2012.

0% rente*
3 jaar

 Model Contante
waarde

Aanbetaling
en/of inruil

Totaal
kredietbedrag

Looptijd
in maanden

Vaste debetrente-
voet op jaarbasis

Jaarlijkse Kosten
Percentage (JKP)

Termijnbedrag
per maand

Totaal te
betalen bedrag

500L v 17.995,- v  7.995,- v 10.000,- 36 0,0% 0,0% v 277,77 v 10.000,-

500L Living (5) v 20.795,- v 10.795,- v 10.000,- 36 0,0% 0,0% v 277,77 v 10.000,- 

500L Living (7) v 21.645,- v 11.645,- v 10.000,- 36 0,0% 0,0% v 277,77 v 10.000,- 

500L Trekking v 22.495,- v 12.495,- v 10.000,- 36 0,0% 0,0% v 277,77 v 10.000,- 

Alleen van Kouwen Amsterdam 
zondag 15 september open

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30

Anton Philipsweg 13, 1422 AL Uithoorn                 Tel. 0297 - 56 20 20
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Mijmeringen
WEERBAAR

Weerbaarheid is een onderwerp dat me 
na aan het hart ligt. En ik kan me niet 
voorstellen dat er ook maar één iemand 
is die er nooit mee te maken krijgt. Ieder-
een, jong of oud, komt het op zijn of haar 
eigen manier tegen. 

Betekenis
Wat betekent het nu precies weerbaar zijn? Volgens De Dikke Van 
Dale is weerbaar (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap; weer-
baarder, overtreffende trap: weerbaarst) in staat zijn tegenstand te 
bieden. In mijn optiek is weerbaar zijn zoveel meer, maar ik snap dat 
die uitleg niet in een gemiddeld woordenboek kan staan. Tot mijn 
grote verbazing vond ik het ook niet op Wikipedia. Daar waar zoveel 
staat, kom ik met mijn zoekopdracht nu niet verder dan weerbaar en 
student (een boek uit 1961 over studentenweerbaarheid) en allerlei 
sportclubs die in hun titel, visie of beschrijving het woord weerbaar 
gebruiken. Misschien wordt het tijd om mijn eigen definitie te formu-
leren en de wereld in te slingeren, op zijn minst dan op Wikipedia.

Zoveel meer dan
Weerbaarheid wordt vaak in een zin genoemd met assertief zijn en 
voor jezelf opkomen. En als je de term weerbaarheid op google in-
tikt, zie je al snel dat er ontzettend veel trainingen op dat gebied wor-
den aangeboden. Voor iedereen is er wat wils. Maar dat beantwoordt 
nog steeds de vraag niet wat weerbaar zijn nou echt inhoudt. Weer-
baar zijn begint namelijk met weten wie je bent, wat je leuk en niet 
leuk vindt en van daaruit moet je weten waar jouw eigen grenzen lig-
gen. Als je je eigen grenzen niet kent, hoe moet je dan ooit tegen-
stand kunnen bieden en voor jezelf opkomen? En vervolgens kun je 
je afvragen of jezelf kennen, weten waar je voorkeuren liggen een 
goed meetpunt is. Immers , veranderen hoort bij het leven en ook wij 
als individuen veranderen van dag tot dag door alles wat we mee-
maken om ons heen. Dit in het achterhoofd houdende realiseer je je 
misschien dat weerbaar zijn een ontzettend ingewikkeld en continu 
veranderend proces is. Een proces dat vraagt om aandacht en con-
tinue bijstelling.

Training
Er is een positief punt en dat is dat weerbaar zijn wel iets is wat je 
kan leren. De schaduwkant daarvan is dat je wel je hele leven bezig 
blijft om deze vaardigheid ofwel weer opnieuw aan te leren of om het 
bij te houden. Dat laatste heeft natuurlijk de voorkeur. In mijn werk 
ben ik zo gelukkig dat ik zelf dit soort trainingen mag geven. Deze 
trainingen zijn de spreekwoordelijke kers op de taart, het is een van 
de leukste onderdelen van het werk. Mensen bij elkaar in een groep 
laten zijn, waar je kan ervaren dat je niet de enige bent die het las-
tig vindt om voor jezelf op te komen en deze mensen in hun kracht te 
zetten. Ieder op een eigen manier, elke kleine vooruitgang is een stap 
voorwaarts tot een prettiger bestaan. Dat is het mooiste wat er is. In 
deze trainingen echter zeg ik ook altijd eerlijk dat ik zelf ook niet al-
tijd zo weerbaar ben of kan zijn als ik wil.

Mag ze logeren?
Tegen een vreemde kun je misschien nog wel zeggen dat je iets niet 
wil, maar doe je dat ook tegen je familie of beste vrienden? Durf je 
dan nog voor jezelf te kiezen of kies je voor een algemeen belang? 
Laatst vroeg mijn beste vriendin of haar dochtertje van twee bij ons 
mocht logeren. Ik hoorde de vraag en mijn eerste pure reactie was 
‘zucht, ik heb het al zo druk, eigenlijk kan en wil ik het er niet bij heb-
ben’. Een nanoseconde later kwam mijn denken om de hoek zetten 
‘ben jij nou degene die zogenaamd hoog in het vaandel heeft staan 
dat iedereen bij je welkom is?’. Ik gebruikte een trucje uit mijn eigen 
training, als je het even niet goed meer weet zeg dan gewoon dat 
je er nog even over moet nadenken. Dat deed ik en uiteindelijk gaf 
ik bij mijn vriendin aan dat het wel mocht, maar dat ik niet mijn ei-
gen program daar op kon aanpassen. Dat betekende in dezen dat de 
kleine meid pas om 20.00 gebracht kon worden, geen ideale tijd voor 
een logeerpartij maar zij waren er mee geholpen. En daar deed ik het 
voor, soms wil je gewoon de ander helpen. Ik mag graag denken dat 
al die positieve intenties op een of andere gekke manier weer terug-
komen bij jezelf. In dit geval was het vrij direct. Ik had me voor niets 
zorgen gemaakt. De logeerpartij verliep rustig, gezellig, zonder pro-
blemen en mijn jongens hadden het heel gezellig met hun ‘leenzusje’. 

Conclusie
Ik maak het met mijn eigen verhaal alleen maar ingewikkelder. Weer-
baar zijn betekent in elke situatie weer iets anders. Maar ik heb wel 
een rode lijn in het geheel ontdekt. Weerbaar zijn houdt in dat je al-
tijd in het nu moet zijn en leven. Het gaat om wat je nu voelt, blijf 
in het moment en bepaal wat jij op dit moment belangrijk vindt. De 
keus die je daarna maakt, zal meestal de goede zijn. En vergeet niet 
dat als kind we dit allemaal hebben gedaan. Dat zag ik wel aan mijn 
kleine logee, die wist heel goed aan te geven als het niet naar haar 
zin ging, “Nee, dat niet leuk!!!”

 

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:
-  Uithoorn, Albert Verweijlaan: Schildpadpoes met wit kinnetje. 
- Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11 

jaar en erg schuw.
-  Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater van 5 jaar oud. Sam heeft een 

klein hapje uit oor. 
-  Wilnis, D.J. Zevenrijnplantsoen: Wit cypers mager poesje. De vierja-

rige Desi heeft een ontstoken oogje.
-  Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. Ze heeft een witte bef en 

voorpoot.
- Uithoorn, J. van Oldenbarneveltlaan: Zwart-witte 16-jarige gecas-

treerde kater Hij heet Tommy.
- Uithoorn, Multatulilaan: Half cypers, half witte kater. De 15-jarige 

Cleo heeft een witte buik en witte pootjes met op elk pootje een cy-
pers vlekje, hij heeft een witte nek en neus en een cypers kopje. 

Gevonden:
-  Wilnis, Irenestraat: Zwart-witte kat met zwart bandje met belletje.
-  De Hoef, Merelslag: Zwarte-witte kat. Veel wit aan poten.
- Vinkeveen, Dierenartspraktijk Herenweg: Jong zwart katje met wit 

vlekje.
-  Wilnis, N212, Centrum: Zwart-bruin-witte kat.
- Uithoorn, N196, Centrum, bushalte: Zwart-bruin-witte kat.

DoktersDiensten
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
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

www.morpheus.nl

profiteer tot en met 21 september 
van stapels voordeel

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

kijk op www.morpHeUs.nl/matrassen10Daagse

matrassen
 10-Daagse

Bingo bij 
Serviam
Uithoorn - Komende zaterdag-
avond 14 september organiseert 
Stichting Serviam weer een gezelli-
ge bingoavond in het KnA gebouw 
aan het Legmeerplein. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en er zal om 
20.15 uur gestart worden. Op deze 
avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, als hoofdprijs 
is er een van de bekende envelop-
pen. De opbrengst van deze avond 
is bestemd voor het ontwikkelings-
werk van onze Uithoornse missio-
narissen.

Collecte Prinses Beatrix 
Spierfonds

Uithoorn/De Kwakel - De slogan 
voor dit jaar is: ”Kom in actie tijdens 
de spierweek en steun de strijd te-
gen spierziekten.
Van 8 tot 14 september a.s. vindt 
de jaarlijkse collecte van het Prin-
ses Beatrix Spierfonds plaats. Om 
door te kunnen gaan met de be-
strijding van spierziekten en bewe-
gingsstoornissen heeft het Prinses 
Beatrix Spierfonds giften nodig. 
Ook in Uithoorn en De Kwakel zal 
in die week met de bekende oran-
je bussen worden gecollecteerd. 
Uithoorn staat voor heel Nederland 

op de 6e plaats voor wat betreft de 
opbrengst van de jaarlijkse collec-
te en dat komt mede door uw gul-
le gaven.
Geef dus ook dit jaar weer met gul-
le hand, zodat het Prinses Beatrix 
Spierfonds voor vele spierzieke 
mensen de zon weer een beetje kan 
laten schijnen.

Collectanten welkom!
Als u voor dit goede doel wilt hel-
pen met de collecte, dan kunt u dat 
doen via e-mail: jossen@castenmil-
ler.nl of per telefoon: 0297 563146.

Uithoorn – Centrum voor creatieve 
cursussen CREA heeft voor komend 
seizoen op diverse cursussen nog 
een paar plekken vrij. Tijdens de 
Open Monumentendag op zaterdag 
14 en zondag 15 september is het 
monumentale Fort Aan de Drecht 
in Uithoorn, waar CREA in geves-
tigd is, open voor publiek. Tijdens 
die Open Monumentendag biedt 
CREA de gelegenheid om nog in te 
tekenen voor de laatste cursusplek-
ken. Tijdens de Open Monumenten-
dag0 kan op een ontspannen ma-
nier kennis worden gemaakt met de 
cursusruimtes, de docenten en met 
oud-cursisten. Ook kinderen ko-
men bij CREA aan bod met de cur-
sus pottenbakken/handdraaien op 
de zaterdagen en de lessen teke-
nen/schilderen op woensdagmid-
dag. CREA Is al vele tientallen jaren 
een begrip in de regio. Duizenden 
inwoners van Uithoorn en Mijdrecht 
hebben er vele uren plezier beleefd. 
Alle docenten van CREA zijn betaal-
de krachten met een professionele 
opleiding in hun vakgebied.

Begeleiding
Een nieuwe cursus dit jaar is por-
tret tekenen/schilderen op don-

Fort bezoeken op Open Monumentendag

CREA heeft nog enkele 
cursusplekken vrij

De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert ook dit jaar 
weer twee Nostalgische Avonden in 
het dorpshuis De Quakel. 
Het programma zal een mix zijn van 
nog niet eerder op de site gepubli-
ceerde foto’s, filmisch materiaal en 
foto’s uit de diverse rubrieken op de 
site www.de-kwakel.com. De stich-
ting prijst zich gelukkig dat zij dit 
jaar zelfs kans heeft gezien om een 
Bekende Nederlander (oud-Kwa-
kelaar) te strikken voor een bezoek 
aan zijn geboortedorp. 

Twee avonden
De Nostalgische Avond worden ge-
organiseerd op vrijdagavond 20 
september en op vrijdagavond 18 
oktober. Beide avonden hebben 
hetzelfde programma. Aanvang 
19.30 uur, de zaal gaat open om 
18.30 uur. De entreekosten bedra-
gen 5 euro, dit is inclusief een kopje 
thee of koffie. Kaarten kunt u van-
af heden bestellen bij Dirk Plasme-
ijer, tel. 0297-563335 (’s avonds tus-
sen 17.30-18.30 uur) of via de mail:  
dp@de-kwakel.com.

Uithoorn - Iedereen in Uithoorn en 
omstreken mag meedoen aan de 
door Fotokring Uithoorn georgani-
seerde wedstrijd. Stuur vóór 1 okto-
ber a.s. maximaal 4 foto’s naar in-
fo@fotokringuithoorn.nl. Specifi-
caties: 72 ppi, hoogte 768 pixels 
(= geschikt voor beamer presen-
tatie). Genomineerden zullen later 
verzocht worden het originele be-
stand te sturen. Op 15 oktober vindt 
de jurering plaats. Vanaf 20 oktober 
staan de namen van de inzenders 
van de 5 beste foto’s op de websi-
te van de Fotokring. Deze 5 geno-
mineerden zullen worden uitgeno-
digd voor de kringavond van 12 no-
vember waarop de foto’s worden 
besproken en de prijswinnaars be-
kendgemaakt. 
De 1e prijs is een afdruk van de 
winnende foto in passe-partout en 
lijst, 40x50 cm + 1 jaar gratis lid-
maatschap van Fotokring Uithoorn. 
De 2e prijs is 1 jaar gratis lidmaat-

schap van Fotokring Uithoorn. Al-
le 5 genomineerden ontvangen het 
fraaie fotoboek dat ter gelegenheid 
van het 40-jarig jubileum van de Fo-
tokring is samengesteld. Het wed-
strijdreglement is te bekijken op  
www.fotokringuithoorn.nl onder 
‘activiteiten’.
Heeft u nog vragen? Mail naar  
info@fotokringuithoorn.nl.

Fotokring Uithoorn 
organiseert fotowedstrijd

derdagavond. Daarnaast is er op 
maandagavond ook weer de inten-
sieve begeleiding tekenen/schilde-
ren, waar volwassenen op individu-
eel niveau hulp krijgen bij het ma-
ken van hun eigen schilderij of teke-
ning. Voor mensen die graag een ei-
gen ring, hanger of broche van al-
paca of zilver maken is er de cur-

sus edelsmeden op woensdag-
avond. Ook de cursussen keramiek 
op donderdagochtend en beeldhou-
wen op dinsdagavond hebben nog 
plek. Belangstellenden voor sterren-
kunde komen ook aan bod tijdens 
een cursus van 10 avonden. Het 
Fort aan de Drecht is gevestigd aan 
de Grevelingen 56 in Uithoorn. In-
schrijven voor het komende seizoen 
kan tijdens de Open Monumen-
tendagen maar ook via de website  
www.crea-uithoorn.com Ook wie 
meer wil weten over de workshops 
die CREA verzorgt voor bedrijven, 
scholen of familiefeesten aanstaand 
weekend welkom.

Nostalgische Avonden
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Fruit van De Zonnebloem 
Uithoorn - Tot enkele jaren te-
rug had De Zonnebloem een zoge-
naamde ziekendag. De gasten van 
de plaatselijke afdelingen werden 
dan met een presentje verrast. Veel 
van de gasten zijn wel eenzaam en 
hebben vaak behoefte aan belang-
stelling, doch zij voelen zich niet ziek 
en de benaming ziekendag leek niet 
meer op zijn plaats. 

Voor alle afdelingen in Nederland is 
de 2e zondag in september de vaste 
dag dat extra aandacht aan de gas-
ten wordt besteed. In Uithoorn is de 
dag nu omgedoopt naar attentiedag 
en de gasten hebben aangegeven dit 
een meer gepaste naam te vinden. 
Op vrijdag 6 september heeft een 
vijftiental vrijwilligers voor alle gasten 
in Uithoorn, en dat zijn er honderd en 

zeventig, fruitbakjes opgehaald bij 
mevrouw Griffioen in de Romeflat om 
deze bij de gasten aan te bieden. 

De fruitbakjes waren geleverd door 
De Goudreinet, de speciaalzaak voor 
groenten en fruit, op het Zijdelwaard-
plein en zagen er perfect uit. Van veel 
vrijwilligers, die de fruitbakjes heb-
ben aangeboden hoorden we dat de 
attentie erg werd gewaardeerd. En 
een van de doelen van De Zonne-
bloem is, om buurtgenoten die een 
beetje in een isolement zijn geraakt, 
een duwtje in de rug te geven. En dat 
lijkt met deze actie weer te zijn ge-
lukt. 
Wilt u meer weten over het werk van 
De Zonnebloem in Uithoorn komt 
dan naar een van de vrijwilligers-
markten in september.

Fiat organiseert Fiat Family Day
Regio - Van 12 t/m 15 septem-
ber organiseren Fiat dealer Van 
Kouwen in Uithoorn en Am-
sterdam-Zuidoost en Fiat Kooij-
man in Vinkeveen de Fiat Fami-
ly Days. Tijdens deze dagen kan 
iedereen kennismaken met de 
complete 500L familie van Fiat. 
Deze familie bestaat uit de rui-
me Fiat 500L, de avontuurlij-
ke 500L Trekking en de roya-
le 500L Living. Wanneer u een 
nieuwe Fiat 500L koopt tijdens 
deze dagen, profiteert u van tot 

1000 euro extra inruilpremie en 
drie jaar rentevrije financiering. 
De vestiging van Van Kouwen in 
Amsterdam-Zuidoost is op zon-
dag 15 september geopend van 
11.00 tot 16.00 uur en heeft op 
donderdag een speciale VIP-
koopavond. In de andere vesti-
gingen bent u van harte welkom 
van donderdag 12 t/m zaterdag 
14 september tijdens de norma-
le openingstijden. Meer infor-
matie kunt u vinden op www.
vankouwen.nl of www.fiat.nl.

Nieuw kruispunt in N201 
is even wennen
Mijdrecht/Amstelhoek - Voor alle 
weggebruikers van de N201 is het 
een verademing na de zomer weer 
volop gebruik te kunnen maken van 
een ‘vernieuwde’ N201. Aan de weg 
is van 12 juli tot 2 september groot 
onderhoud gepleegd en het mag 
gezegd worden, het ziet er weer 
fantastisch uit, maar voor velen is 
het nieuwe kruispunt bij de Tien-
boerenweg toch even wennen. Dat 
klinkt vreemd, want wezenlijk is er 
niets veranderd vice versa Uithoorn/
Mijdrecht. Maar nu zit er een ‘knik’ 
in de weg in de vorm van een krui-
sing. Dat komt omdat er een nieuw 
wegstuk van de N201 is bijgeko-
men, namelijk dat in de richting van 
het aquaduct bij Amstelhoek. Dat 
buigt met een flauwe bocht af het 

land in. Vanuit Mijdrecht komend 
dient men op de kruising (nu nog) 
links af te slaan richting Uithoorn, 
totdat het aquaduct klaar is en het 
(doorgaande) verkeer daarvan ge-
bruik kan maken. Dan moet men 
rechtuit rijden. Nu is de toegang 
nog afgesloten met een hek.

Vanuit Uithoorn gaat men rechts-
af richting Mijdrecht. Er zijn nog 
geen blauwe bewegwijzering ge-
plaatst. Tijdelijk is er een geel rich-
tingsbord langs de kant van de weg 
met daarop ‘doorgaand verkeer A2’ 
en dat zorgt bij vele automobilisten 
voor enige verwarring, want ze wil-
len naar Mijdrecht of Vinkeveen en 
dat staat er niet bij… Enkelen rijden 
dan maar rechtuit de Tienboeren-

weg op… U zult ze de kost moeten 
geven die dat doen! Het is dus even 
wennen, maar het komt vanzelf 
goed. Helemaal als er straks weg-
wijzers zijn geplaatst. Ook de bus-
baan is nu onderdeel van het kruis-
punt en daar moet je dan ook even 
rekening mee houden. Als het al-
lemaal volgens plan verloopt wordt 
het stuk N201 richting aquaduct be-
gin januari komend jaar in gebruik 
genomen en kan men vice versa 
vlot langs Uithoorn en Aalsmeer rij-
den richting Schiphol-Oost, de A9 
en de A4. Scheelt nu al zomaar tien 
minuten tot een kwartier, zo wordt 
door automobilisten aangegeven 
die inmiddels gebruikmaken van de 
opengestelde delen van de N201 en 
de Waterwolftunnel.

Opheffingsuitverkoop bij 
Slaapkenner Smit
Uithoorn - Een van de winkels met 
een lange geschiedenis in het Oude 
Dorp van Uithoorn gaat zijn deuren 
eind dit jaar sluiten. Na 121 jaar ver-
dwijnt Slaapkenner Smit dan uit het 
beeld van de Dorpsstraat. De zowel 
binnen als (ver) buiten de regio be-
kende beddenspeciaalzaak is al 22 
jaar een begrip in het kenmerkende 
pand gevestigd op de hoek van de 

Dorpsstraat en de Prinses Irenelaan. 
Daarvóór hadden de ouders van Ko 
Smit sinds 1892 een winkel in tex-
tiel, woningtextiel en bedden aan de 
Dorpsstraat 49. Ko werkte als zoon 
ook in de winkel en zette later met 
zijn vrouw Berry en enkele andere 
familieleden in 1976 de zaak daar 
voort. Totdat in 1991 het pand werd 
gekocht waarin de winkel nu is ge-

vestigd. Een echt familiebedrijf dus 
dat het ondernemerschap aan de 
wilgen hangt. Ko draait al meer dan 
50 jaar in het vak mee, Berry zo’n 
30 jaar. “Het is niet eens zozeer de 
economische malaise die ons par-
ten speelt, want we verkopen nog 
altijd heel goed. Maar het is meer 
onze leeftijd die de belangrijkste rol 
speelt bij onze beslissing. We zijn al 
over de AOW-leeftijd heen en willen 
samen nog wat leuke dingen doen 
in ons leven nu het qua gezondheid 
nog mogelijk is. Daar komt bij dat 
we geen opvolging hebben. Niet in 
de familie, maar ook niet van buiten 
af. Ook wij constateren de verschui-
ving in het koopgedrag van mensen. 
Dat merken wij ook in de winkel, al-
hoewel wij een heel vast en trouw 
klantenbestand hebben dat zich 
vertaalt in een regelmatig bezoek 
aan onze winkel. Natuurlijk doet 
het ons pijn dat we ermee stoppen, 
maar we hebben altijd met heel veel 
plezier gewerkt en onze klanten ge-
holpen. Dat zullen we wel missen. 
Aan de andere kant krijgen we wel 
meer tijd om eens van het leven 
en onze kleinkinderen te genieten. 
Daar kom je door het werk nu niet 
aan toe. Dat kan dan straks wel en 

dat is dan weer een blij vooruitzicht”, 
laat Berry Smit met toch wel enige 
emotie weten. Zij bedankt langs de-
ze weg alle klanten voor de klandi-
zie en het in Smit gestelde vertrou-
wen de afgelopen jaren.
Ko Smit geeft aan dat zij voorne-
mens zijn de winkel op 1 januari 
2014 definitief te sluiten. Vanaf vol-
gende week gaat de opheffingsuit-
verkoop van start. Als dat hard gaat 
lopen kan het zijn dat de deuren op 
1 december dit jaar al dicht gaan. 
Dan is er weer een gerenommeerde 
winkel uit het Oude Dorp verdwe-
nen. “We zijn al twee jaar bezig om 
te proberen het pand te verkopen. 
Als het niet lukt willen we het ook 
wel verhuren aan een andere on-
dernemer als die dit pand en de lo-
catie voor zijn doel geschikt vindt. 
Maar zolang de economie nog niet 
aantrekt maken mogelijke belang-
stellenden pas op de plaats en stel-
len zij hun investeringen nog uit. 
Voor ons blijft het dus ook nog af-
wachten”, aldus Ko.

Slaapspecialist
Smit is aangesloten bij een keten 
‘Slaapkenner’. Die richt zich al meer 
dan 35 jaar op gezond slapen. Men 
heeft intussen meer dan 20 lande-
lijk verspreide vestigingen, waartoe 
ook Slaapkenner Smit behoort. Hier 
vindt men alles op het gebied van 
boxsprings, lattenbodems, matras-
sen, dekbedden, lakens en hoofd-
kussens. Smit behoort tot de bete-
re speciaalzaken in de regio op het 

Start lessen bij Danscentrum Colijn 16 september a.s.

Workshopdagen groot succes 
Regio - Op 1, 3 en 4 september 
jl. vonden de gratis toegankelijke 
workshops plaats bij Danscentrum 
Colijn. Zij zijn een nieuwe weg in-
geslagen met nieuwe, jonge en en-
thousiaste docenten! Het aanbod is 
breed: popshowdance, hiphop, mo-
dern, klassiek/techniek, ambitie-
groepen (voor kids en tieners met 
meer ambitie dan gemiddeld) en 
boys only (hiphop/streetdance voor 
jongens vanaf 8 jaar!). Bij Danscen-
trum Colijn krijgt iedereen kwalita-

tief goede danslessen. Daarnaast 
staat het plezier in het dansen bo-
venaan de lijst. Bij alle workshops 
waren zeer enthousiaste deelne-
mers! Heleen Colijn: ‘Zo mooi om al 
die stralende koppies te zien!’ In de 
week van 16 september starten al-
le danslessen van het Danscentrum.
Naast de balletafdeling zijn er na-
tuurlijk ook de vertrouwde stijldans-
lessen. Nieuw dit jaar is de Swing 
Solution voor beginners! Dansen die 
je samen kunt doen, op lekkere dis-

comuziek voor in de kroeg. Wan-
neer je het leuk vindt om samen te 
dansen maar stijldansen niet hele-
maal jouw ding is, is de Swing So-
lution een uitkomst! Daarnaast start 
er natuurlijk ook een beginnerscur-
sus stijldansen; erg leuk om te doen 
en vooral ook een leuke vrijetijdsbe-
steding die je samen met je partner 
kunt doen; quality time! Na de dans-
les natuurlijk lekker kletsen aan de 
bar onder het genot van een drank-
je en een hapje.

gebied van slaapcomfort. Het is een 
echte ‘slaapspecialist’ waarvan er 
niet veel in de regio zijn. U krijgt zo-
lang de winkel open is bij Smit ad-
vies op maat en een gratis chec-
kup van uw bed door een gecerti-
ficeerde slaapadviseur. Men staat 
voor kwaliteit, vakmanschap, ge-
degen advies en uitstekende ser-
vice! Let wel: een goede nachtrust 
is heel belangrijk. Een derde van uw 
leven brengt u door in bed. Slaap-
kenner Smit biedt naast gunstig ge-
prijsde aanbiedingen ook zeer luxe 
bedden. Er is voor elk wat wils en u 
vindt er toebehoren en accessoires 
die u ergens anders niet aantreft of 
kan kopen. Wie voor de slaapkamer, 
bedden en beddengoed iets nodig 
heeft kan nu bij Smit ook nog eens 

een keer ruimschoots van de fikse 
prijsverlagingen profiteren. Wie re-
centelijk bij Smit slaapcomfort heeft 
gekocht en daarvoor nog service en 
garantie krijgt hoeft zich geen zor-
gen te maken. Dit onderdeel wordt 
overgenomen door twee collega’s 
met Slaapkenner winkels in de re-
gio. Wie het aangaat zou daarover 
even (telefonisch) contact moeten 
opnemen met Smit (0297-565199). 
Jammer dat het afsluiten van zo’n 
lange bedrijfsperiode niet gepaard 
gaat met een jubileumdatum, zo-
als een 25- of in totaal 125-jarig be-
staan. Maar Ko en Berry Smit vin-
den hun jarenlange inzet ook al 
mooi genoeg. Zij gaan afbouwen en 
uitverkopen. Zie ook de advertentie 
elders in deze krant.

Wanneer je wilt werken aan je fi-
guur en een uurtje lekker wilt zwe-
ten zijn de Zumbalessen precies 
wat je zoekt! Zumba is exercise in 
disguise! Lekker swingen maar on-
dertussen ook een taille kweken en 
soepele spieren!

In de eerste lesweek, vanaf 16 sep-
tember a.s., zijn alle lessen ook toe-
gankelijk voor iedereen die een 
(gratis) proefles wil doen! Dit geldt 
voor alle dansstijlen! In deze week 
heeft iedereen dus de gelegenheid 
om verschillende stijlen uit te pro-
beren. De nieuwe website is net een 
week in de lucht. Hier vind je alle in-
formatie die je zoekt! www.dansen-
partycentrumcolijn.nl 

Streekmarkt Uithoorn viert eerste lustrum
Uithoorn - De Streekmarkt is dit jaar extra feestelijk! Er is muziek en er zijn een terras en een springkussen. 

Daarnaast natuurlijk de kramen met 
(h)eerlijke producten en veel stands 
met informatie. De markt vindt aan-
staande zaterdag 14 september plaats 
op het Amstelplein en is geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. 

Deelnemers dit jaar zijn onder ande-
re: Kaasboerderij Schrama, Bijenver-
eniging Amstelland, De Groengroep, 
Bawykov zalm, druivenplanten van 
Tante Betje, Korenmolen de Leeuw, 
Hoeve Kazan met vlees, IJssalon Ca-
dore, Brouwerij de Schans, de Mor-
genster, Melekos en nog veel meer. 

De SCAU opent het culturele 
seizoen 2013-2014
Uithoorn - Tal van concert- en to-
neelpodia en zelfs de politiek openen 
hun seizoen in september.
Ook de SCAU (Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn) opent haar 
gevarieerde programma voor het ko-
mende seizoen op 22 september om 
12.30 uur, zoals elk jaar, met een op-
treden door het Harmonieorkest KnA 
op het plein voor de Thamerkerk of 
bij slecht weer in de kerk. 

Ook dit jaar heeft KnA weer een me-
lodieus en aanstekelijk programma 
samengesteld. Het orkest behoeft 
weinig introductie. Het speelt op ve-
le plaatsen in Uithoorn en daarbui-
ten. Bovendien doet KnA veel aan 

muzikale vorming van jeugd en or-
ganiseert o.a. muzikale weekends 
en open podia voor bespelers van 
blaasinstrumenten. Sinds mei 2013 
is Gerhart Drijvers de vaste dirigent 
van het orkest.
Gerhart behaalde als 14 jarige een 
prijs op een hoorn concours in Tren-
ton, New Yersey (USA). Nadat hij 
enige jaren als hoornist is opgetre-
den richtte hij zijn aandacht op Or-
kestdirectie. Van 2001 tot 2009 was 
Gerhart dirigent van verschillende 
harmonieorkesten. 
Ook dirigeert hij een aantal symfo-
nieorkesten o.a. het Fries Symfonie-
orkest. In 2013 dirigeerde hij een 
goed ontvangen Matthäus Passion in 

Alphen aan den Rijn. Sinds 2012 is hij 
docent aan de Bourdon Hogeschool 
voor Muziek en leidt nieuwe dirigen-
ten op. Een mooie c.v. dat hoge ver-
wachtingen wekt, dat de musici zal 
stimuleren en het luisterend publiek 
veel muzikaal genoegen zal bieden.
De SCAU ziet uit naar uw/jouw aan-

Het paard van de kinderboerderij is 
er weer voor een huifkarritje en met 
de IVN kunt u een boottochtje maken 
over het Zijdelmeer. Ook dit jaar biedt 
de streekmarkt een mix van streek-
producten, biologische en ambach-
telijke producten, diverse informa-
tiestands en gezellige ontmoetings-
plaats voor bezoekers en deelnemers. 

De streekmarkt wordt georganiseerd 
door de Stichting Streekmarkt, met 
als doel de band tussen dorp en om-
ringende platteland te versterken en 
de waardering voor natuur, milieu en 
boerenland te bevorderen. Komende 
zaterdag 14 september is ook Open 
Monumentendag en er zijn meer eve-
nementen in de regio.

wezigheid bij dit concert en natuur-
lijk ook bij de andere voorstellingen. 
Het programma wordt die dag uitge-
deeld en is ook in de kerk aanwezig. 
Het seizoenprogramma omvat zowel 
muziek als cabaret en meer toneel-
matige voorstellingen. U/jij bent van 
harte welkom. Tot ziens.
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Muziekvereniging KnA helpt 
mee aan een schoner milieu!
Uithoorn - Al enige tijd stond 
er een houten kist in de hal van 
het KnA gebouw. Deze is sinds 
kort vervangen door een karton-
nen doos van de stichting Eeko  
(www.eeko.com). Deze organisatie 
heeft duurzaamheid en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 
hoog in het vaandel en zamelt daar-
om lege cartridges in uit printers en 
oude mobiele telefoons.
Zowel de cartridges als de mobiele 
telefoons bevatten veel schadelijke 

stoffen die via het normale huisvuil 
in het milieu terecht zouden komen. 
Door deze apart in te zamelen, kun-
nen deze schadelijke stoffen verwij-
derd en gerecycled worden voordat 
de restanten bij het afval terecht ko-
men.
KnA steunt dit initiatief en heeft 
daarom in de hal van het Muziek-
gebouw een inzamelbox neerge-
zet waar alle leden oude cartridges 
van alle types in kunnen depone-
ren. Daarnaast kunnen ook oude 

mobiele telefoons in de doos wor-
den gegooid. Voor elke ingezamel-
de cartridge en telefoon die wordt 
ingezameld op deze manier steunt 
KnA het milieu, maar krijgt daar van 
Eeko zelf ook nog een bescheiden 
bedrag (enkel dubbeltjes) voor.

Dus: steun het Milieu, steun KnA en 
lever je cartridges en telefoons in bij 
KnA! U/jij vindt het KnA Muziekge-
bouw aan het Legmeerplein bij de 
Praktijkschool in Uithoorn.

Kom kijken en beleef het in Fort 
bij Uithoorn in september! 
Uithoorn - In het kader van het 
Open Monumenten Weekend en 
de Stellingmaand van de Stelling 
van Amsterdam is Fort bij Uithoorn 
twee weekenden geopend voor pu-
bliek. Met vrije entree en dingen te 
doen voor iedereen, is iedereen wel-
kom op 14 en 15 september op het 
Fort aan de Mijdrechtse Zuwe 31 te 
Amstelhoek om te kijken en te be-
leven. Stadhouder Prins Willem de 
derde komt voor een charme offen-
sief even snel langs bij het Fort bij 
Uithoorn. In 1672 een Post en nog 
geen fort maar wel een belangrijk 
punt in de inundatie, onder water-
zetting, van die tijd.
In het rampjaar 1672 komt hij langs 
om de onderdanen gerust te stellen.
Op zaterdag en zondag om half 1 en 
om 3 uur wordt de Prins verwacht in 
een interactieve voorstelling.

Programma 14 en 15 september
•	 Fort	open	van	11.00	tot	17.00	uur,	
 entree is gratis, activiteiten tegen 

vergoeding die direct ten goede 
komt aan het behoud en herstel 
van het Fort door de vrijwilligers.

•	 Rondleidingen	 gedurende	 de	
hele dag, start laatste rondlei-
ding 16.00 uur

•	 Varen	op	de	Fortgracht
•	 Hazenpad	 speurtocht	 over	 het	

laarzen pad met Stelling info
•	 Laat	je	fotograferen	als	soldaat
•	 Zendamateur	in	de	telegrafisten-

kamer
•	 Nieuw	 ingerichte	 commandan-

tenkamer 
•	 Nieuw	toegankelijk:	de	kazemat,	

de hef koepel gang en de buiten 
gemakken.

•	 Tentoonstelling over de Stelling van 
A’dam en Fort bij Uithoorn door de 
eeuw heen

•	 Het	Verhaal	van	1672	in	beeld
•	 Schuif	aan	de	 tafel	 van	de	Dia-

loog
•	 Eten	en	drinken	in	genieloods.

Zaterdag 28 en zondag 29 septem-
ber	–	‘Koude	Oorlog	op	het	Fort’.	Het	
fort is open van 11.00 tot 17.00 uur.
Het	 Fort	 bij	 Uithoorn	 heeft	 al	 een	
hele geschiedenis. Al meer dan 100 
jaar herbergt het fort manschap-
pen,	 wapens	 en	 geheimen.	 Rond	
1900, na de Tweede Wereldoorlog, 
en tijdens de Koude Oorlog was het 
fort in gebruik. Door wie, waarvoor 
en welke geheimen?? Kom naar de 
speciale Koude Oorlog rondleiding 
dit weekend. Voel de Koude Oorlog!

Programma 28 en 29 september
•	 Fort	open	van	11.00	tot	17.00	uur,	

entree is gratis, activiteiten tegen 
vergoeding die direct ten goede 
komt aan het behoud en herstel 
van het Fort doorde vrijwilligers.

•	 Naast	 de	 reguliere	 rondleiding	
ook speciale koude oorlog rond-
leidingen

•	 Opening	van	de	 tot	nu	afgeslo-
ten kazemat.

•	 Nieuw toegankelijk: de dichtge-
metselde! kazemat, de hefkoepel 
gang en de buiten toiletten

•	 13.00	 en	 15.00	 Lezing	 over	 de	
Koude Oorlog door Alexander 
Münninghoff, Moskou corres-
pondent tijdens de Koude Oor-
log (entree 3 euro).

•	 Varen	op	de	fortgracht
•	 Ga	verkleed	als	soldaat	op	de	fo-

to
•	 Hazenpadspeurtocht	op	het	
 Laarzenpad
•	 Tentoonstelling	Ronde	Venen	en	
 het Koninklijkhuis
•	 Zendamateur	in	de	telegrafisten-

kamer
•	 Schuif	 aan	 aan	 de	 tafel	 van	 de	

Dialoog
•	 Eten	 en	 drinken	 in	 de	 genie-

loods.

Onveilige fietskruising bij 
de Tienboerenweg
Mijdrecht - Over het algemeen 
gaan er tevreden stemmen op over 
de afloop van het groot onderhoud 
dat	 aan	 de	 N201	 in	 De	 Ronde	 Ve-
nen	 door	 wegenbouwer	 Van	 Gel-
der is uitgevoerd. Daaronder ook 
het nieuwe kruispunt aan de Tien-
boerenweg. Ziet er keurig uit, alhoe-
wel nog niet helemaal in detail ge-
reed (bewegwijzeringsborden). Niet-
temin is een opmerking op zijn plaats 
over het kruisen van de Tienboeren-
weg	door	fietsers	en	brommers	nabij	
de	 kruising.	 Gemeenteraadslid	 Nico	
de Dood (CDA), zelf woonachtig aan 
het einde van deze weg, wijst op de 
gevaarlijke	 manier	 waarop	 fietsers	
en brommers bij het naderen van het 
kruispunt vanuit de richting van de 
Tienboerenweg deze moeten over-
steken. Dat gaat via een over de weg 
schuin aangegeven route. Eenzelfde 

als die tot voor kort bestond op de 
kruising van de Pastoor Kannelaan 
en de N212 in Wilnis. 

Daar is ooit een dodelijk ongeluk ge-
beurd.	 Het	 raadslid	 vreest	 dat	 men	
ook hier kan wachten op een on-
geluk,	 want	 fietsers,	 zeker	 jonge-
ren met audio-oordopjes in en de 
smartphone in de hand, steken veel-
al zonder achterom te kijken de weg 
over met alle gevolgen van dien. Te-
vens moet men de busbaan kruisen, 
maar dat is geregeld met verkeers-
lichten.	 Er	 wordt	 door	 fietsers,	 met	
name schoolgaande kinderen, veel 
gebruikgemaakt van de Tienboeren-
weg en de kruising. Wellicht kunnen 
hier	duidelijk	 zichtbaar	voor	fietsers	
en het gemotoriseerde verkeer waar-
schuwingsborden worden geplaatst. 
Een	optie	is	een	roodgekleurde	fiets	

suggestiestrook te maken over de 
weg. 
Dat valt beter op, helemaal als het 
geregend heeft. Vooralsnog hierbij 
het verzoek aan de plaatselijke weg-
gebruikers	–	automobilisten,	fietsers	
en brommers – om goed uit te kijken 
als	men	de	kruising	nadert.	Houd	re-
kening	met	elkaar.	En	fietsers:	alvo-
rens de Tienboerenweg over te ste-
ken even achterom kijken of het vei-
lig is dit te doen. Wethouder Schou-
ten (Verkeer en Vervoer) deelde De 
Dood tijdens de raadscommissie vo-
rige week woensdagavond mee dat 
hij er sinds de openstelling van de 
gerenoveerde N201 nog niet was 
geweest.	Hij	memoreerde	dat	de	ge-
meente niet betrokken is geweest 
bij de uitvoering van de werkzaam-
heden	van	het	kruispunt.	Hij	zei	 toe	
‘nog wel even te gaan kijken’.

Uithoorn - Vorig jaar stopte Cats-
man aan de Anthony Fokkerweg 
met het dealerschap van Opel en 
maakte zich op voor een doorstart. 
Dat is meer dan gelukt gezien de 
huidige activiteiten van het autobe-
drijf dat al weer meer dan een half-
jaar is gevestigd aan de Joh. En-
schedeweg 17 in Industriegebied 
Noord, vlakbij de afslag van en naar 
de nieuwe N201. 

Al van oudsher bestaande klanten, 
maar ook vele nieuwe maken re-
gelmatig gebruik van de jarenlan-
ge	expertise	van	de	Catsman	Groep.	
Vroeger werden de klanten ontvan-
gen in de garagebedrijven aan de 
Anthony Fokkerweg, nu een kilo-
meter verderop aan de Joh. Ensche-
deweg. Daar zijn twee bedrijven van 
Catsman onder een dak gevestigd, 
te	weten	dat	van	Rob	Catsman	van	
Catsman Auto’s, zijnde het onder-
houd/reparatie- en autoverkoop-
bedrijf en dat van neef Sjaak Cats-
man met Schadebedrijf ASN (Auto-
schade Service Nederland, een er-
kend autoschadebedrijf) die het 
pand al sinds vorig jaar januari in 
bezit heeft. Bij Catsman Auto’s kun-
nen behalve Opelrijders ook bezit-
ters van alle andere merken auto’s 
terecht voor een vakkundige on-
derhoudsbeurt van hun voertuig en 
eventueel aanschaf van een nieuwe 
of gebruikte auto. Dit geldt voor zo-
wel personenwagens als bedrijfs-
auto’s. Catsman is dus in principe 
niet meer sterk merkgebonden zo-
als	 vroeger.	 Het	 enige	 merk	 waar-

van men nog het dealerschap voert 
is van ISUZU, een Japans merk voor 
kleine pick-ups.

Auto op bestelling
“De laatste jaren zijn we al bezig ge-
weest met Bosch Carservice. Dat is 
het universele label dat we in het 
servicebedrijf doorvoeren”, vertelt 
Rob.	 “De	 bedrijfsactiviteiten	 vullen	
elkaar mooi aan. Van hieruit bouwen 
we sinds een half jaar onze klanten-
kring uit en we zien daar nu al een 
groei in. In deze tijd waar het ook 
voor een autobedrijf moeilijk is om 
zich een plaats op de markt te ver-
overen, toch een prettige constate-
ring. Waar we ook goed gebruik van 
maken	 is	 internet	om	ons	 te	profi-
leren. De website moet nog verder 
ontwikkeld worden, maar we zijn er 
wel mee in de lucht (www.catsma-
nauto.nl). Verder kunnen klanten bij 
ons aangeven welk soort, merk, ty-
pe en kleur auto zij tegen een be-
paalde prijs als occasion willen heb-
ben. Vervolgens gaan wij voor hen 
op zoek. Zie het als een auto op be-
stelling. De markt verandert voort-
durend en daar spelen wij op in. 
Daarbij kan je het bedrijf Catsman 
Auto’s neerzetten zoals je dat zelf 
wilt, flexibel dus. Maar je moet dat 
de buitenwereld wel laten weten.” 
Aldus	Rob.	Bij	Catsman	Auto’s	zijn	
vier	mensen	werkzaam,	waarbij	Rob	
het servicegedeelte voor zijn reke-
ning neemt en Frans Catsman de 
verkoopafdeling voor nieuwe en ge-
bruikte	auto’s.	Het	schadebedrijf	telt	
twaalf medewerkers.

‘Ontzorgen’
Nieuw bij Catsman is een autoser-
vice wat ‘the red carpet treatment’ 
wordt genoemd. Dat staat voor het 
‘rode loper gevoel’ dat Catsman een 
klant wil laten ervaren door perio-
diek onderhoud op maat en/of repa-
ratie aan de auto uit te voeren zon-
der dat het de eigenaar veel van zijn 
of haar tijd vergt en tegen een scher-
pe prijs. In grote lijnen gaat dat als 
volgt: Een serviceadviseur komt op 
afspraak de auto binnen een straal 
van 15 kilometer thuis of bij het werk 
ophalen. Vervolgens wordt beke-
ken welk onderhoud de auto nodig 
heeft en/of welke reparatie(s) beslist 
moet(en) worden uitgevoerd. Te-
vens wat eventueel tot een volgende 
keer kan worden uitgesteld zonder 
dat de veiligheid in het geding komt. 
Dat spreidt de kosten. Een en ander 
wordt eerst met de eigenaar over-
legd, afgestemd en wat de werkelij-
ke kosten zijn. Dat voorkomt verras-
singen achteraf. Bij dit alles inbegre-
pen is het binnen en buiten schoon-
maken van de auto nadat de service-
beurt heeft plaatsgevonden, waarna 
de wagen weer op de plaats van be-
stemming wordt afgeleverd. Voor de-
ze service betaalt de klant niets ex-
tra’s. “Zie het als een vorm van ‘ont-
zorgen’.	Dat	 is	de	achterliggende	fi-
losofie,”	 laat	 Rob	 weten.	 Hoe	 dan	
ook, u bent met welk merk of ty-
pe auto dan ook van harte welkom 
bij Catsman Auto’s voor een gede-
gen onderhoudsbeurt en/of repara-
tie. Maar ook als u autoschade heeft 
bent u hier aan het juiste adres.

Catsman Auto’s weer 
volop actief in de markt

Leven gaat voor.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in leven blijven en 
ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken 
vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan 
ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. 
Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele  
anderen die het leven liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl
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Historische optochtHoogtepunt van 4 dagen kermis in De Kwakel
Het feestgedruis is inmiddels al weer verstomd, maar De Kwakel kan 
terugkijken op een paar prachtige kermisdagen.

Op vrijdagmiddag, vlak voor de kermis, kwam er nog een flinke kink 
in de kabel. Een heimachine had tijdens het transport naar Polder-
sport over de Boterdijk de weg zodanig verzakt dat de waterleiding 
was gesprongen.
Over een lengte van 400 meter was daardoor de weg onbegaanbaar 
geworden. Dat betekende dat er voor de optocht op dinsdag een 
nieuwe route gevonden moest worden.

De kinderen die meededen met de kinderoptocht op zondag hadden 
daar gelukkig geen last van. Sterker nog, er werd flink de draak ge-
stoken met de actualiteit. Meer dan 200 kinderen liepen een rondje 
door het dorp met hun versierde fietsen en karretjes. Vorige week is 
hier al flink aandacht aan geschonken.

Op maandagavond was er weer vletje trekken, de 7e editie al weer. 
‘Het maandagavondcomité’ moest flink improviseren om alle teams 
aan bod te laten komen. Het vuurwerk bij het kermisterrein was be-
gonnen toen de laatste finales werden gehouden.

De ploegen waren flink aan elkaar gewaagd, waarbij verscheidene 
sessies meer dan 8 minuten duurden.  Toen het al helemaal donker 
werd was de uitslag bekend: 

  Dames  Heren Jeugd
1. Te vroeg gejuicht Poldersport 1 De Keet
2. Schijf 1  Poldersport 2
3. Cow Girls The Cowgirls

Dinsdagochtend was het al heel vroeg druk op het dorp. 38 praalwa-
gens werden door het Feestcomité op volgorde gezet zodat om klok-
slag 10.00 uur de rit kon beginnen. Allereerst werd de kuil aange-
daan waar o.a. 350 kinderen van basisschool de Zon al klaarstonden 
om het spektakel te aanschouwen.

Aan veel praalwagens is maandenlang gebouwd om er iets heel bij-
zonders van te maken. Anderen hadden daar minder tijd voor nodig 
met als voordeel dat ze met actuele onderwerpen kunnen werken. 
Werkelijk alles kwam voorbij.

Een mooie impressie is te zien op www.polderfeest.nl en ook op 
www.rtvnh.nl

Veel groepen namen ruim de tijd voor het opvoeren van theaterstuk-
ken waarbij de show van de levende kanonskogel het meeste opviel.

Halverwege de Boterdijk werd het spannend. Vanwege de beschadi-
ging aan de Boterdijk werd er gekozen om door het weiland te gaan 
keren. Hiervoor waren een dag eerder allerlei aanpassingen gedaan 
zoals het verwijderen van hekken en het leggen van rijplaten. Op 
een bepaald moment stond de polder vol met bijna 40 praalwagens, 
wat waarschijnlijk nooit meer zal gebeuren.

De deelnemers hadden hierdoor even tijd om op adem te komen. 
Het was allemaal een prachtig gezicht. 730 flink uitgedoste deelne-
mers op een grasveldje in de polder, het leek wel een popfestival.

Terug over de Boterdijk ging de stoet verder over het dorp naar de 
Drechtdijk. Bij de Noord-Zuidroute kwam er een einde aan de 61e 
kermisoptocht. Een optocht die bijzonder was door de geïmpro-
viseerde route, maar wel 100% geslaagd dankzij de inspanning en 
discipline van de deelnemers en natuurlijk die van de EHBO en het 
Feestcomité.

Voor een impressie zie: www.polderfeest.nl, www.rtvnh.nl of  
www.facebook/polderfeest

Kermisoptocht 2013
  
Pls.  Karnr Titel punten 
1 24 De Vliegende Quakelaar 643 
2 4 DKHC'S "Pull" Dozer 447 
3 18 Peter Pan and captain Hook 251 
4 21 De Beunhazen verslaan de Maya's  145 
5 10 Ik zag wel dat je naar m'n cup cake 139 
6 15 Pilstuin goes Wild West  133 
7 38 De Feestfabriek 129  
8 28 We gaan terug in de tied zonder
   gewhatsapp gepost en getweet 128 
9 2 Verschikkelijke Ikke 86 
10 6 Candy Crush 81 
11 25 Kwakelaar zoeken contact 67 
12 20 De kater komt altijd later 63 
13 26 Wie is de Mol? 58 
14 8 Superbowl in De Kwakel 55 
15 36 Bolle Pouw 49 
16 11 Het Sprookjescafé 46 
17 23 Suske en Wiske en de falende Fyra  42 
18 5 De Kwakel City Tour 41 
19 27 Casbah De Quakel 38 
20 35 Heel De Kwakel bakt 35 
21 3 Duvel uit 'n Doosje 31 
22 14 Quakel Poly 28 
23 9 Alpe du 6 Graaiers! 25 
24 32 Piep Piep Hallo 16 
25 17 t Kwakelse Swat Team 15 
26 33 Saloon 'Buiten Westen'  13 
27 29 Hans en Grietje going wild 11 
28 34 Met Anna Bowlen 10 
29 13 Hij schijt 7 kleuren stront 9 
30 12 Strand on Wheels 7 
31 37 Don't wWrry, be Hieppie 6 
32 30 Big Fat Gipsy Wedding 4 
33 31 Kwakelse zeikwijven in Dixieland 4 
34 22 De Dronke Lorre 3 
35 1 De negerhut van Oom Tom 2 
36 7 En ook de V.O.C. drinkt gezellig mee! 2 
37 16 Echte schoonheid zit van binnen 2 
38 19 Romeo en Juliet 2 
    
Prijzen:
26  Wie is de mol - Oude Knarrenprijs
11  Sprookjescafe  - Aanmoedigingsprijs
27  Casbah de Quakel  - Originaliteitsprijs

Raadprijs:   
1  Leo Borger  
2  Stefan Bramsen  
3  Jolanda Groeneweg  
4  Jeroen Konst  
5  To Kandelaar  
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Qui Vive dames winnen eerste 
competitiewedstrijd overtuigend

MdR jeugd succesvol in 
Purmerend

Ronde van Uithoorn 
gezellig druk

Uithoorn - Het eerste damesteam 
van Qui Vive is het nieuwe com-
petitieseizoen vol vertrouwen ge-
start met een overtuigende ze-
ge op Hilversum. Hiermee konden 
ze de hooggespannen verwachtin-
gen die er bestonden, nadat ze al-
le oefenwedstrijden gewonnen had-
den, gelukkig waarmaken. Ondanks 
het feit dat Qui Vive de eerste helft 
duidelijk de sterkste was en enke-
le kansen kreeg die ze jammer ge-
noeg niet konden verzilveren, kon 
Hilversum na 10 minuten 1-0 voor-
komen. Zij maakten gebruik van het 
feit dat de achterhoede van Qui Vive 
even niet lekker liep. Hierdoor kre-
gen ze – volgens een aantal toe-
schouwers onterecht –een strafcor-
ner toegewezen. De rest van de eer-
ste helft bleef Qui Vive jagen op een 
gelijkmaker, maar bleef lang aan-
hikken tegen een 1-0 achterstand. 
De opluchting was daarom groot 
toen Willemijn de Bruin na een goe-
de pass van Barbara Schmidt in de 
25e minuut alleen in de aanval ging 
en de stand op 1-1 wist te brengen.

Na dev rust
Na de rust bleek dat de coach Sven 
Helwes het team een aantal be-
langrijke aanwijzingen had kunnen 

meegeven. De verdediging stond 
steviger en de opbouw liep be-
ter. Er werd meer overgespeeld en 
minder met de bal gelopen. Kort na 
rust lukt het Willemijn de Bruin – na 
goed voorbereidend werk door Tjar-
da Schrama en Loulou van de Kas-
teele met een mooie backhandslag 
haar tweede doelpunt te scoren. Na 
19 minuten wist Willemijn, wederom 
door een goede voorbereiding van 
Loulou voor de derde keer het doel 
te vinden. 
Na 21 minuten werd het 4-1 door 
een backhandschot van Sophie Tijs-
sen hoog in de hoek van de goal. 
Dames 1 van Qui Vive is dit sei-
zoen versterkt door Willemijn de 
Bruin en Michelle Karemaker, twee 
oud-speelsters die naar Qui Vive te-
ruggekeerd zijn nadat ze een paar 
jaar bij een andere club hebben ge-
speeld. Daarnaast werd de selectie 
uitgebreid met drie nieuwe speel-
sters: Amy van der Ham uit Nieuw-
koop, Loulou van Kasteele die vo-
rig jaar nog bij Enschede speelde en 
Marije Spaargaren die de overstap 
vanuit de junioren maakte. Hier-
door kan het team dat vorig jaar al 
steeds sterker ging spelen, het ko-
mende seizoen vol vertrouwen tege-
moet zien.

Uithoorn - De jeugdroeiers van Mi-
chiel de Ruyter zijn zondag met 6 
medailles teruggekeerd van wed-
strijden bij de Purmerender Roei-
vereniging de Where. Vooral Tanisha 
Franke was erg succesvol met 2 eer-
ste plaatsen en een tweede plaats.

Tanisha veroverde individueel in de 
Skiff een 2e plek in de categorie 
meisjes 14 en een 1e plaats overall 
op de ergometer. Samen met Ma-
rit Naddeo haalde zij in het num-
mer dubbeltwee meisjes 14 de eer-
ste plaats. De 5e plaats in dat num-
mer was voor Lotte Tolenaars en 
Jasmijn Kleinendorst. Jasmijn, die 
voor het eerst startte op een wed-
strijd en nog maar 4 maanden roeit, 
werd verrassend 3e bij de meisjes 
13 Skiff, terwijl Marit in dat nummer 
de 2e plaats opeiste in een recht-
streeks duel met de latere num-
mer 1. Lotte kwam in de Skiff uit 
in het meisjes 12 veld en kon aan 
het einde een bronzen medaille in 

ontvangst nemen. De enige jongen 
die uitkwam voor MdR, Herman de 
Haan, haalde in een groot en sterk 
jongens 16 Skiff veld de 5e plaats. 
Omdat zijn vaste maatje in de dub-
beltwee er niet bij kon zijn, hoefde 
hij maar een keer over de baan.

Terugkijkend op de wedstrijd kon 
coach Jacco Tolenaars niet meer 
dan tevreden zijn. “Als je bedenkt 
dat we de trainingen nog maar net 
weer hebben opgepakt na de va-
kantie, is het resultaat helemaal top. 
We zijn pas dit jaar weer begonnen 
met het wedstrijdroeien na een paar 
jaar stilte en we staan gewoon op 
het podium bij bijna alle meisjes-
nummers bij de jeugd. Voor Jasmijn 
was dit haar eerste wedstrijd, terwijl 
ze nog maar 4 maanden roeit, dat 
is een geweldig resultaat. De jeugd-
groep groeit behoorlijk, dus mis-
schien dat we volgend jaar ook bij 
de jongens en misschien de junio-
ren wat kunnen gaan betekenen.”

Uithoorn - De Ronde van Uithoorn 
is super verlopen. Was het nog erg 
nat toen ‘s morgens de voorbe-
reidingen van start gingen. Later 
kwam de zon en zijn de wedstrijden 
op een paar druppels na droog ver-
reden. Hierdoor was er leuke publie-
ke belangstelling van de aanwonen-
de. Met stoelen zaten de mensen op 
de stoep, drankje erbij, praatje met 
de buren en de plaatselijke favorie-
ten werden soms luidkeels aange-
moedigd. De wedstrijden waren pit-
tig door de 2 S-bochten, waardoor 
het bij alle wedstrijden op een lint 
ging en nergens een compleet pe-
loton finishte. 
Bij de 60+ werd er gereden om de 
Theo Oudshoorn bokaal. Het deel-
nemersveld was jammer genoeg 
niet zo heel groot, maar er was wel 
een mooie strijd. Helaas zaten Leen 
en Guus niet bij de ontsnapte ren-
ners en moesten zij in de achter-
volging. Uitslag 60+: 1 Fred de Kin-
kelder, 2 Gerrit Kleiveld, 3 Robert 
Kroep, 11 Guus Zantingh, 18 Leen 
Blom. 

Bij de 50+ ging de overwinning naar 
Frank Nijssen uit Haarlem, die later 
op de dag ook nog de sportklasse 
meereed en daar 6e werd! 
Bij de nieuwelingen al vroeg in de 
wedstrijd een ontsnapping van Nils 
Eekhoff. Hierachter een achtervol-
gend peloton, met Jeroen van Goor 
uit Wilnis, die toch niet konden 
voorkomen dat de voorsprong van 
Nils langzaam steeds groter werd. 
Helaas werd de wedstrijd iets inge-
kort vanwege een ernstige valpartij 
van onze Jeroen en de ambulance 

die het parcours op moest. Geluk-
kig zijn de berichten vanuit het zie-
kenhuis positief en mocht Jeroen 
weer naar huis. De winst ging ver-
diend naar Nils Eekhoff uit Rijsen-
hout voor Lars van de Berg uit de 
Meern en Thimo Kroeze uit Koog 
aan de Zaan. Bart de Veer eindigde 
op plaats 21. 
Bij de sportklasse bleven er nog 
maar 5 renners in de strijd nadat 
de gedubbelde eruit gehaald wa-
ren, waaronder Harry van Pierre uit 
de Kwakel die afgelopen week alles 
in het werk had gesteld om zijn li-
centie tijdig in huis te hebben. De 
overwinning ging naar Brian Burg-
graaf uit Velserbroek die zijn kleine 
voorsprong op de vier andere ren-
ners kon vasthouden. Brian had in 
2010 en 2011 ook al de ronde van 
Uithoorn gewonnen. De winnaar 
van 2012, Laurens Koster uit Oegst-
geest, werd nu 2e voor Nick Toonen 
uit Lisse. Voor Harry net geen podi-
umplaats, maar wel sterk gereden 
en een vierde plaats. Harry had ook 
de grootste supportersgroep langs 
het parcours staan. Alle deelne-
mers, aanwonende, EHBO, vrijwil-
ligers en sponsors worden hartelijk 
bedankt voor het laten slagen van 
de ronde van Uithoorn.

Tijdrit Dommelen
Op 7 september heeft Stijn Ruij-
ter (categorie 6) de landelijke tijdrit 
van Dommelen gereden. Wielerver-
eniging de Kempen had een mooi 
rondje uitgezet door de Brabant-
se maïsvelden. Stijn reed naar een 
derde plaats op slechts 0,4 seconde 
van de nummer 2. 

Willemijn de Bruin werd door haar teamgenoten uitgeroepen tot ‘woman of 
the match’.

De Kwakel - afgelopen zaterdag 7 
september konden de meiden van 
KDO B1 met gloednieuwe shirts het 
voetbalveld van Roda ‘23 betreden. 
In de nieuwe shirts, gesponsord door 
Poldersport zaten de meiden lekker 
in hun vel. In aanwezigheid van spon-
sor Astrid Blommestijn - die ook rij-
dienst had- werd met maar liefst 
0-11 gewonnen van de Bovenkerkse 
dames. Een mooie start in de fraaie 
nieuwe shirts.

Regio - Jongstleden zaterdag heb-
ben de duiven van de duivenlief-
hebbers van PV Rond de Amstel 
hun op één na laatste vlucht van dit 
seizoen afgewerkt. Het was de vier-
de vlucht van de natourcompetitie. 

De duiven werden gelost in het Bel-
gische plaatsje Ronguieres, dit ligt 
vlak bij Nijvel op een afstand van 
ong. 187 km. van onze regio. De 
duiven werden gelost om 10:35 uur 
met Zuid-Westen wind en lichte tot 
zware bewolking. Desondanks von-
den de duiven vlot hun weg naar 
huis, waarbij de snelheden oplie-
pen tot boven de 90 km. p/uur. Het 
werd Hans Half uit Amstelhoek die 
net als vorige week als eerste een 
duif op zijn hok zag landen, dit was 
om 12:33 uur, wat betekende dat 
de “98” ruim 94 km. p/uur had ge-
vlogen. Met deze mooie prestatie 
plaatste ze tevens haar 2e overwin-
ning achter haar naam. nadat ze vo-

rige week ook al 2e geworden was 
heeft haar baas dan ook grote ver-
wachtingen voor een mooie toe-
komst voor haar. In rayon F waar 
2267 duiven aan de start stonden 
eindigde ze als 51e. Tweede werd 
Ron den Boer uit Uithoorn en der-
de werd Hennie Pothuizen uit Vin-
keveen. Aankomende zaterdag vlie-
gen de duiven hun laatste vlucht 
vanuit Nijvel waarna de eindstan-
den opgemaakt kunnen worden en 
de duifkampioenen en de kampioe-
nen gehuldigd kunnen worden.

De volledige uitslag:
1. Hans Half, Amstelhoek
2. Ron den Boer, Uithoorn
3. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
4. Martin Bosse, Uithoorn
5. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
6. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
7. Piet van Schaik, Uithoorn
8. Theo Vlasman, Uithoorn
9. Darek Jachowski, Mijdrecht

Duivensport 
“PV Rond de Amstel”

Regio - Het vierde kanopoloteam 
van Michiel de Ruyter heeft op zeer 
overtuigende wijze het Zwetplas-
serstoernooi te Wormer gewonnen. 
In de finale werd streekgenoot ka-
novereniging de Ronde Venen ver-
slagen. Het is voor het team de eer-
ste toernooizege in de derde klas-
se. Aan het toernooi deden maar 
liefst vijftien teams mee in de der-
de klasse. Op zaterdagochtend kon 
MdR lekker inkomen, van thuisteam 
Zwetplassers werd met 18-1 ge-
wonnen. Iedereen kon lekker speel-
minuten maken en doelpuntjes 
meepikken. De twee tegenstanders 
die volgden, waren van iets zwaar-
der kaliber maar moeten normaal 
gesproken geen probleem zijn. Toch 
werden het twee lastige wedstrijden 
(4-3 winst tegen Rijnland senioren 
en zelfs een verlies tegen Hydro-
nauten). Gelukkig plaatste het team 
zich wel voor de volgende ronde. In 
de winnaarspoule was er weder-
om een opwarmwedstrijd (7-0 te-
gen Groningen) maar die kreeg dit-
maal wel een goed vervolg. Rijnland 
B, waarmee het team in de nationa-
le competitie een derde plaats deelt, 

werd met 8-2 van de mat geveegd. 
De finale werd een derby: MdR uit 
Uithoorn tegen kanovereniging de 
Ronde Venen. 
De eindstrijd werd nooit een ech-
te strijd. In de rust stond het dank-
zij krachtig pressiespel van MdR al 
7-0 en die score verdubbelde de 
ploeg in de tweede helft: 14-0. Een 
ongekende uitslag voor een finale. 
Het spel van MdR verbeterde met 
het toernooi. Dat komt door de uit-
zonderlijke fitheid (het team doet 
het hele jaar door aan conditietrai-
ningen) en een goede speelstijl. Op 
verzoek van de spelers zelf, wordt 
er vroeg druk gezet (1-2-2 verdedi-
ging) en zo weten de fitte en snel-
le spelers de bal binnen no-time van 
de tegenstanders af te pakken. 

MdR J gaf in twee wedstrijden een 
voorsprong weg en heeft nog dus 
nog genoeg verbeterpunten om aan 
te werken. Het team eindigde op de 
14e plaats. Over anderhalve week 
vindt het NK plaats in Den Haag. Als 
MdR D de goede vorm kan vasthou-
den, zal het team zeker bij de kam-
pioenskandidaten horen.

Michiel de Ruyter laat 
niets heel van Ronde Venen

Poldersport 
sponsort 

KDO mb1

De Kwakel - Bij KDO dag kunnen 
senioren fit worden en blijven. In 
het lesrooster staan 2 lessen speci-
aal voor senioren. 
Op woensdagmorgen van 9.00 uur 
tot 10.00 uur is er senior-fit o.l.v. Ly-
dia de Rijk. Wilt u weer lekker in be-
weging komen, maar hoeft het al-
lemaal niet zo serieus? Bij seniorfit 
zit u dan goed; een groepsles voor 
mannen en vrouwen waarin gym-
nastiek en spel worden gecombi-
neerd. Tijdens de gymnastiek wor-
den de spieren getraind en tijdens 
het spel de conditie. Bij beide ko-
men ook de lachspieren aan bod.“ 
Het is heel gezellig” puft een van 
de deelnemers, ”maar er wordt wel 
flink gewerkt hoor!” Ook al hebt u 
lang niet gesport u kunt altijd mee-
doen. De groep bestaat uit een aan-
tal mannen en vrouwen in de leef-
tijd van ongeveer 50 tot 75 jaar.
Op donderdagavond van 20.30 tot 
21.30 is er fit+ o.l.v. Nancy de Swart. 
Deze groep bestaat uit vrouwen 
vanaf ongeveer 50 jaar t/m ruim 80 
jaar. Men begint met een aantal oe-
feningen op de plaats en daarna 
worden op een aerobics matje de 
buik, been en bil spieren getraind 
op een niveau die per persoon pas-
send is. Er wordt op muziek gesport 
en onderling hebben de dames het 
erg gezellig.

KDO dag heeft nog meer lessen op 
het lesrooster staan waaraan de wat 
ouderen onder ons ook prima mee 
kunnen doen. Denk bijvoorbeeld 
aan:
Pilates op maandag van 21.00 uur 
tot 22.00 uur en op donderdag van 
18.30 tot 19.30 uur. Pilates richt zich 

op het verbeteren van de lichaams-
houding, bewegingstechniek en de 
ademhaling. Strakker in je vel li-
chamelijk en geestelijk. Bewegen 
en ademen worden met elkaar ver-
enigd. Het lichaam werkt als een 
geheel, als een goed geolied appa-
raat met onderdelen die goed op el-
kaar zijn afgestemd om tijdens het 
sporten en in alledaagse situaties 
voor een efficiënt gebruik van het li-
chaam te zorgen. 
Yoga op vrijdagavond van 19.30 
uur tot 20.30 uur; Yoga zorgt voor 
een prettige ademhaling, een soe-
pel en ontspannen lichaam en een 
goede conditie.  Deze Yoga vorm is 
geschikt voor iedereen, vrouwen, 
mannen, jong of oud, je kunt  deze 
Hatha Yoga altijd beoefenen ook als 
je nog nooit Yoga hebt gedaan. Het 
vermindert stress. Ontspanning is 
iets dat je kunt leren. Hierdoor zal je 
ervaren dat je beter in balans bent 
met jezelf en je omgeving.
Bent u nog lekker fit dan kunt u ook 
naar de Bodyshape op maandag 
10.15 uur tot 11.15 uur 
Een les waarbij we beginnen met 
een warming up zodat de spieren 
opwarmen en het lichaam zich gaat 
voorbereiden op een uurtje lekker 
bewegen. Gevolgd door ongeveer 
20 min. intensiever bewegen, geen 
moeilijk te volgen passen, wel ge-
noeg uitdaging om het leuk te hou-
den. Daarna het spierversterkend 
gedeelte waarin alle grote spier-
groepen, en afgewisseld ook de 
kleine, getraind worden. Als afslui-
ting een cooling down waarbij de 
gebruikte spieren gerekt worden en 
het lichaam terug gebracht wordt 
naar een toestand van ontspanning. 

Senioren worden en 
blijven fit bij KDO dag
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ECHT HOLLANDSE SFEREN
OP OPENINGSFEEST OBS DE KAJUIT

Uithoorn - Op vrijdagmiddag 6 september was het weer zover: de offi ciële aftrap van het nieuwe schooljaar, die bij OBS De Kajuit altijd plaatsvindt met een openingsfeest. Dit jaar stond het feest in het teken van ‘Ik hou van Holland’. Van-af vier uur ’s middags konden alle leerlingen zich vermaken met echt oud-Hollandse spelletjes zoals sjoelen en ezeltje prik. Ou-ders en medewerkers konden onder het genot van - typisch Ne-derlandse - hapjes en drankjes met elkaar bijpraten over de ge-noten vakantie en natuurlijk over de plannen voor het komend schooljaar. Zelfs het weer hield zich keurig aan het thema ‘Hol-land’: af en toe zweefde er een fl inke regenbui over het school-plein, maar dat mocht de pret niet drukken. Nadat sjoelbakken, schminkgereedschap en de knutseltafel in allerijl door een aantal ouders naar binnen waren gesjouwd, feestte het gezelschap ge-woon door. Hoogtepunt van de avond was natuurlijk de verloting van de kunstwerken die de kinderen per groep met elkaar hadden geknutseld. Het bleef nog lang onrustig op het schoolplein van De Kajuit, maar om acht uur luidde directeur Jan Blom toch echt de bel voor de laatste ronde. Waarna personeel, leerlingen en ouders van OBS De Kajuit weer terug kunnen kijken op een gezellig en geslaagd openingsfeest.
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Zondag a.s Wielertoernooi 
bij WTC De Amstel

Uithoorn - Wielerclub WTC De 
Amstel organiseert komende zon-
dag op de “Peter Postbaan” aan de 
Startbaan in Amstelveen het La-
gerberg Jeugdtoernooi. Dat bete-
kent de hele dag jeugdwedstrijden 
voor jonge renners en rensters van 
8 tot 14 jaar. Voor de renners van 
WTC De Amstel is het een thuis-
wedstrijd waarin ze uiteraard hun 
beste beentje voor willen zetten. 
De Amstel heeft in verschillende 
leeftijdscategorieën kanshebbers 
voor de zege, zoals o.a. de Am-
stelveners Daniël Hoekstra, Enzo 
Leijnse, Julia van Ravenzwaaije en 
Ruben van der Pijl. Na de Jeudgd-

wedstrijdne is er een wedstrijd 
voor Dames vanaf 15 jaar. De-
ze wedstrijd gaat over 40 ronden 
en is de afsluitende wedstrijd van 
het Rechtstaete-klassement, een 
overkoepelend klassement over de 
Rondes van Amstelveen en Ouder-
kerk aan de Amstel die eerder in 
het seizoen gehouden werden. Ni-
na Buysman uit Enkhuizen heeft 
de leiding in dat klassement, maar 
Julia Evers en Femke Markus van 
de thuisclub staan op de 5e en 6e 
plaats ook hoog geklasseerd. De 
Jeugdwedstrijden starten om 10.00 
uur; de Dameswedstrijd vangt aan 
om 15.00 uur.

De Kwakel - Na een acht weken-
lange voorbereiding stond voor het 
tweede van KDO afgelopen zondag 
de eerste competitiewedstrijd op 
het programma. 

Zonder een waslijst aan geblesseer-
den, mocht de ploeg van trainer Ri-
chard van Dijk direct proberen om 
drie punten te pakken in de thuis-
wedstrijd tegen het gepromoveer-
de NFC/Brommer.  In de beginfa-
se van de wedstrijd kwam NFC zeer 

sterk uit de startblokken en wist uit 
de eerste twee kansen gelijk snel 
te scoren, waardoor KDO na twin-
tig minuten spelen met 0-2 achter-
stond. Een flinke domper voor de 
Kwakelaars, maar naarmate de eer-
ste helft vorderde kwam het twee-
de beter in de wedstrijd. Vlak voor 
rust werd het hiervoor beloond door 
een doelpunt van Marco Rijbroek, 
1-2. In de tweede helft ging KDO 
vol op jacht naar de felbegeerde 
gelijkmaker, kwam ook erg dichtbij, 

maar gescoord werd er helaas niet. 
In de 80e minuut deed NFC dit wel 
uit één van de spaarzame uitvallen, 
zodat de ploeg uit Amstelveen met 
1-3 voor kwam te staan. Dit bete-
kende uiteindelijk ook de einduit-
slag. Een teleurstellende start voor 
het tweede, volgende week is er ge-
lukkig wel een kans op revanche als 
de ploeg om 11:30 uur in en tegen 
Abcoude speelt. Abcoude 2 verloor, 
net als KDO, haar eerste wedstrijd, 
namelijk met 2-0 van Hercules.

KDO 1 maakt na rust gehakt 
van Amstelveense Nautilus
De Kwakel - Na een qua resulta-
ten prima verlopen voorbereiding, 
speelde het team van Raymond de 
Jong op zondag 8 september de 
eerste competitiewedstrijd van het 
seizoen. Het Amstelveense Nauti-
lus kwam namelijk op bezoek aan 
de Vuurlijn en op voorhand zou een 
overwinning zeer welkom zijn in het 
Kwakelse kamp. Van meet af aan lie-
ten de ervaren Amstelveners echter 
zien het duel niet uit de weg te gaan 
deze middag. Na een paar minuten 
spelen werd doelman Peter Onder-
water fors onderuitgehaald door een 
Amstelveense aanvaller en de speler 
kreeg hiervoor direct een gele kaart.
KDO gaf vervolgens veel druk voor-
uit op de opbouw van Nautilus, die 
zich hier moeizaam tegen konden 
wapenen. Toch waren de bezoe-
kers na een kwartier spelen dichtbij 

de 0-1, maar een afstandsschot ver-
dween op de bovenkant van de Kwa-
kelse lat. Tot groot genoegen van het 
thuispubliek wist Mathijs van Rijn in 
de 25e minuut KDO op voorsprong 
te brengen. Een schot van Bobby 
Uitermarkt kon ternauwernood ge-
keerd worden door de Amstelveen-
se doelman. Uit de daaropvolgende 
rebound was Mathijs alert en schoot 
de bal vanaf links bekwaam bin-
nen, 1-0. Dit gaf de Kwakelse ploeg 
zeker een boost en hierna werd er 
nog meer gezocht naar de ruim-
te achter de verdediging van Nauti-
lus. Vlak voor rust werd Mathijs van 
Rijn neergelegd in het zestienmeter-
gebied en kreeg hiervoor een penal-
ty. Joeri Stange ging achter de bal 
staan en schoot koelbloedig de bal 
laag in de rechterhoek, 2-0, wat ook 
de ruststand was.

Voetballen
Nautilus wilde in de tweede helft 
graag blijven voetballen, waardoor 
zich op- en neergaande wedstrijd 
ontspon, waarbij KDO duidelijk de 
bovenliggende partij bleek te zijn. 
In de 50e minuut schoot Joeri Stan-
ge na een knappe individuele actie 
de 3-0 tegen de touwen. Vijf minu-
ten later was de hardwerkende Jelle 
de Jong met een hard schot dichtbij 
de 4-0, maar zijn inzet kwam op de 
kruising terecht. Nadat Sven Vlas-
man in de 57e minuut Mathijs van 
Rijn met een slimme steekbal één 
op één op de keeper zette, maak-
te Mathijs zijn tweede doelpunt van 
de middag, 4-0. Een kwartier voor 
tijd wist invaller Menno Lingeman 
bij zijn eerste balcontact de 5-0 bin-
nen te schieten na goed voorberei-
dend werk van Joeri Stange. Die-

Valse start competitie 
KDO 2 tegen efficiënt NFC

Uithoorn - Afgelopen vrijdag was 
de start van non-stop elfsteden-
tocht voor kanoërs. Er deden 33 
deelnemers mee, drie daarvan van 
kanovereniging Michiel de Ruyter: 
Nico van Baren, Harold Duikersloot 
en Mattijn Vroon. Doel van deze 
jaarlijkse tocht is in een zeekajak 
langs alle elf de steden van Fries-
land te varen, binnen 36 uur, zon-

der overnachting. Na de ‘Le Mans’ 
start lagen Harold en Mattijn direct 
op kop. Helaas moesten zij na vijf 
kilometer deze koppositie opgeven 
aan het team van Ben en Bouke die 
in 2010 de snelste tijd ooit hadden 
neer gezet. Het was die vrijdag bij-
na tropisch en dat hindert sportieve 
duur prestaties. Na dertig kilometer 
trapte Harold zijn linker voetensteun 

stuk. Dit peddelt erg vervelend om-
dat je de trekkracht van je peddel 
niet goed op de boot kunt overbren-
gen maar ook omdat de stuurin-
richting die met de voeten bediend 
wordt daarmee onbruikbaar was.

Voetsteun
Bij de eerste stempelplek te Dok-
kum kon de voetsteun niet gere-

Persoonlijk record MdR-
vaarders in elfstedentocht

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 6 
september opende Legmeervogels 
1 het seizoen met een thuiswed-
strijd tegen de Reigers uit Vianen. 
En dat deed de thuisclub met suc-
ces. Beide teams begonnen sterk 
aan de wedstrijd. Het spel ging op 
en neer en er werden aan beide 
kanten kansen gecreëerd. De Rei-
gers opende de score na een goed 
benutte kans. Legmeervogels is ge-
waarschuwd. En dat lieten zij mer-
ken. Niet veel later bracht de jarige 
Mels Bos de vogels terug in de wed-
strijd. Ibrahim El Ahmadi zette met 
een mooie pass Mels Bos vrij voor 
het doel. Legmeervogels ging door 
en creëerde opnieuw grote kan-
sen, maar de doelman van de Rei-
gers was alert en hield zijn ploeg op 
de been. Waar de bal er aan de ene 
kant niet in viel, viel hij er even later 
aan de andere kant wel in. Een dis-
cutabele beslissing van de scheids-
rechter, die na eigen inzien een 
overtreding zag in het doelgebied 
van Legmeervogels. De bal ging 
op de stip. De Reigers kwamen op-
nieuw op voorsprong en vergrootte 
later de tussenstand naar 1-3. Leg-
meervogels wist dat het alles moest 
geven wilde ze terug komen. 

Vrije goals
En dat deden ze ook. Door twee vrije 
goals van Ibrahim El ahmadi boog 
Legmeervogels de tussenstand te-
rug naar 3-3. Na de gelijkmaker 
kwamen de vogels steeds meer in 

het spel. Een inzet van Ibrahim el 
Ahmadi leek naast te gaan, maar 
een oplettende Sjors de Hollander 
kwam achter de verdediging van-
daan en schoot de bal met een cor-
recte sliding in het net 4-3. De druk 
werd hoger en dat was aan alles en 
iedereen te merken. De tegenstan-
der die onderling met elkaar op de 
vuist gingen. De scheidsrechter die 
onnodige gele kaarten uitdeelden. 
Zo kwamen wij met een man min-
der te spelen en de tijd tikte door. 
De Reigers profiteerde van de man 
meer situatie en scoorde de gelijk-
maker 4-4. “vooruit en druk zet-
ten op de helft van de Reigers” dat 
schreeuwde Legmeervogels coach 
Guus Rutgers naar zijn mannen. 
Een snelle counter van Legmeer-
vogels. Een strakke slingerworp op 
Robin Oussoren die de bal binnen 
schoot. doelpunt 5-4 de eerste zege 
was een feit. Tenminste dat werd er 
gedacht met nog een kleine minuut 
op de klok. Echter dacht de scheids-
rechter er anders over. Het was toch 
echt tijd. De reigers kregen nog een 
paar grote kansen. Maar doelman 
Patrick Brouwer keepte een uitste-
kende wedstrijd. Bij zijn laatste in-
zet liep er een speler door, die het 
nodig vond nog een elleboog stoot 
uit te delen. De scheidsrechter floot 
hier niet voor, maar zag dat het dan 
toch echt tijd was. De eerste 3 pun-
ten zijn binnen. Volgende week 
speelt Legmeervogels uit tegen Al-
len Weerbaar in Bussum.

Sterk Legmeervogels 
opent seizoen met zege

De Kwakel - Na een zeer zomer-
se vakantie hebben de leden en het 
kader van KDO handbal alle hand-
balactiviteiten weer hervat. Trainin-
gen, wedstrijden en de organisatie 
van diverse activiteiten zijn in vol-
le gang. 

Vanwege de vroege aanvang van de 
competitie zijn de trainingen van de 
dames senioren en de A-jeugd in 
augustus alweer van start gegaan. 
De eerste competitiewedstrijden 
van de selectie zijn met wisselend 
succes verlopen: de dames 1 won 
vorig weekend overtuigend van ZSC 
(Zandvoort) maar verloor dit week-
end met eveneens een groot doel-
puntenverschil van Vido (Purme-
rend). De A1 speelde een spannen-
de eerste wedstrijd tegen Zeeburg, 
en verloor nipt met 25-20. Vanaf 
aankomende week gaan de dames 
en A jeugd zich met de wekelijkse 
binnentrainingen weer voorberei-
den op het zaalseizoen. De jeugd 
is na de zomervakantie weer be-
gonnen met trainen op het buiten-
veld bij KDO. Een nieuwe leeftijds-
indeling bij het Nederlands Hand-
bal Verbond zorgde ook voor nieu-
we teamsamenstellingen bij KDO. 
Met wisselend succes: de E1 en D2 

wonnen en de E2 en D1 verloren 
hun wedstrijd. 

Grote clubactie
De jeugdleden van KDO handbal 
dragen de komende tijd hun steen-
tje bij aan de clubkas door de ver-
koop van loten van de Grote Club-
actie. 80 procent van de opbrengst 
komt ten goede aan KDO Handbal; 
lotenkopers kunnen mooie prijzen 
winnen met de actie. 

Schoolhandbal
Naast de reguliere wedstrijden en 
trainingen vindt aankomende we-
ken ook het schoolhandbaltoer-
nooi plaats bij zowel Legmeervo-
gels als KDO. Teams met kinderen 
van groep 3 t/m 8 van de Uithoornse 
en Kwakelse basisscholen strijden 
op woensdagmiddag 11 en 18 sep-
tember om de eer van hun school 
op de handbalvelden! Ruim 40 kin-
deren hebben afgelopen woens-
dag al kunnen oefenen tijdens de 
schoolhandbaltraining die KDO or-
ganiseerde in samenwerking met 
de combinatiefunctionarissen. Meer 
informatie over deze actieve hand-
balvereniging is te vinden op www.
kdo.nl/handbal of per mail op te 
vragen via handbal@kdo.nl.

Handbalseizoen KDO in 
volle vaart van start

pareerd worden maar wel worden 
‘gestut’ tegen het achterschot met 
een blok hout en een vol ½ liter 
blik bier. Vlak voor de tweede stem-
pelpost te Leeuwarden trapte Ha-
rold ook die kapot waarop het bier 
zijn kajak in spoot. Direct door de 
volgploegen tot bierboot gedoopt 
daar zijn kajak stonk als een bier-
brouwerij. Bij de derde stempel-
post te Sneek bleken de concurren-
ten te veel kruit te hebben verscho-
ten zodat ze een langere pauze no-
dig hadden als zij berekend had-
den. Het tijdverschil was nog maar 
6 minuten en dat op 100 kilometer. 
Er kon nog veel gebeuren.   Harold 
interesseerde zich niet echt voor de 
tijden van de kopploeg want zoals 
hij zei: ,,Het moet vooral leuk blij-
ven en ik ga me niet kapot varen”. 
Of het aan de twee vallende ster-
ren lag waarbij onze heren wel wat 
gewenst hadden of de eerste ploeg 
waarvan iemand zich kapot had ge-
varen, weten we nooit zeker. Maar 
bij de laatste stempelpost voor de 
finish was van dat eerste team de 
voorvaarder zo geblesseerd dat hij 
na 190 kilometer niet meer in staat 
was om rechtop in zijn kayak te zit-
ten en die laatste 10 kilometer te 
varen. Harold en Mattijn hoefden 
het overgebleven 1e teamlid offici-
eel niet te accepteren in hun ploeg 
maar het blijft sport en je helpt el-
kaar waar mogelijk. Alleen varen is 
door de wedstrijdleiding niet toege-
staan omdat je oververmoeid kan 
raken, over grote meren vaart en je 
bij het onderwater wakker worden 
een maatje cruciaal is.

Dus gedrieën gingen ze na een kor-
te pauze op naar de finisch waar 
een warm onthaal was. Het record 
van 2010 is niet verbroken maar 
alsnog met iets meer als 25 uur een 
2e beste tijd ooit en voor hen een 
Persoonlijk Record voor deze MdR 
heren.

zelfde Joeri Stange maakte even 
later zelf de 6-0. Klein smetje op, 
de voor de rest uitstekende twee-
de helft, was het tegendoelpunt in 
de 85e minuut van Nautilus. Uit een 
afstandsschot stuiterde de bal over 
Peter Onderwater heen, waardoor 
het 6-1 werd. Toch was het slotak-
koord weer voor KDO en voor wie 
anders dan de deze middag zeer op 
dreef zijnde Joeri Stange. Op aan-
geven van Sven Vlasman, wist Joeri 
zijn vierde treffer van deze middag 
te maken, waarmee uit de einduit-
slag 7-1 werd.

Kop
Door deze riante overwinning staan 
de Kwakelaars direct op kop in het 
klassement. 
Volgende week wacht de eerste 
echte testcase als KDO in Amster-
dam tegen De Meer gaat spelen. 
De Meer, al twee jaar op rij steevast 
in de subtop acterend van de vier-
de klasse, wist hun eerste wedstrijd 
met 0-3 te winnen in Aalsmeer te-
gen RKAV. De wedstrijd begint om 
14:00 uur en wordt gespeeld op 
sportpark Drieburg.

Fietsspektakel rondom de 
Stellingmaand
Uithoorn - Afgelopen zaterdag na-
men in totaal bijna 450 fietsers deel 
aan de fietstoertocht over de Stel-
ling van Amsterdam. Het ‘Rondje 
Stelling’ van de UWTC werd weder-
om een daverend succes door het 
mooie weer en de fantastische ver-
zorging bij diverse forten langs de 
route. Wethouder Jeroen Verheijen 
gaf in de vroege ochtend van zater-

dag 7 september bij het clubgebouw 
aan de Europarei het startsein voor 
de twee afstanden die de Uithoorn-
se Wielerclub rond de stad Amster-
dam had uitgezet. Met een ludieke 
openingsact liet de wethouder van 
Sport zich door fietsbarbaren over-
halen om op een ouderwetse fiets 
als eerste de poort uit te rijden ge-
volgd door honderden deelnemers 

aan de afstanden van 85 km of 170 
km over de Stelling van Amsterdam.
Stellingmaand
Rondje Stelling is de eerste officië-
le fietstocht over het Unesco-mo-
nument. De organisatie spreekt 
van een knallend succes voor deze 
tweede editie van de fietstocht. De 
reacties van de deelnemers zijn bij-
zonder positief met name over de 

aanvullende tweede afstand waar-
aan naast wielrenners ook veel re-
creanten deelnamen. 
De deelnemers konden de route via 
uitgezette pijlen volgen waarbij ook 
een overzichtskaart werd uitgereikt 
waarop zij in de loop van de stelling-
maand september de route, of de-
len daarvan, nog eens kunnen rijden 
en samen met het gezin een bezoek 
kunnen brengen aan de forten die 
hun poort in deze periode hebben 
geopend voor publiek. 
Alle deelnemers aan het Rondje 
Stelling werden verrast met een fol-
der over alle activiteiten in de maand 
september langs de Stelling van 
Amsterdam.

Jaarlijks op de kalender
Door de aansluiting van Rabobank 
regio Schiphol, de Gemeente Uit-
hoorn en De Stelling van Amster-
dam aan dit initiatief zet de Uit-
hoornse Wieler Trainings Club het 
komende jaar deze fietstoertocht 
wederom op de fietskalender.
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Uithoorn - Daar waar het in de 
voorbereiding een paar klaar een 
zeven-klapper was kwam het nu tot 
een regelrechte negen-klapper. 
JB1 ging vandaag de eerste van zijn 
vijf ‘finales’ aan. Vijf finales omdat 
de eerste plek in de voorcompetitie 
recht geeft op een plek in de mooie, 
uitdagende Super-B competitie. 
Een landelijk gespeelde competi-
tie net onder het hoogste competi-
tie jeugd niveau in Nederland. Deze 
voorcompetitie bestaat uit vijf weds-
tijden waarin Overbos, Castricum. 
Bennebroek, Athena en dus afgelo-
pen zaterdag Xenios de tegenstan-
ders zijn. De eerste 10 minuten wa-
ren krankzinnig met een zeer heen 
& weer golvend spelverloop. Begon 
met 1-0 voor Qui Vive waarna Xeni-

os zijn sterke start doorzette en de 
1-1 scoorde. Dit tegendoelpunt viel 
uit een mislukte opbouw op de lin-
kerflank van Qui Vive en snel uitge-
voerde combinatie over rechts van 
Xenios. Dit doelpunt gaf de uit-spe-
lende ploeg direct moed. Qui Vive 
JB1 leek echter wakker geschud en 
scoorde direct vanuit het midden-
uit nemen van de bal. 2-1. Het werd 
binnen een minuut nog erger voor 
Xenios. Nadat Xenios midden-uit 
hadden genomen scoorde Qui Vive 
door snel handelen de 3-1. Deze tik 
kwam Xenios niet meer te boven en 
na een 4-1 rusttstand liep Qui Vive 
in de 2e helft uit naar een 9-1 eind-
stand. De eerste competitiewed-
strijd zit erop met de 2 uitblinkers, 
Wisse Rutgers en Emiel Spaargaren.

Qui Vive JB1 weer de 
volle winst

Uithoorn - Legmeervogels hebben 
dan wel een punt overgehouden 
aan het duel tegen een mogelijke ti-
telkandidaat in de 2e klasse B de FC 
Weesp. Maar met een beetje geluk 
zou dit zo maar drie punten zijn ge-
weest als de leidsman op zijn eigen 
waarneming was afgegaan en zich 
niet had laten beïnvloeden door zijn 
assistent scheidsrechter.
Het duel begint niet goed voor Leg-
meervogels. Binnen 60 seconden 
staat de 0-1 op het scorebord. Een 
vrije trap net buiten het 16-meter-
gebied. Spits Jesse van Huisstede 
van de gasten reageerde net even 
sneller als de verdediging van Leg-
meervogels en tikte de bal achter 
de kansloze Joey van de Wal tegen 
het nylon. Deze, deze snelle achter-
stand, is niet waar Legmeervogels 
bij de start van deze wedstrijd van 
had gedroomd. Maar goed, er zijn 
dan nog ruim 89 minuten om de-
ze achterstand weg te werken. Ge-
lukkig is de jonge ploeg van trainer 
Jack Honsbeek niet aangeslagen en 
gaat verder als of er eigenlijk niets 
is gebeurd. Het doorgaan doet Leg-
meervogels heel goed. Niet alleen 
met inzet maar ook met goed voet-
bal wordt er langzaam maar zeker 
een licht veld overwicht verkregen 
en moet de doelman van FC Weesp, 
Arno Copier vol aan de bak om Leg-
meervogels van de gelijkmaker af te 
houden. Zo ook tot twee maal toe 
op een inzet van Alex Muller. Gezien 
het vertoonde spel van Legmeervo-
gels zou een gelijkmaker zeer ze-
ker verdiend zijn geweest. Toch is er 
nog even paniek in de verdediging 
van Legmeervogels als een verkeer-
de pas in de 11 minuut een gevaar-
lijke tegenstoot op levert maar goed 
ingrijpen van Joey v.d.Wal en de lat 
voorkomen dat de FC Weesp op een 
0-2 voorsprong zou komen.

Aktie
 In de 22ste minuut begint Laurens 
van der Greft aan een fraaie Aktie 
met gemak passeert hij zijn tegen-
standers en zijn inzet wordt keurig 
gepareerd, wel ten koste van een 
hoekschop. Deze levert in eerste in-
stantie niets op. Wel paniek in de 
verdediging van FC Weesp en een 
weer een hoekschop maar nu aan 
de andere kant. Alex Muller neemt 
deze hoekschop en het is dan de 
mee opgekomen Stefan van Grie-
ken die Legmeervogels met een 
kopbal naast de FC Weesp brengt 
1-1. Op deze gelijkmaker valt, gelet 
op het vertoonde spel van Legmeer-
vogels helemaal niets af te dingen. 
Dan zit er eigenlijk nog meer in 
maar schoten van Laurens v.d.Greft, 
Jordy de Groot en Alex Muller leve-
ren, mede door goed keeperswerk 
nog niet het gewenst resultaat op. 
Dan in de 44ste minuut passeert 
Jordy de Groot de doelman van FC 
Weesp met een fraaie lob het is dan 
Rowan Hogenboom die er nog ach-
teraan met een verdediger in zijn 
rug om nog voor de zekerheid het 
laatste tikje te geven. 2-1. In eer-
ste instantie keurt scheidsrechter 
van der haak deze treffer dan ook 

toe. Maar wordt er dan op geatten-
deerd dat de assistent scheidsrech-
ter een vlagsignaal heeft gegeven. 
Hij spoed zich vervolgens naar deze 
assistent en keurt dan deze treffer 
alsnog af. Talrijke spelers van Leg-
meervogels lopen naar de scheids-
rechter en gaan terecht vragen om 
uitleg. Terwijl de scheidsrechter nog 
volop in discussie is met spelers van 
Legmeervogels neemt de FC Weesp 
heel snel de toegekende vrije trap 
en weet, mede door dat heel Leg-
meervogels nog in discussie is met 
de scheidsrechter, en weet dan ook 
nog te score. Jaimy van Vliet is de 
maker van deze 1-2. Toen was even 
duidelijk mis en werd de leidsman 
wederom bestormd door de spelers 
van Legmeervogels. Hij kent de-
ze treffer van FC Weesp toe en in 
plaats van een verdiende 2-1 voor-
sprong kijkt Legmeervogels tegen 
een 1-2 achterstand aan. Bij bet 
verlaten van het speelveld geeft de 
leidsman al toe in de fout te zijn ge-
gaan. Maar daar heb je op dat mo-
ment erg weinig aan.
Na de rust gaat Legmeervogels 
door met het goed spel en weet ook 
dan een veldoverwicht op te bou-
wen en de 2-2 hangt dan al in de 
lucht. Toch blijft het ook oppassen. 
Door het opdringen van Legmeer-
vogels ontstaat er wat meer ruimte 
en zijn de counters die de FC Weesp 
zo nu en dan plaatst niet zonder ge-
vaar. Maar de verdediging van Leg-
meervogels geeft weinig meer weg. 
Na 20 minuten spelen in de tweede 
helft heeft Robin Oussoren de ge-
lijkmaker op zijn voeten maar zijn 
inzet gaat enkele centimeters naast 
het doel. Het kan, mede gelet op 
het goede spel van Legmeervogels, 
niet uitblijven dat de gelijkmaker 
gescoord gaat worden. Het is dan 
Laurens van der Greft die ziet dat 
de doelman van FC Weesp even te 
ver voor zijn doel staan en met een 
wel hele fraaie lob en via de onder-
kant van de lat verdwijnt de bal in 
het doel en is de zeer verdiende 2-2 
een feit. Met deze 2-2- stand op het 
scorebord wordt dan ook het eind 
gehaald. Zeer vervelend is dat in de 
allerlaatste minuut Kenneth van der 
Nolk van Gogh met een flinke enkel 
blessure van het veld is gedragen. 
Legmeervogels heeft bij zijn terug-
keer in de 2e klasse een hele goede 
indruk achter gelaten op het talrij-
ke aanwezig publiek. Het vertoonde 
spel van Legmeervogels geeft ook 
hoop op een positief resultaat voor 
het volgende duel dat uit is in Am-
sterdam-Sloten tegen Blauw Wit. 
Blauw Wit dat zijn eerste duel ver-
liest van SO Soest met 3-0 zal ze-
ker een geduchte tegenstander zijn. 
Maar Legmeervogels kan in het vol-
ste vertrouwen aan dit duel begin-
nen.
Opstelling Legmeervogels: Joey 
v.d.Wal, Dennis Rijnbeek, Kenneth 
van der Nolk van Gogh (90 Mitchell 
Verschut), Stefan van Grieken, Jordy 
Holt, Rowan Hogenboom, Alex Mul-
ler, Joey Sack (82 David Treur), Lau-
rens v.d.Greft, Jordy de Groot, Robin 
Oussoren (74 Mels Bos)

Legmeervogels krijgen
te weinig

De Kwakel - Hockeyvereniging Qui 
Vive organiseert zondag 15 septem-
ber een hockeyclinic van 11.00 – 
12.00 uur voor alle jeugd uit de re-
gio om eens kennis te maken met 
de hockeysport. Jongens en meis-
jes vanaf 4 jaar zijn vanaf 10.45 uur 
welkom. De aanwezige jeugd wordt 
op leeftijd ingedeeld en onder lei-
ding van ervaren trainers en be-
geleiders worden er spelletjes ge-
speeld waarbij de eerste beginse-
len van het hockey worden uitge-
legd en geoefend. Ook wordt er 
een partijtje gespeeld met een ech-
te keeper. Verder kunnen de kinde-

ren een broodje knakworst eten, li-
monade drinken en kijken naar een 
echte wedstrijd van dames 1. Deze 
wedstrijd start om 12.45 uur. Voor 
dit evenement kunnen de kinderen 
een hockeystick van de club lenen. 
Ook zij er leden aanwezig die meer 
kunnen vertellen over de hockey-
sport en hockeyen bij Qui Vive.
Iedereen die het leuk lijkt eens een 
hockeyclinic te volgen is welkom. 
Het adres van Qui Vive is Vuurlijn 
30 in De Kwakel. Telefoonnummer: 
0297-562274. U kunt uw auto par-
keren op het parkeerterrein voor de 
ingang.

Hockeyclinic bij Qui Vive

Uithoorn - Op maandag 2 septem-
ber speelde de BVU de 1e ronde in 
de laddercompetitie. Dat niet-spe-
len in de zomer ook zijn voordelen 
kan hebben merkten Martin & Ma-
rineke. Na een zeer bridgearme zo-
mer was de batterij deze week goed 
opgeladen en lieten zij, met een 
topintegraal score van 62,31%, de 
rest van het veld ver achter zich. 
Op gepaste afstand werd kersver-
se clubkampioen Lia Guijt met ge-
legenheidspartner Greetje van den 
Bovenkamp 2e met 59,09%. Ineke, 
Elisabeth, Riki en Hans Geels deel-
den de 3e plaats met ook al zo een 
hoge score, 58,14%. In het door va-
kantie uitgedunde spelersveld haal-
den maar liefst 15 paren een sco-
re van boven de 50. Blijkbaar waren 
dit spellen die menigeen goed lag. 
Bep en John werden 5e met 57,58% 

en de nieuwe combinatie van To van 
der Meer met Bep Braakman deden 
ook zeer goede zaken door op de 6e 
rede te eindigen met 56,82%. Werd 
er deze keer nog ingedeeld groten-
deels aan de hand van de eindstand 
van vorig seizoen, volgende week 
volgt indeling volgens de echte lad-
derstand, waarin weer van alles mo-
gelijk is. De BVU speelt op maan-
dagavond van 19.45 tot 23.00 uur in 
de grote zaal bij de bar in sporthal 
de Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-
werkt 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.

Eerste trede van de ladder 
bij BVU

Uithoorn - Het was een lekker war-
me woensdagmiddag en om 16.00 
uur stonden ruim 40 kinderen in de 
startblokken om mee te doen met 
de training voor schoolhandbal. Vier 
trainers van KDO Handbal stonden 
met de materialen klaar om er een 
leuke les van te maken. Nadat de 
groepen waren verdeeld, was het 
tijd voor de oefeningen. Stuiteren, 
schieten, passen, alles kwam aan 
bod. Met rode hoofden genoten de 
kinderen tijdens de pauze van een 
snoepje en limonade. Na de oefe-

ningen was het tijd voor een wed-
strijdje. Welke regels gelden er bij 
schoolhandbal? Hoe werkt het sa-
menspelen het best? Waar moet je 
op letten? Na de training had KDO 
Handbal waterballonnen geregeld, 
want zo’n mooie dag kan je natuur-
lijk niet voorbij laten gaan zonder 
waterpret. De kinderen hebben erg 
genoten! KDO Handbal en de com-
binatiefunctionarissen sport Uit-
hoorn wensen alle kinderen een ge-
zellig en sportief handbaltoernooi 
toe!

Schoolhandbaltraining 
een succes 

De Hoef - De biljartclub De Hoef 
wil dit seizoen starten met een 
onderlinge competitie speciaal 
voor dames. 
Het is de bedoeling om zo veel 
mogelijk dames voor het biljart-
spel te interesseren. Vaak doet de 
echtgenoot aan deze sport maar 
nu wil de biljartclub zich speciaal 
op de dames gaan richten, die 

hier op welke manier dan ook, in-
teresse voor hebben. Zij zullen, 
of zij wel of niet de sport mach-
tig zijn begeleid worden om het te 
leren of als je al kan biljarten het 
nog wat beter te leren van een 
ervaren biljarter. Heeft u interes-
se bel dan met Hans van Eijk tel; 
0297 593 395 hij zal u graag ver-
der inlichten.

Damesbiljart in De Hoef

Prijsklaverjassen in De Springbok
De Hoef - Met ingang van za-
terdag 14 september start in het 
Dorpshuis De Springbok weer de 
klaverjas avonden, onder auspi-
ciën van de Biljartclub. De kaart-
avonden zijn op 14 sept, 12 ok-
tober, 26 oktober en vervolgens 
op elke tweede zaterdag van de 

maand. iedereen is van harte wel-
kom op deze gezellige avonden, 
breng u partner,vriend of vrien-
din mee om het nog gezelliger te 
maken, de organisatie zal voor de 
rest zorgen. Wij zien u graag van 
af 20.00 uur in de Springbok aan 
de oostzijde 61 a in De Hoef

Uithoorn - Na de succesvolle zo-
merdrives van Bridgevereniging 
De Legmeer ging op woensdag 4 
september de clubcompetitie sei-
zoen 2013-1014 van start. De eer-
ste 5 speelavonden wordt een lad-
dercompetitie gespeeld en de wed-
strijdleiding heeft daarbij gekozen 
voor een puntentelling volgens het 
Butlersysteem. Op de eerste avond 
waren alle lijnen door elkaar gehus-
seld, zodat sterk en zwak elkaar ont-
moette. De einduitslag van de eer-
ste speelavond liet weinig verrassin-
gen zien, veel van de gerenommeer-
de A-spelers eindigden in de top. Er 
deden woensdag 36 paren mee, van 
wie er slechts 15 eindigden met een 
positieve score.

Eerste 
De eerste plaats werd behaald door 
Jan Egbers en Ben Remmers met 35 
punten, gevolgd door Ben ten Brink 
met Jan Bronkhorst en Renske en 
Kees Visser met resp. 31 en 30 pun-
ten. Op de vierde plaats eindigden 

Wim Slijkoord en Francis Terra, 27 
punten, en vijfde werd het combi-
paar Ruud Lesmeister en Jaap Ken-
ter met 26 punten. De nieuwe com-
binatie Wil van der Meer en Ruud 
van der Peet eindigde keurig als 
zesde met 25 punten. De resteren-
de positieve uitslagen waren voor 
de paren Cobie Bruine de Bruin en 
Trudi Zandbergen, Tom de Jonge en 
Herman Vermunicht, allen 22 pun-
ten, André van Herel en Cora de 
Vroom, 20 punten, Gerda van Liemt 
en Els van Wijk, 16 punten, Joop van 
Delft en Frans Kaandorp, 13 pun-
ten, Hetty Houtman en Wim Röling, 
10 punten, Lidy Krug en Ada van 
Maarseveen, 8 punten. De paren 
Lous Bakker en Deborah van Zand-
wijk en Wouda Roos en Rie Sud-
meijer eindigden ex aequo op een 
gedeelde 14e/15e plaats met 7 pun-
ten, de laatste positieve score van 
de eerste avond. Heeft u ook zin om 
op woensdagavond een kaartje te 
leggen, neemt u dan even contact 
op met gerdaschavemaker@live.nl.

Nieuwe competitie 
Bridgeclub Legmeer 

Uithoorn - Zondag 8 september 
werd alweer de 6e BWC verreden 
in Oud –Beijerland. Deze altijd las-
tige baan is op het laatste stuk ver-
nieuwd maar ondanks dat waren 
er bij het inrijden al vele valpartij-
en waaronder Roy Schouten en Pa-
trick Kroon. Ondank dat begon de 
wedstrijd om 10.30 uur mooi op tijd. 
Er waren in totaal 53 ritten waarvan 
31 in de Eigen klasse en 21 in de 
Open Klasse waarin flinke strijd ge-
leverd moest worden voor de felbe-
geerde bekers. 43 rijders van UWTC 
hadden zich ingeschreven waarvan 
sommige al in de manches een flin-
ke onderlinge strijd moesten leve-
ren. Brian Worm was in een goe-
de strijd verwikkeld met Yvette de 
Waard van de Spuicrossers (Neder-
landse kampioene) maar kon in de 
manches toch niet van haar winnen. 
Max Kroon was zo druk met zijn te-
lefoon dat hij de hele eerste man-
che vergat. …

Knap lastig
Jordy Twaalfhoven en Roy Schou-
ten maakte het elkaar knap lastig 
in de derde manche. Tom Brouwer 
lag in de derde manche mooi voor-
op maar kwam ongelukkig ten val. 
Maar kon door eerdere resultaten 
wel door naar de halve finale. Voor 
Priscilla van de Meer zat het van-
daag niet mee bij haar eerste wed-
strijd voor de BWC. Bij het inrijden 
was ze al gevallen en ook bij haar 
manche viel ze over de eerste bult. 
Daardoor heeft zij de derde manche 
niet gereden, heel jammer maar vol-
gende keer gaat het zeker beter! Bij 
de open Klasse manches ging Jim-
my van Woerkom op het laatste stuk 
zitten dat moet je natuurlijk nooit 
doen want dan komen er zo een 
paar andere renners langszij! Mats 
de Bruin gleed nog van zijn trapper 
op het laatste stuk maar wist zich 
toch te kwalificeren.

Winst
Ondanks dat wisten toch veel rijders 
van UWTC zich te kwalificeren voor 

de halve finales. Maar eerst waren 
er nog drie herkansingswedstrij-
den. Lars Wiebes lukte het helaas 
niet om zich alsnog te plaatsen hij 
werd 5e. Voor Rick Doornbos pak-
te het beter uit hij werd mooi 2e! In 
totaal waren er 20 halve finales in 
de eigen en open klasse. Maar het 
weer zat in de halve finales niet mee 
de regen kwam met bakken uit de 
lucht waardoor het voor veel rijders 
toch lastig werd om een goed rond-
je te rijden. In de open klasse 10-
11 jaar zat het voor Brian, Jimmy 
en Jochem goed mee door een val-
partij van twee andere rijders kon-
den zij mooi met z’n drieën door 
naar de finale! Arjan van Bodegra-
ven viel helaas in zijn halve fina-
le maar nam ook clubgenoot Tom 
Brouwer mee, helaas voor hem zijn 
tweede valpartij vandaag. Gelukkig 
werd het snel weer droog en begon 
de zon een beetje te schijnen voor 
de grote finales van vandaag, 32 in 
totaal. Bij de cruisers 40+ reden 4 
man van UWTC een finale waaron-
der Wim Pieterse naar een mooie 7e 
plek. Bo Versteeg werd bij de boys 
7 helaas 2e in de B-finale nadat 
hij het hele stuk voorop had gele-
gen werd hij op het laatste gedeel-
te net nog ingehaald. Jordy Maijen-
burg lag in de B-finale bij de boys 
8 mooi voorop maar kwam in de 
bocht ten val waardoor hij het niet 
meer redde. Voor Jordy Twaalfhoven 
was het zijn eerste BWC bij de boys 
14 maar stond wel gelijk in de fina-
le, hij werd daarin 8e maar een su-
per knappe prestatie! Daarna ging 
de strijd los om de dagprijzen. Jur 
de Beij ging bij de boys 7 jaar su-
per van start maar gleed helaas van 
trapper waardoor hij het met een 7e 
plek moest doen. Sem Knook reed 
de hele dag als een speer maar in 
de finale zat het hem niet mee, hij 
kwam ongelukkig ten val. Om 14.15 
uur was de wedstrijd ten einde en 
kon iedereen weer huiswaarts ke-
ren om zich op te gaan maken voor 
de volgende BWC op 29 september 
in Zoetermeer.

BMX West in Oud-Beijerland

 Uithoorn - Wielerclub WTC De 
Amstel organiseert komende zon-
dag op de “Peter Postbaan” aan de 
Startbaan in Amstelveen het Lager-
berg Jeugdtoernooi. 
Dat betekent de hele dag jeugd-
wedstrijden voor jonge renners en 
rensters van 8 tot 14 jaar. Voor de 
renners van WTC De Amstel is het 
een thuiswedstrijd waarin ze uiter-
aard hun beste beentje voor willen 
zetten. De Amstel heeft in verschil-
lende leeftijdscategorieën kansheb-
bers voor de zege, zoals o.a. de Am-
stelveners Daniël Hoekstra, Enzo 
Leijnse, Julia van Ravenzwaaije en 
Ruben van der Pijl. Na de Jeudgd-

wedstrijdne is er een wedstrijd voor 
Dames vanaf 15 jaar. Deze wed-
strijd gaat over 40 ronden en is de 
afsluitende wedstrijd van het Recht-
staete-klassement, een overkoe-
pelend klassement over de Ron-
des van Amstelveen en Ouderkerk 
aan de Amstel die eerder in het sei-
zoen gehouden werden. Nina Buys-
man uit Enkhuizen heeft de leiding 
in dat klassement, maar Julia Evers 
en Femke Markus van de thuis-
club staan op de 5e en 6e plaats 
ook hoog geklasseerd. De Jeugd-
wedstrijden starten om 10.00 uur; 
de Dameswedstrijd vangt aan om 
15.00 uur.

Zondag a.s wielertoernooi 
bij WTC De Amstel
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