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www.kunstuitleen-timeless.nl

ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 
VERLOTEN WE EEN SAMSUNG-TABLET!

ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 

Word lid in september, oktober of november!

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

OFFICIËLE DEALER VOOR SERVICE EN ONDERHOUD

1 JAAR GRATIS 
EERSTE HULP BIJ AUTOPECH 

Actie bij onderhoudsbeurt. Vraag naar de voorwaarden.

VAN KOUWEN
Mijdrecht, Communicatieweg 26

Hoofddorp, Robijnlaan 2b 
www.vankouwen.nl

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

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

Uithoorn - Twee ‘racende’ wet-
houders op hun fiets hebben vorige 
week woensdag het nieuwe fiets-
pad langs de Noorddammerweg of-
ficieel in gebruik genomen. Voor-
malig wethouder Maarten Leven-
bach (PvdA) en de huidige in func-
tie, Marvin Polak (VVD), namen het 
op ludieke wijze tegen elkaar op. 
Ze reden beiden op een elektrische 
fiets, dus konden ze aardig snel-
heid maken. Er werd in twee man-
ches gereden; de start was bij hoc-
keyvereniging Qui Vive, de finish bij 
de inrit naar Amstelhof sportcen-
trum. Wie er winnaar is geworden, 
wordt in het midden gelaten, maar 
gezien de lachende gezichten zou-
den ze beiden gewonnen hebben. 

Meer echter zijn de regelmatige ge-
bruikers van het nieuwe tweerich-
tingen fietspad de winnaars, waar-
onder veel kinderen. Zij kunnen 
nu veilig naast de rijbaan van de 
Noorddammerweg fietsen vice ver-
sa vanaf de Vuurlijn naar de krui-
sing met de N196 en verder richting 
Randhoornweg, de Brede School en 
de woonwijken van Legmeer-West. 
Veel bewoners zullen blij zijn met 
het nieuwe fietspad omdat er veel 
gebruik van wordt gemaakt vanwe-
ge de verscheidene sportaccom-
modaties waar het fietspad langs-
loopt. Het kon al voor de zomerva-
kantie worden gebruikt, maar moest 
nog op details worden afgewerkt. 
Daarop is gewacht om het vervol-

gens met een officieel tintje in ge-
bruik te nemen. Overigens was er 
met uitzondering van enkele amb-
tenaren en raadslid Herman Be-
zuijen van Gemeentebelangen, ver-
der geen belangstelling van het pu-
bliek om beide wethouders aan te 
moedigen bij hun sportieve presta-
tie… Niettemin hebben zij hun ui-
terste best gedaan. Voor de aan-
leg van het fietspad moest het be-
stemmingsplan worden aangepast. 
Dat werd in november vorig jaar on-
herroepelijk waarna de aannemer 
de werkzaamheden kon gaan op-
starten. Dit heeft uiteindelijk gere-
sulteerd in een mooi uitgevoerd vrij-
liggend fietspad. Een verrijking voor 
fietsend Uithoorn.

Nieuwe fietspad officieel 
in gebruik genomen

Renovatie winkelcentrum 
Zijdelwaard nu echt van start
Uithoorn - De renovatie en (deels) 
nieuwbouw van het winkelcentrum 
op het Zijdelwaardplein is nu echt 
van start gegaan. 
Na de sloop dit voorjaar van de 
voormalige panden van de Mediq 
apotheek, de Rabobank en de Trek-
pleister, is op het lege terrein vrij-
dagmiddag 5 september aan de He-
ijermanslaan symbolisch de eer-
ste paal geslagen voor het nieuwe 
gedeelte van het winkelcentrum, 
waarin supermarkt Jumbo een be-
langrijke plaats inneemt. Het be-
trof een ludieke handeling waar-
bij met handkracht en touwen een 
heiblok omhoog wordt gehesen om 
dit daarna te laten vallen op de hou-
ten heipaal die daarmee de grond 
in wordt geslagen. Dit slaan op de 
‘kop van jut’ werd in gezamenlijk 

verband uitgevoerd door een aan-
tal vertegenwoordigers van de par-
tijen die al jaren betrokken zijn (ge-
weest) bij de plannen van de re-
novatie, te weten Delta Lloyd Vast-
goed, WPM Retail, Dura Vermeer, 
Groosman Partners Architecten, de 
gemeente, de winkeliersvereniging 
en de omwonenden. Het echte hei-
werk wordt echter anders uitge-
voerd. Hierbij wordt een boortech-
niek toegepast waarbij gaten in de 
grond worden geboord waarin be-
ton wordt gestort. Daarmee worden 
trillingen en geluidsoverlast voorko-
men.

Laatste renovatie in 1994
Voorafgaand aan de eigenlijke han-
deling werden de vertegenwoordi-
gers van de betrokken partijen, ge-

nodigden en andere belangstellen-
den door een ludieke gastheer, an-
nex gespreksleider, ontvangen in 
de voormalige boekhandel Pierre 
ten Hoope. Daar werd achtereen-
volgens door Igno Schings (mana-
ger Delta Lloyd Vastgoed), wethou-
der Marvin Polak (VVD, gemeente 
Uithoorn) en Marieke van der Wurff 
(Winkeliersvereniging Zijdelwaard-
plein) tijdens een korte voordracht 
een stukje ontstaansgeschiedenis 
van het winkelcentrum en de nood-
zaak tot renovatie belicht. Schings 
noemde de start van de herontwik-
keling van het winkelcentrum een 
bijzonder moment voor Uithoorn in 
het algemeen en voor de wijk in het 
bijzonder. 

(Vervolg elders in deze krant)

Werkdag Thamen groot succes!
Maar liefst 9.473,27 euro 
opgehaald voor Only Friends
Uithoorn - Al jaren wordt op Tha-
men eenmaal per jaar de ‘werkdag’ 
georganiseerd. De leerlingen zoe-
ken voor die dag een baantje en de 
opbrengst gaat naar het goede doel. 
Dit jaar hebben de leerlingen voor 
de vakantie hun werkdag ingevuld 
en is er ook een heuse kruiwagen-
sponsorloop gehouden. 
Inmiddels zijn alle opgehaalde be-
dragen en donaties bekend. Dit jaar 
is er door de leerlingen maar liefst 
€9.473,27 opgehaald! De opbrengst 
komt volledig ten goede aan Only 
Friends in Amsterdam-Noord. Deze 
club is speciaal bestemd voor kin-
deren en jongeren met een beper-
king die hen de mogelijkheid biedt 
om georganiseerd te sporten in een 
eigen, veilige en vertrouwde om-
geving. Bij Only Friends speelt ie-
dereen mee en ben je goed zoals 
je bent. Kijk voor meer informatie 
op www.onlyfriends.nl. De cheque 
is overhandigd door de leerlingen 
en Dick Ritsema (docent Thamen) 
aan Dennis Gebbink, de oprich-
ter van Only Friends en aan Myron 
Gebbink, de zoon van Dennis. Den-
nis Gebbink gaf aan erg blij te zijn 

met deze gulle gift. “Zulke bedragen 
krijgen wij wel vaker, maar nooit van 
een school. Echt super knap wat de-
ze kids hebben gepresteerd!” Naast 
de werkdag is er door een aantal 
docenten en leerlingen een krui-
wagensponsorloop georganiseerd. 
In de nacht van dinsdag 24 juni op 
woensdag 25 juni is er een bar-
re tocht afgelegd van maar liefst 42 
km. Tijdens deze tocht werden de 
leerlingen begeleid door docenten 
en verkeersregelaars. De leerlingen 
vertrokken ’s avonds om 21.00 uur 
uit Hekendorp en kwamen om on-
geveer 07.00 uur in de ochtend in 
Uithoorn aan. Docent Dick Ritse-
ma heeft vooral aan de kruiwagen-
loop erg mooie herinneringen over-
gehouden. “Tijdens de loop wilden 
de leerlingen niet opgeven, want ze 
wilden de pijn ervaren die kinderen 
met een beperking soms ervaren. 
Het was bijzonder om mee te ma-
ken.” Aldus Ritsema. Voor het aan-
komend schooljaar staat er weer 
een werkdag op het programma. 
Ook dan zullen de leerlingen zich 
weer inspannen om voor het goede 
doel iets voor elkaar te krijgen

De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert ook dit jaar 
weer twee Kwakelse Nostalgische 
Avonden in 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 Nos-
talgische Avonden worden geor-
ganiseerd op vrijdagavond 26 sep-

tember en op vrijdagavond 10 okto-
ber. Beide avonden hebben hetzelf-
de programma. De aanvang is 19.30 
uur; de zaal gaat open om 18.30 uur. 
De entreekosten bedragen 5 euro, 
inclusief een kopje thee of koffie.
Kaarten kunt u vanaf heden bestel-
len bij Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 
45, De Kwakel, tel. 0297-563335 (’s 
avonds tussen 17.30 en18.30 uur) of 
via de mail: dp@de-kwakel.com.

Uithoorn - Woonzorgcentrum Het 
Hoge Heem in Uithoorn bestaat 40 
jaar. Dit wordt groots gevierd. Ook 
vrijwilligers betrokken bij Het Hoge 

Heem zijn van harte welkom bij de 
officiële opening van de feestweek 
op zondag 21 september aanstaan-
de vanaf 14.30 uur in het restaurant 

van Het Hoge Heem aan de Wieger-
bruinlaan 29. 

De officiële opening is om 15.00 uur.

Oproep voor reünie aan vrijwilligers Het Hoge Heem

Kaartverkoop Kwakelse 
Nostalgische Avonden
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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
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 0297-
513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

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 arrondis-
sementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening gebracht. 

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperio-

de 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving, L. 
Becker, (0297) 513111. 

- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29 au-
gustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 20 

eengezinswoningen. Ontvangen 29 augustus 2014.
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 17 

eengezinswoningen. Ontvangen 2 september 2014.

 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 1-47, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LD-

gasnet. Bezwaar t/m 13 oktober 2014.
- Tussen Iepenlaan en de Vuurlijn, omgevingsvergunning voor het realiseren van 

diverse bruggen. Bezwaar: t/m 14 oktober 2014.
- Vuurlijn 50, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning, bed en 

breakfast en een kookstudio. Bezwaar: t/m 16 oktober 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Ontheffi ng artikel 35 Drank en horecawet aan Stichting Streek-

markt Uithoorn voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de 
streekmarkt op 13 september 2014 van 11.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 15 ok-
tober 2014.

- Laan van Meerwijk. Ontheffi ng artikel 35 Drank en horecawet aan de heer Van 
Groeningen voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Xtre-
me Showdown op 6 september 2014 van 12.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 14 
oktober 2014.

- Zijdelveld 54. Kennisgeving incidentele festiviteit van Hotel Hengelsport voor 
het ten gehore brengen van geluid tijdens een besloten feest op 7 september 
2014 van 14.00 tot 18.00 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Team Timmerman voor het organi-

seren van Tour de Poel op 28 september 2014.
Thamerdal
- Thamerhorn. Melding ontvangen van Wesselings Hoveniersbedrijf B.V. voor 

het maken van een tijdelijke uitweg van Thamerhorn naar de Prinses Christina-
laan in de maand september en oktober 2014.

- Thamerhorn. Vergunning aan Wesselings Hoveniersbedrijf B.V. voor het plaat-
sen van voorwerpen op of aan de openbare weg van 15 september t/m 15 ok-
tober 2014. Bezwaar t/m 14 oktober 2014.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 
12 augustus 2014 tot vaststelling van het Besluit ondermandaat, volmacht en 
machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Overwegende dat het noodzakelijk is het Ondermandaatbesluit directeur Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 op onderdelen aan te passen:
Gelet op; 
Artikel 41 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevingsdienst Noord-

zeekanaalgebied 2013 en artikel 1 van het Besluit tot wijziging van het besluit van 
9 januari 2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied 2013 
Besluit vast te stellen:
Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 2014
Artikel 1
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent onderman-
daat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door aan de medewer-
ker aangesteld in de functie van adjunct-directeur van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a.  de uitvoering van de beslissingen van het algemeen bestuur;
b.  de bevoegdheid om de ambtenaren van de Omgevingsdienst te benoemen, 

schorsen en ontslaan, met uitzondering van de directeur en diens plaatsver-
vanger en met uitzondering van het verlenen van strafontslag;

c.  het vaststellen van rechtspositionele besluiten voortvloeiend uit en niet in strijd 
met de rechtspositionele regeling;

d.  het spoedheidshalve instellen van bezwaar en beroep, voor zover dit recht be-
staat ingevolge enig wettelijk voorschrift, alsmede het verzoeken om schorsing 
van het aangevochten besluit of verzoeken van een voorlopige voorziening ter 
zake, voor zover de voorschriften dit toelaten. Het ingestelde bezwaar of be-
roep wordt ingetrokken, als het algemeen bestuur de beslissing tot het instellen 
van bezwaar of beroep niet in de eerstvolgende vergadering bekrachtigt;

e.  de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, met dien verstande dat deze be-
voegdheid slechts ziet op besluiten tot het aangaan van fi nanciële verplichtin-
gen in het kader van diensten en/of leveringen tot €100.000,-. Hierbij gelden 
in ieder geval de volgende instructies: verplichtingen tot € 50.000,- kunnen en-
kelvoudig onderhands worden aangegaan; verplichtingen van € 50.000,- tot 
€200.000,- dienen meervoudig onderhands worden aangegaan;

f.  de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes tot €100.000,-. 
Artikel 2
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent onderman-
daat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door aan de mede-
werker aangesteld in de functie van teammanager van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a. het vaststellen van rechtspositionele besluiten voortvloeiend uit en niet in strijd 

met de rechtspositionele regeling, met uitzondering van overplaatsingsbeslui-
ten respectievelijk besluiten strekkende tot detachering;

b. de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, met dien verstande dat deze be-
voegdheid slechts ziet op besluiten tot het aangaan van fi nanciële verplichtingen 
in het kader van diensten en/of leveringen tot €25.000,-;

c. de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes tot €25.000,-.
Artikel 3
Het verleende ondermandaat, de verstrekte volmacht en/of verstrekte machtiging 
mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt voorzien door en met 
inachtneming van de voorwaarden van het Besluit mandaat, volmacht en machti-
ging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013.
Artikel 4
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegen-
heid waarbij de gemandateerde, gevolmachtigde, of gemachtigde een direct of in-
direct persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het naast-
gelegen hogere niveau.
Artikel 5
Het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
2013 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelne-
mers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad van de provincie Noord-Holland waarin het is geplaatst.
Zaanstad, 12 augustus 2014
De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, R.D. Woittiez

Omgevingsraad Schiphol 
zoekt bewoners
Op 1 januari 2015 start de Omge-
vingsraad Schiphol. Voor de parti-
cipatie van bewoners is de Omge-
vingsraad Schiphol op zoek naar om-
wonenden van Schiphol die willen 
meepraten over de ontwikkeling van 
Schiphol en de leefomgeving.

Wat is de Omgevingsraad 
Schiphol?
De Omgevingsraad Schiphol is van-
af 1 januari 2015 het podium waar al-
le vraagstukken, belangen en partij-
en rond de ontwikkeling van Schip-
hol en omgeving bij elkaar komen. In 
de Omgevingsraad Schiphol zijn re-
gionale en lokale overheden, bewo-
ners en luchtvaartpartijen vertegen-
woordigd. De Omgevingsraad Schip-
hol is de opvolger van de Tafel van Al-
ders Schiphol en de Commissie Re-
gionaal Overleg luchthaven Schiphol 
(CROS).

Het doel van de Omgevingsraad 
Schiphol is het overleg te bevorde-

ren tussen partijen over het gebruik 
en de ontwikkeling van de luchthaven 
en de inpassing daarvan in de omge-
ving. Enerzijds gaat het daarbij om de 
kwaliteit van het netwerk aan interna-
tionale verbindingen en de effecten 
daarvan. Anderzijds om de kwaliteit 
van de leefomgeving in relatie tot de 
operatie van de luchthaven.

Waarom meepraten?
Om tot een evenwichtige afweging 
van de belangen te kunnen komen, is 
een actieve vertegenwoordiging van 
de omwonenden van belang. Door 
mee te praten in de Omgevingsraad 
Schiphol kunnen omwonenden van 
Schiphol invloed uitoefenen op het 
beleid dat wordt gemaakt en blijven 
omwonenden op de hoogte van de 
ontwikkelingen rond Schiphol en om-
geving. Met alle betrokkenen partijen 
wordt onder andere gesproken over 
hinderbeperking, stimuleren van de 
regionale economie, veiligheid en 
ruimtelijke ordening.

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

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle 
vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol 
en omgeving bij elkaar komen.

PRAAT MEE
OVER DE ONTWIKKELING
VAN SCHIPHOL EN OMGEVING!
Ga naar WWW.OMGEVINGSRAADSCHIPHOL.NL 
en meld* je aan bij de Omgevingsraad

*Aanmelden kan tot 31 oktober 2014.

Hoe kunnen omwonenden 
zich aanmelden?
Bewoners kunnen deelnemen door 
hun bewonersorganisatie bij de Om-
gevingsraad Schiphol te registreren 
of door lid te worden van een bewo-
nersorganisatie die reeds geregi-
streerd is. Registeren en lid worden 
kan via tot en met 31 oktober 2014 

via de website www.omgevingsraad-
schiphol.nl

Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar www.
omgevingsraadschiphol.nl of neem 
telefonisch contact met het secretari-
aat van de Omgevingsraad Schiphol 
via 023-568 5230.

Uithoorn - Afgelopen zomer is 
CREA regelmatig in het nieuws ge-
weest door de ruimtes open te stel-
len voor het organiseren van ex-
posities. Na het sluiten van Gale-
rie aan de Drecht heeft CREA in sa-
menwerking met leden van de oude 

galerie die taak overgenomen in de 
tijd dat er geen cursussen worden 
gegeven. Nu zijn echter de voor-
bereidingen aan de gang voor het 
nieuwe cursusjaar. Alles is weer in 
gereedheid gebracht om fris van 
start te gaan. De expositieruimte 

Creatieve cursussen bij 
CREA gaan weer van start

wordt weer schilderlokaal en ook de 
andere ruimtes hebben hun jaarlijk-
se onderhoudsbeurt gehad.
Een aantal cursussen hebben vol-
doende cursisten om weer een sei-
zoen lekker bezig te zijn, bij enke-
le is er nog wel een plaatsje open. 
Zo is er nog ruimte bij Portretteke-
nen en -schilderen op donderdag-
avond. Deze cursus begint op 25 
september. Maar ook bij de fotogra-
fiecursus op woensdagavond is er 
nog wel een plaatsje vrij. Ook voor 
de volgende cursussen is er de mo-
gelijkheid om in te schrijven: Beeld-
houwen en boetseren op maan-

dagavond of dinsdagavond, edel-
smeden op woensdagavond of 
schilderen op maandagavond. En 
dan zijn er natuurlijk de cursussen 
voor de jeugd. Op woensdagmid-
dag is er de mogelijkheid voor te-
kenen en op zaterdag pottenbak-
ken. Fijn bezig zijn met elkaar om 
de creatieve mogelijkheden vorm 
te geven. Voor deze cursussen zijn 
er nog enkele plaatsen over. Stich-
ting CREA is telefonisch te bereiken 
op tel. 0297-561291 of 06-47849113 
en is ook voor informatie bereikbaar 
via crea@xs4all.nl of de website  
www.crea-uithoorn.com. 



CORSETTERIE • LINGERIE • TRICOTAGE • BADKLEDING

Schans 1 • Uithoorn • 0297-564106

OPENINGSTIJDEN:
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag 9.30-16.00 uur
Voldoende gratis parkeerplaatsen

Speciaalzaak

facebook.com/
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 699,-  899,-

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

MATRASSEN
&

BOXSPRING 
10-DAAGSE

 399,- 399,-
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TOT EN MET 

20 SEPTEMBER 
VAN STAPELS 
VOORDEEL

Op donderdag 6 november 2014 stelt de  
gemeenteraad de begroting voor 2015  
vast. De raad bespreekt dan een voorstel  
dat door het college van burgemeester en 
wethouders (b&w) is opgesteld. Dat voorstel 
is niet ‘zomaar’ door b&w gemaakt, want  
op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad  
in de Kadernota 2015 de uitgangspunten  
voor de begroting van 2015 al vastgesteld.  
De besluiten die de raad toen heeft  
genomen vindt u hier in het kort. 

De begroting komt eraan, geef uw mening

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

Tekort
Bij de besluitvorming in juni 
2014 over de Kadernota werd 
een tekort op de begroting 
2015 voorzien van € 1,6 mil. 
Zonder maatregelen kan de 

gemeente Uithoorn geen 
sluitende begroting opleveren 
op 6 november 2014. Maar de 
begroting van een gemeente 
mag niet met een tekort slui
ten. Dat betekent dat we het 
voorziene tekort weg moeten 
werken. Dat kan door de  
inkomsten te verhogen en/of 
door de uitgaven te verlagen. 
Het verhogen van de inkom
sten leidt ertoe dat de lasten 
voor de inwoners van  
Uithoorn worden verhoogd. 
De raad vond het op 26 juni 
2014 ongewenst om op dat 
moment een lastenverho
ging als uitgangspunt voor 
de nieuwe begroting te  
accepteren. Voorstellen in 
die richting zijn door de raad 
dan ook afgewezen evenals 
een aantal voorgestelde  
bezuinigingsmaatregelen.

Stevig bezuinigen
Het tekort moet dus  
worden gedekt door stevig  
te bezuinigen op de uitgaven. 
Bij de Kadernota heeft de  
raad daarom een pakket aan 

bezuinigingsmaatregelen 
vastgesteld. U moet dan  
denken aan maatregelen als:
   beperken onderhoud aan 

versleten groen en civiele 
kunstwerken;

   vervanging van speel
toestellen uitstellen;

   de 2e fase Amsterdamseweg 
schrappen;

   jeugd en jongerenwerk 
combineren in één organi
satie in plaats van twee;

   logopedie en leerlingen
zorg vereenvoudigen;

   het bevriezen van de  
onderhoudsreserve  
waardoor er minder geld 
gereserveerd wordt voor 
noodzakelijk toekomstig 
onderhoud.

Alles bij elkaar leveren deze 
maatregelen een bezuiniging 
op van € 1,3 miljoen.

Niet voldoende
Het door de raad vastgestelde 
pakket aan maatregelen is 
dus onvoldoende om het  
tekort van € 1,6 miljoen op  
te lossen. Om de begroting 
sluitend te krijgen moet er 
nog een bezuiniging van  
€ 300.000 worden gevonden. 
Eind september legt b&w  
een voorstel aan de raad voor 
voor een sluitende begroting 
voor het jaar 2015. Welke 
maatregelen zij daarin  
voorstellen, is nu nog niet  
bekend. Dat kunnen (meer) 
bezuinigingen zijn maar  
ook voorstellen voor lasten
verzwaringen. De raad zal  
op 6 november een keuze 
moeten maken.

Deur open voor  
goede ideeën
Het is hoe dan ook duidelijk 
dat we de broekriem  
behoorlijk moeten aanhalen 
om onze gemeente financieel 
gezond te houden. 

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

geef uw mening en laat de politieke partijen  
weten wat voor u van belang is!

Voorgestelde maatregelen zorgen  
voor besparing van € 1,3 miljoen

Dat is een verantwoorde
lijkheid van ons allemaal.  
Daarom zetten wij de deur 
open voor uw goede ideeën. 
Heeft u zo’n idee? Neem  
dan contact op met de  
politieke partij van uw  
keuze. Het is dan aan deze 
politieke partij om uw idee 
om te zetten in voorstellen 
en met deze voorstellen een 
meerderheid in te raad  
vinden. In verband met de 
planning verzoeken wij  
u dit vóór 30 september  
te doen. De contactgegevens 
van de politieke partijen  
in de raad treft u aan op 
www.uithoorn.nl. De raad 
zal op 6 november moeten  
bepalen op welke wijze  

de begroting sluitend  
wordt gemaakt, door minder 
uit gaven, door lastenverho
ging of een combinatie van 
beide. Geef uw mening en laat 
de politieke partijen weten 
wat voor u van belang is. 

r a a D S a g e N D a

Commissievergadering 
Wonen en Werken
Datum: 10 september 2014  
Aanvang: 19.30 uur

1   Opening, agenda,  
mededelingen

2   Besluitenlijst 3 juni 2014

3   Petitie verzoek  
afsluiting Vuurlijn

4   Gesprek met Eigen Haard

5   Jaarrekening 2013  
RMO Amstelland  
en de Meerlanden

6   Rondvraag en sluiting 
openbare vergadering

Commissievergadering Leven
Datum: 11 september 2014  
Aanvang: 19.30 uur

1   Opening, agenda,  
mededelingen

2   Presentatie jongerenwerk 
Tympaan De Baat

3   Stand van zaken sociaal 
domein

4   Benoeming vierde  
lid Raad van Toezicht 
Stichting Auro 

Let op: De eerst volgende 
raadsvergadering is op  
donderdag 25 september 
2014. Op www.uithoorn.nl 
kunt u achterliggende stukken 
zien en vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren.
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Uithoorn - Ter gelegenheid van het 
50 jarig bestaan van de Uithoornse 
Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter was er afgelopen zaterdag 
een gezellige receptie en reünie. 
Aansluitend was er een fantastisch 
concert aan de Amstel voor en door 
de leden van de vereniging. De gas-
ten druppelden vanaf 19.00 uur bin-
nen en al snel waren leden, oud-le-
den en familieleden tijdens het nut-
tigen van een hapje en een drankje 
druk bezig met het ophalen van her-
inneringen. Rond kwart voor negen 
werd de burgemeester van Uithoorn 
onder het steeds harder aanzwel-
lende geluid van een trommel act op 
kano’s binnen gevaren in een roei-
boot. Direct na haar aankomst kwam 
van de Andere kant de volgende act 
al aanvaren. Op een groot schip zat 
een ongeveer 20 man tellend or-
kest dat het concert vanaf het water 
voortzette. Dat er niet alleen roei- en 
kanotalent bij de club aanwezig is, 
bewezen een aantal leden ook daar-
na op het podium dat speciaal voor 

deze gelegenheid bij de vereniging 
was gebouwd. Prachtig pianospel, 
een nummer uit de musical Chica-
go maar dan in een geheel eigen 
bewerking en meerdere zangnum-
mers waren deze avond te horen en 
te zien. Midden in het programma 
was het tijd voor een officieel mo-
ment. Jan van Lieshout, schrijver 
van de historie van de vereniging, 
mocht aan de burgemeester het 
eerste exemplaar van het MdR jubi-
leumboek aanbieden . Een prachtig 
boek waarin de historie van de club 
is beschreven en waarin van 50 per-
sonen verhalen uit de geschiede-
nis van de vereniging zijn opgeno-
men die zeer de moeite waard zijn 
om gelezen te worden. De burge-
meester feliciteerde Michiel de Ruy-
ter van harte met deze mijlpaal en 
bood namens de gemeente de voor-
zitter een cadeau aan. Na deze offi-
ciële onderbreking ging het concert 
in volle vaart verder en werd het een 
avond waarover iedereen nog lang 
zal napraten.

Concert aan de Amstel bij 
Michiel de Ruyter

Uithoorn - Cafetaria Family Bussta-
tion Uithoorn, te vinden aan de Ma-
rijnenlaan 32, is voor velen een be-
grip als het gaat om lekker eten en 
te snacken tegen meeneemprijzen. 
Het ‘snacken’ lijkt een tegenstrij-
digheid maar Family gaat voor ge-
zond eten in een verantwoorde be-
reidingswijze! 

De snacks zijn van gerenommeer-
de merken en leveranciers. Om ter 
plaatse op te eten of mee te nemen. 
Ideaal is dat je met de auto voor 
de deur kunt parkeren of in de on-
middellijke omgeving. Consumen-
ten blijken de formule zoals Fami-
ly die hanteert, zeer op prijs te stel-
len getuige de brede klantenkring. 
De menukaart biedt een overvloed 
aan lekkere en gevarieerde gerech-
ten, hapjes en dranken. Intussen is 
Family Busstation Uithoorn een stap 
verder gegaan dan alleen maar een 
cafetaria met een traktatie voor het 
hele gezin te willen zijn. De ruimte 
die het ter beschikking heeft biedt 
zoveel méér mogelijkheden. En dat 
is nu juist waar gastheer/eigenaar 
Marvin Meeuwig op voortborduurt. 
Hij runt samen met zijn broer Mit-
chell en een team van klantgerich-
te medewerkers de zaak. Het ca-
fetaria is gunstig gelegen aan het 
busstation, vandaar de naam. Daar-
door pakt het vaak extra klanten van 
busgangers mee die moeten wach-
ten op de bus, hun aansluiting mis-
sen of na werktijd het gemakkelijk 
vinden er iets te gaan eten of afha-
len om het mee naar huis te nemen. 
Bovendien kunnen reizigers binnen 
in de zaak hun OV-chipcard opla-
den of een nieuwe (niet-persoons-
gebonden) kopen. Vooral ouderen 
vinden dat prettig. 

Ook voor feestjes
Marvin en Mitchell blijken creatie-
ve ondernemers te zijn. Behalve dat 
zij volledig meedraaien in de (fran-
chise) Familygroep voegen zij er zelf 
ook het nodige aan toe. “We zitten 
hier alweer 17 jaar. Eerst heel lang 
met het gewone cafetaria concept. 
We zijn groter dan een doorsnee Fa-
mily cafetaria. Maar stilaan vonden 
wij dat we de lat wat hoger moes-
ten gaan leggen om een brede-
re groep klanten te kunnen bedie-
nen,” legt Marvin uit. “Een tijdje ge-
leden zijn we een traject in gegaan 
om de boel wat te gaan restylen. Al-
les is opnieuw geschilderd en het 
interieur is opgefrist. Dat heeft on-
der meer geresulteerd in een nieuw 

en functioneel meubilair met bekle-
ding in frisgroene en bruine tinten 
en verdere aanpassingen met de-
coraties. Het heeft nu veel meer het 
karakter van een ‘eethuis’ gekregen 
met een restaurantachtige uitstra-
ling. Een locatie met een informe-
le sfeer waar je gezellig zit en lek-
ker kunt eten met een goed glaas-
je wijn voor niet al te veel geld. Er is 
comfortabel plaats voor vijftig gas-
ten. Ook kinderen zijn hier van harte 
welkom. Daar hebben we een spe-
ciaal hoekje voor gemaakt. Het eet-
huis is er voor jong en oud. Men 
kan hier gezellig met elkaar terecht 
om te eten, maar ook voor een fa-
miliefeestje. Dan kunnen we de ta-
fels zodanig bij elkaar schuiven dat 
de groep mensen met elkaar in con-
tact kan blijven. Bij een lange tafel 
kan men elkaar vaak aan het einde 
niet meer verstaan. Buiten het stan-
daard aanbod hebben we nu ook 
tweegangen menu’s met ruime por-
ties. En leuk geprijsd. Wie er overi-
gens een derde gang bij wil kan dat 
gewoon doen. Voor iedereen aan-
trekkelijk, ook voor alleenstaanden 
en ouderen als ze een keer geen zin 
hebben om zelf te koken. Voor drie 
tientjes met z’n tweeën goed eten 
inclusief een lekker wijntje kan je 
dat toch niet duur noemen. Je hoeft 
er tot op heden nog niet voor te re-
serveren,” aldus Marvin.

Plannen
Marvin en zijn broer hebben nog 
meer mooie plannen om ‘hun Fa-
mily eethuis’ bekendheid te geven. 
Bijvoorbeeld dat ook een verjaar-
dag, jubileum of het vieren van een 
trouwdag binnen de mogelijkheden 
valt. Of vrienden en vriendinnen-
groepjes die na een dagje uit nog 
een hapje willen eten, maar het niet 
te duur willen maken. Bij deze Fami-
ly kunnen ze dat heel gezellig afron-
den. Er zijn zelfs speciale menuutjes 
voor dergelijke gelegenheden! En 
wie het nog anders wil kan dat be-
spreken. Er wordt ook aan het berei-
den en serveren van seizoenmenu’s 
gedacht, zoals onbeperkt stamppot 
eten, maar ook aan het organiseren 
van een buffetavond en dergelijke. 
Hoe dan ook, Family Busstation Uit-
hoorn is bezig een multifunctione-
le eetgelegenheid te worden voor 
een grote doelgroep. Men is actief 
op Twitter en Facebook. Kijk ook op 
www.familyuithoorn.nl voor meer 
informatie en openingstijden. Daar-
op kunt u ook een virtuele tour door 
de zaak maken. Of bel 0297-521132.

Family Busstation Uithoorn 
multifunctioneel eethuis

Uithoorn - Op zondag 14 septem-
ber, vindt de start van een nieuw 
seizoen Jazz aan de Amstel plaats. 
Onder leiding van singer/songwri-
ter Shyla Zoet van Sweet & Co wor-
den er onder andere eigen stukken 
en bekende jazz/pop songs ten ge-
hore gebracht. Tevens wordt er ge-
musiceerd door bekende en onbe-
kende muzikanten, deze keer o.a. 
door Peter Bjornild, Roberto Haliffi 
en Dennis Kivit! Jazz aan de Amstel 
is een initiatief van Shyla Zoet en 
Sjiek aan de Amstel en gaat alweer 
voor het 3e seizoen van start. Tot nu 
toe een succesvolle formule waarbij 
er 2 keer maand op zondagmiddag 
lustig wordt gemusiceerd op hoog-
staand niveau. Door de variatie van 
artiesten,  muziekkeuze en prettige 
sfeer is het elke keer weer verras-
send en zeer toegankelijk voor een 
breed publiek. Zangeres Shyla Zoet 
werkte reeds met vele nationale 
en internationale artiesten samen. 
Haar stem herkent u misschien wel 

van verschillende commercials op 
radio en televisie. Onder de naam 
Sweet & Co bracht zij de EP ‘Listen 
2 me’ uit met daarop 5 eigen songs 
in een easy jazz/pop stijl. Emoties 
en ervaringen uit het dagelijks leven 
vormen de inspiratie voor de liedjes. 
De EP ‘Listen 2 me’ kwam tot stand 
door samenwerking met producer 
Joos van Leeuwen (Edison nomi-
natie album Sara Kroos) en ande-
re zeer gerenommeerde binnen- en 
buitenlands muzikanten, waaronder 
Jochem Fluitsma (15 miljoen men-
sen). Zoet treedt 14 september op 
met Joos van Leeuwen (piano),  Pe-
ter Bjornild (contrabas) en Roberto 
Haliffi (drums). Dennis Kivit bekend 
van o.a. Montezuma Revenge is de-
ze middag te gast. 14 september is 
de ‘kick off’ van dit seizoen. Daar-
na kunt u elke 2e en 4e zondag ge-
nieten van een heerlijke ‘muzikale’ 
keuken. Locatie Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.

Jazz aan de Amstel start 
3e seizoen

De Kwakel - Muziekvereniging Ta-
venu start a.s. vrijdagmiddag met 
lessen Algemene Muzikale Vorming 
in De Kwakel. Spelenderwijs wordt 
kennis gemaakt met ritmes, noten-
schrift en muziekvormen. Ook mo-
gen de verschillende muziekinstru-
menten van Tavenu uitgeprobeerd 
worden. Dat kan een blaasinstru-
ment zijn, zoals trompet, trombo-
ne, bugel en saxofoon, of een slag-
instrument, zoals de trom of klok-
kenspel/xylofoon. Hopelijk wordt tij-
dens de AMV-lessen duidelijk naar 
welk instrument de voorkeur uit-
gaat, en kan er gestart worden met 
muziekles op een instrument. Het 
doel is om een nieuw jeugdorkest 
voor blazers en slagwerkers te vor-
men. De kosten voor AMV bedra-
gen 100 euro voor 20 lessen. 

Trompet
Ook gaan de trompetlessen van 
start op dinsdagmiddag in het 
dorpshuis in De Kwakel, en saxo-
foonlessen worden gegeven op 
maandagavond. De kosten voor les-
sen op trompet of ander klein ko-
per, en saxofoon en trombone bij 
Tavenu bedragen normaal gespro-
ken EUR 275,00 per jaar. Wie nu 
lid wordt van muziekvereniging Ta-

venu mag het eerste jaar (t/m ju-
ni 2015) instrumentles volgen voor 
EUR 220,00. Na verloop van tijd zul-
len de leerlingen gaan samenspelen 
in een jeugdorkest voor blazers en 
slagwerkers.

Nieuwe docenten
In dit nieuwe seizoen starten er 
nieuwe docenten bij Tavenu. De 
AMV-lessen worden gegeven door 
Rozemarijn van Egeren. Zij is afge-
lopen jaar afgestudeerd met haar 
masterstudie aan het conservato-
rium in Amsterdam. De lessen op 
trompet en klein koper worden ge-
geven door Erik van der Heijden. Hij 
zit in het laatste jaar van zijn op-
leiding aan het conservatorium in 
Utrecht. De saxofoonlessen worden 
net als vorig jaar gegeven door Lie-
ke van den Boogaard. Zij is in 2012 
afgestudeerd aan het Conservatori-
um van Amsterdam. De trombone-
lessen worden gegeven door Louis 
de Blieck. Hij is afgestudeerd aan 
het conservatorium in Alkmaar op 
klassiek slagwerk en heeft hafabra-
directie gedaan met als bijvak trom-
bone. Meld je aan bij Sharon Len-
ting, tel. 06-24727945 of per e-mail 
salesh@live.nl.
Foto: Wouter Kamphuis

Start muzieklessen bij 
Tavenu

Broer gevonden
Uithoorn - Op zaterdag 6 septem-
ber kreeg de politie een melding 
van een bewoonster van de Monet-
flat dat ze haar broer kwijt was. Er is 
onmiddellijk een zoektocht op gang 
gezet. De man werd in zijn onder-
goed aangetroffen op de Zijdelweg. 
Hij liep richting Amstelveen. De ver-
warde man is door de GGD opge-
haald en ondergebracht bij een 
psychiatrische instelling.

Aanhoudingen 
na autoinbraak

Uithoorn - Op donderdag 4, vrijdag 
5 en zaterdag 6 september is inge-
broken in een drietal auto’s in de 
Churchillaan, Wieger de Bruinlaan 
en het Zijdelwaardplein. Voor de 
diefstal uit een auto op het Zijdel-
waardplein zijn twee jongens van 19 
uit De Kwakel en 17 jaar uit Uithoorn 
aangehouden. De twee hadden een 
lamp uit de auto weggenomen. 

Winkeldief weer vrij
Uithoorn - Op woensdag 3 sep-
tember is rond het middaguur een 
winkeldief betrapt in een bedrijf op 
het Amstelplein. Een 74 jarige man 
uit De Kwakel was met spullen uit 
de winkel weggelopen zonder te 
betalen. Er is overleg geweest met 
justitie. De man is voorwaardelijk in 
vrijheid gesteld vanwege zijn leeftijd 
en medische gegevens.

Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
5 op zaterdag 6 september is vanuit 
Muur een snorfiets gestolen. Het be-
treft een Piaggio C25 met kenteken 
D-797-RV. Tussen donderdag 4 en 
zaterdag 6 september is bij het bus-
station een fiets gestolen. Het gaat 

om een damesfiets van het merk Ba-
tavus waarvan het serienummer ein-
digt om 821. In de nacht van zondag 
7 op maandag 8 september is uit de 
Valeriuslaan een herenfiets gesto-
len. De Brave is zwart van kleur en 
het serienummer eindigt op 95H.

Vrouw onwel
Uithoorn - Om vier uur in de nacht 
zondag 7 september zijn politie en 
ambulancedienst gealarmeerd voor 
een onwel geworden vrouw bij de 
Romeflat. Een 25 jarige vrouw rea-
geerde helemaal niet op haar omge-
ving. Haar ademhaling was onregel-
matig en haar ogen draaiden iedere 
keer weg. De vrouw, zonder woon-
adres in Nederland, is per ambulan-
ce naar het VU ziekenhuis vervoerd.

Aanval in zwembad
Uithoorn - Op zondag 7 septem-
ber om half elf in de ochtend heeft 
een 41 jarige man uit Uithoorn een 
epileptische aanval gekregen in het 
zwembad aan de Noorddammer-
laan. Omstanders hebben de man 
uit het water getild. De politie en 
de ambulancedienst zijn ter plaatse 
geweest. De Uithoornaar is per am-
bulance vervoerd naar het Amstel-
land ziekenhuis.

Aanhouding na 
huisarrest
Uithoorn - Op vrijdag 5 septem-
ber deed de politie controle bij een 
15 jarige inwoner die huisarrest had 
gekregen van de rechter. De jongen 
bleek echter niet thuis in de Thal-
manlaan te zijn. Op verzoek van de 
officier van justitie is de 15 jarige 
op maandag 8 september rond het 
middaguur aangehouden. Hij wordt 
voorgeleid voor de rechter commis-
saris.

Uithoorn - Zaterdagmiddag 6 sep-
tember omstreeks 15.20 uur heeft er 
een ongeluk plaatsgevonden op de 
provinciale weg in Uithoorn.
Een motorrijder was door nog onbe-
kende oorzaak onderuitgegaan en 
bleef liggen. Diverse verkeersdeel-
nemers reden gewoon door en lie-

ten de man aan zijn lot over. Een ge-
zin uit Mijdrecht stopte, belde direct 
112, zorgde voor de motorrijder en 
zijn motor. De ambulance was snel 
ter plaatse en heeft de man vervol-
gens met onbekend letsel naar het 
ziekenhuis vervoerd. 
Foto: AS Media.

Motorrijder komt ten val

Uithoorn - Het projectorkest van 
Muziekvereniging KnA is ook dit 
jaar weer uitgenodigd om op het 
fantasyfestival in Arcen te komen 
spelen. King Arthur & his Witchcraft, 
dat is het thema van het fantasyfes-
tival “Elfia” in de Kasteeltuinen van 
Arcen, welke dit jaar wordt gehou-
den op 20 en 21 september a.s. Elfia 

is een tweedaags festival met (pa-
gan of celtic) folk bands, middel-
eeuwse bands, gothic bands; deze 
worden gepresenteerd op een van 
de twee podia of als rondlopende 
acts. Het is ook een festival met heel 
veel shows: riddersteekspelen, veld-
slagen, vuurshows, paardenshows, 
parades etc., maar het mooiste van 

KNA Uithoorn gaat
wederom naar Elfia in Arcen

Elfia is dat veel bezoekers zichzelf 
transformeren in een ridder, orc, 
een magiër, een vampier, een elf, 
een manga comic held of een com-
binatie van dit alles. Denk aan het 
carnaval van Venetië, maar dan met 
zeker zo creatievere en uitbundiger 
kostuums. Een lust voor het oog!

Festival
In navolging van het succes van vo-
rig jaar en het afgelopen voorjaar in 
Haarzuilens, zal ook dit keer een on-
derdeel van muziekvereniging KnA 
acte de préséance geven op dit fes-

tival. Omgedoopt als “The Round Ta-
ble Orchestra” zal het orkest onder 
leiding van dirigent Richard Wortel, 
geheel in stijl met het thema, mooie 
Barok stukjes ten gehore gaan 
brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
o.a. aan Henry Purcell: een selectie 
uit de “Opera van King Arthur” en 
de Ouverture to “Fairy Queen”, Za-
dok the Priest van Händel, onder 
voetballiefhebbers bekend als de 
UEFA Champions League thema, en 
het Hallellujah van Händel.
Het programma bestaat uit totaal 
14 verschillende barokstukken, de-
ze zijn door Richard Wortel speci-
aal voor Elfia gearrangeerd. De en-
thousiaste muzikanten zijn al weer 
druk aan het repeteren om het pu-
bliek wederom te trakteren op een 
mooi concert. Natuurlijk zullen de 
orkestleden ook dit keer geheel in 
stijl met Elfia in mooie zelfgemaakte 
kostuums optreden. Wanneer u de 
muzikanten van KnA iets dichterbij 
wilt bekijken bent u van harte wel-
kom op het concert A Tropical Mu-
sic Night Out, op 15 november a.s. 
in het Crown Theater in Aalsmeer. 
Tijdens dit concert zullen alle on-
derdelen van KnA te horen en te 
zien zijn. De kaartverkoop is reeds 
begonnen; www.amusicnightout.nl.

Max Caldas inspireert
De Kwakel - Op dinsdagavond 2 
september heeft Max Caldas, de zeer 
succesvolle bondscoach van het Ne-
derlands dames hockeyteam tijdens 
het WK in Den Haag van deze zo-
mer en de nieuwe bondscoach van 
de Nederlandse mannen, een work-
shop gehouden voor alle trainers 
van Qui Vive. Deze workshop, tevens 
eerste bijeenkomst voor alle trai-
ners, werd georganiseerd door de 
nieuwe technische staf van Qui Vi-
ve, bestaande uit Mark Weber, Lies-
beth Schuurink en Nicolette Kruit. 
De verdediging en keepers stonden 
centraal deze avond. In twee sessies 
werden in totaal 60 trainers van de 
jongste jeugd, de oudere jeugd, de 
keepers maar ook de trainers van de 
seniorenteams en recreanten bijge-
praat over dit onderwerp. Max Cald-

as vertelde over de lange weg die de 
Nederlandse damesploeg heeft af-
gelegd op weg naar het Olympisch 
kampioenschap in 2012 en het We-
reldkampioenschap in 2014. Ook liet 
hij veel filmpjes zien over bijzonde-
re en inspirerende oefeningen die 
de dames hebben gedaan en daarbij 
vertelde Max hoe je oefeningen kunt 
uitbouwen en aanpassen op het ni-
veau van het team dat je traint. Het 
was een enorm leerzame avond! De 
workshop werd mogelijk gemaakt 
door de Riki Stichting. De Riki Stich-
ting bedenkt, organiseert en finan-
ciert projecten die het welbevinden 
van kwetsbare groepen verbeteren. 
Qui Vive is heel erg blij met en dank-
baar voor deze geweldige moge-
lijkheid een topcoach en spreker in 
huis te hebben gehad!

(Snor)Fietsen gestolen
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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

Gevonden:
-  Mijdrecht, Viergang: Slanke witte kater met zwarte 
 streepjes op zijn kop. Hij heeft een chip.

Gevonden:
-  Uithoorn, Herman Gorterhof: Cyperse kat. 
 Heeft een bandje om van Dierenbescherming.
-  Uithoorn, ‘T Rond: Zwart-witte forse kater.

Regio - Soroptimistclub Uithoorn/ 
De Ronde Venen overhandigt 
cheque van 1660 euro, opbrengst 
van de Kledingbeurs 2014, aan de 
Stichting4life. Soroptimistclub Uit-
hoorn/ De Ronde Venen heeft op 
vrijdag 13 en zaterdag 14 juni in 
Mijdrecht een kledingbeurs geor-
ganiseerd. Dit jaar is de opbrengst 
geschonken aan de Stichting4life. 
Stichting4life ondersteunt projec-

ten in Kenia voor vrouwen en kinde-
ren, die vooral gericht zijn op scho-
ling van kinderen. De opbrengst van 
de Kledingbeurs wordt ingezet voor 
één van hun projecten in de slop-
penwijk Kibera in Nairobi. De So-
roptistclub is een serviceclub, die 
bestaat uit lokale vakvrouwen. Zij 
zetten zich voornamelijk in voor de 
positieverbetering van vrouwen en 
kinderen over de hele wereld. 

Stichting4life ontvangt cheque

Uithoorn - Vrijdag 12 september 
is de eerste editie van de Frisfees-
ten bij Dans en Partycentrum Co-
lijn onder de naam Col’inFrizz! Axel 
en Heleen zijn eerder dit jaar al suc-
cesvol begonnen met de kinder-
disco’s tot 12 jaar onder de naam 
Col’inKidzz. Al snel kwam de vraag 
van de ouders en de kinderen; vol-
gend jaar gaan ze naar de middel-
bare school en dan? Daar geven 
Axel en Heleen nu dus antwoord op 
met toffe discofeesten voor scholie-
ren van de onderbouw van de mid-
delbare school; 12 t/m 15 jaar. Na-
tuurlijk aangepast aan deze leef-
tijd; de feesten duren van 20.30 uur 
tot 00.30 uur. Om 21.30 uur gaat de 
deur dicht. De muziek zal worden 
gedraaid door diverse DJ’s die hier 
in de regio hun naam al verdiend 
hebben. Op de eerste editie zal DJ 
Sambrosa draaien, bekend van o.a. 
de Boya feesten in Vinkeveen.

Feest
Het moeten toffe feesten worden 
waarbij het plezier vooropstaat 

maar ook de veiligheid. Wij bieden 
jongeren op deze manier een kans 
om op een verantwoorde manier 
kennis te maken met het uitgaans-
leven, lekker dichtbij. Op deze avon-
den zullen professionele, gecerti-
ficeerde beveiligers aanwezig zijn. 
Er zal geen druppel alcohol worden 
geschonken maar ook indrinken is 
er niet bij. De beveiliging aan de 
deur beschikt over een goede neus 
en blaastesten. Ook drugs zijn na-
tuurlijk uit den boze.
Er gelden strenge huisregels wel-
ke op de site www.dansenparty-
centrumcolijn te lezen zijn. Deze re-
gels lijken streng maar zijn echt no-
dig om de gezelligheid en veiligheid 
te waarborgen. De entree bedraagt 
7,50 euro per persoon wanneer de 
kaarten in de voorverkoop worden 
aangeschaft. Dit kan bij Dans en 
Partycentrum Colijn maar ook bij 
Kantoorboekhandel Ten Hoope op 
het Zijdelwaard. In Mijdrecht kun-
nen de kaarten worden gekocht bij 
Backstage Hairfashion, aan de deur 
kosten de kaarten 10 euro.

Eerste frisfeest bij 
Partycentrum Colijn!

COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
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

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
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 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 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
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF Mijmeringen
Boodschappen
Boodschappen kunnen doen in je eigen 
woonomgeving is belangrijk voor ve-
len. Je hebt de wekelijkse boodschap-
pen met de standaard producten op je 
boodschappenlijstje, maar tussendoor wil je ook nog wel eens ver-
se groente en fruit kunnen inslaan. En als je dat dicht bij huis kan 
doen is dat heel prettig.

Supermarkten
Ik hou van een gewone supermarkt met goedkope prijzen. Meer be-
talen zodat de verpakking of de winkel zelf er aantrekkelijk uitziet 
vind ik niet nodig. Boodschappen doen is een activiteit die gewoon 
bij het huishouden hoort. Het gaat om de producten en dat die goed 
zijn. Al langere tijd was ik dus fan van de Aldi. De winkel zag er niet 
uit, maar voor mijn wekelijkse boodschappen kon ik daar prima sla-
gen. En toen kwam de hele discussie dat de Aldi in Uithoorn zou ver-
dwijnen, omdat er een supermarkt van Deen op het Legmeerplein 
kwam. Lange tijd waren de twee supermarkten buren en ik vond dat 
prima. Voor de gewone boodschapjes naar de Aldi, voor de bijzon-
dere dingen naar de Deen. 

Politiek
Maar de Aldi moest toch daar weg, ondanks het feit dat vele mensen 
tegen waren. Eventuele nieuwe huisvesting was een zaak tussen de 
Aldi en de verhuurder van het winkelcentrum. Het is niet altijd even 
duidelijk wat voor belangen er allemaal spelen voor alle partijen. Wat 
ik wel wist was dat ik de Aldi niet kwijt wilde en dat ik vond dat de 
gemeente toch echt zorg moest dragen voor een goedkope super-
markt binnen de eigen grenzen. We weten toch allemaal dat er veel 
mensen zijn die moeten rondkomen van het minimum en die moeten 
ook dichtbij goedkoop boodschappen kunnen doen.

Prijzenoorlog
De discussie is altijd waar ben je het goedkoopste uit? Is dat door 
gewoon kritisch te shoppen met een boodschappenlijstje in de 
hand? Dat lijkt me in ieder geval verstandig zodat je niet veel meer 
koopt dan wat je nodig hebt. Sommige mensen zweren bij het aan-
bod van de Albert Heijn en hun eigen huismerk, anderen gaan voor 
alle aanbiedingen in een week bij diverse winkels en dan kun je dus 
naar de goedkope supermarkten waar alles in stapels staat, zoals de 
Aldi en de Lidl. Maar een keuze is altijd prettig.

Surprise
Ineens was het zo ver. Het pand van de Aldi aan het Legmeerplein 
was van de ene op de andere dag gesloten. Daar baalde ik van, maar 
ik heb gelukkig genoeg mogelijkheden om elders mijn boodschap-
pen te kunnen doen. Maar groot was mijn verbazing toen ineens het 
gerucht er was dat de Aldi weer terugkwam in Uithoorn. De Aldi zit 
sinds kort in het pand van Van Bunningen, naast de brandweerka-
zerne. Het pand stond al geruime tijd leeg en de Aldi mag van de 
gemeente maximaal 5 jaar gebruik maken van dit pand. De bedoe-
ling is dat de supermarkt hierna een plek elders in Uithoorn krijgt. 
Ik kan alleen maar zeggen dat ik dit een hele mooie oplossing vind. 
Geen leegstaand pand meer, dus geen armoedige uitstraling van 
Uithoorn als je over de oude 201 rijdt. Een mooie winkelruimte voor 
de Aldi waarin ze volgens mij vele vierkante meters erbij hebben ge-
kregen en als plus meer dan voldoende parkeerplaatsen. Wat je nu 
echt niet meer kan zeggen over Zijdelwaard. Nee, ik weet wel waar 
ik mijn boodschappen doe.

Agenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 

0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl

Sjoelen
Op vrijdag 12 september aan-
vang 13.30 uurworden de sjoel-
bakken weer opgepoetst voor 
de maandelijkse competitie. Ie-
dereen gaat met een prijsje naar 
huis.

Ontmoetingsmiddag 
in de Legmeer
Op maandag 15 september, van 
14.00-16.30 uur. De ouderenad-
viseur is aanwezig van 13.30-
14.00 uur.

Bingo
Vrijdag 19 september, aanvang 
13.30 uur wordt door de vrijwil-
ligers een gezellige bingo ge-
organiseerd waarbij u mooie & 
vooral praktische prijzen kunt 
winnen.

Uithoorn - Vanaf aanstaande 
maandag 15 september 2014 start 
de schilderijen expositie van Bie-
zenwaard Creatief bij “Vita welzijn 
en advies” Schilders Collectief “Bie-
zenwaard Creatief” bestaat uit een 
groep enthousiaste kunstschilders 
die elke week samen komen in Uit-
hoorn om met hun hobby bezig te 
zijn. Het doel is om te werken aan 
de individuele ontwikkeling waar-
door ieder in zijn gekozen tech-
niek en materiaal tot steeds betere 
kunst komt. Daarnaast is plezier ook 
een belangrijk element. De basis is 
aquarel, maar er wordt ook gete-
kend met potlood, pen, pastelkrijt en 
houtskool. Een aantal mensen heb-
ben voorkeur voor acrylverf. Natuur-
lijk resulteert dit alles ook in wer-
ken die gemaakt zijn met gemengde 
technieken. En zeker een aanrader 
om een groot aantal kleurrijke werk-
stukken wat nader te gaan bezien 
of, misschien wel om iets bijzonders 

Schilderijen expositie aan 
de Bilderdijkhof

aan te willen schaffen. T/m vrijdag 
31 oktober is er mogelijkheid om op 
werkdagen van 9.30-12.00 uur deze 
expositie te gaan bezoeken bij “VITA 
welzijn en advies” in het Wijksteun-
punt aan de Bilderdijkhof. 

De Kwakel - Eerste hulp kan van 
levensbelang zijn. Maar ook bij klei-
ne ongevallen is het handig te we-
ten hoe te moeten handelen. En de 
meeste ongelukken gebeuren nog 
altijd dicht bij huis. Dus wilt u niet 
toekijken maar dóen?! EHBO-ver-
eniging St. Vincentius in De Kwa-
kel start op 3 november 2014 een 
nieuwe cursus EHBO. Deze wordt 
gegeven op 14 maandagavonden 
van 20-22 uur bij KDO. De cursus 
is incl. verbandleer, reanimeren en 
gebruik van de AED. U leert alles 
om een situatie goed in de schat-
ten en een ander te helpen in ge-
val van nood. Dat geeft toch een 
gerust gevoel als u kleine kinderen 
heeft, vaak op school of bij de sport-
club helpt? Of misschien vindt u het 
wel leuk om te helpen bij een eve-
nement als het polderfeest? Aarzel 
niet en geef u op voor deze leerza-
me, maar zeker ook gezellige, avon-
den! Voor aanmelding of meer infor-
matie; www.ehbo-de-kwakel-com, 
mariska.ehbodekwakel@gmail.com, 
of Mariska v.d. Veer; 06 52 333 445.

Start nieuwe 
cursus EhBo 
de Kwakel

Schrijven voor Amnesty
Uithoorn - Ook voor de werkgroep 
Amnesty-Uithoorn is het nieuwe 
werkjaar weer begonnen. Wij schrij-
ven deze maand, september 2014, 
naar de autoriteiten van Brazilië, 
Egypte en Rusland. Ondanks de be-
lofte van de Braziliaanse regering 
worden grote gemeenschappen in-
dianen door particuliere beveili-
gingsmensen verhinderd zich op 
hun voorouderlijk land te vestigen. 
Drie jonge Egyptische vrouwen zijn 
veroordeeld tot gevangenisstraffen 
na deelname aan vreedzame pro-
testen. De politie treedt steeds har-

der op tegen demonstranten. Sinds 
de annexatie van het Oekraïense 
schiereiland door Rusland worden 
Tataren lastig gevallen en geïntimi-
deerd. Een vooraanstaand lid van 
een vereniging van Tataren werd 
de toegang tot de Krim voor vijf jaar 
ontzegd. Wilt u ook schrijven? U 
kunt de brieven thuis bezorgd krij-
gen om te versturen. Een telefoontje 
naar Henk Wevers (06-50575280) is 
voldoende. De brieven, die u slechts 
hoeft te ondertekenen, zijn ook te 
verkrijgen via “www.amnestyuit-
hoorn.nl” onder het kopje “Schrijf”.

Uithoorn - De avondcursus schil-
deren in Atelier de Penseelstreek is 
inmiddels volgeboekt. Op de mid-
dagcursus, woensdag van half 4 tot 
half 6, zijn nog enkele plaatsen vrij. 
De cursus bestaat uit vijf lessen met 
gevarieerde onderwerpen. Zij zul-
len om de week plaatsvinden onder 
leiding van Corrie Eeltink die meer 
dan 20 jaren ervaring heeft. De 
groepen zijn klein, maximaal 8 leer-

lingen, waardoor er veel gelegen-
heid is voor persoonlijke aandacht. 
De lessen worden gegeven in Ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 
16 te Uithoorn. Het is mogelijk U op 
te geven via de website www.ate-
lier-penseelstreek-uithoorn.nl on-
der vermelding van “middagcur-
sus”. Voor meer info kunt u mailen 
naar info@atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl of bellen 0297-540444.

Middagcursus schilderen

Uithoorn - Op maandagavond 29 
september is de eerste repetitie 
van het Groot Uithoorns kerstkoor. 
Na eerdere succesvolle koorprojec-
ten (kerstkoor 2013, Boogie Won-
der chorus) komt de Vocal Compa-
ny opnieuw met een bijzonder koor-
project. Gedurende 12 repetities op 
maandagavond zal een verrassend 
kerstprogramma worden ingestu-
deerd, dat uiteindelijk op dinsdag-
avond 23 december uitgevoerd zal 
worden tijdens ‘the most wonderful 

night of the year’, in het Alkwin Kol-
lege in Uithoorn. Het koor staat on-
der leiding van de Uithoornse diri-
gent Ferdinand Beuse en wordt op 
piano begeleid door Kees van Zant-
wijk. Iedereen die van zingen houdt 
kan zich aanmelden. Het project is 
geschikt voor zowel geoefende als 
voor ongeoefende zangers. Op de 
website www.uithoornskerstkoor.nl 
is meer informatie te lezen. Geïnte-
resseerden kunnen ook telefonisch 
contact opnemen via 0297-521718.

Groot Uithoorns kerstkoor

Uithoorn - De afdeling Uithoorn 
is een actieve, bloeiende en nog 
steeds groeiende afdeling met bij-
na 200 vrouwelijke leden in de leef-
tijd van 55 tot 90 jaar. Na de stille 
maanden juni, juli en augustus zijn 
we met de NVVH Vrouwennetwerk, 
afdeling Uithoorn weer van start 
gegaan met allerlei activiteiten. Wij 
bieden onze leden interessante, cul-
turele, sportieve en gezellige bijeen-
komsten. Vaste onderdelen vormen 
badminton, conditietraining, lees-
kring, museumbezoek, bridge en het 

gezamenlijk koffiedrinken en eten. 
Daarnaast zijn de diverse commis-
sies er weer in geslaagd interessan-
te excursies en lezingen te organise-
ren. Op vrijdag 26 september geeft 
de heer Kroes een lezing over be-
levenissen van een veilingmeester. 
In de Schutse, ’s middags om 14.00 
uur. De heer Kroes zal laten zien hoe 
het veilen van goederen in zijn werk 
gaat. Ook zal een aantal goederen 
geveild worden. De opbrengst hier-
van is voor een goed doel. Leden: 
gratis, niet-leden 3 euro.

NVVh Vrouwennetwerk 
Uithoorn
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Komen wij dan op de 
straat te staan?

Zoals u weet zijn wij als bewo-
ners van de Thamerweg 17 ju-
ridisch gezien volledig verant-
woordelijk voor de bouwkundi-
ge staat van onze woning. On-
geacht de stevige sloop - en 
grondwerkzaamheden die er 
rondom onze kwetsbare wo-
ning sinds 2007 zijn verricht. 
Met het gevolg dat wij als ge-
zin per 26 september uit onze 
eigen koopwoning worden ge-
zet. Wij zijn ons hiervan zeer 
bewust en stellen ons in op 
de grote verandering die het 
teweeg brengt als je na ruim 
14 jaar je thuis, waar alles als 
vanzelfsprekend verloopt, ver-
plicht moet verlaten. Als va-
der van een gezin vind ik dat 
ik de verantwoordelijkheid heb 
dit zo kalm en beheerst moge-
lijk te laten verlopen, zodat on-
ze gevoelige, lieve kinderen (de 
één bezig met zijn examenjaar 
en de ander gestart aan een 
nieuwe opleiding) er zo weinig 
mogelijk hinder van ondervin-
den en het vertrouwen in hun 
vader blijven behouden, zoals 
kinderen dat gewoon zou moe-
ten zijn. Aangezien u als bur-
germoeder in mijn optiek een 
gelijksoortige taak vervult voor 
de burgers van Uithoorn, ver-
wacht ik dat u hetzelfde voor 
ogen heeft. Daarom wil ik u er-
op wijzen dat dit helaas niet zo 
verloopt.

Maandagochtend
Maandagochtend 1 septem-
ber is ons door de heer Kooij-
mans en de heer Bosschers 
verteld dat we tot half januari 
2015, om niet, gebruik kunnen 
maken van een anti-kraakwo-
ning in de Noordmanlaan in De 
Kwakel. Dit is vervolgens weer-
gegeven in een kort verslag. 
Het huisnummer zouden we te 
horen krijgen en de sleutel zou 
snel in ons bezit zijn. Hier stel 
je je als mens en vader op in. 
Je gaat kijken waar het huis is, 
merkt op dat de woningen daar 
de helft kleiner zijn dan je hui-
dige woning en begint met het 
inpakken van spullen. Je weet 
dat lang niet alles mee kan, dat 
het voor ruim vier maanden is, 
dat je dan weer moet verhui-
zen en dat je opslag moet be-
denken voor spullen waar je 
eventueel vier maanden zon-
der kunt. Je zoekt een opslag-
ruimte in De Kwakel om je voor 
te bereiden. Je brengt de spul-
len naar de opslag, je eigen 
huis ziet er opeens kaal uit. Het 
is duidelijk voor het gezin. We 
gaan naar de Noordmanlaan 
in De Kwakel. Je kinderen, het 
meest waardevolle in het le-
ven van een vader, kijken rond 
in De Kwakel, proberen hun 
reis naar school in Amsterdam 

voor te stellen vanuit deze plek 
en pogen zich een voorstelling 
te maken van het tijdelijk wo-
nen in De Kwakel in een an-
dere woning. Als vader blijf je 
kalm, vertel je de voordelen die 
je ziet en probeer je de emo-
ties te temperen. Je zorgt voor 
je kinderen, zoals dit de taak is 
die je is gegeven.

Ambtenaren
Aangezien de woning volgens 
uw ambtenaren direct beschik-
baar is, verwachtten wij al op 
maandag de sleutel. Dan kun 
je de woning gaan bekijken, 
inschatten welke meubels er 
in passen, hoe de slaapkamers 
voor de kinderen ingericht 
kunnen worden, waar ze hun 
huiswerk kunnen maken, of er 
een schuur voor de fi etsen is 
etc. Het wachten op de sleutel 
duurt dan al snel lang en aan-
gezien uw medewerkers aan-
gaven Eigen Haard, als aan-
bieder van de betreffende wo-
ning, zelf niet te kunnen berei-
ken, poogt mijn vrouw dit van-
ochtend zelf te doen. Het ant-
woord van Eigen Haard is ver-
rassend. Ons gezin komt niet 
in aanmerking voor een wo-
ning in de Noordmanlaan! En 
ons was verteld dat de direc-
teur van Eigen Haard dit per-
soonlijk had toegezegd aan de 
wethouder! Hoor je zulke din-
gen, dan ga je er vanuit dat de 
zaken goed zijn geregeld. Je 
vertrouwt erop dat het door-
gaat. Je moet tenslotte ergens 
op kunnen bouwen en zulke 
toezeggingen behoren mijns 
inziens zeker tot die catego-
rie. Je doet bij zulke essentië-
le zaken je kinderen geen valse 
beloftes. Je weet dat dit scha-
delijk kan zijn voor hun direc-
te vertrouwen in hun vader en 
hun indirecte vertrouwen in 
volwassenen. Op dit moment 
blijken de woorden van dhr. 
Kooijmans van juni dit jaar toch 
werkelijkheid te worden toen 
hij bevestigend antwoordde 
op de vraag of hij een gezin op 
straat zou zetten. Mijn vertrou-
wen in het bestuursapparaat is, 
gelijk het vertrouwen van een 
kind in zijn vader, helaas ver-
der afgenomen. Het bestuur 
lijkt toch niet zo betrokken bij 
het welbevinden van ons ge-
zin als zij doet voorkomen met 
woorden als “Achter de scher-
men zijn we hard voor jullie aan 
het werk” en “ Het gaat ons om 
de kinderen, die zijn belang-
rijk”. Nogmaals; Vergeet als 
burgermoeder uw menselijk-
heid niet! Juist in tijden van cri-
sis is het nodig elkaar als mens 
te vinden.

Addy Vork

Vervolg van de voorpagina.

“Delta Lloyd wil altijd een duurzame 
relatie opbouwen met haar klanten. 
Dat is ook hier het geval. De band 
met Uithoorn, c.q. het winkelcen-
trum, bestaat al sinds 1977. De laat-
ste renovatie van het winkelcentrum 
nadat dit na de brand van 1984 
weer is opgebouwd, dateert van 
20 jaar terug. Hoogste tijd om weer 
te investeren in het winkelcentrum 
met de uitvoering van een nieuwe 
renovatie wat door Dura Vermeer 
ter hand zal worden genomen. Het 

huidige winkelcentrum wordt uit-
gebreid tot 13.000 vierkante me-
ter waarbij ook het aantal parkeer-
plaatsen zal toenemen. Eén en an-
der zal leiden tot een modern win-
kelcentrum waar het door zowel on-
dernemers als de consument goed 
toeven is,” aldus Schings die er van-
uit gaat dat eind 2015 alle werk-
zaamheden zullen zijn afgerond.

Tumultueze vergaderingen
Wethouder Polak zei blij te zijn dat 
het project na jaren van voorberei-
ding nu eindelijk van de grond komt. 

Hij was benieuwd naar de virtuele 
maquette in de hal bij de hoofdin-
gang waarin een beeld wordt ge-
geven hoe het winkelcentrum er-
uit komt te zien. Hij roemde de inzet 
en inbreng van de klankbordgroep 
waarin omwonenden zitting hebben 
gehad om hun stem te laten horen 
bij de herontwikkeling van het win-
kelcentrum. “Ïk ben er van overtuigd 
dat er na anderhalf jaar renoveren 
en bouwen een prachtig en modern 
winkelcentrum zal staan waar de 
inwoners van Uithoorn met plezier 
naartoe zullen gaan om te winke-

Renovatie winkelcentrum 
Zijdelwaard nu echt van star 

len,” zo sprak de wethouder die alle 
partijen bedankte voor hun inzet en 
vasthoudendheid. Namens de win-
keliersvereniging was ook Marieke 
van der Wurff van de gelijknamige 
makelaardij, gevestigd aan de rand 
van het winkelcentrum, blij met de 
start van de renovatie. “Vier jaar 
geleden was er eigenlijk nog geen 
sprake van dat het winkelcentrum 
gerenoveerd zou worden,” memo-
reerde Van der Wurff. “Het was vol-
op crisis en de plannen gingen de 
ijskast in. Er volgden tal van tumul-
tueuze vergaderingen met als voor-
naamste onderwerp hoe het nu ver-
der moest. Twee jaar geleden ech-
ter kwam er toch licht in de tunnel 
toen tijdens een algemene leden-
vergadering bekend werd gemaakt 
dat het allemaal toch zou door-
gaan. En vandaag gaat het gebeu-
ren! Niemand had dit verwacht. Er 
moet echter nog heel veel werk ver-
zet worden de komende tijd. Hoe-
wel de winkeliers zich realiseren 
dat verbouwen zonder overlast vrij-
wel onmogelijk is, hopen zij wel dat 
die tot een minimum kan worden 
beperkt zodat klanten gewoon toe-
gang tot de winkels blijven krijgen. 
Dat heeft voor de winkeliers én de 
consumenten de hoogste prioriteit.”
Als laatste handeling werd naast de 
hoofdingang feestelijk een unieke 
virtuele maquette onthuld waar ie-
dereen met behulp van een X-Box 
controller via het beeldscherm zelf 
een wandeling kan maken in het 
nieuwe winkelcentrum. Het is ont-
wikkeld door 3D-Capacity uit Rijs-
wijk. De maquette zal gedurende 
de hele verbouwing op die plaats in 
het winkelcentrum staan. Inmiddels 
is bij Albert Heijn de verbouwing 
eveneens van start gegaan. Daar-
toe is de winkel gesloten, waarna 
die woensdag 17 september in een 
geheel nieuwe gedaante weer zal 
worden heropend.

Uithoorn - Vanaf 1 september is het 
nieuwe programma ‘Totally Fit Kidz’ 
te zien bij RTL Telekids. Presentatri-
ce en danseres Ingrid Jansen en tv-
kok Mathijs Vrieze inspireren en le-
ren basisschoolkinderen en hun ou-
ders alles over gezonde voeding en 
beweging. Door op een jonge leef-
tijd een gezonde leefstijl aan te le-
ren, lopen kinderen op latere leeftijd 
minder kans op hart- en vaatziekten 
en andere aandoeningen. Het pro-
gramma wordt mogelijk gemaakt 
in samenwerking met de Hartstich-
ting. In Totally Fit Kidz maken kinde-
ren samen met Mathijs leuke, ge-
zonde traktaties en verrassingsont-
bijtjes. Ook is te zien hoe een klas 

overvallen wordt met eenuitvoerige 
lunchtrommelinspectie in ‘Pimp My 
Lunchbox’. Ingrid brengt de kinde-
ren in beweging en bezoekt beken-
de sporters. RTL is ook in Uithoorn 
geweest. Op woensdag 30 juli or-
ganiseerde Buurtbeheer Europarei 
en Zijdelwaard de kinderkermis bij 
het Buurtnest. De kinderen konden 
de hele middag genieten van karten, 
blikgooien, levend tafelvoetballen en 
pijl en boogschieten. Om 15.00 uur 
verraste de burgemeester van Uit-
hoorn, Dagmar Oudshoorn, de kin-
deren met een gezonde snack, die 
zij samen met TV kok Matthijs Vrie-
ze had gemaakt. Samen met presen-
tatrice Ingrid overhandigde ze deze 

’t Buurtnest Uithoorn op TV

snack aan de kinderen die aanwe-
zig waren bij de kinderkermis. Het 
Buurtnest zal op televisie te zien zijn 
op 1 oktober (afl evering 23).

Gezond gewicht
Uit recent onderzoek van het RIVM 
en TNO blijkt dat minstens 75% van 
de basisschoolkinderen niet vol-
doende beweegt en niet voldoet aan 
de richtlijn voor groente en fruit. De 
Hartstichting zet zich al jaren in voor 
een hartgezonde toekomst van al-
le kinderen. “We zijn als Hartstich-
ting blij met de samenwerking met 
RTL. Via het massamedium tv ho-
pen we veel ouders en kinderen te 
mogen bereiken en inspireren. Met 
als doel de bewustwording over een 
gezonde leefstijl op jonge leeftijd te 
vergroten. Nog steeds eten basis-

schoolkinderen te weinig groente en 
fruit, en bewegen te weinig. Gezond 
eten en voldoende bewegen is es-
sentieel, want zo kun je de kans ver-
kleinen dat je later hart- en vaatziek-
ten krijgt”, aldus Floris Italianer, di-
recteur Hartstichting. Ook Telekids 
vindt het belangrijk. Kinderzender 
RTL Telekids helpt graag mee aan 
die voorbereiding. “Als platform dat 
zich op kinderen richt, vinden wij het 
van groot belang dat kinderen ver-
antwoord eten en voldoende bewe-
gen, zodat ze een gezonde toekomst 
tegemoet gaan. Dit komt op een leu-
ke en leerzame manier aan bod in 
het programma. We hopen dat To-
tally Fit Kidz kinderen en ouders in-
spireert om gezond te leven.”, aldus 
Olaf Swinarski, zendermanager van 
RTL Telekids. 

Uithoorn - Met gepaste trots kijkt 
Jos Vermeij toe hoe de vertrouw-

de naam weer aan de gevel ge-
monteerd wordt.  Auto Vermeij is al 

Auto Vermeij keert terug 
in Uithoorn

sinds de jaren zestig een bekende 
naam in Uithoorn. Diverse genera-
ties hebben hier in de loop der ja-
ren een goede reputatie opge-
bouwd op het gebied van verkoop 
en onderhoud van Italiaanse auto’s 
met name van de merken Fiat, Al-
fa Romeo en Lancia. In 2010 heeft 
Jos het bedrijf verkocht en besloot 
het wat rustiger aan te gaan doen. 
Toch voelde het telkens als hij over 
de Anton Phillipsweg reed vreemd 
om daar een andere naam op ‘’zijn 
gevel”  te zien.
Afgelopen zomer besloot de opvol-
ger onder druk van de importeur 
om Uithoorn te verlaten. Het pand 
waar Jos en zijn team al die jaren 
met veel plezier gewerkt hadden 
zou leeg komen te staan en dat zet-
te Jos aan het denken.

Opnieuw
Het ondernemersbloed kruipt waar 
het niet gaan kan en tijdens een ge-
sprek met Cees Huiden, een be-
vriende oud Fiat dealer uit Gouda 
ontstond het idee om Auto Vermeij 
weer op te starten.
Cees Huiden heeft zelf ook 40 jaar 

Fiat ervaring en had er wel oren 
naar. Zo ontstond een samenwer-
king met in totaal 80 jaar Fiat erva-
ring. Ook enkele oud medewerkers 
van Auto Vermeij hoorden de ge-
ruchten in de wandelgangen en be-
naderden de beide heren. Zo ont-
stond al snel een klein en enthou-
siast team van specialisten. Na een 
aantal weken van schoonmaken, 
schilderen en herinrichten van de 
werkplaats ging op 1 september de 
deur open voor klanten.
Cees en Jos krijgen veel positieve 
reacties van oude klanten die blij 
zijn dat de bekende gezichten weer 
terug zijn op de vertrouwde locatie. 
Hoewel de wortels van Auto Ver-
meij in de Italiaanse auto’s liggen 
vinden we in de showroom ook an-
dere merken occasions zoals een 
schitterende Seat Leon.
“Dat klopt” antwoordt Cees Huiden. 
“Auto Vermeij is bekend als repara-
teur van Fiat, Alfa en Lancia maar 
levert en onderhoudt daarnaast ook 
alle andere merken auto’s. Onze 
monteurs worden hier speciaal voor 
getraind.  Ook kunt u dus elk merk 
en type auto bij ons inruilen”.

Regio - `Hallo hallo hallo`, zingt 
Bella het hondje, die een belangrij-
ke rol speelt bij de cursussen ‘mu-
ziek op schoot’ voor 0-4 jarigen, en 
`muziek in de kring` voor 4-6 jari-
gen waarmee muziekschool Spe-
lenderwijs vanaf 17 september weer 

van start gaat. Vanaf dan is er voor 
ouder(s) en 0- tot 4-jarigen iedere 
woensdag-, donderdag-, vrijdag- 
of zaterdagochtend in het gebouw 
van het Showjachthoornkorps gele-
genheid om samen plezier te bele-
ven aan muziek. Voor de 4- tot 6-ja-

Muziek met 0- tot 6-jarigen
rigen zijn er cursussen op vrijdag-
middag of zaterdagochtend. `We le-
ren nieuwe liedjes die aansluiten bij 
de leeftijd en belevingswereld van 
het kind`, zegt muziekdocente Irma 
Hogenboom. `Deuntjes die je kunt 
gebruiken tijdens het spelen, de 
dagelijkse handelingen of om ‘ge-
woon’ lekker naar te luisteren. Ook 
liedjes uit de oude doos komen aan 
bod. Daarnaast wordt er regelmatig 

gebruik gemaakt van instrumenten 
en andere materialen. Improviseren 
met bijvoorbeeld ritmestokjes, sam-
baballen en trommeltjes om de kin-
deren kennis te laten maken met 
de verschillende klanken en moge-
lijkheden van het instrumentarium. 
Dans en beweging doen de rest.`
Op de website www.muziekschool-
spelenderwijs.nl vindt u alle infor-
matie over de beide cursussen.

Uithoorn - Aan de Brede School 
aan de Randhoornweg in Uithoorn 
is door een uitslaande container-
brand veel schade ontstaan.
De brandweer kreeg om half 12 

zondag avond veel telefoontjes. Ter 
plaatse bleek een container onder 
een overkapping te staan, Hoe de 
brand is ontstaan is onbekend. 
(foto Ronald van Doorn)

Uitslaande container brand
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Bridgeclub ABC 
opende het seizoen

AKU-atleet Bram Anderiessen 
Nederlands kampioen

Eerste wedstrijd van de 
competitie Qui Vive H1

Overtuigende rentree van 
KDO 1 in de derde klasse!

Van start met ladderbridge
bij bridgevereniging Legmeer

Senioren worden en 
blijven fit bij KDO DAG

Seizoenstart KDO 
G-voetbal bij Poldersport

Uithoorn - Eindelijk was het 
weer zo ver. Op 4 september 
was de opening van het seizoen 
2014/2015. Aan de gezichten was 
te zien wie gelukkig waren dat de 
zomervakantie voorbij was en an-
deren die dachten: Wat zitten we 
met dit mooie nazomerweer nu 
binnen te bridgen, terwijl we ook 
lekker een fietstochtje hadden 
kunnen maken. Ik hoorde men-
sen ook praten over gezellig een 
terrasje pikken daar is bij mooi 
weer natuurlijk niets mis mee.
Maar goed er waren toch zes en 
veertig leden aanwezig. Voor de 
aanvang werden nog een aantal 
mededelingen gedaan over o.a. 
ons jubileumfeest dat we op 25 
september gaan vieren met een 
boottocht. Nu over het bridgen. 
Er werd in twee lijnen gespeeld 
en je kon direct merken wie er 
in de zomer veel gespeeld had-
den. Blaren op de handen. An-
dere hadden vier maanden geen 
kaart vast gehouden en keken 
bij een buurtafel hoe je de kaar-

ten ook weer vast moet houden. 
In de A lijn werden de kampioe-
nen van het afgelopen seizoen 
Ciny v.d. Elsen en Hetty Houtman 
eerste met een mooie score van 
61,88%. Tweede werden Leny en 
Jan met 58,13% en derde wer-
den Henny en Lucas met 57,50%. 
Aardige scores om weer mee van 
start te gaan.
In de B lijn was het gelegenheids-
koppel Lotte Minderhoud en Jos 
Walkers de sterkste. Zij behaal-
de de mooie score van 61% rond. 
Tweede werden Arna Kroon en 
Gerda Rietstap, die het aan het 
eind van het vorige seizoen ook al 
goed deden, met 57,33%. Corry en 
Netty spelen altijd goed als het er 
niet om gaat. Dit bleek ook van-
daag weer. Een derde plaats met 
een score van 55,67%. De kop 
is er af. Volgende week nog een 
keer vrij bridgen, dan een week-
je competitie en dan op donder-
dag de 25ste de viering van het 
vijf en twintig jarig bestaan van 
de bridgeclub.

Uithoorn - Zaterdag 30 en zon-
dag 31 augustus werden op de vel-
den van AAC in Amsterdam de Ne-
derlandse atletiekkampioenschap-
pen voor C-junioren gehouden. 
Voor AKU deden Bram Anderies-
sen, Loek Janmaat, Isabel Hooijman 
en Tim Zandé mee aan deze wed-
strijden. Isabel en Tim waren actief 
op de korte afstanden. Isabel liep 
11.51 sec. op de 80 meter en Tim 
13.32 sec. op de 100 meter. Bram en 
Loek liepen op hun favoriete mid-
denlange afstanden, Bram op de 
1500 en 800 meter en Loek op de 
1500 meter. 

1500 meter
In verband met het grote aantal 
deelnemers werden de atleten in 
drie series verdeeld. Loek liep in de 
2e, de een na snelste, serie en liep 
daarin naar een prachtige 2e plaats 
in de tijd van 4.42.34. Bram startte 
als een van de favorieten aangezien 
hij bij eerdere wedstrijden dit sei-
zoen had laten zien dat hij regelma-
tig de meesten van zijn concurren-
ten de baas was. Die favorietenrol 
maakte hij meer dan waar. De eerste 
ronde liep hij tactisch goed op een 
tweede positie en nam in de 2e ron-
de de koppositie over. In de derde 
ronde nam hij al afstand op zijn con-
currenten en in de laatste 300 me-
ter bouwde hij die voorsprong uit en 
uiteindelijk kwam hij als eerste en 
dus Nederlands kampioen aan met 
een voorsprong van 6 seconden in 
de knappe tijd van 4.12.29.

800 meter
Zondag stond de 800 voor Bram 

op het programma. Hij wist van te 
voren dat de concurrentie op deze 
afstand groter was en dat het een 
zware wedstrijd zou worden. Na 300 
meter zakte het tempo enigszins en 
nestelde Bram zich aan kop. Daar-
mee werd de wedstrijd hard ge-
maakt en na 600 meter hadden zich 
3 atleten van de rest afgescheiden. 
De laatste 150 meter begon een fel-
le en snelle eindsprint en uiteinde-
lijk moest Bram 2 atleten nipt voor 
zich dulden. De winnaar liep een tijd 
van onder de 2 minuten, voor C-ju-
nioren een toptijd. Bram liep een tijd 
van 2.00.54 en dat was 2 seconden 
onder zijn persoonlijke record. Met 
een gouden en bronzen medialle 
kan Bram teugkijken op een fantas-
tische wedstrijd en trots zijn op zijn 
prestaties.

De Kwakel - Qui Vive begon ijzer-
sterk aan de wedstrijd, Qui Vive cre-
eerde direct goede kansen en had 
veel druk op de tegenstander. Hier-
door kon Jasper de Waal al vroeg 
in de wedstrijd de 1-0 aantekenen. 
Myra kreeg een strafbal. Een grote 
kans op de gelijkmaker maar doel-
man Peter van Ooik redde knap en 
hield zijn ploeg hierdoor op de be-
langrijke voorsprong. 

Niet veel later liet het strafcorner-
kanon Mark Weber direct van zich 
spreken: Hij pushte hard en laag de 
2-0 binnen. Na 16 minuten stond 
het zelfs 3-0. Het was weer Jasper 
de Waal die op prachtig aangeven 
van Tom Gunther de 3-0 binnen kon 
tikken. Vlak voor rust kwam Myra 
enigszins terug in de wedstrijd door 

een knappe goal in een volle cir-
kel. Ruststand 3-1. Qui Vive kreeg in 
de 2e helft direct druk van Myra, De 
ploeg uit Amstelveen putte vertrou-
wen uit hun fysieke spel en Qui Vive 
had moeite om hier mee om te gaan. 
Dit resulteerde ook in een corner-
goal voor Myra, 3-2. Na de goal 
van Myra begon Qui Vive volwas-
sen om te gaan met de situatie en 
begon het spel van de eerste helft 
weer op te pakken. Dit resulteerde 
in een knappe goal van Jasper de 
Waal die hiermee zijn 3e treffer kon 
aantekenen en in de eerste compe-
titie wedstrijd  een hattrick kon ma-
ken. Kort na liet Jasper de Waal zien 
niet zelfzuchtig te zijn en bediende 
Mark Weber op de 5-2 en hiermee 
gooide Qui Vive de wedstrijd defini-
tief op slot.

De Kwakel - Na het kampioens-
schap van vorig seizoen voor KDO 
1 stond afgelopen zondag de eerste 
wedstrijd in de derde klasse op het 
programma, thuis tegen Wijk aan 
Zee. Van meet af aan golfde het spel 
op en neer en probeerden beide 
ploegen door vroeg druk te zetten, 
de opbouw van elkaar te ontregelen. 
In de achtste minuut wist doelman 
Tim ten Brink zich positief te onder-
scheiden door een afstandsschot 
knap over te tikken. 
Twee minuten later belandde een 
kopbal van Wijk aan Zee op de 
rechterpaal, waardoor KDO opge-
lucht adem kon halen. De Kwake-
laars konden via halve kansen van 
Mathijs van Rijn, Joeri Stange en 
een kopbal van Michael Meijer hun 
eerste gevaren stichten. De tac-
tiek van Wijk aan Zee was gericht 
op hun lengte voorin, maar de Kwa-
kelaars wisten goed stand te hou-
den in de beginfase van de wed-
strijd. In de 25e minuut zette Sven 
Vlasman Timo Kas fraai één op één 
met de doelman van Wijk aan Zee. 
Het geplaatste schot van Timo werd 
ternauwernood gered door de sluit-
post van de bezoekers, maar in de 
rebound was Menno Lingeman zeer 
koelbloedig en schoot de 1-0 tegen 
de touwen. Twee minuten later kon 
de feestvreugde niet op voor het 
thuispubliek toen Menno Lingeman 
zijn tweede treffer van de middag 
wist te maken. Na een voorzet van 
Mathijs van Rijn vanaf de achterlijn, 
was Menno wederom zeer alert en 
schoot de 2-0 binnen. Een ongeken-
de luxe voor KDO en de thuisploeg 
bleef doordrukken en was via Sven 

Vlasman in de 35e minuut dicht-
bij de 3-0. Zijn zelfgecreëerde kans 
ging echter rakelings naast. Achter-
in bij Wijk aan Zee leek het op dat 
moment op los zand, waarvan KDO 
vlak voor rust nogmaals profiteerde 
en een derde doelpunt maakte. Na 
een strakke corner van Menno Lin-
geman kon Joris Kortenhorst van-
af tien meter vrijstaand binnenkop-
pen, 3-0.

Rustig
In de tweede helft gebeurde in de 
eerste twintig minuten weinig noe-
menswaardig. Beide ploegen le-
ken genoegen te nemen met de 3-0 
tussenstand, waarbij Wijk aan Zee 
zich ingroef om een grotere achter-
stand te voorkomen. In de 73e mi-
nuut wist KDO toch een gaatje te 
vinden in de achterste linie via Joe-
ri Stange. Stange, spelend vanaf de 
linkerkant, kon in zijn vervolgactie 
Mathijs van Rijn vrij voor de keeper 
zetten die niet twijfelde en fraai de 
4-0 binnenschoot. De frustratie bij 
Wijk aan Zee was duidelijk zicht-
baar en dit uitte zich met name in 
harde overtredingen in het vervolg 
van de tweede helft. In de 80e mi-
nuut kreeg KDO een vrije trap aan 
de rechterkant van het veld die 
werd genomen door Joris Korten-
horst. Kortenhorst, vorig seizoen 
nog spelend in de jeugd van Argon, 
bediende Danny ten Hoope precies 
op maat, waarna Danny knap de 5-0 
wist te maken. Vlak voor tijd was in-
valler Rick Kruit tot twee keer toe 
dichtbij de 6-0, maar de nederlaag 
van Wijk aan Zee werd niet verder 
vergroot.

Uithoorn - Zoals inmiddels gebrui-
kelijk start het seizoen met een aan-
tal avonden “ladderen”om de pikor-
de weer voor een jaar vast te stellen. 
Echter meestal is het eerste gewin 
“kattengespin”, omdat bij de start 
het mengen van de paren gelouterde 
aan beginners kan koppelen wat de 
score dan enigszins flatteert. De lad-
der bestaat deze maal uit 46 sporten 
waarvan er na afloop 38 bezet waren 
terwijl 8 paren nog even op de be-
gane grond bleven. Francis Terra & 
Wim Slijkoord verkregen het mooiste 
uitzicht door afgetekend eerste te 
worden met maarliefst 66,67%. Waar 
het zomerbridge al niet goed voor 
is! Ger Quelle & Gijs de Ruiter lieten 
zich ook niet onbetuigd en werden 
tweede met 62,92%, toch wel verras-
send gevolgd door Ans Voogel die 
met Andrew de Graaf stuntte en op 

62,50% uitkwam. Anneke Houtkamp 
& Marianne Jonkers hadden ook 
geen last van hoogtevrees en wer-
den keurig vierde met 58,33%, waar-
mee ze klasbakken als Joop van 
Delft & Frans Kaandorp die 58,26% 
haalden, knap voor bleven. Cobie 
Bruine de Bruin & Trudy Zandber-
gen doen het meestal wel goed en 
ook nu een topplaats als zesde met 
57,81%. Floor & Theo Janssen bleven 
ook nu bij de les en kwamen netjes 
op zeven met 57,08%, waarna Maria 
Baas & Klaas Verrips als achtste met 
56,25% hun visitekaartje afgaven. 
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter 
ondervonden als vast A spelers ken-
nelijk wat meer tegenstand hetgeen 
tot 56,18% en de negende plek leid-
de. Elisabeth van den Berg & Ineke 
Hilliard presteerden naar behoren 
en sloten de top tien af met 55,83%.

De Kwakel - Bij KDO DAG kunnen 
senioren fit worden en blijven. In ons 
lesrooster staan 2 lessen speciaal voor 
senioren. Op woensdagmorgen van 
9.00 uur tot 10.00 uur is er senior-fit 
o.l.v. Lydia de Rijk. Wilt u weer lekker 
in beweging komen, maar hoeft het 
allemaal niet zo serieus? Bij senior-
fit zit u dan goed; een groepsles voor 
mannen en vrouwen waarin gymnas-
tiek en spel worden gecombineerd. 
Tijdens de gymnastiek worden de 
spieren getraind en tijdens het spel de 
conditie. Bij beide komen ook de lach-
spieren 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 
meedoen. De groep bestaat uit een 
aantal 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 van-
af ongeveer 50 jaar t/m ruim 80 jaar. 
Men begint met een aantal oefenin-
gen op de plaats en daarna worden 
op een aerobics matje de buik, been 
en bil spieren getraind op een niveau 
die per persoon passend is. Er wordt 
op muziek gesport en onderling heb-
ben de dames het erg gezellig. KDO 
DAG heeft nog meer lessen op ons 
lesrooster staan waaraan de wat ou-
deren onder ons ook prima mee kun-
nen doen. 

Denk bijvoorbeeld aan:
Yoga op vrijdagavond van 19.30 uur 
tot 20.30 uur; Yoga zorgt voor een 
prettige ademhaling, een soepel 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 zo-
dat de spieren opwarmen en het li-
chaam zich gaat voorbereiden op een 
uurtje lekker bewegen. Gevolgd door 
ongeveer 20 min. intensiever bewe-
gen, geen moeilijk te volgen passen, 
wel genoeg uitdaging om het leuk te 
houden. Daarna het spierversterkend 
gedeelte waarin alle grote spiergroe-
pen, en afgewisseld ook de kleine, ge-
traind worden. Als afsluiting een coo-
ling down waarbij de gebruikte spie-
ren gerekt worden en het lichaam te-
rug gebracht wordt naar een toestand 
van ontspanning. 
Heeft u zin om samen met uw klein-
kind op woensdagmiddag van 15.45 
tot 16.30 uur een gymlesje te volgen? 
Vanaf 10 september is er een work-
shop peutergym. Voor 15 euro kunt u 
uw kleinkind helpen met overal over 
heen te klimmen en te klauteren, ge-
zellig voor allebei. Bij voldoende ani-
mo wordt het een vast lesuur in ons 
rooster. In alle bovenstaande lessen is 
nog wat ruimte voor nieuwe leden.
Al deze lessen zijn in de gymzaal bij 
KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel. 
We nodigen u uit om vrijblijvend een 
keertje mee te komen doen.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.kdo.nl of mail naar aerobics@
kdo.nl

Regio - De seizoenstart van KDO 
G-voetbal ging dit jaar anders dan 
normaal. De eerste training wordt 
altijd op het sportcomplex bij KDO 
afgewerkt echter dit jaar konden 
de spelers als start een keer ande-
re spieren trainen. Door sponsoring 
van 1000,- euro door de Rotaract 
Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn kon 
de G-voetbal afdeling met zijn al-
len poldersporten. De leden van de 
G-voetbal hebben bij verschillende 
hindernissen hun arm en beenspie-
ren kunnen trainen. De doelstelling 
om droog over het parcours te ko-
men lukte niet bij iedereen maar dat 
kon de pret niet drukken. Er werd 
gestart met een klimparcours bo-
ven land waarna de spanning bij el-
ke hindernis iets werd opgevoerd. 
De trainers deden ook mee en had-
den het ook best zwaar aangezien 
de jongens en meiden probeerden 
hun in het water te krijgen. Dat lukte 

maar half bij een van de trainers. Bij 
het laatste element werd iedereen 
uiteindelijk toch nat. Op de buik-
schuifbaan hadden ze allemaal de 
grootste lol. Na afloop werd ieder-
een weer aangesterkt, rond de ka-
chel, met een drankje, soep en een 
polderburger. Een geslaagde mid-
dag daar was iedereen het over 
eens. Nu weer volop gaan trainen 
voor de wedstrijden van het nieu-
we seizoen. Het seizoen 2014-2015 
gaan we met 3 teams de competi-
ties in. Kinderen met een beper-
king van 6- 17 jaar en senioren van 
17 jaar of ouder kunnen blijven in-
stromen voor het aanvullen van ons 
pupillen-, junioren- en senioren-
team. Maak eventueel gebruik van 
een proeftraining. Voor informatie 
neemt contact op met de wedstrijd-
coördinator G-voetbal van KDO via 
veldvoetbal.g-voetbal@kdo.nl en 
kijk op www.kdo.nl 

De Kwakel - Nadat het tweede van 
KDO zich vorig weekend wist te plaat-
sen voor de tweede ronde van het be-
kertoernooi, begon voor de ploeg van 
Paul ten Brink afgelopen zondag de 
competitie: thuis tegen Kampong 4. 
In de eerste helft tastten beide ploe-
gen elkaar behoorlijk af, waarbij zowel 
KDO als Kampong nauwelijks echt 
gevaar wist te stichten. Elton Shehu 
was voor KDO met een geplaatst af-
standsschot dichtbij de 1-0. Daar-
tegenover stonden een aantal goe-
de reddingen van de Kwakelse sluit-
post Jesper Oudshoorn. Vijf minuten 
na de rust werd de wedstrijd openge-
broken door een doelpunt van Kam-
pong. Met een precieze voorzet van-
af het middenveld wist de linksbui-
ten van de uitploeg de 0-1 te maken. 
Lang kon het team uit Utrecht echter 

niet van de voorsprong genieten, want 
in de 55e minuut maakte Patrick van 
de Nesse met een fantastische uithaal 
vanaf de rechterkant de 1-1. In de 65e 
minuut was Kampong in één van haar 
spaarzame uitvallen zeer effectief en 
zette hiermee de stand op 1-2. KDO 
leek aangeslagen door deze achter-
stand, maar bleef knokken voor de 
felbegeerde gelijkmaker. In de 86e mi-
nuut werd de inzet van de Kwakelaars 
beloond door een doelpunt. Na een 
combinatie tussen Jean-Paul Verbrug-
gen en Remco de Boer wist laatstge-
noemde Erik Verbruggen te bereiken 
in het vijfmetergebied. Erik raakte de 
bal met zijn rechtervoet en schoot de 
bal in de uiterste hoek, 2-2. Vervolgens 
ging KDO nog op zoek naar de 3-2, 
maar hierbij had de thuisploeg het ge-
luk niet aan haar zijde.

KDO 2 knokt zich terug 
tot welverdiend gelijkspel 

Conditie-wandelen in Uithoorn
Uithoorn - “Iedereen denkt dat we 
‘alleen maar’ wandelen” zegt één 
van de deelnemers, maar dat is niet 
zo. We doen onderweg pittige tem-
poloopjes en oefeningen”.
Iedere dinsdagochtend van 9.00 
-10.00 uur is er wandeltraining in 
Uithoorn; met conditie-oefeningen, 
maar ook oefeningen voor loop-
techniek en sterkere spieren.
En tussendoor is er voldoende tijd 
om lekker te wandelen en bij te pra-
ten.

Zin om mee te doen? 
Kom dan op dinsdagochtend eens 
proberen of dit iets voor u is. Ook al 
heeft u lang niet meer gesport en is 
uw conditie niet zo goed, u kunt al-
tijd meedoen. We wandelen de hele 
winter en het voorjaar door tot eind 
mei. Startpunt is bij Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uit-
hoorn, waar we aansluitend koffie 
kunnen drinken. Voor meer informa-
tie: Lydia de Rijk, tel: 0297-522382 of 
info@uwbeweegreden.nl.

Dames Amstelhof Running 
lopen in de prijzen!
Uithoorn - Afgelopen weekend heb-
ben 2 dames van Amstelhof Running 
onder zware omstandigheden zich 
in de prijzen gelopen. In Nieuwkoop 
snelde Annemarie Cardol zich naar 
een 3e plaats op de 10 km in een tijd 
van 48.27. In de Haarlemmermeer run 
in Hoofddorp was Claudia Kuijlen-
burg met een tijd van 44.35 ook goed 
voor een 3e plaats. Overige uitslagen 
dit weekend: Hoofddorp 10km Robin 
Honig 41.13, Tilburg 10 EM Marie-
Jose Bakker 1.39.27 Mark Coumans 
1.17.59 – Jurgen van Avermate 1.21.12 
– Wouter Wesselingh 1.25.02 – Ron 
Bakker 1.25.49. Ook een keer vrijblij-
vend meetrainen met de trainings-
groepen van Amstelhof Running, al-
le informatie is te vinden op www.am-
stelhofrunning.nl

Zevende editie Xtreme 
Showdown groter dan ooit!
Uithoorn - Zaterdag 6 september 
vond op de skatebaan van Uithoorn 
de 7e editie van Xtreme Showdown 
plaats. Het evenement wat jaarlijks 
werd georganiseerd door stichting 
Cardanus, was dit jaar volledig in ei-
gen hand van vrijwilligersorganisatie 
Stichting Jongeren Uithoorn (SJU). 
Door op zoek te gaan naar spon-
sors is het de SJU gelukt om op ei-
gen kracht het festival, want daar 
leek het meer op, te organiseren. Een 
markt, een ijskraam, een podium met 
live muziek en DJ’s, horeca, spring-
kussen en zelfs een Capoeira vereni-
ging waren aanwezig en zorgde voor 
een spectaculaire middag. De band 
Wolfhunters deed Uithoorn schudden 
op zijn grondvesten, terwijl afsluiter 
Draw The Parade beter verdiende van 
het publiek, helaas was een deel van 
de bezoekers al huiswaarts. Xtreme 

Showdown draait natuurlijk allemaal 
om Extreme sporten. Skateboard, 
BMX en In-line competities met toe-
passelijke prijzen mogelijk gemaakt 
door sponsors. Dit jaar kon het alle-
maal niet op en introduceerde SJU 
een step-competitie en was er voor 
de durfals ook nog de mogelijkheid 
om te Slacklinen. Gedurende de dag 
kwamen er zo’n 300 geïnteresseer-
den en deelnemers naar het festival. 
De organisatie spreekt van een zeer 
geslaagde dag. 

Uitslagen
BMX: 1. Joeri Veul; 2. Pepijn Kuipers; 
3. Merijn Linssen
Skateboard: 1. Thijs Leegwater; 2. 
Dave Jansen; 3. Max Flexert
Inline Skaten: 1. Rik van Huik; 2. Le-
vi van Rijn; 3. Sem Croft
Step: 1. Boris; 2. Jesse; 3. Coen
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Jeugd steelt de show bij 
Ronde van Uithoorn
Regio - Dit jaar mocht de jeugd van 
7 t/m 12 jaar meerijden tijdens de 
ronde van Uithoorn. Speciaal voor 
de jeugd was een Rabobank Dikke 
Banden wedstrijd in het program-
ma opgenomen. En wat vonden de 
kinderen het mooi om op hun ei-
gen fiets met ‘dikke banden’ over 
het afgezette stratenparcours te rij-
den. De kinderen van 7 en 8 jaar 
mochten als eerste van start en gin-
gen ondanks een haperend start-
pistool snel achter de mooie Rabo-
bank auto aan. Vito ging er als een 
speer vandoor met Roy in de ach-
tervolging. Maar tijdens een rondje 
kan er nog wel wat veranderen want 
Roy wist de wedstrijd toch te win-
nen voor Vito. Esmee kwam als der-
de over de streep en werd hiermee 
het beste meisje van 7-8 jaar. Hier-
na mochten de oudere kinderen te-
gelijk van start voor hun 2 rondjes. 
Ondanks de uitleg dat er 2 rondjes 
gereden moesten worden, waren 
er toch 2 kinderen die dachten dat 
ze klaar waren toen de bel voor de 
laatste ronde klonk. Onder aanmoe-
diging van de toeschouwers gingen 
ze vlug verder met hun wedstrijd. 

Er zijn tijdens de wedstrijd ook op-
names gemaakt door Rabosporttv. 
Alle podiumwinnaars mogen een 
jaar gratis komen trainen bij UWTC 
en we hopen dat de enthousiaste 
kinderen daar ook gebruik van gaan 
maken! De winnaars mogen naar de 
landelijke finaledag op 27 septem-
ber in Leiden. Als het aan UWTC ligt 
staat de dikke banden wedstrijd in 
2015 weer op het programma en 
dan hopen we op veel meer deel-
nemers!

Uitslag 7-8 jaar: Jongens: 1 Roy van 
der Veen (Uithoorn), 2 Vito Machiel-
sen (Uithoorn), 3 Melle Mellink (Uit-
hoorn), 4 Brian Gyamfy (Uithoorn), 
5 Max Kamer (Naarden) Meisjes: 1 
Yvette Verkerk (Vreeland), 2 Debbie
Uitslag 9-10 jaar: Jongens: 1 Bram 
Kliphuis (Uithoorn), 2 Stan van 
Weely (Uithoorn), 3 Soefian Lhado-
di (uithoorn), 4 Sem van Leeuwen 
(Uithoorn) Meisjes: 1 Jasmijn Wieg-
mans (Wilnis)
Uitslag 11-12 jaar: Jongens: 1 Dave 
de Groot (Uithoorn), 2 Anass Elfat-
tahi (Uithoorn), 3 Mohammed Ab-
dullatitf (Uithoorn) 

Lions Golfdag in alle opzichten 
een fantastisch succes!

Kom G-voetbal spelen
bij KDO

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 
5 september was de Jaarlijkse Golf-
dag die de Lionsclub Uithoorn al-
weer voor de 17e keer organiseer-
de. De opbrengst van de dag gaat 
volledig naar het goede doel, dit jaar 
de Stichting Jeugdfonds Uithoorn-
De Kwakel. Met maar liefst 22 flights 
van 4 personen, plus een clinic voor 
de gasten die nog geen golfervaring 
hadden, was het druk op Golfclub 
Liemeer! Het prachtige weer, de 
versnaperingen bij meerdere holes 

in de baan en het gezellige deelne-
mersveld zorgden voor een fantas-
tische dag voor iedereen. Het aan-
gename werd met het nuttige ver-
enigd: De 22 verkochte flights, de 
veiling met prachtige kavels én de 
loterij met als hoofdprijs een volle-
dig verzorgde golfreis aangeboden 
door hoofdsponsor 3D Golfreizen 
uit Uithoorn, brachten een prach-
tig resultaat op: ruim 15.000 euro 
werd die avond overhandigd aan de 
Stichting. 

De Kwakel - Sinds 2010 bestaat de 
mogelijkheid voor kinderen tussen 
de 6–17 jaar met een beperking om 
bij KDO mee te doen aan het JG-
voetbal. Nu vier jaar later zijn de le-
den van het eerste uur oud genoeg 
om in de seniorencompetitie uit te 
komen. KDO G-voetbal heeft nu 1 
seniorenteam, 1 juniorenteam, 1 pu-
pillenteam en 1 trainingsgroep. In 
alle teams kan KDO versterking ge-
bruiken.
G-voetbal is bedoeld voor mensen 
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belem-
merd zijn in hun bewegingsmoge-
lijkheden. Zij kunnen daardoor niet 
of moeizaam hun plek vinden in het 
“reguliere” voetbal. Plezier in het 
voetbalspel staat voorop. Verder is 
het doel is om kinderen en volwas-
senen met een beperking de kans 
te bieden om te sporten. Door trai-
ningen proberen we ook een verbe-
tering van de conditie, de mentale 
weerbaarheid en de motoriek te be-
werkstelligen. 

Wie kunnen er meedoen?
Afhankelijk van de leeftijd en be-

perking wordt je ingedeeld in de 
jeugdteams. Vanaf de leeftijd van 17 
jaar of ouder kom je in principe in 
aanmerking voor het G-team voor 
senioren. Hier kan afhankelijk van 
leeftijd en beperking vanaf gewe-
ken worden.

Training en wedstrijden
De pupillen trainen op zaterdag-
ochtend van 9:30 – 10:30 uur op het 
sportcomplex van KDO in de Kwa-
kel en spelen 1x in de 4 weken in de 
Friends League een toernooi tegen 
4 of meer andere clubs. De junioren 
en senioren trainen op een door de 
weekse-avond op het sportcomplex 
bij KDO in De Kwakel. De compe-
titiewedstrijden voor de junioren en 
senioren worden door de KNVB op 
zaterdag georganiseerd. 

Aanmelding en informatie
Voor wat betreft aanmeldingen, vra-
gen, sponsoring en/of eventuele op-
merkingen over de G-voetbal afde-
ling van KDO is het aanspreekpunt: 
René Lek 06-21631953 of e-mail: 
veldvoetbal.g-voetbal@kdo.nl of kijk 
op www.kdo.nl.

Geslaagd Van der Wurff Makelaars 
Open 35+ grastoernooi 
Uithoorn - Afgelopen week vond 
het open 35+ grastoernooi weer 
plaats op het gezellige park van ten-
nisvereniging Qui Vive in De Kwakel. 
Maar liefst 180 deelnemers streden 
om de felbegeerde titels in de diver-
se categorieën. Het weer zat niet al-
tijd mee, maar ondanks de talrijke 
buiten zijn bijna alle partijen in de 
buitenlucht gespeeld. De deelne-
mers en toeschouwers zijn boven-

dien op hun wenken bediend. Zo er 
is naast het hoofdtoernooi ook een 
verliezersronde gespeeld, waren er 
’s-avonds warme maaltijden, een 
kaas- en wijnproeverij en op zon-
dagochtend vond het traditionele fi-
nalistenontbijt plaats. De organisa-
tie kijkt met veel tevredenheid te-
rug op het evenement, dat volgende 
jaar opnieuw in week 35 zal plaats-
vinden.

Veteranen
De veteranen 60+ reden om de 
Theo Oudshoorn memorial wissel-
beker. Bij de veteranen 60+ ston-
den de UWTC renners Leen Blom 
en Guus Zantingh aan de start. Na 
het startschot werd er direct een 
hoog tempo aangehouden door Re-
ne Balm, die op kop van het pelo-
ton het tempo aangaf. Na 10 ronden 
koers sprong de Kampioen van Ne-
derland Gijs Nederlof weg en even 
later sloten er twee renners bij hem 
aan Bert Bakker, 2 weken terug nog 
Wereld Kampioen tijdrijden in Slove-
nie en Hans van Bavel. Er probeer-
de nog twee renners aansluiting te 
vinden maar deze slaagden niet in 
hun poging en werden later inge-
lopen door het uitgedunde peloton. 
De drie koplopers namen een gro-
te voorsprong en werden niet meer 
achterhaald. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Bert Bakker uit Zaan-
dam voor Gijs Nederlof uit Kamerik 
en Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis. De sprint van het peloton, voor 
de 4eplaats, werd gewonnen door 
Guus Zantingh uit Mijdrecht, Leen 
Blom uit Uithoorn eindigde als 16e. 

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen zagen we een 
zeer actieve koers, waardoor UWTC 
lid Sven Nijhuis al snel moest los-
sen. De werkweek naar Engeland 
eiste zijn tol! De aanvallende Yentl 

Ruijmgaard wist de leidersprijs voor 
zich op te eisen. De eindsprint van 
de 5 koplopers was zeer spannend. 
Met 0.019 seconde verschil ging 
de winst naar Tom Wijfje voor Jes-
se de Rooij en Ide Schelling. Uit-
slag UWTC leden: 21 Sven Nijhuis, 
22 Menno van Capel

Sportklasse
Een kleine 40 renners gingen in de 
sportklasse van start. De 2 scher-
pe bochten in het parcours worden 
toch wel als lastig ervaren en maken 
het een zware wedstrijd. Na enke-
le ontsnappingspogingen bleef het 
peloton het grootste gedeelte van 
de wedstrijd bij elkaar. In de eind-
fase ging eerst Pierre Deen er van-
door. Nadat hij was teruggehaald 
ontsnapte Nick Toonen en Roel Ger-
ritsen. Zij hadden voldoende voor-
sprong opgebouwd om bijna in stil-
stand de laatste bocht door te ko-
men. De winst ging naar Nick Too-
nen. De sprint van het peloton werd 
gewonnen door Brian Burggraaf. 
Uitslag UWTC leden: 18 Gerben van 
de Knaap, 19 Dennis Moolhuijsen. 
De leidersprijs kwam op naam van 
Mike Tesselaar.
Met dank aan alle plaatselijke spon-
sors voor het beschikbaar stellen 
van de diverse prijzen, snackbar de 
Bokkesprong waar de renners zich 
konden inschrijven en Wiegmans 
voor de mooie boeketten bloemen.

Fris begin bij BVU Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen maandag, 
1 september, begon het seizoen bij 
de Bridge Vereniging Uithoorn met 
haar jaarlijkse Algemene ledenver-
gadering en aansluitend de Ope-
ningsdrive. De gebruikelijke hamer-
stukken passeerden de revue zoals 
het verslag van de vorige vergade-
ring (geen commentaar, en daar-
mee goedgekeurd); het financië-
le gedeelte: de kascommissie be-
staande uit Bert en Henk hebben 
de boeken gecontroleerd en ak-
koord bevonden, de jaarrekening en 
begroting zijn door de vergadering 
goedgekeurd en de contributie blijft 
wederom gelijk. Afgelopen seizoen 
had Hans aangeboden voor één jaar 
interim voorzitter te zijn. Het be-
stuur heeft Hans gevraagd om de-
ze functie vast te gaan bekleden en 
dat voorstel werd door de vergade-
ring met enthousiasme ontvangen. 
Wedstrijdleider Monique en secre-
taris Marineke waren reglementair 
aftredend en werden onder applaus 
herbenoemd Ook het speelsche-
ma voor het komend seizoen werd 
doorgenomen en zonder commen-
taar geaccepteerd. Martin & Ma-
rineke mochten zich dit jaar club-
kampioen noemen en kregen uit 
handen van, inmiddels, voorzitter 
Hans een mooie bos bloemen, een 
fles wijn en een beker. 

Rondvraag
Na de rondvraag sloot de voorzitter 

de vergadering. De aanwezige le-
den gingen daarna nog lekker brid-
gen. Met hier en daar wat wisselen-
de partners en verdeeld over 2 lij-
nen werden in de A-lijn kersverse 
kampioenen Martin & Marineke 1e 
met 65,63%, gevolgd door Hans die 
vanavond met Ben speelde en dit 
niet onverdienstelijk deden, 60,05% 
en Leo & Henk met 59,13%. In de 
B-lijn werden Corry & Thea 1e met 
68,06%, gevolgd door Marijke & Ger 
met 59,03% en Monique & Jan met 
52,78%.

Sinds kort geeft BVU (gratis) 
bridgeles op dinsdag-/woensdag- 
middag/avond, in huiselijke sfeer. 
De belangstellenden worden op 
een prettige manier voorbereid op 
het spelen binnen een bridgever-
eniging. Voor nadere informatie en 
mogelijkheden omtrent de bridge-
lessen kunt u contact opnemen met 
Hans Wagenvoort, 06-53 368 948.
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. Wilt u weten of de BVU 
iets voor u is, neemt u dan contact 
op met onze secretaris, Marineke 
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is 
(na 18.00 uur) bereikbaar onder te-
lefoonnummer 569432 of via e-mail 
bvu@telfort.nl.

’R’ weer in de maand bij BVK
Regio - Ruud Doeswijk en Huub 
Zandvliet 1e in A lijn met 70,14%
Rita  en Wim Ritzen 2e met 60,76%
Rees en Gerard van der Post 3e met 
57,99% 
 
Als je dit lijstje bekijkt is duidelijk 
waar de kop boven dit 1e verslag van 
de bridgevereniging De Kwakel op 
slaat. Na de beroemde Kwakelse ker-
mis barst het verenigingsleven in De 
Kwakel altijd weer los en zo kon dus 
ook de BVK het seizoen 2014-2015 
van start laten gaan met de 1e ron-
de van de laddercompetitie in het ver-
trouwde Dorpshuis De Quakel. Voor-
dat met kaarten werd gestart was er 
het gebruikelijke openingswoordje van 
voorzitter Elly van Nieuwkoop, waarin 
zij o.a. melding maakte van de leden 
die onze club hebben verlaten en een 
aantal nieuwe leden voorstelde. Ver-
volgens gaf wedstrijdleider Cor Hen-
drix het startschot en werd in 3 wille-
keurig samengestelde lijnen de strijd 
aangebonden.  ‘A’ , ‘B’  en ‘C’  paren 
door elkaar dus en dat zorgt vaak voor 
verrassende resultaten. De uitslag van 
de A lijn: R uud Doeswijk en Huub 

Zandvliet 1e in A lijn met 70,14%, R ita  
en Wim Ritzen 2e met 60,76% en R ees 
en Gerard van der Post 3e met 57,99% 
. Opvallend daarbij is natuurlijk de su-
perscore van Ruud en Huub, een score 
waar niemand deze avond ook maar 
een beetje in de buurt kwam. Gaat 
het dit seizoen echt ‘gebeuren’ met dit 
paar en gaan zij doorstoten naar de A 
lijn? De tijd zal het leren.
 
In de B lijn en de C lijn behaalden de 
winnaars exact dezelfde score en wel 
60,42%. In de B lijn waren dat Tiny en 
Adriaan Kooyman, die er dus blijk van 
gaven de eerder genoemde kermis 
goed te hebben verteerd. De 2e plaats 
was hier voor gelegenheidspaar Her-
man Koperdraad - Jan van der Knaap 
met 57,5% en Tiny en Han Mann lieten 
zich ook van hun beste kant zien met 
een score van 56,67%, wat hen de 3e 
plaats opleverde.
 
In de C lijn lieten Bep Verleun en Ria 
van Zuylen zien dat hun trainings-
avonden deze zomer bij de als altijd 
goed georganiseerde, goed bezochte 
en gezellige zomerdrives van  ‘de Leg-

BMX topcompetitie op de 
baan in Valkenswaard
Regio - Afgelopen zondag 7 sep-
tember werd alweer de derde top-
competitie wedstrijd verreden en 
ditmaal op de baan in Valkenswaard. 
’s Morgens eerst de eer aan Blok 1, 
de cruisers en de challenge klasse 
7 tot en met 12 jaar. In totaal had-
den 21 UWTC-ers zich ingeschreven 
om de strijd met de beste rijders van 
Nederland aan te gaan. Voor Mike 
Veenhof was het zijn eerste TC op 
de cruiserfiets en dat pakte helaas 
niet zo goed uit. In zijn klasse cruiser 
17-29 wist hij de eerste twee man-
ches niet bij de eerste vier te eindi-
gen en in zijn derde manche kwam 
hij helaas ten val, gelukkig stond hij 
wel snel weer op maar een plek in 
de finale zat er voor hem helaas niet 
meer in. Bij de boys 9 jaar zes rijders 
van UWTC zich ingeschreven en dat 
pakte in de manches goed uit voor 
Alec van der Mast, Jessy Soede en 
Rens Grömmel zij wisten alle drie in 
hun manches bij de eerste vier te 
eindigen een plekje in de kwartfina-
le voor hen.! Bij de boys 10 jaar de-
den Max Kroon en Brian Worm hun 
best om een plekje in de kwartfinale 
te veroveren. Max lukte dit niet maar 
Brian Worm wel.
Bij de boys 11 jaar ook zes UWTC-
ers aan de start. Eerst de beurt 
aan Brian Boomkens, hij reed in 
zijn manches steady naar de twee-
de plaats. Voor Max de Beij , Ton-
ko Klein Gunnewiek en Thomas 
v.d. Wijngaard wel een plekje in de 
kwartfinale, voor Jochem was het 

nog heel spannend want hij moest 
in zijn laatste manche alles op al-
les zetten om die kwartfinale te ha-
len en dat deed hij ook, hij reed zeer 
overtuigend naar de tweede plek 
om zo zeker te zijn van zijn kwart-
finale. 

kwartfinale
Om 12.00 uur waren alle manches 
verreden en konden ze zich gaan 
opmaken voor de 16 kwartfinales 
bij de boys 9,10,11 en 12 jaar. Eerst 
de eer aan Jessy Soede bij de boys 
9, hij reed zeer overtuigend naar de 
4e plaats op naar de halve finale. Dit 
deed Rens Grömmel hem na in zijn 
kwartfinale ook een 4e plaats voor 
hem. 
Voor Alec van der Mast was het nog 
heel spannend want tot de laat-
ste bocht lag hij nog op een vijfde 
plaats maar Alec wist op het laat-
ste stuk nog flink door te trekken er 
moest zelf een fotofinish aan te pas 
komen wie er door zou gaan en dit 
pakte voor Alec heel goed uit, mooi 
4e ook een halve finale plaats voor 
hem. 3 Uwtc-ers bij de boys 9 in de 
halve finale een prima prestatie! Bri-
an Worm (10) moest daarna zijn 
kwartfinale rijden en dacht wat die 
andere rijders doen dat kan ik ook 
en reed ook naar een 4e plaats ! Bij 
de boys 11 lukte dit helaas niet voor 
Tonko en Jochem maar Brian Boom-
kens werd knap 3e en Max de Beij 
de hele dag al heel sterk en overtui-
gend rijdend werd 4e.

Halve finales
Daarna de halve finales. Het was de 
hele dag prima weer, weinig wind 
en de zon begon steeds vaker zijn 
gezicht te laten zien. Rens Gröm-
mel (9) moest het spits afbijten in 
zijn halve finale, hij heeft er voor ge-
vochten maar helaas geen plek in 
de finale voor hem. Ook Jessy en 
Alec bij elkaar in hun halve fina-
le hebben alles gegeven maar luk-
te het ook niet om door te dringen 
naar de finale. Voor Brian Worm (10) 
hield het ook helaas op. Nog twee 
rijders van UWTC over die een plek-
je in de finale konden halen. Brian 
Boomkens en Max de Beij (11) sa-
men in hun halve finale strijdend 
voor een plek in de finale. Max had 
vandaag een super dag alles luk-
te en reed heel krachtig en over-
tuigend naar de 4e plaats een plek 
in de finale voor hem. Dit is de eer-
ste keer dat Max op topcompetitie-
niveau een plek in de finale weet de 
bemachtigen, hij straalde ook van 
oor tot oor en kon nauwelijks gelo-
ven wat een puike prestatie hij van-
daag heeft neergezet! Brian werd 
helaas nipt vijfde. De grande fina-
les begonnen tegen de klok van 
13.00 uur en daarin dus één rijder 
van UWTC ; Max de Beij! Hij reed 
super goed in zijn finale en eindigde 
op de zevende plaats, Max zijn dag 
kon niet meer stuk. 

Nieuwelingen
Om 13.15 uur waren alle finales af-
gelopen en kon een ieder zich gaan 
opmaken voor de rijders van Blok 2: 
de categorie boys-girls 13-14, nieu-
welingen jongens, sportklasse 25+ 
en de Elite men en women. Hier-
in ook 10 rijders van UWTC aan 

de start. Bij de Boys 13 drie rijders 
van UWTC die alle drie een prima 
prestatie neergezet hebben. Maar-
ten van der Mast eindigde in de 
halve finale op de 5e plaats, heel 
goed want Maarten is net terug van 
een langdurige blessure. De ande-
re twee, Bart van Bemmelen en Ke-
vin Boomkens wisten allebei de fi-
nale te halen waarin zij respectie-
velijk als derde en vijfde zijn geëin-
digd, een uitstekende prestatie.

Bij de boys 14 werd Joey Nap he-
laas net vijfde in zijn halve finale. Bij 
de nieuwelingen reden Thomas van 
der Wijngaard en Roy Schouten al-
leen de manches. Bij de boys 17-
24 wisten alle drie de rijders: Tom 
Brouwer, Wiljan Brouwer en Mats 
de Bruin de kwartfinale te halen 
maar helaas eindigde hun avon-
tuur vandaag daar. Bij de boys 25+ 
kwam Michiel Jansen helaas van-
daag niet verder dan de manches. 

meer’ hun vruchten af lijken te wer-
pen. Die drives werden ook frequent 
bezocht door Rie Bezuyen en Ger-
brand van Nigtevegt en die werden 
dus 2e met 59,17%. Het grootste ap-
plaus was er deze avond voor Truus en 
Piet Langelaan en dat was niet voor 
hun 3e plaats met 58%, ook al is dat 
best een applausje waard, maar wel 
vanwege het feit dat zij deze week 
hun 50 jarig huwelijksjubileum vie-
ren en dat middels een ‘rondje voor de 

hele zaal’ aan de overige leden ken-
baar maakten, een geste die uiteraard 
zeer op prijs gesteld werd.  Truus en 
Piet, ook vanaf deze plaats van har-
te gefeliciteerd. Nu er sprake was van 
een mix van paren en dus verschillen-
de speelsterktes door elkaar heen heb 
ik de nummers laatst van de 3 pou-
les bewust niet genoemd, maar vanaf 
volgende week zullen deze weer even 
‘meedogenloos’  als de voorgaande ja-
ren de krant halen.
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