
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Politie zoekt 
graffi tispuiters
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 1 op woensdag 2 september 
zijn enkele muren van de Kajuit-
school aan Eendracht behoorlijk 
beklad door vandalen. De graffi ti 
is gespoten tussen zes uur in de 
avond en de volgende dag kwart 
voor acht in de ochtend. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.
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Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud

H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

AVIA Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV is sinds 1927 
gespecialiseerd in klimaatinstallaties voor zowel de 

particuliere als de zakelijke markt.

Onze service is de doorslaggevende factor!

Ter versterking van ons team zoeken wij 
per direct flexibele medewerkers met een

 klantgerichte instelling

* Servicemonteur
* Aircomonteur

* Elektro-/regeltechniek monteur
* Loodgieter

Ben jij de medewerker die wij zoeken, 
stuur dan je sollicitatie inclusief curriculum vitae aan: 

Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV 
Vuurlijn 12

1424 NP De Kwakel
t.a.v. J.H. Groeneveld

Je kunt ook per mail reageren: 
j.groeneveld@wahlen-jongkind.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV is sinds 1927 gespecialiseerd 
in klimaatinstallaties voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

 

Onze service is de doorslaggevende factor!

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct flexibele medewerkers 
met een klantgerichte instelling

      * Servicemonteur
      * Aircomonteur
      * Elektro-/regeltechniek monteur
      * Loodgieter

 Ben jij de medewerker die wij zoeken, stuur dan je sollicitatie inclusief curriculum vitae aan
Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV, Vuurlijn 12, 1424 NP De Kwakel 

t.a.v. J.H. Groeneveld, je kunt ook per mail reageren j.groeneveld@wahlen-jongkind.nl
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Uithoorn - Momenteel wordt de 
openbare ruimte rondom winkel-
centrum Zijdelwaard door de ge-
meente onderhanden genomen. 
Daar hoort ook het parkeerterrein 
voor de hoofdingang bij waardoor 
het steeds overvol en moeilijk par-
keren is vanwege de minder be-
schikbare ruimte. Ook al omdat de 
Mediq apotheek er tijdelijk nog een 
noodgebouw heeft staan. De oplos-
sing vindt u op het parkeerdek op 
het dak boven het winkelcentrum. 
Daar is (extra) ruimte voor bijna 120 
auto’s. Kennelijk door onwetend-
heid wordt er (nog) weinig gebruik 
van gemaakt. Het parkeerdek is be-
reikbaar vanaf de Heijermanslaan 
aan de achterkant van het winkel-
centrum schuin tegenover het AVIA 
tankstation. Daar heeft de gemeen-
te aan de straatkant ook al extra 
parkeervoorzieningen aangelegd. 
De Heijermanslaan is van beide 

kanten normaal toegankelijk voor 
alle verkeer. Halverwege aan de 
achterkant van het winkelcentrum 
ziet u de oprit naar het parkeerdek. 
Via dezelfde weg gaat u ook weer 
terug naar het straatniveau. 

Breed genoeg
De oprit is breed genoeg om twee 
auto’s elkaar te laten passeren. Het 
parkeerdek is sinds eind juni door 
de aannemer opgeleverd en in ge-
bruik genomen. Het compenseert 
de parkeerplaatsen die zijn komen 
te vervallen bij de verbouwing van 
het winkelcentrum. De toegangs-
hoogte is begrensd op 2.10 m om 
hoge bedrijfs- en bestelwagens te 
weren. Voor degenen die een schui-
ne oprit lastig vinden, helemaal als 
er een voorganger bovenaan stil-
staat en er geremd en weer opge-
trokken moet worden, is er halver-
wege een horizontaal deel aange-

bracht. Vanaf het parkeerterrein 
kan men met de tapis roulant (rol-
baan) naar beneden in de centra-
le passage van het winkelcentrum 
komen en eveneens weer naar bo-
ven al dan niet met de gevulde win-
kelwagen. De rolbaan komt uit te-
genover de winkel van Keurslager 
Bader. Met de lift kan ook. Die be-
vindt zich aan de andere kant van 
het parkeerdek ter hoogte van de 
Zijdelrij. Verder is er ook inpandige 
parkeerruimte bij de achteringang 
van de nieuwe Jumbo super, pal te-
genover het AVIA tankstation. Daar 
kunt u droog in- en uitstappen. Er is 
ook ruimte om (brom)fi etsen, scoo-
ters en motoren te parkeren. Aan de 
achterkant van het winkelcentrum 
is het veel minder druk met verkeer, 
u hoeft vrijwel niet te wachten tot-
dat er een parkeerplaats vrij komt 
en u bent net zo snel bij de winkels. 
Gewoon een keer proberen!

Parkeervoorzieningen 
winkelcentrum Zijdelwaard

De Kwakel - Het jaarlijks terugke-
rende Kwakelse feest is weer in volle 
gang. Kermis, optochten, kortom: hét 
feest voor jong en oud. De prachtige 

kinderoptocht was weer een genot om 
te zien. Zie elders in deze krant een 
fotoreportage. Afgelopen maandag-
avond werden de kampioenschap-

pen vletten trekken gehouden, was 
er vuurwerk en gisteren was de gro-
te optocht. Hier komen we zeker vol-
gende week weer uitgebreid op terug.

Kinderoptocht in De Kwakel 
weer een feestelijk geheel

Uithoorn - Aan het begin van een 
nieuw politiek seizoen kwamen 
fractie en bestuur van DUS! bij el-
kaar. Duurzaam en solidair zijn de 
kernwaarden van de partij. Ze vor-
men de basis waarop we raadsvoor-
stellen beoordelen en voor ande-
re activiteiten buiten de gemeente-
raad. Initiatieven die de samenhang 
in Uithoorn en De Kwakel bevorde-
ren probeert DUS! op gang te krij-
gen en te ondersteunen. Zo’n initi-
atief is bijvoorbeeld de Streekmarkt, 

die aanstaande zaterdag voor de 
zevende keer plaats vindt! Gaat u 
vooral even langs om te zien, te ho-
ren en te proeven wat onze regio te 
bieden heeft. Het komende jaar ge-
ven ze ondersteuning wanneer dat 
nodig is. Ook zullen ze de Buurtver-
binding promoten. Inwoners doen 
voor elkaar klussen waar ze goed in 
zijn. En op de foto ziet u de bloem-
bak die DUS! geadopteerd heeft. De 
bloemen worden geschonken door 
Zijdelfl eur! 

DUS! heeft er weer zin in

Uithoorn - Weet u wat voor moge-
lijkheden er voor u zijn op het ge-
bied van wonen en (technische) 
woonaanpassingen? Weet u welke 
mogelijkheden er voor u zijn op het 
gebied van zorg, activiteiten, zelf-
redzaamheid etc. Wilt u eens met 
een fi nancieel adviseur praten of 
met de notaris voor een persoon-
lijk advies. Wandelt u eens gezellig 
binnen bij de Senioren Informatie 

Markt of kom samen met uw kinde-
ren, mantelzorger of vrijwilliger. Op 
deze Senioren Informatie Markt, die 
plaatsvindt op zondag 27 september 
tussen 11.00 en16.00 uur in Het Ho-
ge Heem, die ook door Gemeente 
Uithoorn wordt ondersteund, zullen 
diverse partijen op het gebied van 
Wonen, Zorg, Hulpmiddelen, Life-
style en Advies aanwezig zijn om u 
te informeren over de nieuwste ont-

Binnenkort informatiemarkt 
voor senioren in Uithoorn

wikkelingen, mogelijkheden en on-
mogelijkheden. Naast de informa-
tiemarkt is er ook een presentatie-
plein waar op gezette tijden door 
enkele deelnemers in een rustige 
omgeving presentaties worden ver-
zorgd. Het defi nitieve programma 
staat binnenkort in deze krant. Wet-
houder Ria Zijlstra opent de Senio-
ren Informatie Markt om 11.00 uur. 
U bent van harte welkom! 

Voor meer informatie: Van der Wurff 
Makelaars (Marieke van der Wurff) 
0297-565511 of De Beij Installa-
tietechniek (Driek de Beij): 0297-
561386.

Uithoorn - Het is al weer even gele-
den dat de laatste Wereldkeuken er 
was, in juni, maar de vakantie is voor-
bij en in september gaat het team 
van de Wereldkeuken natuurlijk weer 
een lekkere en gezellige avond orga-
niseren. Dit wordt woensdag 16 sep-
tember, zoals gewoonlijk in ‘t Buurt-
nest van 18.00 tot 22.00 uur. De prijs 
blijft hetzelfde, dus 5 euro. Vanaf nu 
is de inschrijving geopend, via mail 

wereldkeukeneuroparei@gmail.com 
of door te bellen naar 06-82934819. 
De inschrijving is geopend tot maan-
dag 14 september, of tot het maxi-
mumaantal deelnemers bereikt is. 
Als er nog mensen zijn die leuke 
ideeën hebben voor gerechten die ze 
willen maken dan hoort het team dit 
graag. Graag zien ze jullie allemaal 
op woensdag de16e, zij hebben er 
weer zin in! 

Indische avond bij de 
Wereldkeuken Europarei



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
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e 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
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Weekagenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209
www.vitawelzijnenadvies.nl

Sjoelen
Op vrijdag 11 september komt de sjoelclub weer bij elkaar van 13.30-
16.30 uur. U bent van harte welkom . De kosten zijn 3,-, er wordt een 
competitie gespeeld en iedereen gaat met een prijsje naar huis.

Bingo in Bilderdijkhof én in het Buurtnest
Vrijdag 18 september (aanvang 13.30 uur) is er bingo in wijksteun-
punt Bilderdijkhof en woensdag 23 september in ’t Buurtnest (aan-
vang 13.45 uur). De bingo is altijd gezellig en er zijn leuke prijzen! De 
kaartjes kosten 0,50 per stuk en de toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom! 

Mijmeringen
Suiker
Bij het begin van het nieuwe schooljaar 
was er op de school van mijn kinderen 
een belangrijk bericht. Ouders en kinde-
ren werden gesommeerd om voortaan 
geen limonade maar water mee te nemen voor het tien uurtje. De eer-
ste dagen hoorde ik dan ook aardig wat geroezemoes op de wandel-
gangen over mensen die het prima vonden en mensen die het er niet 
mee eens waren. 

Waterschool
Niet veel later volgde de uitleg waarom de school deze maatregel wil 
nemen. De school wil een stap maken in het stimuleren van gezond 
gedrag. Dit doen zij door voor een deel samen te werken met de ge-
meente en de combinatiefunctionarissen. Wat deze laatste doen, ik 
heb geen fl auw idee. Ze combineren vast het een met het ander. Een 
van die combinatie is dus om een waterschool te creëren. Wat inhoudt 
dat de kinderen water drinken op school, omdat dit de meest neutra-
le en gezonde dorstlesser is, onbeperkt voorradig op school en gezond 
voor het lichaam. 

Fruit
In hetzelfde rijtje van gezonde voornemens werd ook genoemd dat de 
verjaardagtraktaties gezonder moeten worden (lees, voornamelijk uit 
fruit moet bestaan), maar er zijn nog geen richtlijnen. Waarschijnlijk 
wordt er ook meegedaan met de actie “Fruit op school”, een stimule-
ringsprogramma vanuit de Europese unie om leerlingen in contact te 
brengen met verschillende soorten fruit gedurende een bepaalde peri-
ode van het jaar. En als klap op de vuurpijl blijft de woensdag de fruit-
dag. Wat eigenlijk inhoudt dat de andere dagen van de week het niet 
verplicht is om fruit mee te geven aan je kinderen.

Suikertaks
De basisschool is niet de enige die gezonde voornemens maakt en 
tracht uit te voeren. TV-kok Jamie Oliver is ook een groot voorvechter 
van gezond eten voor iedereen. Eerder voerde hij al campagne tegen 
McDonalds (dat geweldige restaurant wat wij nu ook in Uithoorn krij-
gen, ook al is het offi cieel Amstelveen) en tegen de schoolkantines in 
Engeland waar ook een hoop te verbeteren was. Nu heeft hij een nieuw 
doel: de suikerindustrie. Volgens Oliver heeft de suiker in frisdranken 
een ronduit vernietigend effect op de gezondheid. Om het drinken van 
frisdrank minder aantrekkelijk te maken, maar vooral als symbolische 
daad om iedereen in actie te zetten, gaan de prijzen van frisdranken 
in Jamie’s restaurant omhoog. Het geld dat hiermee wordt opgehaald 
gaat naar een fonds waaruit projecten worden gefi nancierd om kinde-
ren meer te leren over gezonde voeding. 

Poldermodel
Hoe zorg je er in godsnaam voor dat mensen je regels ook opvolgen? 
Doe je dat door de ongezonde producten duurder te maken? Dat lijkt 
mij prima, maar je stuit meteen tegen de grote voedselindustrie. Indu-
strie is geld is macht en allemaal nodig om de bizarre wereldeconomie 
in stand te houden waarbij de rijken rijker worden en de armen armer 
en ongezonder. Dan maar terug naar het micro niveau, dat van onze 
basisschool die tracht gezond gedrag te stimuleren. Ik sta er vierkant 
achter en vind het zeer positief dat ze deze stap maken. We gaan nu de 
vierde schoolweek in en als ik in de bakjes kijk waar al het drinken en 
tussendoortjes worden bewaard, dan zakt de moed in mijn schoenen. 
Helaas moet ik zeggen dat ik tussen wat fl essen en bekers water ook 
gewoon nog de pakjes drinken zie liggen, wat eigenlijk pure suiker is. 
En naast de fruitbakjes zie ik ook de zogenaamde pauzekoeken. Moet 
school dan het tienuurtje over nemen? Simpelweg iedereen water en 
fruit en dan is het klaar, geen uitzonderingen. Trakteren kan dan trak-
teren zijn, omdat dat dan wel de uitzondering is op het geheel. Ik weet 
het niet, al het begin is lastig. Maar het begin is er, qua handhaving is 
er echter nog een lange weg te gaan. 

REACTIE VAN EEN LEZER
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Waarom deed de 
brugwachter dit? 
Uithoorn-Amstelhoek - Om-
streeks 10.30 uur liep ik woens-
dag 2 sept.jl. over de Irenebrug.
Ik zag daar (en met mij meerdere 
personen een levende duif klem-
zetten tussen de brug. Ik vroeg de 
brugwachter hem of haar uit de 
benarde positie te bevrijden, de 
brugwachter vond “het wel zielig”
maar weigerde de brug een stuk-
je te openen, zijn commentaar 
hij gaat toch dood. Maar ook de 
duif had pijn.Ik weet date N201 
een drukke weg is maar bijna ie-
dereenzal wel begrip kunnen op-

brengen als de brug een paar mi-
nuutjes dicht is, zo vaak moet 
men wachten voor een bootje 
kan dit dan ook niet voor een dier 
in doodsnood? Persoonlijk vind 
ik het zeer stuitend als een beest 
bewust pijn moet lijden ook al zal 
hij doodgaan.
Deze brugwachter heeft het niet 
begrepen ik hoop dat hij nog 
eens eraan denkt! Het was maar 
een duif...

S.Rovers Voorneveld
Amstelhoek

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

Uw Applemobiel defect?
iPhone Repair Service 
repareert!
Uithoorn - Sinds kort is de twintig-
ste iPhone Repair Service vestiging 
in Nederland van start gegaan met 
het verrichten van onderhoud en re-
paratie aan allerhande defecte Ap-
ple iPhones, iPods, iPads en tablets. 
Maurice Massee en Chantal Spit-
se zijn degene die deze dienstver-
lening in Uithoorn in het leven heb-
ben geroepen onder de naam iPho-
ne Repair Service Uithoorn. Mau-
rice en Chantal vormen daarin za-
kelijke partners (en niet meer dan 
dat). Voorlopig gevestigd op het 
adres Admiraal van Ghentlaan 51, 
waar het werk nu nog in een af-
zonderlijke ruimte aan huis plaats-
vindt. “We hebben echter op onze 
advertentie in de krant al heel veel 
reacties gehad. Zodanig dat we in-
middels op zoek zijn naar een ge-
schikte bedrijfsruimte waar we wat 
meer armslag hebben om alle on-
derhoudsbeurten en reparaties aan 
mobieltjes, tablets en iPads tijdig 
te kunnen uitvoeren,” laat Maurice 
weten die als een expert in de re-
paratie van deze consumentenelek-
tronica kan worden gezien. Chan-
tal is meer fi nancieel georiënteerd, 
maar is eveneens niet onbekend in 
dit métier. Een elkaar perfect aan-
vullend duo dat deze onderneming 
op poten heeft gezet.

Ook andere merken
“Hoewel wij geheel Apple gespecia-
liseerd en gecertifi ceerd zijn in repa-
ratie van Apple apparatuur, repare-
ren en onderhouden wij ook die van 
andere merken, maakt niet uit wel-
ke. Dat betekent dat we een breed 
scala aan technische dienstverle-
ning bieden tegen een acceptabele 
prijs. Bij reparatie en vervanging van 
technische delen gebruiken we na-
genoeg altijd originele onderdelen. 
Dat staat garant voor een storing-
vrije werking,” aldus Maurice.
Op reparaties wordt drie maan-
den garantie gegeven. iPhone Re-
pair Service Uithoorn is een franchi-
se vestiging en maakt deel uit van 
een inmiddels snel groeiende lan-
delijke keten van door Apple opge-
zette servicebedrijven in Nederland 
voor mobiele Apple apparatuur. Niet 
alleen particulieren kunnen hun de-
fecte apparatuur hier voor een pro-
fessioneel uitgevoerde reparatie 
aanbieden, maar ook vanuit de za-
kelijke markt bent u van harte wel-
kom. Zelfs is het mogelijk om op lo-
catie de reparatie te laten uitvoe-
ren. Bij defecte mobiele apparatuur 
kunt u telefonisch contact opne-

men met de Repair Service, tel. 06-
28845051 of via e-mail: uithoorn@
iphonerepairservice.nl. U kunt ook 
via een link op de website www.
iphonerepairservice.nl zelf een af-
spraak maken voor een bepaalde 
datum om uw defecte apparatuur 
voor onderhoud en/of reparatie aan 
te bieden.

Eerlijk advies
Maurice: “De meeste repara-
ties vloeien voort uit een gebro-
ken glas door vallen of stoten van 
het apparaat. Maar ook waterscha-
de is funest voor smartphones. Is 
dat laatst het geval dan altijd het 
apparaat meteen uitschakelen en 
naar ons brengen. Wij kunnen te-
gen geringe kosten het toestel vaak 
weer in orde krijgen. Wat ook nog-
al eens gaat haperen is de aanslui-
ting met het laadsnoer voor de bat-
terij. Het steeds in- en uitschuiven 
van het schoentje zorgt voor slijtage 
aan de connector. En zo zijn er nog 
wel meer zaken die storing kunnen 
veroorzaken, zoals slechter worden 
batterijen. Maar in de meeste geval-
len kunnen we het apparaat weer in 
de oorspronkelijke staat terugbren-
gen waardoor alles weer goed func-
tioneert.” Chantal laat weten dat iP-
hone Repair Service Uithoorn mis-
schien wel wat duurder is dan an-
dere soortgelijke servicebedrijven, 
maar dat daar tegenover staat dat 
zij een gecertifi ceerd en erkend ser-
vicebedrijf zijn voor Apple appara-
tuur waar bij reparatie originele on-
derdelen voor worden gebruikt. De 
kwaliteit van de onderdelen bepaalt 
tenslotte ook het resultaat van de 
reparatie.Tevens kunnen geïnteres-
seerden in bijvoorbeeld een leuk 
geprijsde Apple iPhone hier ook te-
recht voor een ‘refurbisch’ toestel. 
Dat zijn winkeltoestellen die voor 
zicht- en testdoeleinden zijn ge-
bruikt maar verder wel nieuw zijn. 
Wij kijken ze helemaal na voordat 
we ze aanbieden. Wie belangstel-
ling heeft kan er eens naar vragen. 
Verder wordt bij defecte apparatuur 
altijd een schatting van de kosten 
en een eerlijk advies gegeven of het 
zinvol is het toestel te laten repare-
ren of dat het beter is een nieuw aan 
te schaffen. Behalve iPhone Repair 
Service in Uithoorn heeft zich inmid-
dels ook in Mijdrecht iPhone Repair 
Service De Ronde Venen gevestigd 
aan de Constructieweg 96D waar 
inwoners uit de gemeente De Ron-
de Venen terecht kunnen met hun 
defecte Apple mobiele apparatuur.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 12 
september organiseert stichting 
Serviam weer een gezellige bin-
goavond in het KNA gebouw Leg-
meerplein.. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en we beginnen om 20.00 
uur. Op deze avond kunt u weer ve-
le mooie en leuke prijzen winnen, 
of als hoofdprijs een van onze be-
kende enveloppen. De opbrengst 
van deze avond is bestemd voor het 
ontwikkelingswerk van onze Uit-
hoornse missionarissen. Komt allen 
U heeft een gezellige avond en Uw 
geld is goed besteed.

Proef de 
Streekmarkt
Uithoorn - Begin met een kop-
je koffi e of thee met huisgemaakte 
taart, laat u vervolgens verleiden tot 
een visje, ganzenvlees of een stuk-
je fruit. Drink daarbij een speciaal 
biertje, sapje of wijntje. Dat gaat 
ongetwijfeld samen met olijven of 
kaas. En geniet eens van een lek-
ker ijsje of een heerlijk zoet hap-
je: de fudge. Maar er is nog veel 
meer, ook voor mensen met diabe-
tes is er wat te proeven. De streek-
markt biedt biologische of ambach-
telijke producten, naast het voed-
sel ook cadeau-artikelen, sieraden, 
gezondheidsproducten, biologische 
planten, wol en zijde. Er is een vilt-
workshop, houtdraaien wordt gede-
monstreerd. Kinderen kunnen zich 
laten schminken of uitleven op een 
springkussen. Terwijl de ouders el-
kaar ontmoeten op het nabijgelegen 
zitje onder het genot van een drank-
je. De hapjes vindt u in de kramen 
rondom. In de middag treedt het 
koor Haring met ui op. U bent van 
harte welkom op zaterdag 12 sep-
tember van 11.00-16.00 uur op het 
Amstelplein in Uithoorn. Het is een 
unieke kans om kennis te maken 
met de producten uit onze regio.

Poffertjes bij de dagbesteding
Uithoorn - Donderdag 3 september 
stond er een poffertjeskraam op het 
terras voor woonzorgcentrum Het 
Hoge Heem. Een anonieme spon-
sor had een poffertjeskraam gere-
geld die voor alle gasten van Dag-
besteding Het Hoge Heem en al-
le bewoners en personeel van Het 
Hoge Heem verse poffertjes bakte. 
Ondanks dat bewoners soms even 
moesten wachten (vers bakken kost 
nu eenmaal tijd), werden de poffer-
tjes met smaak verorberd. Het be-
slag moest op, dus konden velen 
zelfs nog voor een 2e portie gaan.
Voor de bedienende vrijwilligers wa-
ren er leuke schorten geregeld.en 

geregeld. Twee heren stonden dus 
voor zo’n 175 mensen poffertjes te 
bakken. Een fl inke klus die wel wat 
voeten in de aarde had. Emmer na 
emmer beslag werden er in de im-
mense bakplaat gegoten. Tussen-
door moest er zelfs een gasfl es ver-
wisseld, maar rond een uur of twee 
hadden alle bewoners, gasten, vrij-
willigers, medewerkers één of twee 
porties poffertjes gehad.

In het naastgelegen winkelcentrum 
roken ze zelfs de heerlijke geur van 
versgebakken poffertjes. Nogmaals 
dank aan de sponsor namens alle 
poffertjes-eters!

Expositie in het Fort aan 
de Drecht
Uithoorn - Op de Open Monumen-
tendag is het Fort aan de Drecht op 
12 september tussen 10.00 uur en 
16.00 uur geopend voor het publiek.
De Stichting CREA is één van de be-
woners van het Fort en heeft voor  
deze gelegenheid een expositie in-
gericht van werk gemaakt door de 
cursisten van CREA. De galerie van 
Stichting CREA is dit hele weekend 
geopend: zaterdag 12 september van 

10.00-16.00 uur en zondag 13 sep-
tember van 11.00 - 15.00 uur. Tijdens 
de openingsuren is er ook gelegen-
heid de lokaliteiten van CREA te be-
zichtigen, waarbij er door docenten 
voorlichting wordt gegeven over de 
cursussen die bij CREA kunnen wor-
den gevolgd. In de komende maand 
beginnen deze cursussen weer en 
op deze wijze kan men zien hoe de 
creativiteit een kans kan krijgen.

Kinderfi ets 
gestolen
De Kwakel - In de nacht van za-
terdag 5 op zondag 6 september is 
vanaf een oprit in de Anjerlaan een 
kinderfi ets gestolen. De meisjes 
shopper is zwart van kleur en heeft 
felle roze vlammen en accenten. 
Ook op de spatborden staan roze 
vlammen. Mogelijk heeft iemand de 
fi ets of de diefstal gezien. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.
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Jubileumbal op zaterdag 26 september

Dans- en Partycentrum 
Colijn viert 40-jarig bestaan

Uithoorn - Er zijn maar weinig tra-
ditionele dansscholen in de re-
gio die het de laatste jaren hebben 
overleefd. Een en ander als gevolg 
van tanende belangstelling voor met 
name het stijldansen. Naar de dans-
school ging je vroeger omdat het bij 
de opvoeding hoorde, omdat er wei-
nig ander vertier was en vooral van-
wege de sociale contacten die je 
daar opdeed. 

Die aanleidingen zijn al lang achter-
haald. Nu gaat het naast het tradi-
tionele stijldansen voor liefhebbers 
(dat is er nog steeds!) meer om mo-
derne dansen (disco, popshowdan-
ce, hiphop), musical dance, modern 
en kleuterballet, DJ-optredens, par-
ty’s en dergelijke. Relaties opdoen 
of onderlinge contacten leggen 
doe je tegenwoordig via de websi-
te of sociale media. Kortom de be-
leving, de sfeer en de aanleiding om 
naar een ‘dansschool’ te gaan heb-
ben een andere invulling gekregen. 
De tweede generatie eigenaren van 
Dans- en Partycentrum Colijn, Axel 
en Heleen Colijn, zagen het aanko-
men en hebben mede door het aan 
de dag leggen van veel creativiteit, 
flexibiliteit en hard werken daar-
op tijdig kunnen inhaken. Uiteinde-
lijk heeft dat geleid tot een langja-
rig bestaansrecht: 40 jaar! Iets wat 
men niet zomaar ongemerkt voorbij 
wil laten gaan. Officieel was de op-
richtingsdatum op 2 augustus, maar 
vanwege de vakantieperiode vond 
men het beter de viering naar een 
later tijdstip op te schuiven. Dat is 
zaterdag 26 september geworden.
“Op zaterdag 26 september vie-
ren wij ons jubileum met een jubi-
leumbal. Graag doen wij dit met on-
ze leerlingen én oud-leerlingen al 
dan niet met hun partner tijdens 
een spetterend feest met live mu-
ziek en natuurlijk DJ Ax,” laten Axel 
en Heleen weten. De avond begint 
om 20.30 uur en zal beginnen met 
Pete Bog’s Bigband. Deze zal af-
gewisseld worden met The Boppin 

Bastards, een onvervalste en super-
leuke Rock ‘n Roll Band! Om 24.00 
uur sluit DJ Ax de avond af met een 
knallende after party! Kaarten voor 
deze avond zijn te bestellen via  
info@dansenpartycentrumcolijn.nl. 
à 10,00 euro p.p. Hierin zijn het wel-
komstdrankje en de hapjes bij inbe-
grepen. Het wordt als plezierig erva-
ren als alle gasten voor deze gele-
genheid feestelijk gekleed gaan.

Eigen pand in 1987
Dansschool Colijn werd op 2 au-
gustus 1975 opgericht door de toen 
32-jarige Cees Colijn met zijn vrouw 
Stella, de ouders van Axel. Ze zijn 
beiden afkomstig uit het Gooi. Cees 
was van zijn vak hovenier en werd 
aangesteld als opzichter van de Al-
gemene Begraafplaats in Amster-
dam. Stella werkte bij een notaris. 
Ze verhuisden naar De Kwakel. Om-
dat hun beider passie stijldansen 
en Latin was besloten ze hier hun 
werk van te maken en dansleraar te 
worden. Kort daarna volgde de op-
richting van hun eigen dansschool. 
Dat werden er eerst twee, waar-
bij ruimten werden gehuurd in het 
oude dorpshuis in De Kwakel en in 
de Scheg te Uithoorn. Daar groeide 
men al na een jaar uit waarna alle 
activiteiten werden verplaatst naar 
een locatie waar vandaag de dag 
café Roadie’s zit in de Julianalaan. 
Toen was dat een pand met een 
andere opzet, want er zat ook een 
hobbymarkt in. “Daar hebben we 
als huurders tien jaar tot 1985 ge-
zeten. We hadden toen zo’n acht-
honderd jeugdleerlingen en het me-
rendeel daarvan kwam op de fiets. 
Dat gaf de nodige overlast en de ge-
meente vond dat niet leuk. Er was 
toen al sprake dat we een eigen 
pand wilden hebben en die ruimte 
vonden we naast de rioolzuivering 
aan de Industrieweg waar nu nog 
steeds de dansschool is gevestigd. 
Daar was toen nog geen enkele be-
bouwing. Pas tweehonderd meter 
verderop stonden nieuwbouw wo-

Twee generaties Colijn: v.l.n.r. Cees, Stella, Axel en Heleen

ningen,” herinneren Cees en Stella 
zich. De gemeente verleende maar 
graag alle medewerking en in 1986 
werd met de bouw begonnen waar-
na het in 1987 opgeleverd en in ge-
bruik werd genomen.

‘Je moet je palet verbreden’
De dansschool floreerde als nim-
mer tevoren met veel jeugdleden 
maar ook volwassenen (die met de 
auto kwamen). Het was zeven da-
gen per week een volle bak met les-
sen en dansavonden. Er was ook 
een wedstrijdgroep die erg succes-
vol is geweest. “Dat konden we on-
mogelijk allemaal met z’n tweeën 
doen, ook al omdat Cees veelvuldig 
werd gevraagd om in zowel natio-
nale als internationale jury’s zitting 
te nemen bij danswedstrijden. Bo-
vendien begeleidde hij – vaak sa-
men met Stella – ook wedstrijdpa-
ren in het land. We hebben echt veel 
hulp gehad van medewerkers in de 
zaak die net zo enthousiast en be-
trokken waren als wij dat waren en 
nog steeds zijn. Daar zijn wij hen 
nog altijd dankbaar voor,” vult Stella 
aan. Cees is altijd de man geweest 
die onder meer het thema Rock & 
Roll heeft gepromoot en onder zijn 
hoede heeft gehad. Cees heeft ook 
aan de wieg gestaan van de Neder-
landse Rock & Roll associatie. Hij 
was tevens een DJ in zijn tijd (nog 
met grammofoonplaten!). Er volg-
den heel veel jaren van hard wer-
ken en innoveren om de dansschool 
in de vaart te houden. Cees: “Ik heb 
Axel en Heleen altijd voorgehouden 
dat zij hun ‘palet’ moesten verbre-
den, want van dansen alleen kon je 
gezien de snel opeenvolgende ont-
wikkelingen in deze markt niet van 
bestaan. Dat hebben ze goed opge-
pakt, want het draait nu nog steeds 
goed, maar wel met veel extra’s. An-
ders sta je niet meer in de belang-
stelling.” Zoon Axel (1968) heeft 
zich sinds de jaren negentig stilaan 
in de dansschool ingewerkt; later 
kwam Heleen (1970) daarbij omdat 
beiden een relatie kregen. Dat was 
al begonnen op het moment dat 
zij samen op het VLC in Mijdrecht 
zaten. Ze hebben na hun huwe-
lijk twee kinderen gekregen, Rogier 
(20) en Julian (16). Heleen voeg-
de zich bij Axel in de zaak en heeft 
sindsdien net zo hard gewerkt om 
de dansschool die status en uitstra-
ling te geven die het nu heeft. Toen 
Cees en Stella hun inbreng stilaan 
gingen afbouwen hebben Axel en 
Heleen de dansschool zonder daar 
veel ruchtbaarheid aan te geven in 
2007 formeel overgenomen. En pas-
sant treedt Axel bovendien vaak op 
als ‘DJ Ax’. En Stella geeft op gezet-
te tijden nog steeds les. Cees doet 
het momenteel rustig aan. Beiden 
hebben nog een zoon, Walter, die 

ook een poosje heeft meegedraaid, 
maar later zijn eigen weg is gegaan.

Groeisegment
Axel en Heleen Colijn hebben het 
stokje dus overgenomen en runnen 
met veel elan het Dans- en Party-
centrum dat al jarenlang een begrip 
in de omgeving is voor iedereen die 
van dansen en gezelligheid houdt. 
Ze zijn beiden volledig FDO-gedi-
plomeerd hebben er tevens heel 
wat jaartjes wedstrijdsport op zit-
ten! Zij timmeren volop aan de weg 
en hebben niet alleen ervaring met 
dansen in de breedste zin van het 
woord, maar ook met het organise-
ren van feesten in alle soorten en 
maten, catering, decoratie, optre-
dens van artiesten, licht en geluid 
en zaalverhuur. Dans- en Partycen-
trum Colijn is bovendien lid van Ho-
reca Nederland. “Toen het stijldan-
sen steeds minder populair werd 
zijn we een andere richting ingesla-
gen, namelijk door de dansschool 
ook als een partycentrum in de 
markt te zetten,” legt Heleen uit. “Bij 
ons kunnen zowel in de particulie-
re als zakelijke sfeer feesten en par-
tijen worden georganiseerd tot 200 
bezoekers toe en als het zo uitkomt 
méér. We hebben alles in huis om 
daar een succes van te maken. Men 
kan het vanzelfsprekend met van 
alles combineren compleet met een 
eigen bar. Maar ook bedrijven die 
presentaties willen geven kunnen 
daarvoor bij ons terecht. Wij hebben 
er beneden en op de bovenverdie-
ping zalen voor. Het blijkt een uit-
stekende aanvulling te zijn op onze 
core business. We zien dat momen-
teel als ons belangrijkste groeiseg-
ment. Daarnaast hebben we ruim-
te om grote groepen te ontvangen 
bij het organiseren van senioren-
middagen, zoals van de Anbo. Dat 
laatste gebeurt overigens al twintig 
jaar.” Axel geeft als aanvulling hier-
op dat met het veranderen van de 
bedrijfsactiviteiten ook de vergun-
ningen geregeld moeten worden 
aangepast. De regelgeving wordt 
op diverse gebieden steeds stren-

ger en dat houdt ook weer de no-
dige investeringen in om aan de ei-
sen te kunnen blijven voldoen. Het 
wordt steeds moelijker om daaraan 
tegemoet te komen.

Telekids en Talent Academy
Naast het dansen zijn tegenwoor-
dig de verschillende soorten ballet 
helemaal in om daar lessen voor te 
volgen. Voorts starten de Telekids 
Musicalschool en de RTL Talent 
Academy met groepslessen in Uit-
hoorn. Vanaf 11 september begin-
nen bij Dans- en Partycentrum Co-
lijn de musical lessen van de Tele-
kids Musical School en de RTL Ta-
lent Academy. Dat zegt iets over de 
kwaliteit en het vertrouwen in Co-
lijn. Sinds de oprichting van de Te-
lekids Musicalschool in 2013 wordt 
er les gegeven aan kinderen tussen 
de 4 en 9 jaar in meer dan 50 plaat-
sen door het hele land. Voor tieners 
tussen de 10 en 18 jaar is er de RTL 
Talent Academy. De lesprogram-
ma’s voor beide scholen bestaan uit 
zang, dans en toneel en worden ge-
geven door ervaren HBO-geschool-
de vakdocenten. Voor de allerjong-
sten, 4 tot en met 6 jaar, is er Te-
lekids Mini’s. Voor leerlingen van 7 
tot en met 9 jaar de KidsClub. Naast 
de voor de hand liggende musical 
vaardigheden werken de leerlin-

gen ook op een breder vlak aan hun 
ontwikkeling. Zo worden sociale en 
communicatieve vaardigheden, cre-
ativiteit en zelfvertrouwen gestimu-
leerd. De leerlingen krijgen boven-
dien bijzondere kansen. Zo zijn er 
gastlessen van musicalsterren en 
bestaat de mogelijkheid om audities 
te doen en zelfs mee te werken aan 
TV-programma’s. Twee keer per jaar 
laten de leerlingen zien wat zij heb-
ben geleerd in een musical voor-
stelling.
In dat kader is er op vrijdag 11 sep-
tember een Open Les voor de Tele-
kids Musicalschool en RTL Talent 
Academy. Van 14 tot 18 september 
een Open Lesweek voor alle ballet-
groepen; popshowdance, hiphop, 
boys only, modern, klassiek etc.
In de derde week van september 
beginnen de lessen voor het stijl-
dansen. Elke belangstellende hier-
voor is van harte welkom om geheel 
vrijblijvend binnen te lopen tijdens 
de lessen en anders vanaf heden 
op de donderdagavond om 21.00 
uur tijdens het vrij dansen. Er is vol-
doende (gratis) parkeerruimte voor 
de deur. En dat allemaal maar mooi 
bij Dans- en Partycentrum Colijn! 
Meer informatie leest en ziet u op 
de website: www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl. Ook te volgen op Fa-
cebook en Twitter.

Bril & Meer Optiek viert
succesvolle openingsmaand!
Vinkeveen - Bril & Meer Optiek in 
Vinkeveen is sinds 1 augustus ge-
opend. De eigenaressen Sylvia Luij-
endijk en Jolanda Vermeij hebben 
de opening met een aantal aan-
trekkelijke openingsacties gevierd. 
Eén van de openingsacties was de 
Like&Win actie via Facebook waar-
mee een mooie Michael Kors zon-
nebril kon worden gewonnen. De 
winnares is 29 augustus bekend ge-
maakt en de gelukkige is Britt Hart-
sink uit Vinkeveen. Britt heeft de bril 
inmiddels opgehaald en is er bijzon-
der blij mee!
De openingsmaand augustus is erg 
goed verlopen. Veel nieuwsgierige 
klanten uit Vinkeveen en daarbui-
ten hebben inmiddels een kijkje ge-
nomen en de meeste klanten heb-
ben een mooie passende design- 
of merkbril uitgezocht. De collec-

tie slaat erg aan. Beide dames zijn 
dan ook zeer tevreden over de eer-
ste paar weken. Sylvia zegt: “We zijn 
erg blij en verrast hoe de afgelopen 
maand is verlopen. We willen on-
ze klanten, waaronder ook veel fa-
milie en vrienden, heel erg bedan-
ken voor het vertrouwen wat ze in 
ons hebben”. Jolanda sluit zich hier-
bij aan en vult aan: “We zijn blij dat 
alle klanten die een bril wilden aan-
schaffen bij ons goed zijn geslaagd. 
We hebben niemand hoeven teleur-
stellen!”. 
Om de collectie nog completer te 
maken is Bril & Meer onlangs naar 
een exclusieve designbeurs in Brus-
sel geweest waar ze de collectie 
hebben uitgebreid met mooie, de-
sign monturen. Sylvia geeft aan: 
“Ondanks alle positieve reacties, 
merken we dat er behoefte is aan 

een meer uitgesproken designlijn. 
Vandaar dat we op zoek zijn ge-
gaan naar een aanvulling op het-
geen we al hebben”. Jolanda geeft 
aan dat ze aan het einde van deze 

maand ook nog de toonaangeven-
de optiekbeurs in de modestad Pa-
rijs gaan bezoeken. Zo blijft Bril & 
Meer Optiek op de hoogte van de 
laatste trends in de brilmode.

Fotokring Uithoorn: nieuwe 
seizoen, nieuwe uitdagingen!
Uithoorn - Wist u dat in Diensten-
centrum Bilderdijkhof om de week 
op dinsdagavond zo’n 25 enthou-
siaste leden van de Fotokring Uit-
hoorn bijeen komen? Zij doen daar 
inspiratie op door elkaars foto’s te 
bekijken en te bespreken. Ze leren 
van elkaars tips. Ook komen de le-
den gewoon vanwege de gezellig-
heid. Jong of oud, man of vrouw, 
woonachtig in Uithoorn, Amstel-
land, de Ronde Venen of nog ver-
der weg, iedereen is welkom om lid 
te worden. De kringavonden bieden 
een gevarieerd programma waar-

in uiteraard het bekijken en bespre-
ken van foto’s centraal staat. Meest-
al nemen leden zelf foto’s mee, die 
soms in wedstrijdverband, soms in 
andere context worden besproken 
met elkaar. Het bekijken van foto’s 
inspireert, het bespreken van de fo-
to’s verbetert de kwaliteit die de 
hobbyfotograaf kan leveren. Zaken 
als compositie (beeldopbouw) en 
beelduitsnede komen tijdens de ge-
zellige, maar serieuze besprekingen 
naar voren. Ook wordt er aandacht 
aan technische aspecten van de fo-
tografie geschonken.

Voortbestaan van 
Onder Dak onzeker

Uithhorn - Het voortbestaan van 
Huurdersvereniging Onder Dak 
hangt nu af van de aanmeldingen 
voor het bestuur. 
De voorzitter, Joke Morren, heeft 
na vele inspanningen om het be-
stuur uit te breiden besloten om 
af te treden. Zij is wel beschik-
baar voor ondersteuning van het 
nieuwe bestuur. Omdat zij tevens 
het secretariaat voerde wordt het 
echter onmogelijk voor de reste-
rende 3 bestuursleden om de ver-
eniging voort te zetten. 

Vul de enquête in
Om aan te tonen dat we de me-
ning van de huurders vragen 
en vertegenwoordigen hebben 
we een enquête bij de laatste 
Nieuwsbrief gedaan. Het is be-
langrijk dat zoveel mogelijk huur-
ders deze invullen en opsturen. 
Het aantal ingestuurde formulie-
ren zal aangeven of de huurders 
in Uithoorn het wel nodig vin-
den dat er iemand opkomt voor 
hun belangen en hen wil verte-
genwoordigen bij Eigen Haard 
en de Gemeente. De formulie-
ren stromen nog steeds binnen, 
maar we hebben ons streefgetal 

van 400 nog niet gehaald. Na al-
les wat het bestuur voor de huur-
ders heeft gedaan hopen we dat 
de huurders dit even willen doen. 
Mede op basis van de uitkomsten 
van de enquête kan het nieuwe 
bestuur dan het beleid gaan be-
palen. 

Bestuursleden gevraagd 
Door de oproep in de Nieuws-
brief van Onder Dak hebben zich 
reeds vele nieuwe leden gemeld. 
Dat is een geweldige steun. Maar 
nog geen enkele kandidaat voor 
het bestuur. In deze tijd van wo-
ningnood, wonen en zorg, oude-
ren huisvesting, toestroom van 
vluchtelingen, sloopplannen etc. 
is een huurdersvereniging wel 
belangrijk. 
Kom praten of kom naar de le-
denvergadering op maandag 28 
september om 19.30 uur in de 
Ponderosa, Plesmanlaan 27, Uit-
hoorn. Het is prachtig werk om 
bezig te zijn met de belangen van 
huurders en u heeft reeds 3 aar-
dige “collega’s”. Stuur in ieder ge-
val de enquête in.
Telefoon 0297-524720 of email 
onder-dak@live.nl

Opvallend aan de Fotokring Uit-
hoorn is de verscheidenheid van 
fotografie door de leden. Sommi-
gen zijn beginnelingen, anderen 
zeer gevorderd met volle prijzen-
kasten thuis. Sommigen zijn ont-
zettend gedreven en bewerken al-
le foto’s urenlang na in Photoshop 
of andere bewerkingsprogramma’s, 
anderen nemen de foto’s ‘puur’ 
mee. Sommigen hebben de voor-
keur voor zwart-wit, anderen ver-
kiezen kleur of iets ertussenin. Ook 
de onderwerpen zijn zeer uiteen-
lopend: portret, natuur, architec-
tuur, reisfotografie, straatfotografie, 
noem maar op. De overeenkomst 
is, dat allen niet of nauwelijks aan 
‘iPhonefotografie’ doen, maar meer 
verwachten en willen van een fo-
to. Een aantal kringavonden is ge-

reserveerd voor clubcompetities, 
soms met een vast thema, soms 
met een vrij onderwerp. Meedoen 
is leuk, maar geen verplichting. Een 
tot twee maal per jaar nodigt de Fo-
tokring Uithoorn een gastspreker 
uit. Dit is altijd leerzaam: een ande-
re invalshoek, een ander onderwerp 
of een andere techniek dan gebrui-
kelijk binnen onze club. Daarnaast 
verzorgen een paar leden elk jaar 
specials. Dit kan een land of reis als 
thema hebben, het kunnen foto’s 
rond een bepaald (technisch) the-
ma of van een bekende fotograaf 
zijn. Ook organiseren we 2x per jaar 
een ‘caféavond’, waarbij aan tafel-
tjes met kleine groepjes over foto’s 
wordt gesproken. Een andere opzet 
van de avond waarbij de fotografie 
centraal staat, maar het sociale as-

pect van een club niet uit oog verlo-
ren wordt. Kortom: de Fotokring Uit-
hoorn is een gevarieerde groep en-
thousiaste amateurfotografen die 
tweewekelijks bijeenkomt, met een 
boeiend en afwisselend program-
ma. Iedereen is welkom, ongeacht 
het niveau of de voorkeur voor type 
fotografie. Geïnteresseerden wor-

den uitgenodigd om vrijblijvend een 
kringavond bijwonen. Het seizoen 
start op 8 september om 20.00 uur, 
de tweede kringavond is op 22 sep-
tember om 20 uur.
De avonden duren tot ongeveer 
22.30 met een kwartier pauze. Meer 
informatie vindt u op onze website: 
www.fotokringuithoorn.nl 
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Mijdrecht - De open dag van de Mijdrechtse zelfpluktuin  (in oprichting) “de Heksenketel” is een overweldig  succes geworden. Meer dan 500 
mensen brachten zondagmiddag een bezoek en lieten zich voorlichten over deze Stichting in oprichting. Een stichting waarbij iedereen in de 
gelegenheid wordt gesteld om dagelijks onbespoten groenten en/of fruit te plukken voor eigen gebruik. Onbespoten groenten en fruit en ook 
de zogeheten ‘vergeten groenten. Heel veel bezoekers waren geintereseerd en binnenkort ontvangen zij een uitnodiging voor een bijeen-komst 
waarin men met elkaar gaat bespreken hoe deze zelfpluk/kweektuin opgezet gaat worden. Met elkaar en voor elkaar. Wij houden u op de hoogte!





De Kwakel - Wist u dat er deze zondag een 
Trimsalon geopend is in De Kwakel? En 
dat de Minions daar niet naar binnen gin-
gen maar de Tokkies en de Baardmannetjes 
wel zodat ze daarna weer een echte Blik-
vanger waren? En toen de Ride fort he Ro-
ses met Anky van Grunsven door het dorp 
reed ze een Selfie gingen maken met Po-
peye, Frozen en Dummy Mummy? Onder-
tussen waren de Boeffies van de Zon en de 
Stoere Fendt samen te vinden in het Kids 
Casino waardoor ze het mooiste van alles, 

de Kwakelse Ballonvaarders en de Kwakel-
se Luchtvaarders niet hebben gezien. Maar 
nadat iedereen een Spekkie en een Kwakel-
se Kikker (Daar kikker je van op!) had ge-
geten en een Master Energy had gedronken 
gingen ze samen met de Bar Keeper (de ori-
gineelste van het stel) naar de tent voor de 
prijsuitreiking. De opvolgers van het Feest-
comité Liepen op Tijd en stonden ze al op te 
wachten met mooie prijzen. En het bleef nog 
lang gezellig op de Kwakelse Kermis! 
(foto’s Dirk Plasmeijer)

De Kinderoptocht in De Kwakel:
Wat was het weer leuk!
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Afval in de gemeente Uithoorn

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

Huishoudelijk afval per kilogram per inwoner van de gemeente 
Uithoorn in 2010 t/m 2014 (zie CBS StatLine) 

Streekmarkt en 
Glas in ’t bakkie

Streekmarkt Uithoorn a/d Amstel
12 september 2015 van 11.00-16.00 uur 
op het Amstelplein.

Op de streekmarkt treft u, naast diverse lokale ondernemingen, 
dit keer ook de gemeente Uithoorn aan met een kraam. Hier 
draait het om afval en om grondstoffen. Onder andere de 
onderdelen PMD, textiel, papier en restafval komen aan bod. 
Er wordt een quiz gespeeld waarmee u een leuke goody bag 
kunt winnen. Ook kunt u terecht met vragen, opmerkingen 
en suggesties. Glas is 100% recyclebaar en daarom een 
belangrijke grondstof. Met de campagne Glas in ’t Bakkie 
wordt er extra aandacht gevraagd voor glas. Het team van 
Glas in ’t Bakkie is op 12 september van 9.30 tot 11.00 uur bij 
de glasbakken in het Dorpscentrum Drechtdijk in de Kwakel. 
Hierna verplaatsen ze tot 16.00 uur naar de glasbakken bij het 
Amstelplein. Uw glas weggooien gaat deze keer wel op een heel 
speciale manier en u houdt er een handig geschenk aan over! 

Glas 100% 
recyclebaar
In de jaren 50 tot de jaren 80 werd statiegeld geheven op 
melkfl essen, vanaf 1978 deden de glasbakken hun intrede. Glas kan 
eindeloos hergebruikt worden, zonder dat het aan kwaliteit verliest. 
Daarom wil de gemeente zoveel mogelijk glas inzamelen en doen we 
mee met de landelijk actie ‘Glas in ’t bakkie!

Leeg is schoon genoeg
Verpakkingsglas mag tegenwoordig met restjes en deksels in de 
glasbak, hierdoor wordt glas scheiden nog gemakkelijker. Daarbij is 
het wel van belang dat het glas op kleur wordt gesorteerd. De bak 
wordt in een vrachtwagen geleegd waar ook vakken in zitten, hierdoor 
komen de juiste kleuren bij elkaar. Wat er niet in mag is: kristal, 
porselein, vuurvast glas (bijvoorbeeld ovenschalen) of opaal (witte 
crème potjes). Vlakglas kan naar het scheidingsdepot.

Wijk Glascontainers

De Kwakel Gerberalaan, Drechtdijk (bij winkels), 
 Traverse en Het Fort
De Legmeer Legmeerplein (winkelcentrum) en Op de Klucht
Europarei Briand- en Brusselfl at, Churchill- en 
 Straatsburgfl at, Schuman- en Romefl at
Kootpark Sportlaan (bij zwembad)
Legmeer-West Zoogdierenlaan en Buitenhof
Meerwijk-Oost Elbe en Schoolstraat 
 (ingang parkeergarage Amstelplein)
Meerwijk-West Korte Polderweg
Oude Dorp  Prinses Irenelaan (bij supermarkt)
Park Krayenhoff Geometrielaan
Thamerdal Prinses Christinalaan (bij winkels) en 
 Prinses Margrietlaan (bij Admiraal Tromplaan)
Zijdelwaard Arthur van Schendellaan (bij winkels), 
 Joost van den Vondellaan (bij winkels), 
 Guido Gezellelaan, Zijdelrij, 
 Zijdelwaardplein (winkelcentrum)

Dit jaar is de hele wijk Meerwijk voorzien van ondergrondse 
containers voor gf/restafval. Begin 2016 zijn De Legmeer, het 
Kootpark en De Kwakel achter de Kerk aan de beurt. Het college 
van B & W stelt dit najaar het locatieplan vast. Hierin staat waar de 
containers precies komen. Het plan vindt u op de website en op 
www.recyclemanager.nl. 

We vragen de buurtbeheren van De Legmeer en De Kwakel expliciet 
om te reageren op het plan. Ook alle overige inwoners kunnen erop 
reageren. Dit wordt aangekondigd op de gemeentepagina van De 
Nieuwe Meerbode. Begin 2016 beginnen de werkzaamheden. Deze 
zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het bijvoorbeeld 
vriest kunnen de containers niet de grond in. De plaatsing wordt 
aangekondigd op de gemeentepagina en de website.

In de ondergrondse containers voor gt/restafval (en in de grijze 
minicontainer), mag uitsluitend groente-, fruit- en restafval. 
Tuinafval wordt ingezameld via tuingroendepots, bladkorven, het 
scheidingsdepot en takkendagen (zie www.recyclemanager.nl). 
Restafval wordt verbrand, tuinafval wordt gecomposteerd. Het is de 
bedoeling dat bewoners zo min mogelijk afval naar de ondergrondse 
gf/restcontainer brengen en grondstoffen zoals tuinafval, glas, papier 
en plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) apart 
inleveren.

WIE KENT HEM NIET?

Maurice Propper
De bestrijding van zwerfafval staat de 
laatste jaren volop in de belangstelling. 
De gebruiker bepaalt welke kwaliteit de 
openbare ruimte heeft. Een van de manieren 
waarop gemeente Uithoorn - als beheerder 
van de openbare ruimte - de beleving en 
het gedrag positief beïnvloedt, is door te 
laten zien dat er gewerkt wordt. Dit wordt 
“zichtbaar reinigen” genoemd.

Voor het zwerfafval is een speciale 
medewerker aan de slag, namelijk Maurice 
Propper. Maurice trekt met zijn markante 
persoonlijkheid en bakfi ets erop uit om 
zichtbaar het zwerfafval op te ruimen. Dit 
werkt zeer positief, daarom is Maurice 
ingezet op alle ‘hotspots’ van de gemeente. 
We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk!

grondstoffen
gf/restafval

Ondergrondse 
containers 

Voor de Legmeer, het Kootpark 
en De Kwakel achter de kerk

Piepschuim
Piepschuim mag niet bij het PMD. Dat is jammer, want bij de 
aanschaf van nieuwe apparaten zit soms best veel piepschuim. 
Het kan hergebruikt worden in isolerende snelbouwbakstenen 
en vloerbedekking. Vermalen piepschuim dient als vulling voor 
zitzakken. Daarom nemen we het graag in ontvangst op het 
scheidingsdepot. U kunt daar terecht op maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag (tussen de middag is het depot een half uur 
gesloten i.v.m. werkzaamheden).
Vervuild piepschuim, schaaltjes van voedingswaren en isomo 
chips (opvulmateriaal) moeten echter bij het restafval.

Via de App en de website 

www.recyclemanager.nl 
kunnen inwoners opzoeken waar 

zij het dichtstbijzijnde terecht 

kunnen met onder andere 

batterijen, glas en textiel. 

Textielinzameling door Sympany in Uithoorn
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve 
textielinzamelaars in Nederland met een kleine 50 medewerkers en 
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel 
wordt gesorteerd en verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven 
en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is 
ontstaan door de fusie van de stichtingen Human en KICI per 1 
januari 2015. 

Alle textiel is welkom bij Sympany!
In Nederland komt er nog onnodig veel textiel in het restafval en gaat 
de verbrandingsoven in. Consumenten denken vaak ten onrechte dat 
kapotte of versleten kleding, maar ook lappen stof, niet hergebruikt 
kunnen worden. Sympany accepteert alle soorten textiel, ook 
wanneer het niet herdraagbaar is.

Projecten gesteund met opbrengsten 
ingezameld textiel
Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel 
gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en 
duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel in de containers 
van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.

Textiel doneren
Graag uw textiel in gesloten zakken in de containers te doneren, 
zodat het beschermt blijft tegen vocht en vuil. Schoenen graag 
samenbinden. Houdt er bij het vullen van de zak rekening mee dat 
deze nog door de opening van de container past.

Kom dus op 12 september 
naar de streekmarkt, 
lees alles over afval en maak daarna 

van je glas weggooien een belevenis! 

Geniet op de streekmarkt ook van 

heerlijke ambachtelijke en biologische 

producten uit onze eigen omgeving! 

Meer textiel 
containers
Wellicht is het u opgevallen, er zijn meer textiel containers in 
Uithoorn en De Kwakel. In de container kunt u behalve kleding ook 
droge en schone gordijnen, handdoeken, knuffels, beddengoed en 
schoenen kwijt. (Matrassen, kussens, dekbedden en tapijt kunt u 
naar het scheidingsdepot brengen.) 

Wijk Textielcontainers

De Kwakel Drechtdijk (bij winkels) en 
 NIEUW: Gerberalaan (De Kuil)
De Legmeer Legmeerplein 
 (parkeerplaats bij fl at Zevenblad)
Kootpark  NIEUW: Sportlaan (bij Zwembad)
Legmeer-West NIEUW: Zoogdierenlaan
Meerwijk-Oost Schoolstraat 
 (ingang parkeergarage Amstelplein)
Meerwijk-West NIEUW: Korte Polderweg
Oude Dorp  Prinses Irenelaan (bij supermarkt)
Thamerdal NIEUW: Prinses Christinalaan (bij winkels)
Zijdelwaard Zijdelwaardplein (winkelcentrum) en 
 NIEUW: Arthur van Schendellaan (bij winkels)

Afval in de gemeente 
Uithoorn 
Lege fl essen, blikjes en drinkpakken, 
plastic verpakkingsmateriaal, 
klokhuizen, koffi efi lters, oude 
kleding, oud papier. We 
produceren elke dag met z’n 
allen bergen afval. Veel afval is 
een grondstof die kan worden 
hergebruikt. Maar dan moet 
het goed van elkaar worden 
gescheiden. De gemeente 
Uithoorn zamelt het afval steeds 
meer gescheiden in. Wethouder 
Hans Bouma, verantwoordelijk voor 
Afvalstoffeninzameling en -verwerking, Milieu en 
Duurzaamheid, legt uit waarom de gemeente zich hier voor inzet.  

Waarom voert de gemeente Uithoorn dit beleid?
“Het voordeel van gescheiden afval inzamelen is dat we deze 
grondstoffen kunnen recyclen. Het plastic afval, de metalen 
verpakkingen en drankverpakkingen zijn hiervan goede voorbeelden 
en zijn goed van elkaar te scheiden. Daarom kunnen ze nu allemaal 
bij elkaar ingezameld worden. Het inzamelen en verwerken van 
restafval kost veel geld en wordt in de toekomst steeds duurder. Dus 
hoe meer afval we apart inzamelen en scheiden, des te beter dit is 
voor het milieu en voor de portemonnee. Daardoor kunnen we de 
afvalstoffenbelasting laag houden.”

Hoe zorgt de gemeente voor een betere 
afvalscheiding?
“Het apart houden van afval maken we makkelijker. Zo halen 
we bij de laagbouw afval op aan huis. Papier en plastic, metalen 
verpakkingen en drinkpakken (PMD) gaan in de minicontainer bij 
de woning. En voor restafval komen er ondergrondse containers. 
Restafval brengen de mensen zelf weg, terwijl dat vroeger juist werd 
opgehaald. “Omgekeerde inzameling” noemen we dat.”

Wat is er sinds 2014 veranderd?
“Inmiddels doen we de ‘omgekeerde inzameling’ in De Meerwijk, 
De Oker, Park Krayenhoff, Legmeer-West en de nieuwbouw in 
de Admiraal de Ruyterlaan. In 2016 komen hier De Legmeer, het 
Kootpark en De Kwakel bij. In 2017 is Zijdelwaard aan de beurt en in 
2018 de rest van onze gemeente. Een klein deel, het buitengebied, 
houdt de grijze minicontainer. Verder zijn er extra tuingroendepots en 
textielcontainers bijgekomen en ondergrondse PMD containers bij 
fl ats en winkelcentra. 

Wat zijn de resultaten tot nu toe?
“Het gaat de goede kant op! In 2013 werd 46% gescheiden, in 2014 
steeg dit naar 47,3%. We verwachten dat dit percentage in 2015 
verder stijgt door de inzameling van PMD (papier en plastic, metalen 
verpakkingen en drinkpakken) in plaats van alleen plastic. We 
hebben echter nog wel een uitdaging voor de boeg! Er komen nieuwe 
richtlijnen aan vanuit het Rijk. In 2020 moeten we naar ca. 100 kilo 
restafval per inwoner per jaar. In 2014 was dat in Uithoorn nog 256 
kilo. Ik denk zeker dat dit uiteindelijk haalbaar is. Maar we moeten 
daar allemaal wel hard ons best voor doen!”
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Succesvolle Rondje Stelling schenkt 
bedrag aan het Goede Doel
De Ronde Venen - De Goede-
Doelen-Actie van het Rondje Stel-
ling van 29 augustus heeft een heel 
mooi resultaat opgebracht dat ten 
goede komt van een aangepast fiet-
sennetwerk voor mensen met her-
senletsel. De vrijwillige bijdragen 
van de zeshonderd deelnemers aan 
de jaarlijkse fietstocht hebben een 

totaalbedrag opgeleverd van 343,87. 
De leden van de Uithoornse Wie-
ler en Trainings Club UWTC hebben 
dit aangevuld tot 500,00 en de to-
tale opbrengst deze week overhan-
digd aan de organisatie van de Rai-
sin Hope Foundation. De Noordhol-
landse fietstoertochten Rondje Stel-
ling en Raisin Hope Ride bereikten 

begin dit jaar een akkoord over een 
nauwe samenwerking. 

Beide toertochten staan jaarlijks ge-
pland op de laatste zaterdag van 
augustus en de lange afstanden 
overlapten elkaar hier en daar in het 
Noordhollandse waterlandschap 
boven het Noordzeekanaal. Om el-

kaar in de toekomst niet te becon-
curreren gingen de organisaties 
met succes om de tafel zitten.

Verschillend
De uitgangspunten van beide toer-
tochten zijn totaal verschillend. 
Rondje Stelling heeft als hoofd-
doel de op het UNESCO wereld-
erfgoedlijst prijkende Stelling van 
Amsterdam te promoten. De Rai-
sin Hope Ride wil met haar eve-
nement mensen met hersenletsel 
steunen door hen te laten integre-
ren in het toerfietspeloton en geld 
op te halen voor onder meer haar 
aangepaste fietsennetwerk voor de-
ze doelgroep. ,,Dit bood een prima 
uitgangspunt voor een samenwer-
king’’, vertelt voorzitter Raymond 
Kool van de Raisin Hope Foundation 
Nederland (RHF). Trudie Plomp van 
wielervereniging UWTC, dat Rond-
je Stelling organiseert, zag ook dui-
delijk voordelen van het ineenslaan 
van de handen. ,,Rijden voor een 
goed doel ontbrak nog aan ons eve-
nement en de Raisin Hope Ride kan 
op al haar afstanden verschillende 
forten van de Stelling van Amster-
dam onder de aandacht brengen.’’

Eerste jaar
Dit eerste jaar bestond de samen-
werking voornamelijk uit elkaar 
helpen waar mogelijk is. Zo vroeg 
Rondje Stelling haar deelnemers 
dit jaar een vrijwillige donatie voor 
de Raisin Hope Foundation en pro-
mootte de RHF op haar beurt de 
Stelling van Amsterdam door onder 
meer haar routes langs zoveel mo-
gelijk forten te laten lopen en stel-
de haar startlocatie ter beschikking 
als ravitailleringpost voor de 85 en 
170 kilometer tochten van het Rond-
je Stelling. ,,Vijfhonderd euro is een 
heel mooi bedrag! Super bedankt 
voor de steun van alle deelnemers 
aan RS en natuurlijk vooral ook de 
afdeling Toer van UWTC! De voor-
lopige balans van de Raisin Hope 
Ride 2015 laat zien dat het dit jaar 
waarschijnlijk voor het eerst lukt om 
van de opbrengst van dit evenement 
alleen een aangepaste fiets aan te 
schaffen. Een mooie nieuwe mijl-
paal voor onze stichting! De deelne-
mers aan het Rondje Stelling heb-
ben daar in elk geval een hele be-
langrijke bijdrage aan geleverd!”, al-
dus Kool.

Anna per Due een aanwinst voor 
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Eind augustus open-
de Annelies Wever onder de naam 
Anna per Due Womanswear haar 
nieuwe modezaak in winkelcen-
trum Zijdelwaard. De locatie zit 
mooi in de loop, namelijk halverwe-
ge in de centrale passage naast de 
rolbaan. Annelies heeft meer dan 
20 jaar met succes een modezaak 
gehad in Soest maar vond het stil-
aan tijd om wat meer bij huis in Uit-
hoorn haar ambities voort te zetten. 
Door de verbouwing kwam de win-
kelruimte vrij. In eigen beheer is er 

een fraaie en ruimtelijk ogende da-
mesmodezaak van gemaakt. Gezien 
de belangstelling die de winkel in-
middels al geniet blijkt die kennelijk 
en niet in de laatste plaats de col-
lectie dameskleding, bijzonder in 
de smaak te vallen. Anna per Due 
is een zelfstandige damesmodezaak 
die niet tot een keten behoort. Daar-
door kan er nog wel eens iets ‘ex-
tra’s’ tussen de collecties in de rek-
ken hangen. Dames kunnen hier te-
recht voor kleding van hun favorie-
te merken als Gustav, Nomansland, 

Tramontana, Street One, Esqua-
lo, Freequent, Oliver Premium, Para 
Mi, Animapop, Hip & Chic, etc. De 
collectie wordt aangevuld met mooi 
ogende tassen en verdere accessoi-
res. Een en ander tegen prijzen va-
riërend van 29,95 euro tot zo duur 
u wilt.

Wisselende collecties
Bijzondere naam dat Anna per Due. 
“Ik heb winkels gezien met de naam 
Una per Due. Ik vond dat een spre-
kende naam. Omdat ik veelal Anna 

Start nieuw seizoen bij 
Kwakelse Hobbyclub
De Kwakel - Traditie getrouw start 
de hobbyclub vrijdag na de Kwa-
kelse kermis weer met het nieuwe 
seizoen. Vrijdag 11 september om 
19:00 uur gaat de deur weer open 
van de bovenetage in het dorpshuis 
in De Kwakel.
Alle kinderen vanaf 8 jaar (niet jon-
ger) zijn dan weer van harte wel-
kom. Voor wie nog nooit van de 
hobbyclub gehoord heeft ( wat bijna 
niet voor te stellen is) de hobbyclub 
is een club die 57 jaar geleden is op-
gericht met als doel de jeugd op vrij-
dagavond twee uur lekker te laten 
knutselen. Na een aantal verhuizin-
gen is de hobbyclub alweer 23 jaar 
één van de huurders van het dorps-
huis in De Kwakel. Dat de club een 
groot succes is blijkt wel uit de op-
komst elke vrijdagavond tussen de 
50 en 60 kinderen is geen uitzonde-
ring. Dit succes is te danken aan de 
grote vrijheid die de kinderen heb-
ben tijdens deze avonden. Wil je ge-
holpen worden om iets te maken 

dan kan dat, maar wil je helemaal 
zelf iets verzinnen en maken dan 
kan dat natuurlijk ook. Vele materi-
alen zijn er aanwezig van hout, stof, 
papier, kralen, verf, klei zo er is altijd 
wel iets om van te maken.
Natuurlijk staat “oma snoep” er ook 
dit jaar weer met haar snoepkraam 
waar je voor kleine prijsjes iets lek-
kers kunt kopen.
Buiten de normale avonden orga-
niseert de club ook wel eens een 
speurtocht met een disco achter-
af. Eens per jaar wordt er een open 
huis gehouden voor alle ouders, 
opa’s, oma’s en broertjes en zusjes. 
Een ander belangrijk onderdeel is 
de jaarlijkse ontruimingsoefening 
dit gaat altijd in samenwerking met 
het dorpshuis en de brandweer van 
Uithoorn.
Zoals je kunt lezen is de hobbyclub 
een zeer actieve club waar vele en-
thousiaste vrijwilligers iedere vrij-
dagavond voor de jeugd klaarstaat.
Entreeprijs is 2 euro per avond.

wordt genoemd bracht mij dat op 
het idee mijn naam er aan te kop-
pelen en dus is het Anna per Due 
geworden. Kleding die ik heb is 
voor dames vanaf 20 jaar en verdere 
leeftijdsklassen. Tijdens de drukbe-
zochte openingsdag op vrijdag de 
28e was er zelfs een mevrouw die 
zei 92 jaar te zijn en hier veel leuke 
dingen heeft gekocht. Ze was heel 
opgetogen over de collectie net zo-
als veel andere bezoekers dat wa-
ren en mijn beleving bleken die een 
stuk jonger. Je kunt dus wel zeggen 
dat we voor een brede leeftijdsgroep 
modieuze kleding in huis hebben in 
verschillende prijsklassen tegen be-
taalbare prijzen en in de maten van-
af 36 tot 46. Dat is een hele ruime 
collectie. Daartussen ook jurken 
van Italiaanse oorsprong die je aan 
twee kanten kunt dragen. Leuk om 
te zien. Bijna dagelijks komt er weer 
wat nieuws binnen, zodat er in de 
winkel geregeld een wisselend aan-
bod aan kleding is. Inmiddels han-
gen de najaarscollecties in de rek-
ken en komende weken wordt dat 
verder aangevuld. We kunnen de 
kleding indien nodig ook verma-
ken. Meestal kan men erop wach-
ten en anders kan het de volgende 
dag afgehaald worden.” aldus An-
nelies die zelf de kleding inkoopt 
en samen met haar zusje en nichtje 
doorgaans de personele bezetting 
van de winkel vormt. In de winkel 
zijn drie paskamers en over de vol-
le breedte een spiegel waardoor de 
winkel ruimtelijk groter oogt, maar 
natuurlijk ook makkelijk bij het pas-
sen van kleding.

Openingstijden: maandag van 
12.00-18.00 uur; dinsdag t/m don-
derdag van 9.30–18.00 uur, vrijdag 
van 9.30-21.00 uur en zaterdag van 
9.30-17.00 uur. Meer weten? Bezoek 
de website www.annaperdue.nl.

Gemeente geeft subsidie 
voor isolatie woning
Uithoorn - Huiseigenaren met een 
woning van vóór 1976 hebben vaak 
een onnodig hoge energierekening. 
Deze oudere huizen zijn slecht of niet 
geïsoleerd. Daarom is er meer ener-
gie nodig om de woningen warm te 
houden. Door isolatie van de spouw-
muur of vloer kan het energiever-
bruik flink omlaag. Dat is niet alleen 
prettig voor de portemonnee, maar 
ook voor het milieu. De Gemeente 
Uithoorn ondersteunt daarom de ge-
zamenlijke inkoopactie voor spouw-
muur- en vloerisolatie. ‘Winst uit je 
woning’ . Vanaf 7 september kunnen 
geïnteresseerden zich vrijblijvend in-
schrijven op winstuitjewoning.nl. 

Spouwmuur- en vloerisolatie: 
makkelijk besparen 
Spouwmuur- en vloerisolatie is de 
makkelijkste en meest aantrekkelij-
ke stap om te besparen op stook-
kosten. Spouwmuurisolatie levert 
jaarlijks al snel 300,- energielas-
tenverlaging per jaar op én voor-
komt koude en tochtige muren in 
het huis. Vloerisolatie scheelt 100,- 
per jaar en laat de woonkamervloer 
een stuk comfortabeler aanvoelen. 
Ook vochtproblemen nemen af. De 
gemeente heeft de eigenaren van 
een ‘grondgebonden’ woning in Uit-
hoorn geïnformeerd over de actie. 
Vanwege technische redenen ko-
men appartementen helaas niet in 
aanmerking voor de actie. 

15% Subsidie en lage BTW 
De gemeente Uithoorn stimuleert 
het isoleren van woningen met 
een bijdrage in de kosten van 15%. 
Naast de subsidie kunnen bewo-

ners profiteren van het lage BTW ta-
rief op arbeidskosten: 6% in plaats 
van 21%. De verwachting is dat het 
BTW tarief in 2016 weer stijgt.

Hoe werkt het?
Door de vraag van huiseigenaren 
grootschalig binnen de gemeente te 
bundelen, kan scherper worden in-
gekocht. Geïnteresseerden kunnen 
zich eenvoudig en vrijblijvend online 
inschrijven op winstuitjewoning.nl. 
Alle inschrijvers krijgen een advies 
aan huis â 20 euro aangeboden. Tij-
dens dit huisbezoek wordt onder-
zocht óf en met welk isolatiesysteem 
de woning veilig kan worden geïso-
leerd. Vervolgens bieden gekwalifi-
ceerde isolatiebedrijven op het werk 
. Een notaris selecteert de winnen-
de biedingen. Lokale isolatiebedrij-
ven worden van harte uitgenodigd 
deel te nemen Deelnemende leve-
ranciers voldoen aan strenge voor-
waarden, Zo zijn kwaliteit, service 
en garantie gewaarborgd. Na de-
ze veiling ontvangen geïnteresseer-
den een vrijblijvende offerte. Isola-
tie wordt vervolgens binnen één dag 
aangebracht. Inschrijven kan tot en 
met 30 september op www.winstuit-
jewoning.nl. 

Extra informatie
De inkoopactie loopt gelijktijdig in 
vier gemeenten. In totaal ontvangen 
23.000 bewoners en brief. Op ba-
sis van voorgaande acties is de ver-
wachting dat ruim 1500 bewoners 
ingaan op het aanbod en ruim 400 
bewoners daadwerkelijk een verla-
ging van de energierekening reali-
seren. 

Uithoorn - Al zes weken heeft de 
politie geen inbraken in woningen 
hoeven noteren. Aan inwoners is 
gevraagd alert te zijn en ongere-
geldheden of bij het zien van ver-
dachte personen contact op te ne-
men en deze gezamenlijke aanpak 
van de politie en de inwoners lijkt 
een positieve uitwerking te hebben. 
Zo zag op maandag 7 september 
een bewoonster van Koolmees twee 
personen, een man en een vrouw, 
in de tuin van de buren lopen rond 
half tien in de avond. Er is melding 
gedaan bij de politie. De twee zijn 
weggereden in een auto met ver-
moedelijk een Hongaars kenteken. 
In de woning is niet ingebroken.

Uithoorn - Op woensdag 2 septem-
ber even voor 12 uur in de middag 
troffen agenten op de Zijdelweg een 
beschadigde bestelbus aan. De be-
stuurder verklaarde een verkeersbord 
omver te hebben gereden terwijl hij 
aan het bellen was. Omdat alcohol 

werd geroken, is de man gevraagd te 
blazen. De 39 jarige man uit de Oe-
kraïne bleek liefst 1130 Ugl (2,7 pro-
mille) alcohol in zijn bloed te hebben. 
Het rijbewijs van de bestuurder is di-
rect ingevorderd. De man is overge-
dragen aan de Vreemdelingenpolitie.

Bord omver door alcohol

Automobilist krijgt klap
Uithoorn - Op donderdag 3 sep-
tember is rond het middaguur een 
automobilist in het gezicht gesla-
gen door een mede-weggebrui-
ker. De Uithoornaar reed in Zegge 
en was onderweg naar school. Op 
de weg stond een bestelbus, die de 
doorgang blokkeerde. De man heeft 
ruime tijd staan wachten, maar was 
het naar zeggen na 9 minuten zat 
en begon te claxonneren. Hier werd 

direct op gereageerd. Er kan een 
man op hem af, die de deur van 
zijn auto open trok en de Uithoor-
naar vervolgens op zijn hoofd be-
gon te slaan. Naast de bestuurder 
zat een kind. De bestuurder is slim 
geweest en heeft zijn webcam rich-
ting de agressieve man gedraaid. 
Deze beelden zijn overgedragen 
aan de politie. Het onderzoek naar 
deze mishandeling loopt.

Reanimatie niet gelukt
Uithoorn - Rond zeven uur in de 
vroege ochtend van zondag 6 sep-
tember zijn hulpverleners gevraagd 
met spoed naar de Johan de Wit-
laan te gaan. Toen de ambulance ar-
riveerde, hadden hulpverleners uit 

de straat de reanimatie al opgestart. 
De medewerkers van de ambulan-
ce hebben het overgenomen en de 
man met spoed overgebracht naar 
het ziekenhuis. Hier is de 51 jarige 
Uithoornaar aan hartfalen overleden. 
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Uithoorn - Afgelopen weekend 
was de lege winkelruimte van Bak-
ker Bart op het Amstelplein weer 
even in gebruik. Dit keer voor een 
goed doel, de stichting 22q11. Mi-
reille Eigenhuis-Schmidt presen-
teerde daar op meterslange schra-
gen nette gebruikte (kinder)kleding, 
schoenen en kinderspeelgoed voor 
de verkoop. Zij zamelt dat zelf in, 
o.a. via haar Facebookpagina twee-
dehandskids. Ze sorteert het, be-
paalt de verkoopprijzen en houdt de 
administratie bij. Een paar keer per 
jaar organiseert zij zo’n verkoopac-
tie. Wat niet wordt verkocht gaat in 
dozen in opslag bij Vlaming Verhuis-
bedrijf in Diemen die haar daarvoor 
de ruimte aanbiedt. De eigenaren 
wonen in Uithoorn. Mireille wordt in 
deze actie bijgestaan door een aan-
tal familieleden. Voor het gestelde 
doel mocht de ruimte tijdelijk kos-
teloos worden gebruikt. Om de ver-
koop bekend te maken waren op 
veel plaatsen in Uithoorn posters 
opgehangen. Mireille woont met 
haar gezin in Amstelhoek en treedt 
als vrijwilligster op voor de stichting 
22q11. Deze stichting heeft tot doel 
brede bekendheid te geven aan een 
aangeboren - bijna niet herkenba-
re - genetische afwijking bij kin-
deren: het 22q11 deletie syndroom 
(afgekort 22q11DS). De oorzaak van 
de aangeboren afwijking ligt in het 
ontbreken van een klein stukje van 
chromosoom 22 (deletie genoemd) 
ter hoogte van locatie q11.2 in het 
DNA profiel. Vandaar de naam 
22q11. Per jaar worden er in Neder-
land ongeveer tussen de vijftig kin-
deren en tachtig met het 22q11DS 
geboren. Misschien nog wel meer. 
Pas sinds de jaren negentig is het 
mogelijk de diagnose te stellen.

190 Kenmerken
De stichting wil ook de belangen 
behartigen van mensen met een 
22q11DS, contacten leggen met 
ziekenhuizen en artsen, informatie-
pakketten verstrekken, evenemen-
ten en projecten opzetten, de me-
dia opzoeken en de hulp van ou-
ders inschakelen om over het 22q11 
deletie syndroom te vertellen. Maar 
vooral ook onderzoek te stimule-
ren waardoor sneller een diagno-
se kan worden gesteld. Voor dat al-

les is veel geld nodig en Mireille wil 
zich daarvoor inspannen. Met be-
hulp van de opbrengsten wil zij op 
deze manier haar steentje bijdra-
gen. Dat doet zij overigens al ja-
ren. Voornaamste reden is ook dat 
de negenjarige zoon Jasper van Mi-
reille en haar man Gertjan, een kind 
met 22q11DS is en dat is een hele 
zorg. Hun andere zoon Niels heeft 
dit syndroom niet.
De meeste mensen weten het niet, 
maar het 22q11DS is het op één na 
grootste syndroom in Nederland (na 
het Syndroom van Down). De ge-
volgen van dit ontbrekende stukje 
q11.2 zijn groot. Er zijn maar liefst 
in totaal 190 kenmerken die zich 
als gevolg van 22q11DS in nega-
tieve zin manifesteren. De mees-
te kinderen hebben dertig tot veer-
tig kenmerken, waaronder afwijkin-
gen aan het hart, gehemelte afwij-
kingen, afweerstoornissen, een laag 
calcium gehalte in het bloed met als 
gevolg epilepsie, lage spierspanning 
en daardoor trage motorische ont-
wikkelingen. Voedingsproblematiek, 
KNO problemen, slaapproblemen, 
maar ook psychiatrische problemen 
(schizofrenie, psychoses), laag IQ 
en/of verstandelijke beperking ko-
men eveneens voor. Kortom, het is 
een hele lange lijst. Aan de ande-
re kant zijn er ook positieve kenmer-
ken, zoals een lief en aanhankelijk 
karakter, muzikaal, sensitief, zorg-
zaam en betrouwbaar, doorzettings-
vermogen en humor.

Onbekende factor
Op de posters van de stichting die 
door Mireille in Uithoorn zijn ver-
spreid, staat de foto van haar zoon 
Jasper. Mireille, die bij de kinder-
opvang werkzaam was, heeft haar 
baan na de geboorte van Jasper op-
gegeven om voor hem de zorg op 
zich te nemen. Jasper is ondanks 
een aantal lastige kenmerken die 
het syndroom met zich meebrengt, 
toch een levendige jongen met een 
goed verstand. 

Mireille spreekt uit ervaring: “Het 
22q11 deletie syndroom is nog lang 
niet door iedereen in de medische 
wereld ontdekt als zijnde de oor-
zaak van verscheidene gebreken 
in het lichaam bij opgroeiende klei-
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Ondersteuning 
Voedselbank Uithoorn
Uithoorn - Voedselbank Uithoorn 
– De Kwakel (VBU) reikt wekelijks 
tussen de 50-60 voedselpakket-
ten uit aan gezinnen die dit tijde-
lijk nodig hebben. In dit artikel wor-
den twee voorbeelden gegeven op 
welke wijze Uithoorn deze gezin-
nen bijstaat. In deze gezinnen zitten 
ook kinderen die eenmaal in het jaar 
hun verjaardag willen vieren. Maar 
daar bestaan niet altijd de mogelijk-
heden voor. Om dit wel mogelijk te 
maken bestaat er de stichting Jari-
ge Job. Deze stichting maakt voor 
kinderen een leuk en gezellig feest-
pakket. Als Voedselbank maken wij 
ook gebruik van deze mooie stich-
ting. Als de verjaardag er aan komt 
van een kind (4-12) van de voedsel-
bank wordt er door de vrijwilligers 
een aanvraag bij de stichting Jarige 
Job ingediend zodat er voor de kin-
deren een leuk pakket beschikbaar 
is waarmee ze hun verjaardag kun-
nen vieren. Tevens wordt dit pak-
ket voorzien van een tegoedbon van 
atelier de Penseelstreek in Uithoorn 
zodat de kinderen een creatieve er-
varing aangeboden kan worden.

Verjaardag
Maar ook aan de verjaardag van 
volwassenen wordt gedacht. Hier-

voor wordt door pizzeria Il Pappa-
gallo een maaltijd voor de jarige ver-
zorgt. De afspraak hiervoor wordt 
door een vrijwilliger van de voed-
selbank gemaakt. VBU vind het heel 
fijn dat de er mensen in Uithoorn 
zijn die hen graag willen helpen om 
hoogtijdagen van voedsel bankcli-
enten echt ‘hoog’ te laten zijn. Voor 
het aanvullen van het wekelijkse 
voedselpakket worden er per jaar 6 
supermarktacties gehouden.
De laatste was bij de Jumbo Zijdel-
waard. Bij de overgang van C1000 
naar Jumbo was er een ‘verhuis’ ze-
gelactie waarmee men zegels kon 
sparen voor een ‘verhuispakket’ 
ter waarde van 60 euro. Er werden 
door de klanten van de Jumbo heel 
veel zegels gedoneerd. Aan het ein-
de van de actie waren er in totaal 
47 verhuispakketten gedoneerd. Sa-
men met de 75 kratten en heel veel 
DE-punten was het weer een prach-
tige supermarkt actie.
De VBU vrijwilligers waren weer 
heel blij met de prachtige samen-
werking met het personeel van de 
Jumbo. 
De opbrengst stond op 6 euro pal-
lets bij Hoogenhout logistiek te 
wachten op transport naar de cen-
trale opslag in de Haarlemmermeer.

De Cinesjasten weer op 
de Streekmarkt
Uithoorn - Ook dit jaar staan de  
Cinesjasten weer op de Streek-
markt. Het is voor hen het derde 
jaar. Op deze manier willen zij be-
kendheid geven aan hun club. De 
Cinesjasten is een club, waarbij zo-
wel film als foto’s in de belangstel-
ling staan. Ze maken van hun ma-
teriaal - foto/film – filmpjes. Ze pro-
beren met het materiaal een ver-
haal een verhaal te vertellen, met 
gebruikmaking van muziek, voi-
ce over of tekst. De clubleden ko-
men eens in de 3 weken bij elkaar 
in het dorpshuis “De Quakel” in De 
Kwakel (gemeente Uithoorn ). Op de 
clubavonden wordt gesproken over 
techniek, die steeds verandert en 
hoe je met overgangen, voice over, 

geluid en muziek kan omgaan. Ze 
hebben vaste onderwerpen per jaar, 
zoals de vakantie film, de 1 minuut 
film, de montage opdracht (de leden 
krijgen een reeks foto-en film beel-
den en moeten daar een kort filmpje 
van maken) en de themafilm voor de 
wisselprijs (met een van tevoren op-
gegeven thema ). Per toerbeurt wor-
den de leden gevraagd om eigen 
werk te laten zien, een filmpje van 
zo’n 5 à 10 minuten. Alle films wor-
den in clubverband besproken, zo-
dat we van elkaar kunnen leren. Wil 
je meer over is ons weten, kom dan 
langs op de Streekmarkt. De Streek-
markt is op 12 september 2015. Ook 
kun je hen bekijken op onze websi-
te www.cinesjasten.nl.

Mireille met haar twee zoontjes, Jasper (li) en Niels

Onbekend maakt onbegrepen
Mireille Eigenhuis op de 
bres voor stichting 22q11

ne kinderen. Het blijkt namelijk dat 
veel huisartsen de kenmerken van 
22q11DS vaak niet herkennen en/
of onderkennen. Bij een gespecia-
liseerde arts in erfelijke en aange-
boden aandoeningen is de kans het 
grootst dat het ontdekt wordt. Zelfs 
in het Wilhelmina Kinderzieken-
huis in Utrecht dat toch bekend als 
het expertisecentrum op dit gebied 
blijkt het bij het verplegend perso-
neel onbekend te zijn.
Jasper moet daar vaak naartoe voor 
onderzoek en behandeling door 
een team. Hij zit op een school voor 
chronisch zieken in Amsterdam 
waar hij met een busje naartoe gaat 
en weer terug. Op school zijn meer-
dere verpleegkundigen aanwezig 
voor fysiotherapie, logopedie, ergo-
therapie enzovoort.
Alles dus onder een dak. Toen hij 
ruim drie jaar was werd het syn-
droom bij hem geconstateerd aan 
de hand van bloed- en DNA-on-
derzoek in combinatie met de ken-
merken wat 22q11 veroorzaakt. Bij 
Jasper zijn dat onder meer moeilijk 
zien en horen, hij heeft een sonde 
en spalkjes voor zijn benen. Soms 
rijdt hij in een rolstoeltje. Opere-
ren is niet wenselijk want Jasper 
kan niet onder narcose. Toch kan 
hij als een normaal kind ook leven, 
inclusief rennen, springen en klim-
men. Iemand die niet weet dat hij 
22q11 heeft ziet eigenlijk niets on-

gewoons aan hem. Andere kinde-
ren met 22q11 vertonen weer ande-
re kenmerken.” 
Volgens Mireille zou het voor kinde-
ren die in hun gezondheid vreem-
de (onbekende) verschijnselen ver-
tonen, wellicht goed zijn als bij een 
onderzoek ook eens in deze rich-
ting werd gekeken. Wellicht dat er 
dan bij kinderen sneller (mogelijk) 
een diagnose 22q11DS kan worden 
gesteld, dat daar ook een behande-
ling op wordt afgestemd en er ook 
meer begrip voor de kenmerken en 
afwijkingen komt. ‘Want onbekend 
maakt onbegrepen,’ geeft de stich-
ting op haar folders aan. “Wij hopen 
dan ook dat de stichting het syn-
droom brede bekendheid kan ge-
ven zowel in de medische wereld 
als daarbuiten. Met de verkoop van 
de spullen gedurende een paar keer 
per jaar en het verstrekken van in-
formatie aan belangstellenden hoop 
ik mijn steentje daaraan te kunnen 
bijdragen. Het afgelopen weekend 
leverde de verkoop 2.615 euro op. 
Vorige verkoopacties dit jaar brach-
ten al 5.030 euro in het laatje! De 
bedragen gaan zonder aftrek van 
kosten in zijn geheel naar de stich-
ting. Bezoekers, bedankt voor uw 
aankopen en daarmee de steun aan 
de stichting,” aldus een blije en te-
vreden Mireille. Wilt u meer weten 
over dit onderwerp, kijk dan op de 
website www.steun22q11.nl.

Kennismaken met het 
Orkest van De Kwakel
De Kwakel - Op dinsdagavond 15 
september houdt het Orkest van De 
Kwakel open huis. In het dorpshuis 
“De Quakel” kunnen aspirant mu-
zikanten vrijblijvend kennismaken 
met het orkest. Tavenu is sinds vo-
rig jaar een nieuwe weg ingeslagen 
en veranderd van fanfare naar Or-
kest van De Kwakel. Het eerste op-
treden in de nieuwe samenstelling 
tijdens het midzomeravondfestival is 

door het publiek als vernieuwend en 
als “een orkest van deze tijd” ont-
vangen.
Voor muzikanten die graag mee wil-
len doen met dit orkest is de open 
avond bedoeld. Vanaf oktober gaat 
het orkest repeteren voor het kerst-
concert op 19 december. Iedere mu-
zikant die aan dit concert wil mee-
doen is van harte welkom. Om-
dat kerstmuziek over het algemeen 

sfeervolle muziek is, zouden we 
graag versterking willen hebben van 
een of enkele harpspelers, saxofo-
nisten en piano/keyboardspelers. 
Maar ook alle andere blaas-/snaar- 
en slaginstrumenten zijn welkom 
natuurlijk. De repetitie op 15 sep-
tember in het dorphuis in De Kwa-
kel begint om 20.00 uur.
Er zijn nog enkele plekken vrij in 
de groep Algemene Muzikale Vor-

ming. Tijdens de AMV-lessen wordt 
op een speelse manier kennis ge-
maakt met ritmes, notenschrift en 
muziekvormen. Ook mogen de ver-
schillende muziekinstrumenten van 
Tavenu uitgeprobeerd worden. Dat 
kan een blaasinstrument zijn, zoals 
trompet, trombone, bugel en saxo-
foon, of een slaginstrument, zoals 
de trom of klokkenspel/xylofoon. 
Als na een aantal lessen duide-
lijk wordt naar welk instrument de 
voorkeur uitgaat, kan gestart wor-
den met muziekles op een instru-
ment. Na verloop van tijd gaan de 
jonge muzikanten dan samenspelen 
in een jeugdorkest. Voor meer infor-
matie mail naar tavenudekwakel@
gmail.com.

Ernst de corte zingt het 
lied van zijn vader

Uithoorn - “Ik zou wel eens wil-
len weten, waarom zijn de zeeën 
zo diep...” - deze liedtekst maakt 
deel uit van ons collectief geheu-
gen. Hij is van Jules de Corte, de 
liedjeszanger met de donkere 
zonnebril. Op zondag 13 septem-
ber a.s., om 14.30 uur in de Tha-
merkerk te Uithoorn, brengt zijn 
zoon Ernst een gezongen hom-
mage aan zijn legendarische va-
der, onder het motto “Lied van 
mijn vader”. Hij speelt er zelf gi-
taar bij. Guus Westdorp begeleidt 
het geheel op de piano. Dit is het 
openingsconcert van het nieuwe 

SCAU-seizoen 2015-2016. Los-
se kaarten voor deze bijzondere 
muziekervaring zijn te koop bij de 
boekhandels Bruna (Amstelplein) 
en Ten Hoope (Zijdelwaardplein), 
en aan de zaal à twaalf euro. Jon-
geren onder de zestien jaar beta-
len slechts zes euro. 
Tip: het aantal plaatsen in de Tha-
merkerk is beperkt. Wilt u verze-
kerd zijn van een plaats, denk 
dan eens aan een abonnement. 
Inlichtingen bij het secretariaat 
van de SCAU: tel. 06-41488898 
of email: secretariaat.scau@
gmail.com

Collecte Prinses Beatrix 
Spierfonds
Uithoorn - Van 13 t/m 20 septem-
ber wordt ook dit jaar weer huis aan 
huis gecollecteerd voor alle mensen 
die lijden aan een spierziekte, zoals 
b.v. Duchenne, Parkinson, Multiple 
Sclerose, Bifida, Huntington, ziekte 
van Pompe, SMA, ALS en nog vele 
andere vormen van spierziekte, wel 
600 verschillende. In Nederland is 
de kans op spierziekte 1 op 80. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds wil spier-
ziekten de wereld uit helpen. Het 
fonds is een sturende en stuwende 
kracht achter wetenschappelijk on-

derzoek naar spierziekten in Neder-
land. Ook zet het fonds zich in om 
mensen met een spierziekte en hun 
familie de hoogst mogelijke kwali-
teit van leven te bieden. Uit recent 
onderzoek is gebleken dat, van al-
le Europeanen, Nederlanders het 
meest geven aan goede doelen. Het 
liefst aan een doel dat zich inzet om 
ziektes te bestrijden. Geef ook dit 
jaar weer met gulle hand, zodat wij 
voor vele spierzieke mensen de zon 
weer een beetje kunnen laten schij-
nen.

Muzikale audities voor 
publiek toegankelijk
Uithoorn - De voorbereidingen voor 
het jaarlijkse concert van muziekver-
eniging KnA zijn in volle gang. In de 
afgelopen weken hebben wij u op de 
hoogte gehouden van de aanmel-
dingen en voorkeuze voor het reper-
toire van de zangers en zangeressen 
die gaan meedoen aan de audities 
voor het concert “A Music Night Out: 
Orkest en Zang”. Deze audities vin-
den plaats op dinsdag 15 september 
en dinsdag 22 september aanstaan-
de en zijn voor alle belangstellen-
den gratis toegankelijk. Kom gezellig 

langs in het muziekgebouw aan het 
Legmeerplein 49 vanaf 19:45 uur. De 
auditanten hebben een keuze mo-
gen maken uit 4 nummers. De klas-
siekers: Pie Jesu en Oh mio Babbino 
caro, en twee popnummers: Don’t 
cry for me Argentina en House for 
Sale. In de afgelopen weken is er 
door het orkest veel gerepeteerd op 
deze nummers. Een deskundige ju-
ry waaronder dirigent Gerhart Drij-
vers en zangpedagoge Ireen van Bij-
nen, zal uiteindelijk beslissen wie er 
mee gaan doen aan het concert op 7 

november a.s. in De Schutse in Uit-
hoorn. Het repertoire op deze avond 
zal veelzijdig zijn. Swingende pop-
nummers maar ook prachtige klas-
siekers. In totaal zullen er minimaal 
8 zangers en zangeressen tijdens 
het concert meezingen met het KnA 
orkest. De kaarten voor dit concert 
zijn inmiddels te bestellen via www.
amusicnightout.nl.

Zelf een instrument leren 
spelen? Open dag zondag 
13 september
Kijken naar muziek is erg leuk, maar 
zelf een instrument leren spelen 
kan natuurlijk ook. Je bent er ook 
nooit te oud voor. KnA werkt met 
gediplomeerde docenten op aller-
lei verschillende instrumenten. Of u 

nu dwarsfluit, klarinet, saxofoon of 
trompet wil leren spelen, het kan al-
lemaal. KnA is vooral op zoek naar 
mensen die het grotere koper wil-
len bespelen zoals tuba, bastrombo-
ne of sousafoon. Aanstaande zon-
dag is de open dag in het muziekge-
bouw. Tussen 14 en 17 uur zullen de 
docenten iets vertellen over ‘hun’ in-
strument en kunt u zelf ook probe-
ren het instrument te bespelen. Zo-
wel kinderen als volwassenen kun-
nen muziekles nemen en deze open 
dag is een goede manier om kennis 
te maken met de verschillende in-
strumenten. Cello, trompet, klarinet, 
hoorn, saxofoon, slagwerk, drums, 
dwarsfluit, panfluit, blokfluit, gitaar 
en keyboard. Kijkt u voor het roos-
ter op www.kna-uithoorn.nl.
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Klaverjassen in De Springbok
De Hoef - Zaterdag 12 septem-
ber begint het nieuwe seizoen 
weer met dit seizoen 8 avonden 
waarvan er 5 tellen voor de uit-
eindelijke hoofdprijzen van dit 
seizoen zodat u er ook 3 van kan 
missen om toch aanspraak te ma-
ken op mooie prijzen aan het ein-
dee van het seizoen. Bovendien 
is het ook voor een gezellig sa-
menzijn. De Biljartclub in Dorps-
huis De Springbok in De Hoef or-

ganiseert deze avonden Iedereen 
die van een gezellige kaartavond 
houdt is van harte welkom. De 
avonden dit seizoen zijn 12 sep-
tember, 10 oktober,14 november 
en 12 december en 9 januari, 13 
februari, 12 maart en 16 april. Het 
kaarten begint om 20.00 uur. Zaal 
is open om 19.30 uur
Wij zien u graag voor een gezel-
lige kaartavond in de Springbok 
aan de oostzijde 61 a in De Hoef.

Start Rabobank dikke banden race.

Spannende wedstrijden bij 
Ronde van Uithoorn
Uithoorn - Zondag 6 september is 
de wielerronde van Uithoorn verre-
den. Als eerste van de reeks wed-
strijden gingen de veteranen 60+ 
van start en streden om de Theo 
Oudshoorn Memorial Bokaal. Bij de-
ze wedstrijd stonden de UWTC ren-
ners Leen Blom, Piet Rewijk en Guus 
Zantingh aan het vertrek. Nadat me-
vrouw Oudshoorn het startschot had 
gegeven, gingen de renners volop 
in de strijd op het mooie stratenpar-
cours. Rene Balm was de eerste ren-
ner die uit het peloton wist te ont-
snappen en hij nam een lichte voor-
sprong, maar na 4 ronden werd hij 
weer ingerekend. Halverwege de 

wedstrijd probeerde Maas van Beek 
het een aantal keren om uit het pe-
loton te ontsnappen, maar hij werd 
steeds weer ingerekend. Met nog 10 
ronden te gaan demarreerde Maas 
van Beek weer en nu nam hij een 
kleine voorsprong en wist deze tot 
het einde te behouden. Maas van 
Beek uit Barneveld behaalde hiermee 
een verdiende overwinning. De sprint 
van het uitgedunde peloton, voor de 
2e plaats, werd gewonnen door Wil-
lem Hus uit Voorburg en 3e werd 
Benno Pauw uit Nieuwegein. Guus 
Zantingh wist zich als eerste UWTC 
renner als 5e te klasseren, Piet Re-
wijk als 14e en Leen Blom als 19e.

60 plus
Na de 60+ veteranen waren de 50+ 
veteranen aan het vertrek met daar-
bij de UWTC renners Rene Kaslan-
der en Rene Oudshoorn. Al snel na 
het startschot waren er renners die 
uit het peloton demarreerde maar 
de eerste serieuze ontsnapping 
kwam na 4 ronden toen Ron van 
Dam een voorsprong nam en deze 
uitbouwde en ook wist Rene Kas-
lander aansluiting te vinden. Samen 
bouwden ze een voorsprong op van 
20 seconden. Helaas werden beide 
renners na 14 ronden weer ingere-
kend en bleef het onrustig in het pe-
loton. 

Podium veteranen 60plus om de Theo Oudshoorn memorial

Vooral Henri Spijker was actief maar 
kreeg geen ruimte om uit het pelo-
ton te ontsnappen. Met nog 11 ron-
den te gaan demarreerde Andre 
Boutestijn en deze nam een straat-
lengte voorsprong en wist het pelo-
ton voor te blijven. Hij won op een 
overtuigende wijze de wedstrijd. De 
sprint voor de 2e plaats werd zeer 
sterk gewonnen door John Ouds-
hoorn uit Uithoorn, 3e werd Jeroen 
Bosman uit Amsterdam. Rene Kas-
lander finishte als 6e en Rene Ouds-
hoorn kwam in het peloton over de 
streep.

Kinderen
Veel enthousiaste kinderen bij de 
Rabobank dikke banden wedstrijd 
in Uithoorn. En de eerste stond om 
10 uur al bij de inschrijftafel! Om 
12.30 uur mochten ze eindelijk van 
start, om achter de Rabobank au-
to hun wedstrijd te rijden. Na afloop 
kregen ze allemaal een mooie Ra-
bobank bidon en een heerlijke ap-
pel van de Coop. Jasmijn Wiegmans 
(winnares van dikke banden race 
2014 en nu UWTC lid) reikte de be-
kers uit aan de winnaars. 

Uitslag dikke banden wedstrijd
7-8 jaar: 1 Nees Wahlen, 2 Jason 
Gyamfi, 3 Bart Rinkel, 4 Tom Steen-
bergen, 5 Jules Brandenburg, 6 Mi-
lan Smit, 7 Miriam Zally, 8 Ayden 
Franren, 9 Amber Daalhuizen, 10 
Aon Liem, 11 Jason Smit, 12 Melin-
da van Hoorn, 13 Amber Reijers, 
14 Pieter Pijper, 15 Eren Yldirim, 16 
Debby de Groot, 17 Nomy Wensink, 
18 Marit Steenbergen
9-10 jaar: 1 Roy vd Veen, 2 Badr El 
Fatthai, 3 Nieko Dankelman, 4 Vito 
Machielsen, 5 Brian Gyamfi, 6 Barry 
Korzilius, 7 Ramon de Bok, 8 Man-
dy Strubbe
11-12 jaar: 1 Eness Al Fattha, 2 
Camiel Brandenburg, 3 Stan van 
Weely, 4 Marouan El Mauaratsfin, 5 
Dave de Groot, 6 Jurre Bontes, 7 Bo-
die Liem, 8 Thomas Pijper

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen is er altijd vanaf 
het begin strijd! En ook in Uithoorn 
moesten de eerste renners er al snel 
af. Het 3-ronde klassement schreef 
UWTC lid Menno van Capel op zijn 
naam, door 1e, 1e en 2e te worden. 
Bij de laatste doorkomst van het 
3-ronde klassement kwam de eer-
ste echte ontsnapping op gang. Uit-
eindelijk konden Victor Broex en 
Freek Middelburg samen echt weg 
komen. De UWTC leden waren zeer 
actief voor in het peloton maar kon-
den niet voorkomen dat de kop-
lopers samen om de zege gingen 
strijden. Met nog 4 rondes te gaan 
wist Victor Broex een gaatje te slaan 
en met vereende krachtsinspanning 
wist hij dit vol te houden. Solo winst 
voor Victor (de Amstel) voor Freek 
Middelburg uit de Lier. Alexander 
Konijn uit Abbekerk won de sprint 
van het peloton. Menno van Capel 
was de hoogst geklasseerde UWTC-
er met een 5e plaats, Sven Nijhuis 
werd 9e en Stijn Ruijter 15e.

Sportklasse
Bij de sportklasse zag het er lang 
naar uit dat de winst naar Daan 
Kostelijk zou gaan. Deze schaatser 
uit Nieuw Vennep had een ruime 

voorsprong en reed ronde naar ron-
de solo vooruit. Maar sloeg de ver-
moeidheid toe, of was de leidersprijs 
al binnen? Daan werd weer bijge-
haald en toen ging Brian Burggraaf 
(al vele male winnaar in Uithoorn) 
er samen met Jeroen Lute vandoor. 
Zij hadden al snel een mooi gaat-
je geslagen. Edwin de Graaff uit de 
Kwakel ging nog in de achtervol-
ging, maar Edwin had er al een flin-
ke tocht opzitten (Ride for the Ro-
ses) en gaf na enkele rondes op. 
Brian en Jeroen mochten zich toen 
opmaken voor de winst. Deze ging 
naar Brian. Laurens Koster (winnaar 
in 2012) won de strijd van het pe-
loton voor de 3e plaats, Harry van 
Pierre werd 20e. We kunnen weer 
spreken van een sportief geslaagde 
ronde van Uithoorn. Het parcours is 
selectief want bij geen enkele cate-
gorie was er een massasprint voor 
de winst. Geen valpartijen en uitein-
delijk bijna de hele dag droog weer. 
Een woord van dank voor alle vrij-
willigers die zich deze dag hebben 
ingezet. 

En natuurlijk alle sponsors die een 
premie beschikbaar hebben ge-
steld, Rovémij voor de ‘koers auto’s’ 
en iedereen we nog vergeten zijn!

PLUX viert 10-jarig bestaan

Uithoorn - Op 18 september 2005 
opende Plux voor het eerst haar 
deuren. Eigenlijk was het pand nog 
niet helemaal klaar. Tussen de herrie 
van de bouwvakkers werd, zo goed 
en zo kwaad als het ging, lesgege-
ven en gefitnesst. Plux, ontstaan uit 
een samenvoeging van Plexus Am-
stelhof en het Uithoorns Conditie 
Centrum (UCC), had vanaf de start 
een goede aantrekkingskracht op 
het publiek. Het nieuwe gebouw, 
de omgebouwde water opslag in 
het Libelle Bos, heeft zelfs nog een 
prijs gewonnen voor het hergebruik 
van industriële panden. Na de ge-
bruikelijk hobbels van de eerste ja-
ren groeide Plux uit tot een middel-
grote sportschool met zo’n 2000 le-
den. De zeer lichte en met veel glas 
omgeven fitnessruimte, de goed in-
gerichte sportzalen, het uitgebrei-
de lesprogramma, het deskundig en 
enthousiast personeel en de bijzon-
dere sfeer in de sportschool, maak-
te dat het Plux in de eerste 6-7 jaar 
voor de wind ging. In 2010 is een 
groot gedeelte van de fitnessappa-
ratuur vervangen en kreeg de zaal 
een extra opknapbeurt. 

Veranderen
De wereld van de fitness veran-
dert snel. Met de opkomst van meer 
sportscholen en met name de low 
budget scholen is de concurrentie 
toegenomen. Vanaf 2011 zien we 

dan ook bij Plux een forse terugloop 
van het aantal leden. 
Deze toegenomen concurrentie en 
de economische crisis zijn voor Plux 
de start geweest van een aantal 
zware jaren. In juni 2014 heeft dat 
ondermeer geleid tot een wisseling 
van het management. De algehele 
leiding is nu in handen van Maarten 
Roestenburg en Martin Elsemulder. 

Speerpunten van het 
huidige beleid zijn
1 Kwalitatief goede fitness
2 Uitgebreid lesprogramma
3 Een ontspannen en familiare 
 sfeer

Qui Vive Open Tennis-
toernooi weer een succes
De Kwakel - - In week 35 was het 
weer zover: Bij Qui Vive werd het 
“van de Wurff - 35+ Open Toernooi” 
gehouden. De tennisvereniging 
mocht zich verheugen op een toe-
name van het aantal inschrijvingen 
(van 35 jaar oud of ouder) ten op-
zichte van vorig jaar en dus was het 
weer negen dagen ouderwets gezel-
lig rond het Chalet. Dankzij de kunst-
grasbanen langs de Vuurlijn kan vrij 
snel na een regenbui weer op de ba-
nen gespeeld worden en dus hoef-
den maar enkele partijen naar de 
hallen uit te wijken toen de hemel 
enkele avonden echt naar beneden 
kwam. Voor de finaledag (zondag) 
was aan het Uithoorse duo Solid ge-
vraagd de sfeer (verder) te verhogen 
en daar wisten zij goed raad mee! 
Onderstaand zijn de winnaars van de 
verschillende categorieën:

Winnaars 
HE5 35+ 1 Jack Hoogkamer, 
2 Jan van Verseveld
HD5 35+ 1 Rinze Hogeterp/
Marcel Minderhout,
2 Patrick Kroon/Remco Verheide
DE5 35+ 1 Joke Spreen,
2 Annelies Broekmeulen
GD5 35+ 1 Inger Poorta/Marcel 
Posdijk, 2 Jacqueline Ruijgrok/

Kees Reyngoud
HE6 35+ 1 Humphrey Stuyver,
2 Bob Morssink
HD6 35+ 1 Peter Jg van de Put/
Jan van Verseveld,
2 Ron de Droog/Ton Troost
DD6 35+ 1 Karin Klunder/Monique 
Zanders, 2 Annelies Broekmeulen/
Mariska van der Ploeg
GD6 35+ 1 Dorinde Wilt-Bell/
Sander van der Wilt, 
2 Joke Spreen/Rene Selier
HE7 35+ 1 Peter Jg van de Put,
2 Albert Haak
HD7 35+ 1 Marcel Posdijk/Peter 
Velleman, 2 Tino Bijlemeer/
Martijn van den Bos
DE7 35+ 1 Karin de Jong,
2 Milja van Heemsbergen
DD7 35+ 1 Lenie van der Pijl/
Monique Zoestbergen,
2 Anita van Dam/Irene Wouters
GD7 35+ 1 Emma Brandenburg/
A.N.P. van Leeuwen, 2 Marieke van 
de Weerdt/Marco Kwakkenbos
HD8 35+ 1 Onno Koopman/Ton 
Verhaar, 2 Ferry Kiszer/Peter Kiszer
DD8 35+ 1 Diana Mouter/
Karien van Neer, 2 Kim Boekraad-
Zandbergen/Anjo van der Made
GD8 35+ 1 Carina Fransen/
Theo van der Hoorn, 2 
Petronella Kos/Eelco Roosma

Kop er af bij BVK
De Kwakel - Al voor het losbar-
sten van de Kwakelse kermis open-
de de BVK in Dorpshuis De Quakel 
het bridgeseizoen 2015/2016 met 
de eerste ronde van de laddercom-
petitie. Namens het bestuur heet-
te Nel Bakker de aanwezigen wel-
kom. Zij memoreerde de leden die 
wij dit jaar niet meer terug zien aan 
de tafel en introduceerde een aan-
tal nieuwe leden. Daarna nam wed-
strijdleider Cor het woord en gaf het 
‘startsignaal’ voor het seizoen. In de 
diverse lijnen waren er grillige ver-
delingen omdat alle nieuwe spellen 
soms niet helemaal goed geschud 
waren, wat leidde tot bizarre scores. 
In de A lijn met 14 paren lieten Rita 

en Wim Ritzen van het begin af aan 
zien dat zij ook dit jaar weer grootse 
plannen hebben. Hun 62,15% lever-
de hen de 1e plaats op. Een verras-
sende 2e plaats was er voor com-
biteam Greet de Jong- Jan van der 
Knaap met een ook knappe 60,76%. 
Op de 3e plaats ook vertrouwde na-
men en wel Nelly Vork - Andre Ver-
hoef met 55,21%. Atie en Wan had-
den een wat stroeve start. Die moe-
ten er nog even inkomen en moes-
ten deze week alle andere paren in 
deze lijn boven zich dulden. In de 
B lijn was de hoogste score voor 
een ander gelegenheidspaar. Ruud 
van der Peet en jaap Verhoef waren 
aan elkaar gekoppeld en een paar 

“Plux alles behalve basic” is onze 
leus. Plux wil meer zijn dan een zaal 
met toestellen. Het doel is dat u zich 
thuis voelt en dat wij net dat stukje 
toegevoegde waarde geven, waar-
binnen u uw fitness doelen kunt 
bereiken. Of u nu wilt afvallen, uw 
conditie wilt verbeteren, u zich opti-
maal wilt voorbereiden op een wed-
strijd, u gewoon voor de gezellig-
heid wilt komen fitnessen, er is voor 
elk wat wils. 

Veel gebeurd
Het afgelopen jaar is er veel ge-
beurd bij Plux. Het eerste dat op-
valt is de verandering van de re-
ceptie. Hier is weer plaats gemaakt 
voor het gebruiken van een kop-
je koffie voor of na de training. Plux 
heeft sinds mei hiervoor officieel 
toestemming gekregen van de ge-
meente middels een horecavergun-
ning. Het wegvallen van het restau-
rant is hiermee naar alle tevreden-
heid opgelost. Het lesprogramma 
is verder uitgebreid, waarbij met de 
keuze van de extra lessen goed ge-
luisterd is naar de wensen van onze 
klanten. In de fitnessruimte hebben 
we een aantal verbeteringen en ver-
vangingen doorgevoerd. De afgelo-
pen maand zijn de douches, stoom-
bad en sauna ingrijpend gereno-
veerd. Op dit moment zijn ze be-
zig met het invoeren van een totaal 
nieuw leden-administratiesysteem 

(Virtuagym). Dit systeem stelt hen 
in staat om onze klanten in de toe-
komst nog beter van dienst te zijn 
met een persoonlijk trainings- en/
of voedingsprogramma. Bovendien 
kan de klant via het systeem com-
municeren met andere klanten en 
instructeurs in een soort Facebook-
achtige omgeving. Via de mobie-
le telefoon kan een App gedown-
load worden. Hiermee kan men les-
sen reserveren, het rooster bekijken 
en is men op de hoogte van wat er 
speelt binnen Plux.

Toekomst
Het zijn lastige tijden in de fitness-
branche. Bij Plux zien ze de toe-
komst positief tegemoet. Zij gelo-
ven in de persoonlijke benadering 
van onze klanten. Plux staat open 
voor uw mening en zal indien mo-
gelijk deze meenemen in het be-
leid. Wij willen u ondersteunen bij 
het behalen van uw doelstellingen 
op het gebied van fitness, conditie, 
gezondheid en welzijn. De intensie-
ve samenwerking met hun partners 
(Plexus Fysiotherapie, oefenthe-
rapie Mensendieck, schoonheids-
salon Amber en Rowan Haircair) 
staan hiervoor garant. Bovenal wil-
len zij het u naar de zin maken, zo-
dat u zich thuis voelt en u uzelf kunt 
zijn bij Plux. 
2016 wordt een belangrijk jaar voor 
Plux. Ze hopen dan de vruchten te 
gaan plukken van alle interne en 
externe veranderingen, opdat we 
verder kunnen gaan met het verbe-
teren van ons product.

simpele afspraken, een beetje ge-
zond bridgeverstand en enige vrij-
gevigheid bij de tegenstanders wa-
ren voldoende voor een score van 
62,5%. Er was een gedeelde 2e/3e 
plaats voor 2 echtparen en wel Em-
my en Gerard van Beek enerzijds en 
Matty en Kees Overwater anderzijds 
met 57,29%. In deze lijn was de on-
dankbare 14e en dus laatste plaats 
voor Riet Doeswijk en Joop den 
Blanken. In de C lijn gaf het nieuw 
gevormde paar Janny Snabel-Ruud 
Doeswijk direct haar visitekaartje af.  
Hun score van 68,5% was met af-
stand de hoogste van de hele avond. 
Dat belooft wat voor de rest van het 
seizoen. Ook hier een toch wel on-
verwachte 2e plaats en wel voor Til-
ly en Frans Wouda met 56,5%. Zou 
het er dan toch eindelijk van gaan 

komen dit jaar? Hans Elias en ben 
Terra vormen dit jaar een vast paar 
nadat Ben vorig seizoen al een aan-
tal keren de sfeer was komen proe-
ven. Blijkbaar smaakte dat goed en 
hun eerste optreden als vast paar 
resulteerde in een verslagwaardige 
3e plaats met 55,5%. Na afloop ont-
vingen de leden het opnieuw fraai 
uitziende programmaboekje voor 
dit jaar. Het drukwerk was verzorgd 
door Henk Poll die helaas niet meer 
aan de bridgetafel kan plaats ne-
men. Het leverde hem een welge-
meend applaus op. Volgende week 
de 2e ronde waarbij de 14-16 pa-
ren met de hoogste scores van de 
1e avond de A lijn zullen vormen, de 
14-16 paren met de laagste scores 
de C lijn en de overige paren dus 
de B lijn.



KDO met lege handen 
tegen Zwanenburg
De Kwakel - Na een voorberei-
ding van zes weken stond afgelo-
pen zondag de eerste competitie-
wedstrijd voor KDO 1 op het pro-
gramma. In Zwanenburg mocht de 
Kwakelse ploeg om 14.00 uur aan-
treden tegen een elftal waarvan er 
vorig seizoen twee keer gewonnen 
werd. De belangrijkste wijziging in 
de zomerstop bij Zwanenburg was 
de wisseling van de hoofdtrainer: 
Edwin Eefting maakte plaats voor 
Mehmet Simsek. KDO-trainer Ray-
mond de Jong kon in de opener van 
het seizoen niet beschikken over 
zijn geblesseerde eerste en tweede 
aanvoerder: Sven Vlasman en Timo 
Kas. In Zwanenburg ontspon al snel 
het spelbeeld dat de thuisformatie 
het meeste balbezit had, terwijl KDO 
de betere mogelijkheden kreeg. Op-
vallend was het dat linksback Erik 
Verbruggen al na twee minuten een 
gele kaart ontving, iets wat drie an-
dere KDO-ers in het eerste uur ook 
overkwam. 
Na acht minuten spelen resulteer-
de de eerste kans van Zwanenburg 
direct tot een doelpunt. Nadat de 
spits van de thuisploeg zijn lucht-
duel won, kon de linksbuiten de bal 
voortrekken, waarna middenvelder 
Karelse de bal van dichtbij binnen-
schoot, 1-0. KDO was hierdoor ver-
rast, maar ging snel verder met het 
creëren van kansen. Achtereenvol-
gens waren Joeri Stange, Mathijs 
van Rijn (2x), Joris Kortenhorst en 
Mathijs Molleman dichtbij de ge-
lijkmaker in de eerste helft, maar 
gescoord werd er niet. Mathijs van 
Rijn leek in de 25e minuut 1 op 1 
met de Zwanenburgse doelman de 
1-1 te maken, maar zijn treffer werd 
afgekeurd vanwege een dubieuze 
buitenspelsituatie. Zichtbaar aan-

gedaan uitte Van Rijn zijn frustra-
tie hieromtrent richting de scheids-
rechter, wat leidde tot een gele 
kaart. Ondanks alle kansrijke mo-
menten voor het doel van Zwanen-
burg, stond de thuisploeg in de rust 
gewoon met 1-0 voor.

Kansen
In de tweede helft bleven de Kwa-
kelaars volop op zoek gaan naar de 
eerste competitietreffer van het sei-
zoen. Naarmate de wedstrijd vor-
derde en kansen om zeep geholpen 
werden, ging KDO steeds meer te-
gen zichzelf te voetballen. Toch le-
ken de Kwakelaars in de 62e minuut 
in het zadel te worden geholpen 
toen Zwanenburg met tien man ver-
der moest. Na een forse overtreding 
op Joris Kortenhorst op het midden-
veld door verdediger Van Maanen, 
moest laatstgenoemde het veld te-
recht verlaten. Trainer De Jong pro-
beerde door het inbrengen van de 
aanvallende spelers Bart Hoving 
en Rick Kruit alsnog het tij te ke-
ren, maar het mocht uiteindelijk al-
lemaal niet baten. Waar KDO ook in 
de tweede helft een handvol kansen 
kreeg, besliste Zwanenburg vlak 
voor tijd in één van hun spaarzame 
uitvallen de wedstrijd definitief, 2-0.
Kortom, doordat Zwanenburg 
scherper voor het doel was dan 
KDO, wonnen zij de wedstrijd. 
Na de kermisactiviteiten van aanko-
mende week hervatten de Kwake-
laars aanstaande zondag de com-
petitie met een thuiswedstrijd te-
gen Hercules Zaandam. De onbe-
kende tegenstander uit Zaandam 
wonnen hun eerste wedstrijd over-
tuigend met 4-0 van promovendus 
Diemen. De wedstrijd in De Kwakel 
begint om 14.00 uur.

Ladder gaat te keer bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Voor een moment van 
bezinning en zelfreflectie is het lad-
derbridge het middel zo aan het be-
gin van het seizoen. Gevestigde na-
men sneuvelen meedogenloos en 
schuchtere spelers vinden zich op-
eens in de top terug. Oorzaak, het 
spelen in alle lijnen van de zelf-
de spellen waardoor de minde-
re bridgegoden soms lekker hoog 
kunnen scoren omdat de tegen-
stand wat minder robuust is. In to-
taal veertig paren meldden zich en 
aan het einde van de avond werden 
de A, B en C-lijn voor de volgen-
de keer grofweg bepaald door de 
uitslag in drieën te delen. De ech-
te kanjers hielden echter stand, zo-
dat Jan Egbers & Ben Remmers en 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter, die respectievelijk met 64,25% 
en 60,75% eerste en tweede wer-
den, nu de A-lijn aanvoeren. De 
coupe werd gepleegd door Anne-
ke & Bram van der Zeeuw als der-
de met 57,24%, Tini Geling & Jo We-
vers met 57,13% op vier en Marja 

van Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders, die met 55,59% als vijfde 
dus vijf en dertig paren achter zich 
lieten. De vermoedelijke B- lijn be-
gint ongeveer bij Elly Belderink & To 
van der Meer die met 50,77% vijf-
tiende werden en ook Lenie Pfeiffer 
& Tina Wagenaar met 50,66%, Trudy 
van den Assem & Rietje Tijssen met 
49,89%, Mieneke Jongsma & Anne-
ke Wijmans met 49,67% en een ont-
ketende Wim Harding met 49,56% 
acteren, komende uit de C- lijn, nu 
op B- lijn niveau. Wilt u verder we-
ten wie deel uitmaakten van het de-
masqué, raadpleeg dan de uitslag 
op de website. De tweede avond 
staat in het teken van het standhou-
den. De tegenstand groeit exponen-
tieel met de hoogte en alles zal dan 
ongetwijfeld weer geheel anders 
zijn. Nieuwsgierig geworden naar 
dit spektakel, sluit u dan aan bij de 
bridgers van BC. De Legmeer. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl of tele-
foon 0297 567458.

Tactische vondst coach 
LMV C1 levert winst op
Uithoorn - Na een enigzins depri-
merende bekerpoule was het za-
terdag 5 september tijd voor de 1e 
competitiewedstrijd en wel in Laren. 
Om 12 uur moest LMV C1 aantre-
den tegen de C1 van de plaatselijke 
V.V.  Ondanks de talloze hoosbuien 
van vrijdag, was het hoofdveld pri-
ma bespeelbaar. Enigzins gespan-
nen stonden onze jongens aan de 
aftrap, hoe zou het niveau van de 
tegenstanders in de 1e klasse zijn? 
Niet compleet, maar gelukkig aan-
gevuld met 3 eerstejaars C-spelers 
(waarvoor onze dank aan Lars, Di-
on en Selaxadin!), startte LMV goed. 
Mika brak na 5 minuten op rechts 
door, zijn schot kon ternauwernood 
gekeerd worden, waarna Jordan at-
tent de 0-1 binnen schoot.
De 0-2 viel ook al snel, Selaxadin 
scoorde beheerst in de verre hoek. 
Een afstandsschot van Laren werd 
moeizaam verwerkt door keeper 
Olivier, waarna de spits de bal gauw 
boven Olivier binnentrapte voor de 
1-2 ruststand. 
Tijd voor limonade en koffie voor de 
ouders. De spelers van Laren ver-
schenen alweer gauw op het veld, 
maar de kleedkamer van LMV bleef 
dicht. De tijd verstreek en de spe-

lers van Laren genoten van het 
doorkomende zonnetje. Eindelijk na 
20 mintuen kwamen de LV-spelers 
doodgemoedereerd het veld oplo-
pen, waarna de scheidsrechter met-
een voor de aftrap blies. Waar de 
Laren-spelers nog op gang moes-
ten komen, joegen de LMV-ers hun 
tegenstander op en zetten met-
een druk. Laren werd naar achte-
ren gedrongen en de ene na de an-
dere aanval was een feit. De doel-
punten vielen dan ook rijpe appels, 
binnen een kwartier moest de ar-
me Laren-keeper 4x rapen. Ach-
tereenvolgens Benjamin (2x), Jor-
dan en Selaxadin scoorden, met als 
hoogtepunt de volley van Selaxa-
din. Het restant van de wedstrijd 
was een formaliteit, Laren scoor-
de nog 1x voor de 2-6 eindstand. 
Waar ADO Den Haag bekend is om 
het Haagse kwartiertje aan het ein-
de van de wedstrijd, introduceerde 
trainer Bas een Uithoorns kwartier-
tje meteen na rust, waarbij hij maxi-
maal profiteerde van de Larense re-
laxte houding. Complimenten aan 
het hele team, eervolle vermeldin-
gen voor het nieuw gevormde ver-
dedigingshart Jaimy/Mike en het 
scorende trio.

Legmeervogels E4 lekker bezig!
Uithoorn - De eerste wedstrijd van 
de E4 op zaterdag 22 augustus was 
een bekerduel uit tegen Roda 23 E9. 
Het was lekker zonnig en zowel de 
spelers als de supporters hadden er 
zin in! De wedstrijd kwam wat traag 
op gang en het top-niveau was nog 
niet bereikt. Maar voor een eerste 
wedstrijd ging het lekker en van-
uit een 3-0-achterstand in de eerste 
helft werd het uiteindelijk 3-2!
De tweede bekerwedstrijd thuis op 
zaterdag 29 augustus tegen RK-
DES E7 was een heel spannen-
de. Het ging beide helften gelijk op 
en de wedstrijd duurde en duurde 
maar. Er leek geen eind aan te ko-
men en doelpunten vlogen beide 

keepers om de oren. De eindstand 
hiervan was uiteindelijk een krappe 
6-5 overwinning!
De derde bekerwedstrijd op za-
terdag 5 septemebr thuis tegen Fc 
Aalsmeer E9 was er een om in te 
lijsten. Onze jongens speelde als 
een tierelier de tegenstander zoek. 
Er werd heel goed overgespeeld en 
samengewerkt, veel langs de zij-
lijnen gespeeld. Alle trucjes wer-
den uit de kast gehaald. En er wer-
den hattricks gescoord. Kortom een 
heerlijke wedstrijd om naar te kij-
ken. De eindstand mocht er ook zijn 
17-0! Toch vonden we dat de tegen-
stander ook een applausje had ver-
diend.

KDO junioren volgend 
seizoen in het nieuw!
De Kwakel - De afgelopen zomer 
mocht KDO liefst 4 nieuwe kle-
dingsponsors verwelkomen; Be-
tonijzer Vlechterij Blom, Bouwplein 
Carpentier Mooren, Scholte-De-
Vries-Estoppey en Mebin. Deze 4 
bedrijven hebben zich verbonden 
aan de KDO waardoor een deel van 
de C- en de B-junioren er de ko-
mende 3 jaar weer netjes bijlopen 
zullen lopen.
- Betonijzer Vlechterij Blom is in 

een familie bedrijf dat in 1956 is 
opgericht door Nic Blom sr, en 
uitgegroeid tot een modern be-
drijf in Nes a/d Amstel. 

- Bouwplein Carpentier Mooren 
is de bouwleverancier die meer 
biedt dan alleen een breed as-
sortiment aan bouwproducten 
en ijzerwaren, want daarnaast 
hebben zij een complete show-
room met keukens en woonwen-
sen. 

- Scholte & de Vries - Estoppey is 
een professionele groothandel 
welke zich gespecialiseerd heeft 
in de verkoop, service en bege-
leiding rondom machines, ge-

reedschappen, hang- en sluit-
werk, bevestigingsmiddelen, 
werkplaatsinrichtingen, werk- en 
bedrijfskleding. Vanaf 4 verschil-
lende locaties wordt deze service 
geleverd. 

- Mebin levert betonmortel aan 
aannemers en particulieren en is 
marktleider met diverse centra-
les in Nederland.

Op de foto zoon Henk Blom van 
Betonijzer Vlechterij Blom, op be-
zoek om het contract te onderteke-
nen. Vanuit het verleden kon Henk 
de oude situatie bij KDO nog wel 
herinneren. Als jeugdvoetballer van 
VDO moest hij vroeger met regel-
matig tegen KDO voetballen. Henk 
was zichtbaar onder de indruk over 
ons nieuwe complex, dat 5 jaar ge-
leden is gerealiseerd. Voor alle vier 
de bedrijven geldt dat zij betrokken 
zijn met ‘sport’ en ‘jeugd’ en willen 
daarom graag de jeugd van KDO 
een handje willen helpen. Wij kun-
nen ons dan ook prima vinden in de 
slogan van Henk Blom, ‘een goede 
fundering is belangrijk’. Dat geld ze-
ker ook voor ons als sportvereniging.

Dammers ontwaken uit 
zomerslaap!
De Kwakel - Als de vakantie en de 
kermis voorbij zijn, dan begint het 
verenigingsleven weer in De Kwa-
kel. Een van de oudste verenigin-
gen is daar damclub Kunst en Ge-
noegen, zij starten maandagavond 
de 14e september in hun denkbun-
ker ’t Fort De Kwakel.
Voor de 89e jaargang gaan de hoof-
den weer tussen de handen om het 
mooie spelletje te spelen. De leden 
bekampen elkaar om de onderlinge 
titel, in beker- en bondswedstrijden 
en in vluggertjes bij het sneldam-

men. Dit gaat allemaal in een ge-
moedelijke en gezellige sfeer in het 
knusse ‘t Fort, elke maandagavond 
vanaf 19.30 uur. Met twee teams 
maken zij nog verschillende uitjes 
naar andere damclubs. Uniek is de 
donateur dammiddag die in decem-
ber georganiseerd wordt. Vele dam-
liefhebbers steunen K&G, daar doet 
de damclub op deze middag graag 
wat voor terug.
Om de gezelligheid nog meer te ver-
hogen zijn nieuwe leden van harte 
welkom.

7e BMX WEST Competitie 
in Bussum
Regio - Afgelopen zondag werd al-
weer de 7e wedstrijd verreden om 
de BMX West competitie ditmaal 
op de baan in Bussum bij FCC de 
Kombocht. De eerste BMX West na 
de vakantie dus het was effen kij-
ken of iedereen een beetje fris de 
zomer doorgekomen was. De wed-
strijd begon om 10.30 uur keurig op 
tijd met in totaal 58 races in de ei-
gen en open klasse. De baan was op 
het laatste stuk aangepast met be-
hoorlijk wat extra bulten en het was 
duidelijk te merken dat dit voor niet 
iedereen even makkelijk was, er wa-
ren nogal flink wat valpartijen. Maar 
de 53 Uwtc-ers die zich vandaag 
hadden ingeschreven deden goe-
de zaken en velen kwamen onge-
schonden de manches door en kon-
den zich gaan opmaken voor de hal-
ve finales. Eerst moest er in de klas-
se boys 14 nog een herkansing ver-
reden worden daarin lukte het Jes-
se Versteeg helaas niet om zich te 
plaatsen voor de halve finales.

Halve finale
Rond 13.00 uur werd er begonnen 
met de halve finales, bij de boys 9 
werd Jur de Beij helaas 7e geen fi-
nale plaats voor hem. Bij de boys 10, 
6 rijders die strijden om een plek-
je in de finale. Jessy Soede de eni-
ge UWTC-er in de eerste halve fina-
le reed keurig naar de 3e plaats. In 
de andere halve finale wordt Alec 
van der Mast knap 1ste en Daan 
Corts 2e, Govanni de Haan de hele 
dag al heel sterk rijdend werd heel 
knap 4e en kon zich gaan opma-
ken voor zijn eerste A-finale dit sei-
zoen, een prima prestatie!! De an-
dere twee Uwtc-ers Joël Rijneker en 
Rens Grömmel kwamen in de eer-
ste bocht ten val. Bij de boys 11 de-
den Max Kroon en Brian Worm bei-
den goede zaken door als 2e en 3e 
te eindigen. Boys 12 strijden ook 5 
mannen van UWTC voor een plaats 
in de finale, Brian Boomkens 1ste, 
Tonko Klein Gunnewiek 2e, Max de 
Beij 3e en Jochem v.d. Wijngaard 4e 
helaas werd Melvin van der Meer 

7e. Bij de Boys 13 alleen Izar van 
Vliet Garcia van UWTC die de eer 
hoog kon houden en dat deed hij 
ook uitstekend hij werd mooi 2e in 
zijn halve finale. Bij de boys 14 ook 
veel UWTC geweld aan de start Ke-
vin Boomkens reed zeer sterk naar 
de 1ste plaats, Maarten van der 
Mast 2e en Flip van Walraven 4e op 
naar de finale! Jimmy van Woerkom 
werd helaas 6e en Jesse van Hattem 
7e. Het gaat alleen maar sneller en 
de sprongen worden steeds hoger 
bij de boys klasse 17 + was dit dui-
delijk te zien; Pim de Jong (Neder-
lands kampioen) deed wat van hem 
verwacht werd en werd 1ste, Mats 
de Bruin 2e, Arjan van Bodegraven 
ook 1ste, Wiljan Brouwer 4e, Ro-
berto Blom 6e Michiel Jansen 7e en 
Tom Brouwer 8e door een val in de 
eerste bocht en Thomas v.d. Wijn-
gaard werd ook 8ste hij was ook ten 
val gekomen.

Zonnetje
Het zonnetje scheen heerlijk over 
de baan en het publiek kon zich 
gaan opmaken voor de 33 A/B fi-
nales in de eigen en open klasse. 
Top 3 uitslag A-finales:Cruisers 40+ 
Eelco Schoenmakers 1ste, Evert de 
Jong 3e Cruisers 30-39 Michiel Jan-
sen 2e Cruisers 17-29 Roberto Blom 
1ste Wouter Plaisant v.d. Wal 2e 
en Mike Veenhof 3e Boys 10 Jessy 
Soede 3e Boys 12 Brian Boomkens 
1ste Boys 13 Izar van Vliet Garcia 3e 
Boys 14 Maarten van der Mast 2e, 
Kevin Boomkens 3e Boys 15 Bart 
van Bemmelen 1ste en Joey Nap 3e 
Boys 17+ Pim de Jong 1ste en Arjan 
van Bodegraven 3e. De volgende rij-
ders van UWTC gingen nog met een 
mooie beker naar huis: open klasse 
8-9 Daan Corts 1ste 14-15 Joey Nap 
1ste en Bart van Bemmelen 3e La-
dies Klasse Priscilla v.d. Meer 3e en 
bij de klasse 16+ Pim de Jong 1ste .
Volgend weekend geen strijd om 
de BMX west maar weer een strijd 
tussen allen rijders van Nederland 
want dan wordt de Topcompetitie 
wedstrijd verreden in Kampen.

Legmeervogels start 
seizoen met overwinning
Uithoorn - Legmeervogels hebben 
het succes reeks in de bekercom-
petitie voortgezet in de competitie. 
Het gepromoveerde VVA/Spartaan 
is met een 4-0 nederlaag naar huis 
gestuurd. Met deze overwinning is 
Legmeervogels koploper geworden 
in de 2e klasse B. Deze koppositie 
moet Legmeervogels wel delen met 
5-tal andere clubs. De eerste 45 mi-
nuten golft het spel op en neer. Wel 
is al snel duidelijk dat Legmeervo-
gels als elftal beter presteert dan de 
elft van VVA/Spartaan. VVA/Spar-
taan heeft een aantal goede spelers 
in het elftal alleen gaan zij heel vaak 
voor het eigen succes. Legmeervo-
gels weten alleen moeilijk door de 
verdediging van VVA/Spartaan te 
komen. Zo doet Legmeervogels wei-
nig met een vrije trap in het 16-me-
tergebied toegekend wegen terug-
spelen op de doelman. Robin Ous-
soren is nog heel dicht bij de ope-
ningstreffer als hij vrijkomt voor de 
doelman van de gasten. Alleen ont-
breekt de overtuiging bij zijn inzet. 
Het zwakke schot kon door de doel-
man eenvoudig worden opgeraapt. 
De rust gaat dan ook in met een 
0-0 stand. Ook mede te danken een 
2-tal goede reddingen bij de schaar-
se uitvallen van VVA/Spartaan van 
de Legmeervogels doelman Jas-
per van Gelderen. De tweede helft 
is nog maar net begonnen of Leg-
meervogels weet op voorsprong te 
komen. Een fraaie diepte pas van 
Stefan Tichelaar zorgt voor heel veel 
fouten in de verdediging van VVA/
Spartaan en dan is het voor Lulin-
ho martins een koud kunstje om de 
bal in het doel te werken. 1-0. De 
gasten zijn door deze treffer duide-
lijk even de weg kwijt. 5 minuten na 
de 1-0 wordt het 2-0 op aangeven 
van Robin Oussoren weet Damien 
de Vecht de doelman van de gas-
ten voor de tweede keer te passeren 
deze dag. Na deze treffer gaan de 
spelers van de gasten meer en meer 
voor het eigensucces. Dit zorgt ook 
voor meer ruimte achter in de ver-
dediging van de gasten. Het opko-

men van VVA/Spartaan spelers mis-
lukt veelvuldig mede door het goe-
de ingrijpen van het middenveld van 
Legmeervogels. In de 62ste minuut 
raakt Damien de Vegt met een fraaie 
doelpoging de lat. De zeer alert re-
agerende Lulinho Martins weet ver-
volgens de bal alsnog in het doel 
te werken 3-0. Vervolgens rollen er 
een aantal fraaie combinaties over 
de grasmat maar deze kunnen he-
laas niet altijd doeltreffend worden 
afgemaakt. Zo was Jordy de groot 
na een fraaie combinatie tussen Ro-
wan Hogenboom, Lulinho Martins 
dicht bij de 4-0 maar met een uiter-
ste krachtinspanning weet een ver-
dediger van VVA/Spartaan een tref-
fer te voorkomen. De toegekende 
hoekschop levert dan niets op. Toch 
wordt het nog 4-0. Ook dit is een 
treffer om in te lijsten. Het is dan 
Joey Sack die doeltreffend weet uit 
te halen maar de combinatie die aan 
deze treffer vooraf ging tussen Ro-
wan Hogenboom, Lulinho Martins 
en Jordy de Groot is ook zeer fraai 
te noemen. De 4-0 wordt dan ook de 
eindstand. Een verdiende overwin-
ning met een eerst helft waarin Leg-
meervogels verzuimt om de doel-
man van VVA/Spartaan te testen 
op zijn mogelijke kwaliteiten. In de 
tweede 45 minuten laat Legmeer-
vogels duidelijk zien dat het als elf-
tal verder is dan VVA/Spartaan. Vol-
gende week uit naar NVC in Naar-
den. NVC – Legmeervogels begint 
om 14.00 uur. Legmeervogels 2 is de 
eerste wedstrijd op het hoogste ni-
veau wat betreft reserve klasse be-
gonnen met een 2- 3 nederlaag. Een 
nederlaag die achteraf gezien ze-
ker niet nodig is geweest. Legmeer-
vogels is zeer zeker niet de minde-
re het verschil zit in het feit hoe je 
moet omgaan met de kansen. Daar 
weten de gasten JOS/Watergraaf-
smeer beter mee om te gaan dan 
Legmeervogels. Legmeervogels ver-
liezen uiteindelijk met 2-3. De doel-
punten bij Legmeervogels komen op 
naam van Pascal van Essen en Yo-
rick van der Deijl. 

Eerste parencompetitie bij 
BVU begonnen
Uithoorn - Nadat de Slemkampi-
oenen van het vorige seizoen (Tine-
ke & Anke; negen slems geboden, 
waarvan acht gemaakt!) in het zon-
netje waren gezet begon afgelopen 
maandag de eerste parencompeti-
tie over vijf ronden. In de A-lijn werd 
het meteen spannend bovenin: Het 
verschil tussen paar 1 en paar 4 was 
nog geen 1,6%. Eerste waren Ine-
ke & Elisabeth met 57,81%. Tineke & 
Anke en Hans & Nico werden ge-
deeld tweede met 56,77%.
In de B-lijn behaalden Helma & Theo 
de topscore van de dag: 61,81%. 
Tonny & Harry werden tweede met 

59%, Tini & Marja eindigden met 
56% op plaats drie. De nieuwe C-
lijn werd gewonnen door Nel-
ly & Jaap met ook een hele mooie 
60,68%. Ploon & Fons werden twee-
de (57,55%) en Doina & Tiny drie 
met 57%. De bridge-avonden van 
de BVU vinden plaats op maandag 
(aanvang 19.30 u) in Sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Aanmelden en/
of informatie bij voorzitter Hans Wa-
genvoort wagenvoorthans@gmail.
com, mob. 06 53 368 948 of bij de 
secretaris van de BVU Marineke 
Lang tel. 0297 569 432 (na 18:00 
uur), mail: bvu@telfort.nl.
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