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Boekenmarkt
Vrouwen in de politiek
Dijkverbetering

3
* lidmaatschap
tenminste 6 maanden

Tel: 0297-581698

DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*

Streekmarkt

www.kunstuitleen-timeless.nl

Steekpartij

KORT NIEUWS:

Burendag
Uithoorn - Zaterdag 21 september organiseert Buurtbeheer de Legmeer van 11.00
tot 15.00 uur een informatieve,
maar tevens gezellige Burendag. Iedere buurtbewoner en
overige belangstellenden zijn
van harte welkom op de locatie bij het steunpunt van Buurtbeheer aan het Legmeerplein,
achter supermarkt Deen. Er is
een informatiemarkt waaraan
behalve Buurtbeheer ook deelnemen Zorg Samen, Woongroep Eigen Haard, Politie, Clientenraad, Vita en Lentil. Van
13.00 tot 14.00 uur is er een
optreden van het Dweilorkest
van KnA. U kunt tevens genieten van lekkere hapjes die verzorgd worden door Simply Asian en Steakhouse Noor. Hoewel er door de gemeente als
gevolg van de bezuinigingsronden flink in het budget is
gesneden voor Buurtbeheer,
wordt niettemin getracht in de
verschillende wijken toch zoveel mogelijk activiteiten te organiseren. Als u als buurtbewoner mee wilt doen of een
leuk idee heeft, laat het Buurtbeheer weten, ze kunnen altijd hulp gebruiken. Buurtbeheer is er voor, maar ook door
de bewoners! U kunt uw reactie per e-mail sturen naar
voorzitter Marga Moeijes van
Buurtbeheer de Legmeer:
m.e.vandenhooff@kpnplanet.

Fikse autobrand door
(nog) onbekende oorzaak
Uithoorn - Zondagmiddag was er
brand uitgebroken in een BMW op
de nieuwe N201 in Uithoorn. De bestuurder probeerde de brand zelf

te blussen, echter zonder succes.
Brandweer Uithoorn heeft de brand
snel geblust, de auto kan als verloren worden beschouwd. Het ver-

keer was in beide richtingen enige tijd gestremd. Hoe de brand kon
ontstaan is onbekend.
Foto’s: Ronald van Doorn

Vrouwennetwerk Uithoorn
Uithoorn - Na de stille maanden
juni, juli en augustus is NVVH
Vrouwennetwerk afdeling Uithoorn weer van start gegaan met
allerlei activiteiten. Vaste onderdelen vormen badminton, conditietraining, leeskring, museumbezoek, bridge en het gezamenlijk koffiedrinken/eten.
Daarnaast zijn de diverse com-

missies er weer in geslaagd interessante excursies en contactbijeenkomsten met sprekers te organiseren.
Wilt u meer weten over lidmaatschap en/of deelname dan kunt u
contact opnemen met Joke Wielage, tel. 563395 of e-mail naar
gvzs@online.nl.

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

ADVERTEREN?
IN DE

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

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Ontwikkeling/realisatie van het
Cultuurcluster weer stap dichterbij
Uithoorn - Het nieuw te bouwen
multifunctionele Cultuurcluster zal
huisvesting gaan bieden aan culturele instellingen in Uithoorn en omgeving, waarbij thema’s als kunst
en educatie een belangrijk onderdeel zullen vormen. Ook zal het de
plaats zijn waar evenementen kunnen plaatsvinden. In het project is
tevens een Grand Café opgenomen
en zullen er enkele appartementen
worden ontwikkeld.
De ontwikkeling en realisatie ligt in samenwerking met de gemeente
Uithoorn - in handen van Van Wij-

nen Projectontwikkeling West. Een
ander aan het Marktplein gelegen
pand, behorend aan een particulier
en tevens onderdeel van de ontwikkeling werd al eerder door Van Wijnen verworven.
Van Wijnen ontwikkelt en realiseert
het Cultuurcluster, dat deel uitmaakt van het totaalproject ‘Hart
aan de Amstel’ in het centrum van
Uithoorn. Op korte termijn start de
projectgroep Cultuurcluster met het
Voorlopig Ontwerp, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de uitkomsten
voor wat betreft de gebruikswensen
en ruimtelijke voorwaarden door

de Moderator Cultuurcluster. Deze
is door de projectgroep aangesteld
als deskundige op het gebied van
de culturele -, kunst- en educatieve
sector. In overleg met de toekomstige gebruikers van het cultuurcluster zal hij een programma van eisen opstellen en een aanzet geven
voor een verantwoorde exploitatie
om ervoor te zorgen dat de continuiteit voor lange termijn geborgd is.
In de projectgroep is afgesproken
dat de gemeente nog voor het einde
van het jaar een aanzet zal geven tot
een overeenkomst, die het hele proces en afspraken zal beschrijven.

Alkwin Kollege actief bezig
Uithoorn - Het schooljaar 20132014 is inmiddels 3 weken oud
en donderdag 12 en vrijdag 13
september stonden in het teken
van vele activiteiten voor de diverse klassen.
De eerste klassen hadden donderdag een Sport- en Speldag
bij sportpark de Randhoorn.
Voor de tweede klassen en derde
klassen waren er activiteiten op
school, op de Westeinderplassen
en bij Fun Forest in het Amsterdamse Bos.
4 HAVO had vrijdag diverse activiteiten. 4 VWO was gedurende twee kennismakingsdagen
op externe locaties. 5 VWO was
vrijdag te vinden in Amsterdam,
voor ‘the battle of Amsterdam’.

De nieuwe aansluiting is in rood weergegeven tussen Hoofddorp (links boven) en de A4 (midden). De Kruisweg (nog bestaande N201) is geelgekleurd.
De oude (grijsgekleurde) aansluitingen van het halve klaverblad komen in fasen te vervallen.

Nieuwe oprit N201/A4 bij
Hoofddorp open voor verkeer
Regio - Sinds afgelopen maandag
16 september is de nieuwe aansluiting van de N201 bij Hoofddorp
op de A4 richting Den Haag/Rotterdam een feit en in gebruik genomen. Al het verkeer uit de richting Aalsmeer (en Hoofddorp) over
de Kruisweg kan dan geen gebruik meer maken van de ‘oude oprit’. Het verkeer over dat stuk van de
N201 wordt geleid naar de nieuwe
kruising(en) bij Hoofddorp en vervolgens naar de parallelbaan van
de A4, richting Den Haag/Rotterdam. Daarmee is het eerste gedeelte van de nieuwe aansluitingen op
de A4 vanaf Hoofddorp opengesteld. De oude oprit (pal naast de
A4 bij het viaduct) is dus definitief afgesloten. Het verkeer dat op
de Kruisweg vanuit Aalsmeer rijdt,
slaat nu even voor de Rijnlanderweg, bij de nieuwe busbaan linksaf,
de nieuwe N201 op. Komende vanaf
Hoofddorp is dat rechtsaf. Voor uw
beeldvorming (vanuit Aalsmeer gezien) geldt dat de huidige oprit naar
de A4 richting Den Haag/Rotterdam in principe een paar honderd
meter ‘opschuift’ richting Hoofddorp. Al het verkeer dat die bestemming heeft, moet dus gebruikmaken van deze oprit. Daarna wordt
het verkeer via de nieuwe kruisingen naar de parallelbaan langs de
A4 geleid. Ter hoogte van de Bennebroekerweg, ongeveer een kilometer verderop, voegt het verkeer in
op de A4.
Met deze openstelling is het eerste

gedeelte van het project ‘Aansluitingen A4’ in gebruik genomen. Volgens de huidige planning worden
nog voor het eind van 2013 ook de
oprit richting Amsterdam, Schiphol
en de overige afritten vanaf de A4
(waaronder die vanuit Den Haag/
Rotterdam) opengesteld. Voor het
verkeer vanuit de diverse richtingen worden waar nodig omleidingroutes ingesteld, die met bebording
worden aangegeven. Overigens is
het zo dat de huidige afrit (vanuit
Den Haag/Rotterdam) en de oprit
(Schiphol/A5/Amsterdam) aan de
oostelijke kant bij de huidige (oude) kruising naast het viaduct over
een paar maanden ook afgesloten
en daarna afgebroken worden. Dan
wordt alle verkeer over de nieuwe routes bij Hoofddorp en naar de
nieuw omgelegde N201 geleid.
Wie vanuit De Ronde Venen begin
januari 2014, als het aquaduct bij
Amstelhoek in gebruik is genomen,
de omgelegde N201 afrijdt richting A4, komt terecht op het nieuwe halve klaverblad (roodgekleurd
in het kaartje). Daar moet men zijn
weg verder vervolgen richting Den
Haag/Rotterdam, Haarlem, Schiphol
of Amsterdam. Bij de Kruisweg/A4
kan dat dan niet meer. Wie bestemming Schiphol heeft en het te moeilijk of het een omweg vindt, kan op
het kruispunt bij Cargo Entrance in
de omgelegde N201 via SchipholRijk afslaan en binnendoor over de
parallelweg naar de luchthaven v.v.
rijden.
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en ofﬁciële
feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Ontwerp Waterlijn klaar voor
uitvoering
Het deﬁnitieve ontwerp voor de Waterlijn langs de Amstel is vastgesteld.
In woord en beeld is beschreven hoe
het gebied er uit gaat zien. In januari 2014 begint de uitvoering met als
doel klaar te zijn vóór de opening van
het vaarseizoen. De gemeente werkt
hierin samen met Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel.

Ontwerp

Het Marktplein en Wilhelminakade
worden samen een levendige boulevard met horeca en waterrecreatie. Langs het water met nieuwe steigers kan gewandeld worden op een
verhoogde promenade met bomen,
bankjes en bijzondere verlichting.
Terrassen liggen zoveel mogelijk bij
de gevels van de horecagelegenheden. In het tussenliggende gebied
komt een smalle rijbaan voor ﬁetsers
waarover ook bevoorradingsverkeer en hulpdiensten kunnen rijden.
De Waterlijn krijgt drie havens: een
jachthaven bij de Thamerkerk, een
uitgebreide passantenhaven tussen
het oude gemeentehuis en de busbrug en een boodschappensteiger bij
de Schans. Bij de passantenhaven
komen ook voorzieningen als ondergrondse vuilcontainers en elektra.

Verkeer en parkeren

Om de Waterlijn een mooi verblijfsgebied te laten worden, verdwijnen de

Gemeente Uithoorn doet mee met landelijke Burgernetcampagne
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Activiteiten van het
Mantelzorg Steunpunt

parkeerplaatsen. Deze worden ruimMantelzorg Steunpunt organiseert vanaf deze maand diverse cursusschoots teruggebracht in de directe
sen. Alle activiteiten zijn ook voor mantelzorgers en geïnteresseerden
omgeving, onder meer bij het Piet de
die in de gemeente Uithoorn wonen. Kijk op www.uithoorn.nl het uitgeKruifviaduct. Eerder zijn al extra tijdebreide programma. U kunt de komende tijd deelnemen aan de volgende
lijke parkeerplaatsen aangelegd bij
activiteiten: Leren leven met Parkinson 18 september; Vrijwilligersmarkt
de Prinses Irenelaan die straks in de18 september; Themabijeenkomst Dementie 20 sepﬁnitieve versie bij de ontwikkeling van
tember; Gespreksgroepen voor mantelzorgers 23
het Amstelplein worden gevoegd. Het
september; Themabijeenkomsten zorg bij niet aancollege heeft ook besloten een aantal
geboren hersenletsel (NAH) voor mantelzorgers 1
verkeersmaatregelen te nemen, onoktober; Mantelzorgcafé 3 oktober; Cursus omgaan
der meer eenrichtingverkeer en aumet dementie 7 en 9 oktober.
tovrij maken van Marktplein en een
deel van de Wilhelminakade. De verkeersbesluiten hiervoor gaan dit najaar in de inspraak. Daarnaast gaat
de gemeente in de Oranjebuurt samen met de bewoners en ondernemers onderzoeken óf, en zo ja hóe,
een blauwe zone gewenst is om zo Bij de afrit van de fietsbrug op de noordoostelijke richting verlegd. Dit
het bewonersparkeren te regelen.
Randweg is al enige tijd een onveilige betekent een verbetering van het
situatie voor fietsers: Fietsers rijden zicht op het verkeer dat onder de
Participatie en inspraak
met hoge snelheid van de ﬁetsbrug de ﬁetsbrug doorkomt. Ook wordt de afOver het concept-ontwerp voor de Randweg op. Fietsers hebben door de rit minder steil. Dit verlaagt de snelWaterlijn is diverse keren gespro- ligging van de ﬁetsbrug geen zicht op heid van de afdalende fietser. Bij
ken met bewoners, ondernemers, het verkeer dat op de Randweg rijdt. de afrit komt een plateau (verkeersbelangenorganisaties en waterspor- Daarom is eerder de weg afgesloten drempel bij een kruising) met een
ters. Het ontwerp is daardoor ver- voor gemotoriseerd verkeer. Op 7 juni versmalling om de snelheid van auschillende keren aangepast en ver- 2013 is via een motie van de gemeen- to’s en ander gemotoriseerd verkeer
beterd. Het concept-ontwerp voor teraad de Randweg weer opengesteld te remmen Ook de kruising met de
de inrichting van de openbare ruimte voor alle verkeer. Hierdoor moest ge- Noorddammerweg wordt aangepakt,
heeft ook formeel ter inzage gelegen. zocht worden naar een aanpassing zodat de snelheid voor doorgaand
Inspraakreacties zijn waar mogelijk van de weg om de verkeersveiligheid verkeer op de Randweg wordt afgeverwerkt in het deﬁnitief ontwerp. Het voor ﬁetsers te verbeteren.
remd.
college heeft bij de vaststelling van
het ontwerp het inspraakverslag voor Wat gaan we doen?
Bestemmingsplan
kennisgeving aangenomen.
De afrit van de ﬁetsbrug wordt nu in Voor het uitvoeren van het ontwerp
moet een klein deel van het bestemmingsplan Legmeer-West aangepast worden. Een deel van het gebied waar het gemeentelijk baggerdepot is gevestigd, moet de bestemming verkeer krijgen. De procedure
netacties dankzij tips van Burgernet- Ik wil dat dit aantal ﬂink toeneemt tij- voor de aanpassing van het bestemdeelnemers opgelost.
dens de campagne, om onze buurten mingsplan is in voorbereiding.
“Hoe meer mensen meedoen, hoe nóg veiliger te maken.” Heeft u zich
meer Burgernetacties we met suc- nog niet aangemeld? Ga dan van- Uitvoering
ces kunnen afsluiten. Want samen daag nog naar www.burgernet.nl om Een deel van de werkzaamheden
begint in het najaar van 2013. Na
zien we méér,” vertelt burgemeester u te registreren.
vaststelling van het bestemmingsDagmar Oudshoorn. “Op dit moment
plan worden de werkzaamheden in
hebben we in de gemeente Uithoorn
april 2014 afgerond.
al bijna 1500 Burgernetdeelnemers.

Verplaatsing afrit ﬁetsbrug op
Randweg

Burgemeester Dagmar Oudshoorn: ‘Samen houden we de buurt veilig’
Op 6 september is de landelijke campagne ‘Meld je aan voor Burgernet’
van start gegaan. Ook gemeente Uithoorn doet mee. Burgemeester Dagmar Oudshoorn roept alle inwoners
van Uithoorn en De Kwakel op zich
nu aan te melden op www.burgernet.
nl. “Samen kunnen we de gemeente
nóg veiliger maken. Want hoe meer

mensen mee doen, hoe groter de
kans dat inbrekers worden opgepakt
en vermiste personen worden teruggevonden.”
Burgernet werkt heel eenvoudig. Na
een melding van een inbraak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ont-

vangen een spraak- of sms-bericht
met het verzoek uit te kijken naar de
gezochte persoon die duidelijk is omschreven. Wie informatie heeft, kan
met het Burgernetnummer 08000011 gratis bellen met de meldkamer. Die informatie speelt de meldkamer direct door naar de politie. Op dit
moment wordt al 1 op de 10 Burger-

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt
de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor
het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer
ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een
voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht
van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het
beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om
de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
VERKEERSBESLUITEN

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

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam

-

Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
Beleidsregels Leerlingenvervoer
Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en Stadswerk
Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
Evaluatie Bomenbeleidsplan

Tijdelijk:
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord- Holland
en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn:
de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van
BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per email naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl
- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Contactpersoon: mevrouw G.
Nieuwendijk, 0297-513111.
- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein, aanvraag
omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot en met donderdag 26 september
2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297-513111.
- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamerlaan en de
Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013. Info: de heer van de
Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot en met 3
oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297 513111.
- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013
tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.
- Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met 17 oktober
2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- T.J. Twijnstralaan 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand. Ontvangen 12 september 2013.

De Kwakel
- Banken 1 achter, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een atelierruimte.
Ontvangen 9 september 2013.
- Ringdijk 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en het
wijzigen van de constructie. Ontvangen 10 september 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 11 september 2013.

Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van
bomen en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van reconstructie hoofdontsluiting Oude Dorp. Ontvangen 10 september 2013.
- Zijdelveld 66b, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een serre en carport. Ontvangen 11 september 2013.
GEDEELTELIJK INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, de op vrijdag 30 augustus 2013 ingediende aanvraag
omgevingsvergunning voor reconstructie hoofdontsluiting Oude Dorp is gedeeltelijk ingetrokken. Voor de betreffende ingetrokken onderdelen is op 10 september 2013 een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat moet
doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Drechtdijk 35, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 22
oktober 2013.
- Kerklaan, vergunning aan Buurbeheer De Kwakel voor het organiseren van de Buurtendag op 21 september 2013 van 8.30 tot 12.00 uur. Bezwaar t/m 22 oktober 2013.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het
organiseren van het AB-feest op 5 oktober 2013 vanaf 21.00 tot 01.00 uur op 6 oktober
2013.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en
het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van reconstructie hoofdontsluiting Oude
Dorp. Bezwaar: t/m 24 oktober 2013.
- Kuyperlaan, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van voorwerpen
op de openbare weg van 2 september t/m 11 oktober 2013. Bezwaar t/m 21 oktober 2013.
- Plesmaanlaan 27, vergunning aan Buurbeheer Thamerdal voor het organiseren van de
Buurtendag op 21 september 2013 van 11.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 22 oktober 2013.

De Legmeer
(Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Bernard Zweershof, Verklaring van geen bezwaar aan Buurtbheer Legmeer voor het organiseren van de Buurtendag op 21 september 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.
- In het Rond, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van voorwerpen
op de openbare weg van 2 september t/m 11 oktober 2013. Bezwaar t/m 21 oktober 2013.
- Legmeerplein, Vergunning aan Buurbeheer de Legmeer voor het organiseren van de Buurtendag op 21 september 2013 van 11.00 tot 15.00 uur. Bezwaar t/m 22 oktober 2013.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, vergunning aan C1000 Visser voor het organiseren van het evenement
Kratzitten op 28 september 2013 van 08.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 23 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, Vergunning aan Buurtbeheer Zijdelwaard voor het organiseren van de
Buurtendag op 21 september 2013 van 14.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 24 oktober 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro, Vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van voorwerpen op de
openbare weg van 2 september t/m 11 oktober 2013. Bezwaar t/m 21 oktober 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centrum voor Jeugd en Gezin Uithoorn voor het plaatsen van 20 reclameborden om kenbaarheid te geven aan de week van de opvoeding. Bezwaar t/m 25 oktober 2013.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Toko Pandan, Arthur van Schendellaan 52 te Uithoorn voor het vestigen van een afhaalcentrum per 1 augustus 2013.

Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op
grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 18 september 2013

PUBLICATIES PERSONEELSBELEID

Het college van B&W heeft op 26 maart 2013 het volgende besluiten genomen:
de Verordening reiskosten medewerkers gemeente Uithoorn, 2013.
Het college van B&W heeft op 22 juli 2013 het volgende besluiten genomen:
de Regeling Loopbaanadvies gemeente Uithoorn 2013 en
de Regeling Alcohol-, Drugs- en Medicijngebruik gemeente Uithoorn 2013.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
ALgemene infOrmAtie

cOLOfOn
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
Openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Loket Wonen, Welzijn en Zorg op
de Dag van de Ouderen in Uithoorn

Klanttevredenheidsonderzoek
regiotaxi Amstelland

Donderdag 3 oktober staat het Loket Wonen Welzijn en Zorg

Het cluster Wmo-voorzieningen van het

Dag van de Ouderen vindt plaats op het Sportpark Rand-

hoorn (G2) heeft in juni 2013 een Klant-

met een kraam op de Dag van de Ouderen in Uithoorn. De
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zien u graag bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg!

Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
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LS M E E R

EN
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Openingstijden Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd on-

der de gebruikers van de Regiotaxi Amstelland.

Een groep geselecteerde pashouders

mantelzorg
Steunpunt
zoekt
(zorg)vrijwilligers

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

OO

hoorn (Legmeer) in Uithoorn van 10.15 uur tot 16.00 uur. Wij

Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

RN

Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-

van de Regiotaxi Amstelland is door het
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-

hoorn (G2) telefonisch benaderd voor
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reden dat gekozen is voor een eigen on-

de omrijtijden en
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combinatiemogelijkheden;

derzoek is de mogelijkheid om de voor-
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het niet kennen van de voorwaarden.

Uit de resultaten van het Klanttevreden-

heidsonderzoek blijkt dat een grotere De resultaten van het Klanttevreden-

tevredenheid is gemeten, ten opzichte heidsonderzoek zijn besproken met de

Het Mantelzorg Steunpunt zoekt zorg- holpen. Is dit iets voor jou? Of ken je ie- van een onafhankelijk onderzoek door vervoerder. Daarnaast zijn de resultaten van dit Klanttevredenheidsondervrijwilligers om tijdelijk een mantelzorger mand anders neem dan contact met ons de SGBO in 2012 (over 2011).
te ondersteunen. U geeft wat vrije tijd om op. Bel voor meer informatie 0900-1866 Uit het tevredenheidsonderzoek Regio- zoek ook bekend gemaakt op de webte wandelen, sporten of winkelen met ie- (lokaal tarief) of e-mail mantelzorg@ taxi Amstelland blijken de volgende aan- sites van de gemeenten Aalsmeer en
dachtspunten:

mand die dementerend is of een beper- mantelzorg-steunpunt.nl.

de telefonische bereikbaarheid

king heeft. U krijgt professionele bege-

tijdens de avonduren;

leiding en training. Voorkennis is niet

Uithoorn. Heeft u vragen over het Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Am-

stelland? Neem dan contact op met het

nodig. U bepaalt zelf wanneer u tijd vrij
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Italiaanse weken bij

Gert Stronkhorst, keurslager
Di Napoli paté

179

100 gram
Smaakvolle paté met zontomaat en olijf.

Parmaham
“Don Romeo” met
gratis olijven

6
375
95

3 stuks
Heerlijk gemarineerde malse biefstuk

SALADE

Lasagne

Tomaat-mozzarellasalade
25

Bij 2 porties,

gratis stokbroodjes 150 gram
en pesto! Vitello Tonato

3

2

Italiaanse
kalfsoester

100 gram
Prachtige kalfsoester met pesto

100 gram
Heerlijke pasta met kip

Italiaanse
Pastasalade

595

Doppia Tartaro

Toscaans
stokbroodje

100 gram

99
99

100 gram
Italiaanse gekookte ham met verse truffel.

Antipasti
schaaltjes

Italiaanse
biefstuk

MAALTIJDEN

Saltimbocca

100 gram
Originele parmaham 18 maanden
gedroogd.

Truffelham

VLEESSPECIALITEITEN

per stuk
3 heerlijk dungesneden vleeswaren op
een mooi schaaltje.

100 gram
Dunne kalfsschnitzels
met parmaham en sali

100 gram
Italiaanse tartaartjes,
een feestje op het bord!

Tortellini
“Aspergi”

149
Penne Milanese
149
100 gram
met groene asperge en beenham

349
249

100 gram

Carpaccio
tapenade
100 gram

per stuk
Gevuld stokbroodje voor in de oven!

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-530017 Fax 0297-568379
Info@gertstronkhorst.keurslager.nl
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

395

salade

2
249
249
199

Vrijdag 27 september
olijfolie demo met
prachtige Italiaanse olie!

Deze aanbiedingen zijn geldig van 16 september t/m 28 september 2013

VLEESWAREN

04 Nieuwe Meerbode

• 18 september 2013

INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

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

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

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

matrassen
10-Daagse
profiteer tot en met 21 september
van stapels voordeel
kijk op www.morpHeUs.nl/matrassen10Daagse

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

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

www.morpheus.nl

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Gevonden:
- De Hoef, Merelslag: Zwarte-witte kat. Pootjes voor groot deel wit.
- Vinkeveen, Herenweg: Ongeveer 10 weken oud katje.
- Wilnis, N212, Centrum: Zwart-bruin-witte kat.
- Abcoude, Winkeldijk: Zwart-grijs cyperse poes.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Zwart poesje met een paar witte haartjes
op de borst.
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agepornis. De vogel heeft een geel lijfje, oranje kopje en is erg tam.

Start nieuwe Mindfulness
trainingen in Amstelveen
Regio - Binnenkort starten er weer
nieuwe Mindfulness trainingen
in Amstelveen. Trainsters Marjanne Kruyswijk en Renée Cooken geven deze trainingen al 6 jaar met
veel plezier samen. Mindfulness betekent: je bewust zijn van je ervaringen zonder dat je daar een oordeel over hebt. Mindfulness is het
makkelijkst te begrijpen vanuit zijn
tegendeel: leven op de automatische piloot. Bij het opstaan, in de
keuken, tijdens het autorijden - let
maar eens op hoe vaak je op routine
draait terwijl je denkt aan zaken uit
verleden of toekomst en dat maakt
je heel moe.
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness te leren, is jezelf te concentreren op het heden. Ben je met de
kinderen aan het spelen? Schakel
je telefoon eens uit en geniet volledig bewust van je kinderen. Hierdoor zul je je meer ontspannen voelen. De boodschap is dus het geluk
niet in de toekomst te zoeken, maar
in het nu. Om je goed op het nu te
leren concentreren kun je de Mindfulness training doen, onder begeleiding van ervaren trainers.

Marjanne: Mindfulness leert je dat
pijn, verdriet en geluk bij het leven horen en dat je emoties niet uit
de weg moet gaan, want juist het
vechten kost zoveel energie. Renée: “Mindfulness brengt je in contact met jezelf, je piekert minder,
leeft bewuster, ziet de kleine dingetjes weer. En dat geeft veel rust! Bij
negatieve gedachten, zoals ‘ik doe
het niet goed’, of ‘ik maak vast een
slechte indruk’, kun je je hersenen
vriendelijk bedanken voor de analyse, zonder de conclusie voor waar
aan te nemen. Voor veel mensen
blijkt dit een van de meest bevrijdende inzichten te zijn van Mindfulness: dat onze gedachten niet ‘de
werkelijkheid’ zijn, en dat we ons
er niet mee hoeven te identificeren. Het zijn maar gedachten. In de
training leer je hoe je je eigen geluk kunt creëren. Je leert omgaan
met wat er is en met wie je bent. Na
de training hebben de cursisten een
soort gereedschapskist die ze thuis
kunnen gebruiken, die hen helpt om
te gaan met allerlei “weersomstandigheden” in het leven.” Voor meer
informatie kijk op www.leveninhetnu.com of bel met de trainsters op
06-41887715 of 06-1353600.

Geslaagd zomerfeestje op
kinderdagverblijf Baloe
Uithoorn - Afgelopen vrijdag was
het jaarlijkse zomerfeest op kinderdagverblijf Baloe, van Kinderopvang
Solidoe. Het thema dit jaar was Jungle, de tuin was mooi versierd en het
weer was uitermate goed… Er waren allerlei verschillende activiteiten
te doen voor de kinderen. Ze kregen
een mooi dierenmasker of werden
geschminkt zodat de kinderen ook
echt in het thema waren. Er stond
een springkussen waar de kinde-

ren al hun energie kwijt konden, dat
was dringen geblazen. De leden van
de oudercommissie van Baloe waren aanwezig voor extra hulp en bij
hen konden de kinderen een mooi
kunstwerk maken en/of hun nagels mooi laten lakken. Alle ouders
en kinderen namen zelf iets lekkers
mee om van te smikkelen dus de
heerlijkste gerechten stonden klaar
op de tafels. Het was weer een geslaagd feestje!

KOPZORGEN
Soms zijn er van die weken waarin je jezelf letterlijk voorbij loopt, waarin je het
druk hebt. Het lijkt al tijden een standaard
antwoord te zijn voor mensen: “Hoe is
het? Ja, druk maar verder gaat het wel”.
Druk zijn zou dan synoniem staan voor
succesvol. Over die uitleg kun je natuurlijk uitgebreid discussiëren. Er zijn momenten dat je kunt kiezen om
het wat rustiger aan te doen en soms gaat dat niet. Afgelopen week
was een week waarin ik het druk had met verschillende dingen, maar
er waren genoeg ontspannende en leuke activiteiten in die week ,
dus hoe paradoxaal ook , ik maakte me niet al te druk.
Stress
Zo halverwege de week begon ik me wel wat zorgen te maken. Niet
dat de dagen niet goed liepen en de tijd niet vloog. Nee, ik moest een
presentatie houden op het werk voor de raad van toezicht. Vertellen
over mijn werk vind ik heel erg leuk en ik kan met enthousiasme me
ontfermen over zo’n taak, maar dat gaat niet zonder een portie gezonde stress. Een echte hobby zal het nooit van me worden. Ik was
zenuwachtig ondanks een goede voorbereiding en na die presentatie moest ik me alweer haasten naar de volgende verplichting. Gelukkig verliep het allemaal prima en ik was vooral trots op het feit dat
ik zo goed door de week heen rolde.
Hoofdbrekens
Juist op het moment dat je denkt dat alles perfect gaat, volgen dan
de eerste kreukels. Een lichte hoofdpijn maakte zich meester van
mijn hoofd, mijn rechterhelft wel te verstaan. Nu ben ik bekend met
het verschijnsel migraine, maar soms wil ik er gewoon niet aan.
Noem het eigenwijs, noem het stom, het is dat alles en meer, maar
soms hoop je tegen beter weten in dat je lijf je niet in de steek laat.
Iedereen weet dat gezond leven belangrijk is, voldoende slaap, gezond eten en noem maar op. Maar soms kan een mens heel moe
worden van het feit dat je nog zo je best kan doen, maar je het onvermijdelijke niet kan tegenhouden. In dit geval wilde ik er gewoon niet
aan en stoomde ik rustig door, ik was er tenslotte bijna.

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11
jaar en erg schuw.
- Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater. Sam is 5 jaar oud en heeft
klein hapje uit oor.
- Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. De poes heeft een witte bef
en wit voorpootje.
- Uithoorn, Multatulilaan: Half cypers, half witte kater. De 15-jarige
Cleo heeft een witte buik en witte pootjes met op elk pootje een cypers vlekje, een witte hals en neus en een cypers kopje.

Mijmeringen

Sprookjesfeest op Solidoe
Uithoorn - Afgelopen vrijdag was
er een gezellig zomerfeest bij Solidoe Kinderopvang in Meerwijk.
Het thema Sprookjes kwam terug in
verschillende activiteiten en allerlei
sprookjesachtige hapjes.
Kinderen konden zich vermaken

op het disco-springkussen, er waren workshops, een schminktafel
en een echte waarzegster. Gewoon
lekker buiten spelen kon natuurlijk
ook. De ouders hadden tijd voor een
gezellig praatje en genoten van de
hapjes en een drankje.

Weekmarkt verhuist naar
tijdelijk parkeerterrein
Uithoorn - Tot op dit moment staat
de weekmarkt in Uithoorn iedere woensdag op het Marktplein en
de Wilhelminakade. Vooruitlopend
op de nieuwe locatie (?), verhuist
de markt binnenkort naar het ‘tijdelijke parkeerterrein’ aan de Prinses
Irenelaan. Hierdoor heeft de markt
bijvoorbeeld geen last van de werkzaamheden voor het project Waterlijn dat voor begin 2014 op stapel staat. In dit project worden onder andere nieuwe havens aangelegd en het Marktplein en de Wilhelminakade opnieuw ingericht. In
de nieuwe inrichting is geen ruimte
meer aanwezig voor de weekmarkt
in zijn huidige vorm. Wel is er ruimte voor braderieën en evenementen.
Ook zijn er geen parkeerplaatsen
meer voor auto’s.
Oorspronkelijk was het plan om de
markt tijdelijk naar de Schoolstraat
te verhuizen. De marktkooplieden
gaven echter aan niet blij te zijn met
deze plek en verhuizen liever naar
het tijdelijke parkeerterrein aan de
Raadhuisstraat/Prinses Irenelaan.
Daarom wordt het terrein binnenkort met 16 parkeerplaatsen uitgebreid. Om de markt te kunnen verplaatsen is een zogeheten Aanwijzingsbesluit nodig dat op dit moment in het gemeentehuis tot 17 oktober a.s. ter inzage ligt. Zodra deze procedure is afgerond wordt de
Weekmarkt verplaatst.
Hierbij past een aantekening. Waarom de Weekmarkt niet meteen verplaatst naar het Amstelplein achter het winkelcentrum? De meeste winkeliers daar hebben gezegd

er een groot voorstander van te zijn.
Wat behelst verder ‘de nieuwe (toekomstige?) locatie’ zoals die onder
woorden is gebracht? Bovendien
komt de Weekmarkt in januari 2014
alweer in de knel want dan worden
alle parkeerplaatsen langs de Amsteloever opgeheven. Het ‘tijdelijke
parkeerterrein’ moet dit goeddeels
opvangen. Dan is er onvoldoende
plaats voor óf de Weekmarkt, óf de
te parkeren auto’s. Die laatste kan
je niet kwijt op het Amstelplein. De
Weekmarkt wel. Misschien een idee
om er toch eens over na te denken
en dit met de betrokken partijen te
bespreken?
Op de plek van de huidige N196
(voorheen N201) tussen de oversteekplaats
Dorpsstraat/Schans/
N196 is het plan er in de toekomst
een nieuw winkelcentrum, woningen en een parkeergarage te laten verrijzen. Gesprekken daarover
met een ontwikkelaar zijn inmiddels
gaande. In het hart van het toekomstige centrum is daarbij een nieuw
plein voorzien, zoals dit in het Masterplan wordt verwoord. Dat nieuwe
plein zou bij uitstek geschikt zijn om
er onder meer de Weekmarkt plaats
te bieden, zo wordt gezegd. Alles
goed en wel, maar komen er dan
twee toonaangevende pleinen in het
centrum, waarvan het Amstelplein
er een is?... En hoelang gaat dat nog
duren voordat dit nieuwe plein gerealiseerd wordt? En verdwijnt het
tijdelijke parkeerterrein dan weer?
Ook daar zal wel eens een antwoord
op komen.

Migraine
Je kunt nog zo graag willen met je hoofd, het lichaam is uiteindelijk sterker. Ik kon mijn kop in het zand steken, maar ik wist dat er
een aanval zat aan te komen. Een aanval van migraine, een van de
meest voorkomende hoofdpijnen. Een migraine aanval kan voor iedereen verschillend zijn. Migraine wordt veroorzaakt door een verstoring van de samenwerking tussen zenuwen en bloedvaten in hersenen. De aanleg hiervoor is waarschijnlijk erfelijk.
De hoofdpijn bij migraine kan op elk tijdstip van de dag of nacht beginnen. De hoofdpijn is eenzijdig gelokaliseerd en heeft een kloppend karakter. Meestal is er een geleidelijk begin, een piek en dan
verdwijnt de hoofdpijn weer geleidelijk. De hoofdpijnfase duurt 4 tot
72 uur. Er zijn van migraine een aantal uitlokkende factoren bekend
zoals spanning, vermoeidheid, stress en menstruatie. Uit onderzoek
is echter gebleken dat het vermijden van deze factoren voor veel
mensen weinig effect heeft.
En dat laatste is maar goed ook, want factoren als een naderende
menstruatie ga je als vrouw niet makkelijk uit de weg.
Genade
En toen was ik aan het einde van mijn week met alleen nog maar
leuke en ontspannende dingen in het vooruitzicht en toen besloot
mijn lijf dat het genoeg was. Klaar, over en uit, ik wilde er niet aan
maar moest toch toegeven. Want het enige wat je dan nog wilt is in
bed liggen, net zoals vele migrainepatiënten kun je dan alleen nog
maar liggen in een verduisterde kamer want het licht is te fel voor
je ogen. Nu heb ik medicatie hiervoor, maar dan nog voelt het alsof
je bent geraakt door de sneltrein. Het vervelende van dit alles, is dat
het niet alleen jezelf raakt. De mensen met wie je hebt afgesproken,
hebben er last van. Mijn gezin heeft er last van, want continu horen
mijn kinderen “Sssst, zachtjes, mama heeft hoofdpijn”. En het ergste
vind ik dat zij het al normaal vinden dat mama hoofdpijn heeft. Gelukkig lijken ze er beter mee om te gaan dan de patiënt in kwestie.
Er werd gezorgd voor een rustige slaapkamer met dichte gordijnen,
een glaasje water werd gebracht en mijn oudste ging mij voorlezen,
zodat ik hem niet hoefde voor te lezen. Je ogen dicht mogen houden
is toch echt het mooiste cadeau op dat moment. Het medicijn (naast
migraine medicatie) is rust, rust en nog meer rust. En wachten totdat
je echt weer de oude bent. Als het zover is ga ik voor rust, reinheid
en regelmaat en hoop ik dat de volgende aanval een paar maanden
op zich laat wachten.
Voor iedereen met kopzorgen, hoofdpijnen of migraine: het is verre van leuk.
Maar blijf vooral rustig doorademen en laat je niet gek maken, alles gaat voorbij!

DUS!: ”Vrouwen, komt allen!”

Vrouwen in politiek
Uithoorn - Vrouwen en politiek, is
dat iets waar we nu nog over moeten nadenken? Dat is toch een achterhaald onderwerp? Als je kijkt
naar de verhouding man-vrouw in
de Uithoornse gemeenteraad, dan
moet je toch concluderen dat het
een actueel thema is. In de gemeenteraad van Uithoorn zitten namelijk
19 mannen en 3 vrouwen.
DUS! vindt het thema vrouwen in de
politiek dan ook nog helemaal van
deze tijd. Maar waarom zouden we
ons er eigenlijk druk om maken?
Het gaat toch om kwaliteit en niet
om sekse? Ja, en toch…. toch is het
goed als de gemeenteraad zo veel
mogelijk een afspiegeling is van de
samenleving en als er dus een redelijke verhouding mannen en vrouwen actief is in de politiek, in de gemeenteraad of in de politieke par-

tijen. Dan kunnen alle thema’s vanuit het perspectief van mannen én
vrouwen bekeken en besproken
worden. Dan voelen vrouwen in Uithoorn zich meer vertegenwoordigd
in de lokale politiek. Bovendien: politiek is helemaal niet saai. Het gaat
over je eigen wijk, de bomen in je
straat, de school voor je kinderen
en betaalbare huurhuizen. Wie ook
eens wil brainstormen over dit thema, is welkom bij DUS!, op woensdag 18 september aanstaande om
20.00 uur aan Kruitschuur 11 in Uithoorn. Dan zullen de vrouwen van
DUS! over hun ervaringen in de politiek vertellen.
Wie meer wil weten kan bellen met
Elfriede Henraat: 06 12856583 of
mailen naar secretariaat@dus-uithoorn.nl. Vrouwen, komt allen!

United zingt met Schevenings
Vissersvrouwenkoor
Uithoorn - Op donderdagavond 10
oktober aanstaande is er in Kerkgebouw De Schutse aan De Merodelaan 1 een concert van Interkerkelijk
koor United o.l.v. Rob van Dijk, samen met het Schevenings Vissersvrouwenkoor o.l.v. Frans van Riessen. Organist is Danny Spaans.
Beide koren laten stukken uit hun

eigen repertoire horen, maar vooral de mooie samenklank zal u verrassen. Aanvang 20.00 uur. De deur
gaat om 19.30 uur open.
Kaartverkoop aan de deur, via www.
koor-united.nl of via een van de
koorleden. Kosten van het concert
zijn 5 euro (inclusief consumptie na
afloop).

06 Nieuwe Meerbode

• 18 september 2013

Pas eind maart 2014 volledig profijt
van de omgelegde N201
Regio - Onlangs liet het college van
B&W aan de raad weten dat men
voor de openstelling van de omgelegde N201 voor Uithoorn sinds kort
een ander uitgangspunt hanteert.
Waar met name wethouder Levenbach (Verkeer en vervoer) tot nu toe
altijd liet weten eind december dit
jaar bij het gereedkomen van het
aquaduct in Amstelhoek als het moment suprême te zien waar de ontsluitingen op de nieuwe N201 gereed moesten zijn, wordt nu eind
maart 2014 als uitgangspunt genomen. Reden is dat men dit besluit ophangt aan de datum van oplevering en ingebruikstelling van
de nieuwe op- en afritten van de
N201 bij de kruising met de Zijdelweg. Dit gebeurt pas eind maart volgend jaar (als de planning gehaald
wordt). Dat moment fungeert nu
als ‘ijkpunt’. Opgemerkt zij dat bewoners van o.a. de Legmeer en de
Meerwijk tot dan nog steeds geen
gebruik kunnen maken van de open afritten. Zelfs als het aquaduct
voor die tijd al gereed zou zijn en de
N201 als zodanig al helemaal voor
het verkeer is opengesteld.
Verkeersbesluiten
Een en ander staat verwoord in
een informatief bericht aan de raad
waarvan een exemplaar in het bezit van deze krant is. Tevens laat het

college weten dat zodra Uithoorn
volledig is aangesloten op de omgelegde N201 er een wijziging in de
verkeersstromen zal ontstaan. Het
is daarom (terecht) noodzakelijk alvast een aantal verkeersbesluiten
voor te bereiden. Daarop kunnen allengs door belanghebbenden eventuele zienswijzen voor worden ingediend. Een en ander heeft onder
meer betrekking op de nu nog open
zijnde Randweg-Oost die men wil
gaan afsluiten, het openstellen en
aansluiten van de Jan. P. Sweelinckweg op de rotonde nabij het Buitenhof en de veranderingen in het
kader van de herinrichting van de
Waterlijn (Marktplein/Wilhelminakade). Maar ook besluiten om in de
Adm. Tromplaan een 30 km zone in
te stellen en een voorrangskruising
te maken bij de Ondernemingsweg/
Chemieweg. Voorts moet er nieuwe
bewegwijzering komen op de Amsterdamseweg als deze opnieuw ingericht is. Eerder werden al voorbereidingen genomen over verkeersbesluiten betreffende de openstelling op termijn van de bussluis en
de hoofdontsluiting Oude Dorp. Verwacht wordt dat de betreffende verkeersbesluiten na de wettelijk te
volgen procedures eind van dit jaar
een definitief karakter zullen hebben. De verkeersbesluiten hebben
nagenoeg allemaal te maken met

omgelegde N201 en geven richting
aan de veranderde verkeersstructuur in Uithoorn.
N196?
Het besluit om pas eind maart of begin april als het later wordt –
te kiezen voor het moment waarop Uithoorn verkeerskundig gezien
volledig kan profiteren van de omgelegde N201, roept in dit verband
wel de nodige vragen op. Immers, is
het niet vreemd dat nu ineens een
heel ander uitgangspunt wordt gehanteerd voor de ‘openstelling van
de N201’ voor Uithoorn? Of komen
drie maanden extra speling wethouder Levenbach goed uit en zijn de
nog in het afbouwstadium verkerende op- en afritten daarbij toevallig een dankbare handreiking?...
In brede kring leeft immers de verwachting dat de vele werkzaamheden aan de Hoofdontsluiting Oude
Dorp en de Amsterdamseweg toch
nog langer zullen duren dan eerst
werd verwacht. Alle kans dat daardoor de deadline van 31 december
zal worden overschreden.
Verder staat in de notitie ook geformuleerd: ‘Zolang de op- en afritten van de Zijdelweg/N201 nog niet
volledig gereed zijn, zal een groot
deel van het verkeer nog altijd gebruik maken van de N196’. En: ‘op

het moment dat de op- en afritten
van de Zijdelweg/N201 zijn opengesteld, heeft Uithoorn er twee aansluitingen op de N201 bij. Hierdoor
wordt het mogelijk om de N196 at
te waarderen en het Masterplan
Dorpscentrum verder te ontwikkelen’. Men kan daaruit de conclusie
trekken dat de N196 dus voorlopig
nog in gebruik blijft. Kan het (bestemmings?)verkeer vanuit De Ronde Venen dan nog steeds tot april
over de Prinses Irenebrug naar Uithoorn centrum rijden via de N196,
zelfs als het aquaduct volgens plan
eind dit jaar gereed is?... Gaat na die
datum pas de brug ‘op de knip’ zoals sommige raadsleden dat in het
openbaar nog steeds bevestigen?...
Is het ook zo dat de meeste inwoners van Uithoorn tot april 2014 nog
steeds geen gebruik kunnen maken
van de omgelegde N201 omdat zij
vanuit hun woonwijk(en) nauwelijks
of niet een aansluiting op deze provinciale weg hebben, tenzij ze een
stuk willen omrijden?... Is winkelcentrum Amstelplein voor inwoners
van De Ronde Venen bereikbaar
als zij in januari 2014 via het aquaduct en de Amsterdamseweg naar
het centrum van Uithoorn willen rijden? Of toch nog maar (tijdelijk) via
de Irenebrug? ... We horen het vanzelf wel en houden u op de hoogte.

Uithoorn heeft pas volledig profijt van de omgelegde N201 als de nu nog in aanbouw zijnde op- en afritten aan de Zijdelweg/N201 eind maart 2014 voor het
verkeer opengesteld worden (Foto uit 2012 Projectbureau N201+)

Dijkverbeteringsplan
Amstelkade definitief
vastgesteld
Regio - Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
heeft 3 september jl. het definitieve dijkverbeteringsplan Amstelkade vastgesteld. De Amstelkade loopt van Amstelhoek tot
Nessersluis. Na toetsing bleek
de 4,5 km lange dijk voor een
groot deel niet hoog en sterk genoeg te zijn.
Vandaar dat de dijk grotendeels
wordt opgehoogd zodat deze voor de komende dertig jaar
weer op orde is. Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is o.a. verantwoordelijk voor veilige dijken. Gerard Korrel, verantwoordelijk bestuurder van het waterschap: ‘Ik ben blij met het definitieve dijkverbeteringsplan dat er
nu ligt voor de Amstelkade. Belanghebbenden hebben zienswijzen ingediend waar we serieus naar hebben gekeken. Op
basis hiervan hebben we het
ontwerp-dijkverbeteringsplan
hier en daar aangepast. Dit moet
je zorgvuldig doen omdat er di-

verse mensen aan de dijk wonen die direct de gevolgen van
een dijkverhoging merken. Als
de dijk straks is opgehoogd, voldoet de Amstelkade de komende dertig jaar weer aan de veiligheidseisen.’
Het waterschap controleert periodiek de dijken. Wanneer deze
niet hoog en sterk genoeg blijken, start een dijkverbetertraject. In het definitief-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke
werkzaamheden het waterschap
uitvoert om ervoor te zorgen dat
de dijk weer voldoet aan de gestelde eisen. Ook wordt in dit
dijkverbeteringsplan toegelicht
hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en is beschreven
welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen
voor de omgeving ongedaan te
maken of te beperken.
Waar mogelijk is daarbij rekening gehouden met de wensen
van bewoners en andere belanghebbenden.

Maar dat is nog niet alles: klanten kunnen ook meedoen met het
Rad van Fortuin en kans maken op
mooie prijzen. Het Rad van Fortuin
is van 11.00 tot 15.00 uur. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de winkeliers van winkel-

centrum Zijdelwaard. Zo biedt Albert Heijn 1 minuut gratis winkelen
aan en C1000 stelt boodschappentassen met inhoud ter beschikking!
De hoofdprijs is een reischeque ter

Uithoorn - Op vrijdagavond 15 november a.s. kunt u weer genieten van een klassiek concert in de
Burghtkerk te Uithoorn. Er zullen
drie werken uitgevoerd worden:
‘Alles was ihr tut’, een cantate van
Buxtehude, ‘Dido and Aenaeas’, een
kleine opera van Purcell en ‘Dixit
Dominus’, een psalm van Händel.

Steekpartij en carjacking
in Aalsmeer
Aalsmeer - Twee Poolse mannen
die zaterdagmiddag in Aalsmeer
betrokken waren bij een steekpartij, hebben daarna een auto van
een echtpaar afgepakt en zijn vervolgens met die auto in het water beland. Dat meldde de politie. De steekpartij, waarbij de 24-jarige man de andere (23) verwondde,
gebeurde op het Praamplein en ze
raakten even verderop aan de Van
Cleeffkade te water. De vermeende

dader van het steekincident is inmiddels opgepakt. Het slachtoffer
is overgebracht naar het ziekenhuis.
Het echtpaar dat slachtoffer was
van de carjacking, de 65-jarige
Aalsmeerse eigenares van de auto en haar partner, is niet gewond
geraakt. Het tweetal is wel erg geschrokken. De politie is nog volop
bezig met het onderzoek.
Foto : Ronald van Doorn

waarde van 250,- euro! Voor de kinderen is er een clown die ballonnen uitdeelt. Ook Buurtbeheer Zijdelwaard is aanwezig deze dag en
deelt een hapje en drankje uit. Het

Shantykoor uit Aalsmeer zorgt voor
gezellige zeemans- en meezingmuziek.
De winkeliers heten u van harte
welkom

Dit laatste werk wordt geheel
5-stemmig gezongen en is een primeur voor het koor èn voor Uithoorn.
Medewerking wordt verleend door
vijf solisten, begeleidingsorkest
‘Continuo’ en Eric Jan Joosse, clavecimbel. Algehele leiding Toon de
Graaf.

Lancering nieuwe website over
de geschiedenis van Uithoorn
Uithoorn - De afgelopen tijd is achter de schermen hard gewerkt aan
de ontwikkeling van een digitale beeldbank met historische foto’s
over Uithoorn www.degeschiedenisvanuithoorn.nl.
Honderden foto’s, ansichtkaarten en
ander beeldmateriaal kunnen vanaf
heden online bekeken worden. De
website zal blijvend worden aangevuld met nieuw nog niet gedigitaliseerd materiaal. Alle woonwijken
zijn onderverdeeld, zodat het makkelijk is om b.v. een oude foto van
de straat waar je nu woont, terug te
vinden. De oudste foto’s uit de collectie dateren uit het einde van de
19e eeuw, maar ook recentere foto’s
kunt u in deze beeldbank terugvinden. Het streven is om zoveel mogelijk oud beeldmateriaal te digitalise-

Boekenmarkt
ten bate van de
kinderboerderij
Uithoorn - Komende zaterdag 21
september wordt in gebouw De
Schutse een boekenmarkt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. De opbrengst gaat naar kinderboerderij
De Olievaar in Uithoorn.

Burendag met gratis koffie en thee in W.C. Zijdelwaard
Regio - Zaterdag 21 september
vindt de landelijke Burendag plaats!
En de winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard nodigen daarom al hun
klanten en bezoekers die dag uit in
het winkelcentrum voor een gratis
kopje koffie of thee met een heerlijk gebakje erbij! Van 10.00 tot 14.00
uur staan de winkeliers en de koffie klaar in de voormalige boekwinkel van Ten Hoope in het winkelcentrum. In de ruimte zijn ook wanden
met afbeeldingen van de komende
herontwikkeling te bekijken.

Genieten van het najaarsconcert Amicitia in Burghtkerk

Door de bezuinigingen van de gemeente Uithoorn is de kinderboerderij financieel in de problemen gekomen. Direct gevolg is dat zij nog
maar twee dagen in de week geopend is voor publiek. Enkele dames die elkaar kennen vanuit de
kerk en hierover lazen, bedachten
dat dit een uitstekend project is om
financieel te ondersteunen.
Een kinderboerderij is van maatschappelijk belang, niet alleen voor
kinderen maar voor alle leeftijden
en voor alle lagen uit de bevolking
in en rond Uithoorn.
Tijdens de boekenmarkt in De
Schutse zal ook de kinderboerderij open zijn, daar zijn puzzeltochten
en de huifkar met paarden pendelt
heen en weer.
In De Schutse kan men naast boeken, cd’s en dvd’s ook een koffiehoek vinden met hapjes en drankjes. Een vrijwilliger van de kinderboerderij is aanwezig om informatie te verstrekken over de kinderboerderij, werving van vrijwilligers,
adopteren van dieren of financieren
van voer of vaccinaties. De Schutse is gevestigd aan De Merodelaan
1 in Uithoorn.

Rommelmarkt
Amicitia

Uithoorn - Zaterdag 5 oktober a.s.
houdt COV Amicitia haar jaarlijkse rommelmarkt in kerkgebouw De
Schutse, naast het winkelcentrum
Zijdelwaard.
Tussen 9.30 en 13.30 uur gaat er
weer van alles over tafel voor een
vriendelijke prijs. Kunt u nog iets
missen voor deze markt? Boeken,
kleding, speelgoed, huishoudelijke
artikelen, dvd’s en cd’s zijn van harte welkom. Voor meubels e.d. is er
helaas geen plaats. Graag een telefoontje naar Anita van den Bosch,
563879 of Greet Bijlsma, 567257.

ren en voor iedereen beschikbaar te
stellen en daarmee een zo volledig
mogelijke weergave van de historie
van Uithoorn te geven. Deze beeldbank geeft nu al een prachtig inzicht in het leven van het Uithoorn in
de 20e eeuw. Een verzameling voor
iedereen en (hopelijk) door iedereen. Een interactieve website waar
ook u als individu, als bedrijf, of als
vereniging een bijdrage kunt leveren.
Heeft u foto’s die op de website passen, wilt u als vereniging/ of als echt
Uithoorns bedrijf met uw geschiedenis vermeld worden op deze website, stuur een mail naar info@degeschiedenisvanuithoorn.nl.
De
website is een initiatief van de fotografe/kunstschilder Louise Prins,
auteur van diverse lokale historische
fotoboeken. (www.louiseprins.nl).
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Ondanks de regen
een geslaagde streekmarkt
voor de eerste keer aanwezig was
op de Streekmarkt. Plaatselijke ondernemers boden informatie over
energiebesparing, door onder andere zonnepanelen en vloerisolatie.
De IVN en Groengroep informeerden de bezoekers over de natuur.
Zanger Wim Niesten zorgde voor
gezellige muziek, Patricia Landman
gaf een spectaculaire demonstratie Raku-stoken (keramiek). Kinderboerderij de Olievaar had een leuke
stand met (nep)cavia’s en reed na-

tuurlijk met het paard en wagen de
kinderen rond.
Tot halverwege de middag was de
streekmarkt gezellig druk, daarna gooide regen en wind wat roet
in het eten. Veel standhouders hielden tot het einde vol, maar sommigen hielden het al eerder voor gezien, omdat hun materiaal kletsnat
werd of wegwaaide, of er echt geen
klanten meer kwamen.
Volgend jaar de zesde Streekmarkt,
hopelijk met beter weer!

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Krakeend
Uithoorn - De vijfde Uithoornse
Streekmarkt was weer erg leuk. Er
was een interessante variatie aan
aanbod: van boerenkaas en honing tot schapenwol en keramiek,
bier, vruchtensap, vis, worst en crepes. Taarten, cadeauartikelen, druivenplantjes voor in de tuin en viooltjes in bakjes. En natuurlijk de ijskar

van Cadore. Het weer werkte niet
erg mee aan de ijsverkoop, maar
iedereen was het er over eens, het
ijs was heerlijk. Er was ook ruimte
voor informatie. Het diabetesfonds
was aanwezig om collectanten te
werven. De ANBO heeft een aantal
nieuwe leden kunnen werven. Dat
gold ook voor de Fietsersbond, die

Aanstaande zaterdag 21 september van 08.30 tot 12.00 uur:

Buurtontbijt op terras van dorpshuis
De Kwakel - Na het succes van vorig jaar organiseert Buurtbeheer De
Kwakel wederom een buurtontbijt
voor het Dorpshuis De Quakel.
Op Nationale Burendag - een initiatief van het Oranjefonds – wordt dit
buurtontbijt gehouden.
Het is gewoon een gezellig ontbijt
waarbij iedereen mag aanschuiven:
koffie, thee, broodjes en allerlei lekkernijen staan voor u klaar. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
Bij het buurtontbijt kunt u ook ideeen of vragen neerleggen bij de leden van Buurtbeheer De Kwakel. En
mocht je willen aansluiten bij Buurtbeheer De Kwakel, dan kan dat,
want ze zijn op zoek naar nieuwe leden die leuke dingen willen organiseren, en mee willen denken over
de leefbaarheid en veiligheid in De
Kwakel.

Mensen hebben wat met eenden. Op allerlei manieren worden ze opgevoerd. Als strip- of
tekenfilmfiguur, de witte Donald Duck of de zwarte Daffy Duck, eenden met menselijke trekjes. Of als bijnaam voor
een auto, het lelijk eendje. En
pas nog las ik in de Volkskrant
een artikel over absurdistische
humor van Ronald Snijders. Hij
heeft het over een Moseseend,
een eend die niet kan zwemmen omdat het water steeds opzij gaat. Als kind was de eend
één van de eerste vogels die je
ging voeren. Wilde eenden die
uit je hand aten. Hoezo wilde
eenden? Als onderscheid met
de tamme witte eend, waarvan
hij de stamhouder is? Natuurlijk er zijn nog veel wilde eenden die echt wild zijn, maar er
zijn nog soorten die nog allemaal afstand tot de mens houden. Toch maar eens een andere
naam voor de wilde eend gaan
gebruiken. Niet zo moeilijk want
er zijn andere namen voor geweest zoals ringeend.
Een nog echt wilde eend is de
krakeend. De krakeenden doen
het goed. Hun aantal is explosief gestegen. Ooit een schaarse broedvogel maar nu zijn er al
ongeveer 10.000 broedparen in
ons land. Bij ons te zien in de
Waverhoek, de Groene Jonker,
de Botshol en de Vinkeveense Plassen. En ook in de poelen die zijn aangelegd tijdens de

uitbreiding van de A2. De krakeend zit graag op water met een
rijke onderwatervegetatie om
te grondelen, maar zij slobberen ook het voedsel van de oppervlakte. Met een ruige soortenrijke oever is het helemaal
goed, want dan kan het nest
goed verborgen gemaakt worden. De krakeend is iets kleiner en slanker dan de wilde
eend. Het vrouwtje van de krakeend lijkt veel op de wilde eend
en kwaakt bijna net zo, alleen
wat hoger. De woerd maakt een
laag, kort, nasaal knorrend geluid dat lijkt op krak. Tijdens de
balts kan hij een fluitend geluid
maken. De krakeend heeft in tegenstelling tot de wilde eend
een witte spiegel. (De spiegel
zit op de achterrand van de bovenvleugel.) De woerd is in de
zomer wat makkelijker te herkennen aan de bruine kop, het
zwarte achterlichaam met een
lichtbruine staart en het voor de
rest grijze lichaam met een zeer
fijne tekening. Maar tijdens de
eclips (wanneer het mannetje
kort zijn winterkleed draagt) lijkt
hij op het vrouwtje.
In de winter zoeken veel krakeenden het zuiden op, maar er
zijn er ook die, zolang het kan,
hier op het grotere water blijven,
vaak in gezelschap van andere
watervogels.
BertF akkeldij,
IVN-natuurgids

Heb je vragen over het buurtontbijt
of wil je aansluiten bij Buurtbeheer
De Kwakel, stuur dan een mail naar
johanenpetra@online.nl.

Ontwerp Waterlijn klaar voor uitvoering

Impressie hoe de Waterlijn eruit zal gaan zien. De evenementensteiger ligt op de plaats waar tegenover de cultuurcluster is gepland. Die is daar in ‘blokvorm’ alvast ingetekend.
Uithoorn - Het college van burgemeester en wethouders heeft het
definitieve ontwerp voor de Waterlijn langs de Amstel vastgesteld. In
woord en beeld is beschreven hoe
het gebied er uit gaat zien.

den onherroepelijk uitlopen! De gemeente werkt in de uitvoering samen met Ontwikkelcombinatie Hart
aan de Amstel, onderdeel van Van
Wijnen Projectontwikkeling West BV
uit Dordrecht.

IJs en weder dienende wordt in januari 2014 begonnen met de uitvoering. De bedoeling is klaar te zijn
vóór de opening van het vaarseizoen. Dat is op 15 april. Volgens ingewijden moet men er dan wel hard
aan trekken om deze datum te halen. Vooral als er strenge winterse
perioden hun intrede doen kan je
erop wachten dat de werkzaamhe-

Het Marktplein en de Wilhelminakade worden samen een levendige
boulevard met horeca en waterrecreatie. Langs het water met nieuwe steigers kan gewandeld worden op een verhoogde promenade
met bomen, bankjes en bijzondere verlichting. Terrassen liggen zoveel mogelijk langs het water en ter
hoogte van de gevels van de hore-

cagelegenheden. In het tussenliggende gebied komt een smalle rijbaan voor fietsers waarover ook bevoorradingsverkeer en hulpdiensten
kunnen rijden. De Waterlijn krijgt
drie havens: een jachthaven bij de
Thamerkerk, een uitgebreide passantenhaven tussen het oude gemeentehuis en de busbrug en een
boodschappensteiger bij de Schans.
Bij de passantenhaven komen ook
voorzieningen als ondergrondse
vuilcontainers en elektra.
Verkeer en parkeren
Om de Waterlijn een mooi verblijfsgebied te laten worden, verdwijnen

de parkeerplaatsen. Deze worden
ruimschoots teruggebracht in de directe omgeving, onder meer bij het
Piet de Kruifviaduct. Eerder zijn al
extra tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd bij de Prinses Irenelaan die
straks in definitieve versie bij de
ontwikkeling van het Amstelplein (!)
worden gevoegd.
Het college heeft ook besloten een
aantal verkeersmaatregelen te nemen, onder meer eenrichtingverkeer en autovrij maken van het
Marktplein en een deel van de Wilhelminakade. De verkeersbesluiten
hiervoor gaan dit najaar in de inspraak. Daarnaast gaat de gemeente in de Oranjebuurt samen met de
bewoners en ondernemers onderzoeken óf, en zo ja hóe, een blauwe
zone gewenst is, mede om het parkeren voor bewoners blijvend mogelijk te maken.
Over het concept-ontwerp voor
de Waterlijn is diverse malen gesproken met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en watersporters. Het ontwerp is daardoor verschillende keren aangepast
en verbeterd. Het concept-ontwerp
voor de inrichting van de openbare ruimte heeft ook formeel ter inzage gelegen. Inspraakreacties zijn
waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Het college heeft bij
de vaststelling van het ontwerp het
inspraakverslag voor kennisgeving
aangenomen.
Tijdens het informerend debat van
de gemeenteraad op donderdagavond 12 september werden door
enkele raadsleden nog wat vragen
gesteld waarop wethouder Verheijen een afdoende antwoord gaf.
Er was geen reden tot een vervolg in
het politiek debat op 26 september,
waardoor het op de lijst ‘stemmingen’ is geplaatst. Dit houdt in dat
het ontwerp door de raad zo goed
als zeker wordt goedgekeurd.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Cursus EHBO in De Kwakel
De Kwakel - Weet u wat u moet
doen bij een ongeval? Bij klein letsel
in en om het huis? Misschien heeft
u (kleine) kinderen, helpt u vaak op
school of bij de sportvereniging?
Dan is het altijd prettig om te weten
hoe u moet handelen in geval van
nood! Maar… geen nood! Op maandag 21 oktober start EHBO-vereniging St. Vincentius een nieuw cursus in De Kwakel.
In 14 maandagavonden van 20.00
tot 22.00 uur worden u, bij sportvereniging KDO, de fijne kneepjes van
de EHBO bijgebracht. Hierbij leert u
o.a. verbandleer, reanimeren en het
toepassen van een AED: iets wat de

laatste tijd steeds actueler wordt!
De cursus wordt afgesloten met een
erkend diploma. Dus aarzel niet en
geef u op voor deze leerzame, maar
zeker ook gezellige avonden!
De kosten van de cursus zijn 175,euro, inclusief cursusmateriaal.
Heeft u een aanvullende ziektekostenverzekering, dan vergoedt uw
verzekeringsmaatschappij vaak een
deel!
Lijkt het u zinvol en leuk om deze cursus te gaan volgen?
Mail dan naar: mariska.ehbodekwakel@gmail.com
of
naar
EHBO.st.Vincentius@hotmail.com.
Bellen kan natuurlijk ook: Mariska
v.d. Veer, 06-52333445.

Dialezing NVVH Vrouwennetwerk
Uithoorn - Op maandagmiddag 30
september om 14.00 uur is er een
dialezing bij NVVH Vrouwennetwerk in de Schutse aan De Merodelaan in Uithoorn met het onderwerp
Aardbevingen en Tsunami’s door de
heer G. Houtgast.
Het uitgangspunt van de lezing is
de taak van de afdeling Seismologie

binnen het KNMI. Inmiddels zijn er
meer dan twintig waarnemingspunten in Nederland, en door deze stations worden, verspreid over de wereld, 1200 bevingen opgetekend. Ingegaan zal worden op de oorzaken
en de voorspelbaarheid van aardbevingen, en de gevolgen daarvan o.a.
tsunami’s.
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Jordy Keimes (33) lijsttrekker CDA
Uithoorn/De Kwakel - De huidige fractievoorzitter Jordy Keimes is
door het CDA bestuur van de afdeling Uithoorn/De Kwakel aangewezen als beoogd lijsttrekker bij de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Keimes is in totaal al 10 jaar
actief voor het CDA in de gemeente Uithoorn. Sinds 2006 is hij raadslid en inmiddels ook al weer vier jaar
fractievoorzitter. Jordy is 33 jaar, geboren in Amsterdam en sinds 2003,
inmiddels samen met zijn vriendin,
woonachtig in Uithoorn. Na zijn opleiding heeft Jordy gewerkt in het
bank- en verzekeringswezen. In
2007 is hij in navolging van zijn vader gestart als zelfstandig ondernemer in de autobranche.
Zijn motto in de afgelopen vier jaar:
politiek dichter bij de inwoners én
ondernemers en inwoners van Uithoorn en De Kwakel brengen. Hij realiseert zich als geen ander dat het
belangrijk is om in deze tijd waarin
het economisch minder gaat samen
de schouders eronder te zetten.
Speerpunten
Voor de komende raadsperiode

heeft Jordy Keimes genoeg speerpunten. Hij vindt dat lokale belastingen niet omhoog mogen, ook al
verkeert de gemeente in financieel zwaar weer. Daarnaast legt hij
de prioriteit bij een bruisend dorpscentrum en voor de gehele gemeente vindt hij het belangrijk dat
het er prettig wonen is voor iedereen in een schone, groene, veilige
wijk, waarbij er respect is voor elkaar. Voor mensen die erop zijn aangewezen, moet er in Uithoorn en De
Kwakel een goed zorgaanbod zijn
waarbij het geld terechtkomt bij de
mensen op de werkvloer en niet opgeslurpt wordt door duur management en grote kantoren.
Op vrijdag 27 september a.s. is hij
vanaf 20.30 uur aanwezig in Sjiek
aan de Amstel voor een kennismaking en om in gesprek te gaan over
wat u belangrijk vindt in Uithoorn en
De Kwakel.
Tijdens de ledenvergadering later
dit jaar zal Jordy Keimes officieel
worden voorgedragen aan de CDA
leden waarna deze eerste plek en
de overige op de kieslijst officieel
wordt goedgekeurd.

Wijksteunpunt
Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1
1422 DT Uithoorn
0297 - 567209

BINGO-MIDDAGEN
Op vrijdag 20 september, aanvang 13.30 uur, vindt er een zomerbingo plaats in Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof. Op woensdag 25 september, aanvang 13.30 uur, vindt er een bingo plaats
in ‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59 Uithoorn. U kunt op
beide bingo-middagen praktische en gezellige prijzen en een salonbon winnen.
Zorgsamen sponsort de boodschappentas.

BUDGETCOACH OP DINSDAG 24 SEPTEMBER
Informatiemiddag m.m.v. de budgetcoach: dinsdag 24 september,
aanvang 14.00 uur. Bewindvoerder Ruud van Loeffen is aanwezig
om u te informeren over bewindvoering en schuldhulpverlening.
U kunt zich aanmelden op maandag en woensdagochtend van
09.00-12.00 uur op 0297-567209

ACTIVITEITEN IN ‘T BUURTNEST

Gemeente Uithoorn doet mee met landelijke
Burgernetcampagne

(Arthur van Schendellaan 59). Aanmelden kan via: 0297 - 567209.
KOERSBALLEN Iedere dinsdag, 13.30 - 15.30 uur,
kosten 57,50 euro voor 36 keer
GYMNASTIEK
Vanaf woensdag 4 september, 10.00 - 11.00 uur,
kosten 80 euro voor 36 lessen

Burgemeester
Dagmar Oudshoorn:
‘Samen houden we de buurt veilig’

BURENDAG

Uithoorn/De Kwakel - Op 6
september is de landelijke campagne ‘Meld je aan voor Burgernet’ van start gegaan. Ook gemeente Uithoorn doet mee. Burgemeester Dagmar Oudshoorn
roept alle inwoners van Uithoorn
en De Kwakel op zich nu aan te
melden op www.burgernet.nl.
“Samen kunnen we de gemeente nóg veiliger maken. Want hoe
meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat inbrekers worden
opgepakt en vermiste personen
worden teruggevonden.”
Burgernet werkt heel eenvoudig.

KOFFIE/THEE MET GEBAK

Na een melding van een inbraak,
tasjesroof of een vermist kind,
kan de politie een Burgernetactie
starten. Burgernetdeelnemers in
de buurt ontvangen een spraakof sms-bericht met het verzoek uit
te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk is omschreven.
Wie informatie heeft, kan met het
Burgernetnummer
0800-0011
gratis bellen met de meldkamer.
Die informatie speelt de meldkamer direct door naar de politie. Op dit moment wordt al 1 op
de 10 Burgernetacties dankzij tips
van Burgernetdeelnemers opge-

lost. “Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties
we met succes kunnen afsluiten.
Want samen zien we méér,” vertelt burgemeester Dagmar Oudshoorn. “Op dit moment hebben
we in de gemeente Uithoorn al
bijna 1500 Burgernetdeelnemers.
Ik wil dat dit aantal flink toeneemt
tijdens de campagne, om onze
buurten nóg veiliger te maken.”
Heeft u zich nog niet aangemeld?
Ga dan vandaag nog naar de site www.burgernet.nl om u te registreren.

Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1 Uithoorn

Vanaf 9.30 uur

LIVE MUZIEK
Om 10.15 uur officiële opening

BEAUTY SALON
11.30 uur optreden van koor:

”DENK AAN DE BUREN”
WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL

AKU pupillen naar competitiefinale

UWTC rijders doen goede
zaken in Schagen
Uithoorn - De BMX rijders van
UWTC hebben afgelopen zondag
15 september ondanks wat valpartijen in de finale mooie punten behaald tijdens de 4e wedstrijd van de
Noord Holland Cup in Schagen.
Na een week met veel regen wisten
heel wat UWTC rijders op de BMX
baan van FCV Schagen bij mooi
weer goede punten te rijden.
Helaas was de UWTC afvaardiging
deze wedstrijd wat kleiner dan gebruikelijk. Een aantal UWTC rijders
waren niet aanwezig omdat er zaterdag ook al een wedstrijd was gereden in Zolder, België.
De eerste manche begon wat later dan gepland omdat de geluidsinstallatie te laat arriveerde en nog
opgebouwd moest worden. Door
de haast waarschijnlijk ook de microfoon vergeten dus de toeschouwers konden pas aan het eind van
de tweede manche genieten van het
altijd leuke en gezellige commentaar.
Na de drie eerste manches werden
er nog 3 herkansingsrondes gereden en daarna 6 halve finales.
Bo Versteeg startte in de B finale klasse boys07/girls08 als laatste
maar reed zich knap naar de eerste
plaats.
In de A finale Boys08/girls09 kwamen helaas 2 UWTC’ers ten val.
Jessy Soede en Joel Rijneker stap-

ten gelukkig wel weer op de fiets
maar finishten hierdoor helaas als
7e en 8e. Jammer voor Joel want in
Bussum had hij nog een mooie 3e
plaats. Alec van der Mast deed het
in deze klasse erg goed en wist de
eerste plaats in te nemen.
Ook Jesse Versteeg (Boys 11/
girls12) en Damian van de Beek
(Boys14/girls15) kwamen in de finale ten val maar wisten toch ook
weer op te stappen.
De finale Boys12/girls13 zag er voor
UWTC goed uit! De eerste 4 plaatsen in de A finale werden bezet door
de groene shirtjes uit Uithoorn.
De volgende mooie plaatsen
werden door de UWTC rijders
behaald:
Boys8/girls9 : Alec van der Mast 1e,
Jordi Maijenburg 3e
Boys09/girls10: Brian Worm 1e,
Rens Grömmel 3e
Boys10/girls11 : Jens van Diemen 3e
Boys12/girls13 : Maarten van der
Mast 1e, Brian Boomkens 2e, Jimmy
van Woerkom 3e
Boys13/girls14 : Kevin Boomkens 2e
Boys14/girls15 : Jordy Twaalfhoven
3e
Boys15/16/girls16 : Mats de Bruin
1e, Roberto Blom 2e
Boys17+/girls17: Mike Veenhof 3e
Cruisers : Roberto Blom 1e, Gaby
Paans 3e.

Uithoorn - Dankzij goede resultaten in de voorgaande pupillencompetities waren de jongens C van
AKU geplaatst voor de pupillencompetitie finale bij AV Edam. Een
hele prestatie! Helaas mochten er
maar vijf van de acht jongens meedoen, dit werden Vasco Overes, Stefan de Waal, Mick Tiemessen, Aiden
Richard en Maurick Weijs.
De spannende finaledag begon met
een defilé, de jongens en hun trainster liepen met de vlag een rondje
over de baan, heel officieel. Daarna begon al snel de echte wedstrijd,
met als eerste onderdeel de estafette. Stefan had een snelle start, gevolgd door een wissel met Maurick.
Maurick had een goede wissel met
Mick. Helaas ging de laatste wissel, van Mick en Vasco, iets minder goed maar Vasco wist de schade goed in te halen als snelle laatste
loper. De jongens werden 4e met de
4 keer 40 meter estafette in een tijd
van 29.51 seconde!

Na de estafette volgde het balwerpen, waar een aantal nieuwe persoonlijke records neergezet werden.
Halverwege het balwerpen begon
het helaas te stortregenen en dit
bleef de rest van de dag zo. Gelukkig was de AKU-tent mee en konden de jongens tussen de onderdelen door lekker droog in de tent zitten (de ouders pasten er niet meer
bij, dus die mochten buiten wachten).
De laatste twee onderdelen van de
dag waren sprint en verspringen.
Het regende en waaide hard, geen
ideale omstandigheden voor deze
onderdelen. Gelukkig bleven de bikkels heel vrolijk en enthousiast en
hebben ze ondanks de omstandigheden goede prestaties neergezet.
Ondanks het slechte weer hebben
de jongens heel goed gepresteerd!
Met de ploeg zijn ze 5e geworden.
Kortom, een hele leuke en geslaagde dag!

Qui Vive Dames 1 treft
haar gelijke in VVV
De Kwakel - Na een eerste succesvolle gewonnen wedstrijd tegen Hilversum vorige week, speelde Qui Vive Dames 1 afgelopen weekend tegen de dames van VVV. Dit team
was het afgelopen gedegradeerd
uit de eerste klasse. Het werd een
spannende – soms wat onrustige –
wedstrijd waarbij de teams duidelijk
aan elkaar gewaagd waren. De uitslag weerspiegelde dit: 2-2. Qui Vive begon fel en durfde tegen een
sterk verdedigend VVV hoog te spelen, waardoor de ruimtes klein waren. Ondanks de druk die Qui Vive
uitoefende konden ze niet tot scoren komen. Bij incidentele uitvallen van VVV reageerde de verdediging van Qui Vive sterk. Op slag van
rust kreeg Qui Vive haar eerste en
enige strafcorner van de wedstrijd
die door Barbara Schmidt schitterend half hoog in het net werd gepusht. Na kort protest van VVV gaf
scheidsrechter gedecideerd aan dat
het een terecht doelpunt was. Direct na rust zette Willemijn de Bruin
met een mooie rush Sarah de Vos
vrij voor de keeper. Helaas sloeg

zij naast en ook de rebound wilde
er niet in. Daarna speelde VVV een
sterke fase. Een strafcorner in de
40e minuut werd goed afgeweerd
door Moon Zethoven, maar de rebound werd uiteindelijk onder de
keeper doorgeschoven. Direct daarna ging VVV weer in de aanval. Hun
schot op doel werd door een verdediger met de voet op de doellijn gestopt. VVV kreeg een strafbal toegewezen die ze ook benutten. Qui
Vive liet zich niet uit het veld slaan
en voerde de druk op met diverse
aanvallen. Bij een aanval in de 50e
minuut over rechts door Maxime
de Haan, werd de bal bij de tweede paal ingetikt door Willemijn de
Bruin. Qui Vive ging daarna op zoek
naar meer, maar een aantal mooi
gecreëerde kansen werden iets te
gehaast afgerond waardoor ze niet
leidden tot het bevrijdende winnende doelpunt. Coach Sven Helwes
na afloop van de wedstrijd: ‘Het is
jammer dat het niet lukte, maar we
mogen tevreden zijn. VVV was een
sterke tegenstander. We speelden
goed en hadden de meeste kansen.’

Nieuw in Uithoorn:
Fitnessclub Enjoy Fit
Uithoorn - Op 28 september
2013 opent in Uithoorn een nieuwe fitnessclub genaamd Enjoy Fit
(www. enjoyfit.nl) haar deuren. Deze fitnessclub is gevestigd aan
de Wiegerbruinlaan 8. In de week
vóór 28 september zullen de deuren al opengaan om kennis te maken, proeftrainingen te volgen en
gewoon een lekker kopje koffie te
drinken ter kennismaking. Enjoy Fit
is een nieuw concept voor fitnessclubs om tegemoet te komen aan
de veranderingen in de markt. Enjoy

Fit maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en professionele begeleiding tegen concurrerende prijzen. De club is laagdrempelig en wil
toegankelijk zijn voor iedereen: van
topsporters tot mensen met gezondheidsklachten, van duursporters tot
mensen die aan het revalideren zijn.
Enjoy Fit werkt samen met fysiotherapeuten en diëtisten om iedereen
begeleiding op maat te kunnen bieden, zij zijn niet bang voor innovatie en luisteren graag naar de klant.
Zij zien je graag bij hen op de vloer!

Tachtig jaar muzikant en
vijfenzestig jaar lid
Uithoorn - Aanstaande zaterdag
21 september wordt een speciale
dag voor Theo Groot sr. Op die dag
wordt hij namelijk door Muziekvereniging KnA in het zonnetje gezet
vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap
en het feit dat hij dit jaar ook 80 jaar
muzikant is! Theo Groot zal door het
bestuur van de muziekvereniging in
het zonnetje gezet worden, evenals
twee andere jubilarissen, te weten
Pauline Visser en Cor Visser. Zij zijn
beiden 40 jaar lid van Muziekvereniging KnA.
Alle drie jubilarissen spelen nog
steeds iedere dinsdagavond actief
mee in het Harmonieorkest van de
muziekvereniging.
KnA nodigt iedereen uit om de ju-

bilarissen te komen huldigen op de
feestavond aanstaande zaterdag.
Vanaf 20.00 uur kunnen geïnteresseerden hen komen feliciteren. Gezien de enorme staat van dienst van
Pauline en Cor, en met name die van
‘Ome Theo’, zoals Theo Groot liefkozend wordt genoemd door de medemuzikanten, wordt een flinke opkomst verwacht.
Theo Groot sr. is vele jaren bestuurslid en voorzitter van KnA geweest. Daarnaast heeft hij heel veel
muzikanten in Uithoorn leren muziek spelen. Een markante man,
muzikant en Uithoornaar waar volgende week meer aandacht aan zal
worden besteed in een uitgebreid
interview.
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Alex Muller matchwinnaar
voor Legmeervogels

Dick Voorn weer even
terug in De Kwakel

Uithoorn - Met zijn treffer in de
34ste minuut in de 1ste helft heeft
Alex Muller er mede voor gezorgd
dat Legmeervogels de 3 punten mee
heeft kunnen nemen naar Uithoorn
en heeft Legmeervogels zich samen
met United/DAVO, Hoofddorp, VVZA voorlopig heeft gevestigd aan de
kop in de 2e klasse B.
Legmeervogels speelden tegen
Blauw Wit een goede wedstrijd. Eigenlijk pas in de 35ste minuut in de
eerste helft is er een klein kansje
te noteren voor de thuisclub. Maar
de inzet wordt door Joey v.d. Wal
onschadelijk gemaakt. Daarvoor
waren Jordy de Groot en Laures
v.d.Greft en Alex Muller al dicht bij
de openingstreffer geweest. Maar
vrijstaand voor de doelman van de
thuisclub is hun inzet te zacht om
deze doelman te verschalken. In de
35ste minuut is het dan toch raak,
een vrije trap genomen door Alex
Muller wordt door niemand aangeraakt en de bal verdwijnt tot vreugde van alles wat Legmeervogels een
goed hart toedraagt in het doel en is
de 0-1 een feit.
Binnen 15 minuten in de 2e helft
schept Legmeervogels weer een
aantal kansen maar ook nu is de in-

De Kwakel - Voormalig assistenttrainer van het Nederlands elftal
Dick Voorn komt, samen met z`n
broer Jan, volgende week naar De
Kwakel. Donderdag 19 september
komt hij op bezoek bij KDO en vrijdag gaat hij naar het dorpshuis. Op
uitnodiging van z`n oude buurjongen Ben Plasmeijer geeft hij donderdagavond om 19.30 uur een trainingsclinic aan de zondagselectie van KDO en na afloop in de 2e
kantine een samenvatting van zijn
kleurrijke en succesvolle voetballoopbaan.
De dag erna, vrijdag 20 september, is hij samen met z`n broer Jan
te gast bij de nostalgische avond
van Stichting De Kwakel Toen en
Nu in het dorpshuis. Op beide avonden bent u van harte welkom. Voor
het bijwonen van de nostalgische
avond kunt u kaarten kopen bij Dirk
Plasmeijer, Orchideelaan 45, 0297563335, dp@de-kwakel.com.
De familie Voorn woonde aan de
Boterdijk en Dick (Coocky) werd
hier 65 jaar geleden geboren als 3e
zoon van de Kwakelse kolenboer
Dorus Voorn. Deze overleed op 42
jarige leeftijd toen Dick 5 jaar was.
Later leerde zijn moeder een nieuwe
man kennen en de familie verhuisde
naar Maastricht. Z`n oudste broer
Jan, die toen 16 jaar was, kwam nog
regelmatig naar De Kwakel. Gezien
z`n jonge leeftijd heeft Dick nooit
voor KDO gevoetbald, z`n broers
Co, Jan en z’n vader wel. In Limburg bleek dat hij een begenadigd
voetbaltalent was en heeft hij o.a. bij
MVV gespeeld, maar het bekendst
is hij geworden als trainer. Zijn carrière kwam vooral in de picture als

zet te zwak om de doelman van de
thuisclub erg te verontrusten. Al de
schoten op zijn doel worden met gemak gepareerd. De thuisclub probeert de aanvallen meer en meer via
de vleugels te laten verlopen maar
Dennis Rijbeek en Jordi (met een i
en niet met een y) Holt zijn hun directe tegenstanders telkens de baas
waardoor er vanaf de vleugels weinig gevaar is te duchten. Dan maar
door het midden. Maar ook daar
is voor de thuisclub weinig te halen. Rowan Hogenboom, Sebastiaan van Dijke en Alex Muller moeten veel werk verzetten maar hebben daar wel succes mee. Mocht
de thuisclub er tussendoor glippen
dan was daar toch nog Stefan van
Grieken en Mitchell Verschut om
er voor te zorgen dat men niet te
dicht in de buurt komt van doelman
Joey v.d. Wal. Toch is het vreemd dat
de Vogels zich wat lieten inzakken
in de laatste 10 minuten waardoor
Blauw Wit wel veel in balbezit komt
maar niet gevaarlijk wordt. Dan, na
ruim 95 minuten spelen maakt de
scheidsrechter een eind aan het duel en is de 1ste overwinning in de 2e
klasse een feit. Blauw Wit Amsterdam-Legmeervogels 0-1.

BVK terug van zomerreces
De Kwakel - Op donderdag 5 september trapten de bridgers van
Bridge Vereniging De Kwakel in het
dorpshuis af voor het seizoen 20132014 met de eerste ronde van de
laddercompetitie.
De uitslag van de eerste avond was
bepalend voor de indeling van de 3
lijnen waar op 12 september mee
werd gestart nadat een ultrakorte
jaarvergadering had plaatsgevonden. 35 paren hadden de weg naar
het dorpshuis gevonden en dat leidde tot 2 lijnen van 12 paren en 1 van
11, waardoor in de B lijn helaas een
‘stilzit’ zat.
A lijn:
In de A lijn was er direct al een verrassing, want bij het oplezen van de
uitslag waren Toos Boerlage en Annie Lauwers de laatsten die door
soepel leidende (maar minder soepel lopende) wedstrijdleider Cor
werden genoemd en dat hield dus
in dat zij deze avond 1e waren geworden met een score van 56,67%.
Houd dit paar dit jaar in de gaten!
De 2e plaats was voor Francis Terra met invalster Jannie Streng, die
56,25% bijeenkaartten en Huub
en Marianne Kamp, die een gelegenheidsbridgepaar vormden completeerden de top 3 met precies
55%.
Na een sterke 1e avond met bijna
61% finishten Atie en Wan Overwater deze keer als 12e, maar hun
gemiddelde blijft nog net boven de
50%.
B lijn:
In de B lijn was de hoofdprijs voor
Jannie en Nico Koning, bekend om
hun wispelturige scores. Deze week
legden zij een keurige 57,55% op de
mat en daarmee bleven zij Greet de
Jong en Roel Knaap iets meer dan

1% voor (2e dus met 56,51%).
Met 55,73% gaven Kitty en Huub
van Beem er blijk van dat zij het
bridgen nog niet verleerd zijn. Die
score was goed voor de 3e plaats.
Waar in de beide andere lijnen sprake was van een redelijk gelijkmatig scoreverloop zagen we in deze
lijn een groep van 5 paren met een
score tussen 57,55% en 54% en een
groep van 6 paren met een score
tussen 46,25% en 40,63%, een gat
dus van bijna 9% tussen de nummers 5 en 6.
Die 40,63% was voor Mayke Dekker
en Corrie van der Peet.
C lijn:
In de C lijn vinden we de topscore van de avond en die was voor
Bep Verleun en Ria van Zuylen
met 67,5%. Met exact 10% minder,
maar dus nog altijd met een alleszins fraaie 57,50% eisten Wim Maarschalk en Henk Poll de 2e plaats op.
Jose Moller en Yvonne Koestal lieten een score van 55,42% optekenen, wat hen de laatste podiumplaats opleverde.
Na 2 speelronden vertoont de totaalranglijst nog een wat ongebruikelijke aanblik. Diverse paren die je
‘normaal’ in de C lijn of laag in de B
lijn aantreft komen we nu bovenin
tegen en andersom zien we ‘A’ paren in de onderste regionen. Dat
heeft ook te maken met de afwezigheid van diverse paren, waardoor
een wat vertekend beeld ontstaat.
Dat zal in de komende weken ongetwijfeld ‘genormaliseerd’ worden.
Aan de kop van die totaalranglijst
staan thans 2 paren met exact hetzelfde gemiddelde van 60,07% en
dat zijn de paren Margo ZuidemaFrancis Terra en Rees en Gerard van
de Post.

Piet winnaar laatste seizoensvlucht P.V. Rond de Amstel
Regio - De duivenliefhebbers van
PV Rond de Amstel hebben afgelopen zondag hun laatste vlucht
van het seizoen gehad. Dit was de
5e vlucht van de natourcompetitie.
Omdat het weer zaterdag zo slecht
was konden de duiven niet gelost
worden dus werden ze zondagmorgen om 09:00 uur bij zuidwestenwind gelost in het Belgische Nijvel.
Het werd uiteindelijk Piet van Schaik
uit Uithoorn die deze laatste vlucht
met de bloemen naar huis ging. De
‘31’ landde om 11:14 uur op zijn
hok en had gevlogen met een snelheid van ruim 83 km. p/uur. In Rayon F viel de uitslag van de leden uit
hun regio niet mee. Zo hadden ze
niet één duif bij de eerste honderd
hetgeen dit seizoen nog niet eerder voorgekomen was. Desalniettemin voor Piet een mooie uitslag terwijl de rest van de leden er het komend half jaar alles aan zal doen om
het volgende seizoen weer hun bes-

Jan Bartels pakt 1e plaats
De Kwakel - De eerste ronde van
damclub Kunst & Genoegen begint altijd met bekerwedstrijden, zes
wedstrijden stonden deze avond op
het programma. De loting leverde
verrassende koppels op, Wim tegen
Wim, Piet tegen Piet en de gebroeders Harte tegenover elkaar. Ook
Jan Bartels en Bert van Wermeskerken troffen elkaar, Bert schoot
echter al snel een bok en Jan kon
als eerste de winst opstrijken en de
koppositie bij de beker. Kees Harte
had blijkbaar de kermis nog in zijn
hoofd, hij gaf zomaar twee rondjes
aan zijn broer Jos. Met deze twee
schijven winst kreeg Jos meteen de
hand van broer Kees. De kampioen
van de Vrouwenakker, Leo Hoogervorst, kreeg het elektronisch monster Theodoor te verduren. De batterijen van de damcomputer waren beter opgeladen dan die van de

nestor van de club, Leo al meer dan
60 jaar lid! Theodoor had geen medelijden en stuurde Leo met een nul
naar de Amstel terug. Piet van der
Poel en Piet Terlouw speelden een
mooie gelijkwaardige partij die abrupt een einde kreeg. Piet Terlouw
dacht dat hij een blunder had gemaakt en gaf meteen op aan een
verbouwereerde Piet van der Poel
die de winst nog lang niet zag zitten. De Aalsmeerse dammers kwamen goed uit de startblokken. Gerrit vd Steeg wist kampioen Adrie
Voorn verrassend op remise te houden en Wim Keessen sloeg in de late uurtjes positioneel toe tegen Wim
Konst. De kop is er weer af bij damclub K & G, damliefhebbers zijn altijd elke maandagavond vanaf half
acht welkom in ’t Fort De Kwakel. Inlichtingen bij Adrie Voorn, tel.
0297 568472.

Volledige uitslag:
Piet van Schaik
Leo v.d. Sluis
Hennie Pothuizen
Hans Half
Ron den Boer
Martin Bosse
Theo Vlasman
Darek Jachovski

Uithoorn
Uithoorn
Vinkeveen
Amstelhoek
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Mijdrecht

Opening vernieuwde
en uitgebreide
atletiekbaan AKU
Uithoorn - Gedurende de zomer is er hard gewerkt om de
atletiekbaan van AKU op sportpark de Randhoorn van een
nieuwe toplaag te voorzien en
uit te breiden van 4 naar 6 lanen! Ook zijn er meerdere renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan verschillende atletiekonderdelen, waaronder de
verspringbakken. Het resultaat
mag er zijn! Het is prachtig geworden. Ook het clubhuis ‘het

Klokhuis’ heeft een geweldige
metamorfose ondergaan! Dit is
de AKU aangeboden door Klassewerk interieur & expo. Op 28
september a.s. wordt de atletiekbaan feestelijk geopend. Er
zullen deze dag vele leuke en
sportieve activiteiten zijn. De
officiële en spectaculaire opening heeft plaats om 13.00 uur.
‘s Middags zullen 2 prominente
atleten workshops geven
Dus komt allen kijken!

Jeugdteam kanopolo wint
wederom een wedstrijd
Regio - Het jeugdteam uit De Ronde Venen heeft weer één wedstrijd
gewonnen bij een toernooi in Uithoorn. Het team is nog erg jong en
verliest regelmatig wedstrijden tegen de oudere teams in de competitie. Elke gewonnen partij wordt dan
ook gevierd. Ditmaal werd de winst
behaald tegen een jeugdteam van
Michiel de Ruyter.

Dammen:

te duifje voor te zetten. Tevens willen de duivenliefhebbers van PV
Rond de Amstel weer hun sponsoren langs deze weg hartelijk dank
zeggen, te weten: Bots Diervoeders
Wilnis, Slagerij Heemskerk Uithoorn
en Bloemist Pouw uit De Kwakel.
Nadat alle kruitdampen opgetrokken waren bleek dat Leo van
de Sluis uit Uithoorn het Generaal Kampioenschap op zijn naam
had geschreven, voorwaar een zeer
knappe prestatie van Leo die pas
zes jaar de duivensport beoefent.
Duifkampioen werd de ‘300’ van
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen.

rechterhand en assistent van Bert
van Marwijk bij Fortuna Sittard, Feyenoord en Borrusia Dortmund en
natuurlijk als assistent-bondscoach
op het WK 2010 in Zuid-Afrika en
EK 2012 in Oekraïne en Polen.
De organisatie hoopt op een goede
opkomst bij KDO en in het Dorpshuis, waarbij het voor broer Jan hopelijk een weerzien zal zijn met leeftijdsgenoten uit z`n Kwakelse periode.

Afgelopen zaterdag heeft het team
meegedaan in een toernooi met
jeugdteams en veteranen. De eerste wedstrijd werd tegen de jeugd
van Helmvaarders gespeeld. Tot de
rust kon de ploeg goed bijblijven
en was de stand 1-2. In de 2e helft
nam de tegenstander afstand en
won met 2-6. Daarmee was het verlies stukken kleiner dan in de competitie. Dus eigenlijk een prima resultaat. Tegen beide veteranenteam
zie je dat het team aan ‘body’ mist.
Toch lukte het de kleinste van het
stel om de tegenstander om te du-

wen en deze bijna te laten zwemmen. Wat toch als een ‘flater’ wordt
gezien. Om toch met een goed gevoel het toernooi af te sluiten moest
er wel één keer gewonnen worden.
Dat lukte prima in een wedstrijd tegen de jeugd van Michiel de Ruyter. In een niet spectaculaire wedstrijd, maar vooral door hard werken
en niet willen verliezen, kwam de
ploeg uit De Ronde Venen met 1-0
voor. Het was door prima samenspel
waardoor er een uitstekende scoringskans ontstond.
De tegenstander kwam terug tot
1-1. Daarna was het erg spannend wie er een doelpunt zou scoren. De ingevallen ‘nestor’ van het
team scoorde de beslissende treffer
2-1 en de resterende speeltijd was
slopend van de spanning. Gelukkig
bleef de stand ongewijzigd en kon
het team in elk geval één wedstrijd
winnend afsluiten. Het team werd
uiteindelijk 5e in het toernooi.

Er is genoeg ruimte voor
verbetering bij Space Shuttle
Uithoorn - Zondag speelde badmintonvereniging Space Shuttle
haar eerste wedstrijd van het seizoen, voor het eerst in sporthal De
Meent. Dit jaar wordt de eer van
Space Shuttle verdedigd door twee
teams. Het mixteam werd zondag
vertegenwoordigd door teamcaptain Edwin Schootemeijer, Vincent
van der Sluis, Susan Blaauw en Juna Somers. Vaste speelster Simone
Rossing was er de eerste wedstrijd
nog niet bij. De eerste dubbel werd
gespeeld door Vincent en Edwin en
helaas verloren in drie sets. Susan
en Juna wonnen hun dubbel en
Edwin won zijn single in twee sets.
Ondanks dat ze nog een verlenging
uit haar eerste set sleepte, verloor
Susan jammer genoeg haar single.
Vincent had een sterke tegenstander en verloor zijn partij in twee sets.
Juna verloor haar eerste set nog met
grote cijfers, maar kwam nog goed
terug in de tweede set. Helaas wist

ze haar partij niet te winnen. De
mixpartij van Vincent en Susan verliep hetzelfde als de single van Juna en werd ook verloren. Edwin en
Juna wonnen de eerste set van hun
mix met verlenging, maar hadden
geen moeite met hun tegenstander
in de tweede set.
Uiteindelijk werd de wedstrijd verloren met 3-5.
Het herenteam bestaat uit Henny Sahetapy, Cees Rijneveld, Eric
Loogman en invaller Rob Koopen en
moest aantreden tegen Poona. Vaste speler Mathe Jonkergouw was er
nog niet bij.
De heren hadden een behoorlijke
last van opstartproblemen want gedurende de hele wedstrijd werd er
geen enkele set gewonnen. Afgezien van een paar verlengingen was
er geen sprake van enige spanning.
Met een eindstand van 0-8 is er dus
genoeg ruimte voor verbetering in
het komende seizoen.

Ladder op, ladder af bij
BV De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 11
september werd bij bridgevereniging De Legmeer de tweede ronde
van de laddercompetitie gespeeld.
De strijd om de IMP’s (International Match Points) leverde weer een
aantal interessante uitslagen op. De
gehanteerde Butlertelling vereist
een andere strategie bij het bieden
en afspelen en dat leidde tot verrassende sprongen op de bridgeladder.
Het verschil tussen de nummers
1 en 38 bedroeg maar liefst 133
punten. Glorieuze winnaars van de
avond werden Heleen en Mees van
der Roest met 75 punten. Zij werden
op afstand gevolgd door Lijnie Timmer en Rita Vromen met 66 punten.
De paren Floor en Theo Janssen, 47
punten, Wies Gloudemans en Rie
Sudmeijer, 45 punten, en Trudy van
den Assem en Cathy Troost, 38 pun-

ten, bezetten respectievelijk de derde, vierde en vijfde plaats. Van de 38
deelnemende paren eindigden er
18 met een positieve score, waarbij
vooral het debuterende bridgepaar
Henny Heijnen en Wim Harding opviel. Met een score van 26 punten
bereikten zij de zesde plaats.
Na twee avonden wordt de ranglijst
aangevoerd door Lijnie Timmer en
Rita Vromen, gevolgd door Floor en
Theo Janssen op plaats 2 en Heleen
en Mees van der Roest op plaats 3.
Daarbij moet worden aangetekend
dat de paren 1 en 2 slechts een
avond gespeeld hebben.
Wilt u ook een stapje wagen op
de bridgeladder, neemt u den
even contact op met Gerda Schavemaker, tel. 0297567458 of via
gerdaschavemaker@live.nl.
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Twee zuivere hattricks voor Stijn in
1e competitiewedstrijd KDO JG1
De Kwakel - Na een aantal jaren
in de Friends League te hebben gespeeld wilden alle spelers van KDO
JG1 graag in de echte competitie van de KNVB spelen. De tegenstand in deze competitie is zwaarder dan in de Friends League. Hun
tegenstander zaterdagmiddag, Patria uit Zeist, was niet compleet. Een
aantal bepalende spelers werd duidelijk gemist door Patria want Stijn
had al na vijf minuten een zuivere
hattrick op z’n naam staan. In het
begin van de wedstrijd kwam Patria
nog een paar keer gevaarlijk voor
het doel van Beau maar daarna was
het een goed combinerend KDO dat

aan een goed doelgemiddelde wilde werken.
Opmerkelijk in deze wedstrijd waren
de acties van de middenvelders. Een
schot van Daniël dat maar ternauwernood door de keeper van Patria
onschadelijk kon worden gemaakt.
Chris die drie doelpunten op zijn
naam bracht. Een na een rush over
de hele speelhelft van de tegenstander. Harm die als verdedigende middenvelder de nodige meters maakte
en Joël die overal op het veld aanwezig was en zelfs een keer scoorde. Ondertussen hield de achterhoede bestaande uit Mark, Timo
en Omar de deur op slot. Zoals al-

tijd pakte Omar zijn doelpunt mee in
de wedstrijd maar het scorend vermogen zat duidelijk in de voorhoede. Dylan 1x, Luca 3x en Stijn in de
2e helft nog een keer een hattrick.
Speler van de wedstrijd: Stijn. Hij
wilde niet vertellen wat er in zijn
drankje zat maar als je 6 doelpunten
maakt in een wedstrijd valt dat wel
op. Eindstand Patria JG1–KDO JG1
1-15. Nadat de coach de hele achterhoede rust gunde kon Patria ook
1 x scoren. Dit doelpunt werd door
Patria natuurlijk ook uitbundig gevierd zoals dat hoort bij het G-voetbal. Ook geïnteresseerd in G-voetbal kijk op www.kdo.nl

Leren bridgen in Uithoorn?
lokale bridgeverenigingen en heeft
u zich wellicht daarbij afgevraagd
“Bridge spelen is dat iets voor mij?”
Als u het leuk vindt om samen met
anderen een uitdagend kaartspel te
spelen dan voldoet u aan de enige
voorwaarde om te leren bridgen. In
12 opeenvolgende lessen worden
de beginselen van dit spel uiteengezet. Maar ook zal direct het geleerde in de praktijk gebracht worden door met medecursisten wat
oefenspellen te spelen. Het bridgespel kent vele facetten en elke les
behandelt een nieuw stukje theorie. Aan het eind van de cursus bent
u dan in staat om samen met anderen gezellig een bridgespel te gaan
spelen. De basis is daarmee gelegd.
Of uw toekomst op een bridgevereniging zal zijn of gewoon thuis
met kennissen samen bridgen zal
ook tijdens de cursus blijken. Elk
nieuw spel is een kleine puzzel die
op vele manieren opgelost kan worden. Als u deze uitdaging aan wilt
gaan dan is dat wel een investering
in uw toekomst. Vele gezellige uren
kunnen met dit spel verbracht worden. Eenmaal gegrepen door het
‘bridgevirus’ kunt u vaak niet wach-

ten om weer nieuwe uitdagingen
aan te gaan. Een gemiddeld spel
duurt zo’n 7 minuten en op een club
speelt u wel 6 rondes van elk 4 spellen tegen 12 tegenspelers. Variatie
genoeg dus om daarmee uw sociale netwerk verder uit te breiden. Dus
als u op zoek bent naar een nieuwe hobby dan is leren bridgen wellicht wat voor u? Bij voldoende belangstelling zal er een cursus in september/oktober starten in Uithoorn
op de vrijdagmiddag of op de vrijdagavond. Opgeven (met voorkeur
voor vrijdagmiddag of avond) of
voor verdere vragen: Mail naar
hans.selman@planet.nl of bel naar
06- 5321 1411

Meisjes A1 van Qui Vive
scoren weer punten

v.l.n.r. dhr. N. Tijsterman (president Lions Club Uithoorn), dhr. P. Berveling
(voorzitter Lions Golfdag), mevr. J. Loomans (Teaching Professional Golf voor
gehandicapten) en dhr. D. Conijn (bestuurslid Stichting Golf voor Gehandicapten)

Golfdag Lions Uithoorn
levert 10.000 euro op
Uithoorn - De zestiende editie van
de jaarlijkse golfdag van Lions Club
Uithoorn, welke op maandag 9 september jl. op de golfbaan ‘The International’ bij Schiphol werd gehouden,
leverde een bedrag op van 10.000,voor de Stichting Golf voor Gehandicapten.

Qui Vive JB1 leidt
Bennebroek naar de
slachtbank

Stichting Golf voor
Gehandicapten
Deze stichting streeft er naar om de
golfsport meer toegankelijk te maken
voor gehandicapten. Via praktijkgerichte voorlichting worden de revalidatie centra overtuigd van de revaliderende en therapeutische werking
van de golfsport. Via deze revalidatiecentra en ook orthopedische instrumentmakers benadert de stichting mensen met een fysieke beperking, jong of oud, kind of volwassene, om ze kennis te laten maken met
golf. De stichting leidt bewegingsagogen op zodat zij bij de revalidatiecentra interne gehandicapten de eerste beginselen van de golfsport kunnen bijbrengen. Om dit alles te kunnen waarmaken is de stichting afhan-

kelijk van sponsors, giften en donateurs. Alle gehandicapten die willen
gaan golfen kunnen bij deze stichting terecht en zullen hierin begeleid
worden. Maar liefst 23 deelnemende
teams bonden, deze keer op de exclusieve nieuwe baan van ‘The International’ bij Schiphol, de strijd aan
om de felbegeerde Lions Cup. Het
team Laschevola uit Mijdrecht werd
de grote winnaar voor het team van
de hoofdsponsor 3DGolfreizen uit
Uithoorn. Op basis van individuele
scores won bij de dames, mevrouw
Florence Coers uit Nigtevecht en bij
de heren Herman Aaij uit Uithoorn en
Wim van der Laan uit Mijdrecht.
Na het diner, de prijsuitreiking en een
speciale veiling, hield de heer Diederik Conijn (bestuurslid Stichting Golf
voor Gehandicapten) een treffend
verhaal over de therapeutische werking van golf voor gehandicapten.
Aan het eind van een geslaagde dag,
dankte Peter Berveling (voorzitter van
de Lions Golfdag) de sponsoren en
deelnemers, waarna hij aan de heer
Conijn een cheque, de ‘mooiste’ dagprijs, van 10.000,- kon overhandigen.

Goed begin voor
Legmeervogels F3
De Kwakel - De hockeyjeugd
van Nederland speelt elk jaar een
voorcompetitie tot de herfstvakantie. Na deze 5 wedstrijden kan
er worden gepromoveerd, volgt
handhaving in dezelfde klasse
of een degradatie naar een klasse lager.
JB1 van Qui Vive heeft zich dit
seizoen promotie tot doel gesteld. De eerste plaats in de voorcompetitie waar de B1 nu in uitkomt geeft recht tot deelname
in de Super-B-competitie. Dit is
een landelijk opererende competitie en is het op een-na-hoogste niveau van Nederland voor Bjeugd. Een mooi streven dus.
Vorige week werd de eerste wedstrijd van de voorcompetitie gewonnen. 9-1 was de eindstand
tegen Xenios uit Badhoevedorp.
Nu moesten de mannen van Qui
Vive uit tegen Bennebroek. Op
papier een te verslane tegenstander. Dat bleek ook al snel en met
rust was al een 0-5 stand bereikt.
Waar de neutrale toeschouwer
wellicht een tevreden coach verwachtte kwam deze bedrogen
uit. Coach Jasper de Waal was
in de rust allesbehalve tevreden
en spoorde zijn mannen tot grotere hoogte aan. Van hem mocht
Qui Vive niet tevreden zijn met
een eindstand van minder dan
0-10 en een tegendoelpunt was
uberhaupt niet bespreekbaar. Dit
werd door JB1 meer dan uitstekend opgepakt en daar waar je
ziet dat menig ploeg bij een com-

fortable voorsprong zich tot nonchalance en allerlei frivoliteitjes
laat verleiden was dit hier niet het
geval.
Bennebroek verliet na 35 min
hockey in de 2e helft, compleet
tureluurs het veld. Qui Vive liet
zien dat er maar een ploeg aan
het hockeyen was en liep uit tot
maar liefst 0-15.
De grote man qua doelpunten
was Wessel Hoogeboom. Hij liet
de Bennebroekse keeper 5 keer
kansloos. Jasper de Waal vertelde
na afloop dat Wessel op de training de afgelopen week al een
uiterst goede vorm liet zien en hij
had deze vorm duidelijk meegenomen naar het terrein van Bennebroek. Echter benadrukte Jasper de Waal, alleen met een goede teamprestatie kan je komen
tot 10 doelpunten in een helft en
daar was hij dan ook het meest
blij mee.
Naast trots te zijn op zijn mannen
blikte hij meteen vooruit naar de
volgende wedstrijd, thuis tegen
het hoofdstedelijke Athena. ‘Dat
is een aanzienlijk lastigere ploeg
dan Bennebroek en moeten wij
dus wederom scherp en fit zijn
om de drie punten in onze tas te
kunnen stoppen’. JB1 van Qui Vive ligt in ieder geval op koers om
hun gedroomde promotie te bewerkstelligen.
Volgende wedstrijd; zaterdag 21
september 13.15 uur thuis tegen
Athena B1 op het sportpark aan
de Noorddammerweg in De Kwakel.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde Legmeervogels F3 de eerste competitiewedstrijd, thuis, tegen
Swift F5. De wedstrijd begon om 9
uur, dus iedereen was al vroeg aanwezig. Na een pittige warming-up
en duidelijke instructies van coaches John en Bernard, was de F3 er
klaar voor. Toen het startsein klonk,
bleek al snel dat de tegenstanders
een goed potje konden voetballen. De keeper kon ver uitschieten, waardoor de bal hoog over onze jongens heen werd geschoten en
gevaarlijk dicht bij het doel kwam.
Na 10 minuten lukte het ze dan ook
om een doelpunt te maken, 0-1.
Maar de F3 liet zich daar niet door
afschrikken en kon al snel daaropvolgend de gelijkmaker maken, 1-1.
Dat gaf Legmeervogels weer veel
energie. Er werd flink gewerkt aan
beide kanten. Zo was er een grote jongen bij Swift F5, die onze verdedigers een paar keer gevaarlijk
passeerde, maar gelukkig kon Legmeervogels voorkomen dat er weer
gescoord werd. En dus was bij rust,
de stand nog steeds gelijk.
In de pauze werd er met een glaasje

limonade in de hand met elkaar besproken wat er nog beter kon. Goed
samenwerken, dat werd er afgesproken. Toen werd er gearmed nog
even “ge-yelled”, en waren ze weer
klaar voor de tweede helft.
Je kan zien dat de F3 steeds meer
op elkaar ingespeeld raakt, want
er werd nu beter overgespeeld. De
verdedigers konden de bal via de
zijlijnen naar voren schieten waar de
aanvallers klaar stonden om de bal
over te nemen en deze richting het
doel van de tegenstanders te spelen. We kwamen steeds dichterbij,
maar helaas zonder resultaat.
Het was niet eenvoudig en er iedereen moest goed zijn best doen om
de jongens van Swift F5 bij ons doel
weg te houden. Maar het lukte uiteindelijk toch. Door teamwerk werd
het 2-1, en kon er zelfs nog een derde doelpunt worden gemaakt. Een
3-1 overwinning is een geweldige
uitslag, maar nog belangijker is dat
de jongens het met elkaar gedaan
hebben ! Een goed begin van deze
competitie. Volgende week tegen
ARGON F2, dat belooft weer een
nieuwe uitdaging te worden!

Uithoorn - Enigszins met spanning
in de benen vertrokken de meiden richting Heiloo, want de Terriers hadden tenslotte van Pinoké A2
met 4-1 gewonnen. Extra spannend
voor de meiden van Qui Vive, omdat zij vandaag zonder Emma Buiten moesten doen, zij was ziek en
ook Maren Vink was afwezig. De
eerste helft hadden ze 3 strafcorners mee, maar helaas lukte het
niet om daaruit te scoren. Het was
een super spannend moment toen
Qui Vive een strafbal tegen kreeg.
Bij een 0-0 kan dat een bepalend
moment in de wedstrijd zijn. Keepster Moon Zethoven stópte de strafbal. In de 33ste minuut krijgt Veerle van Buuren een mooie pass van
Julia Hogenhout. Veerle breekt door
en wordt door de keepster op haar
stick geslagen. Daarvoor geeft de
scheidsrechter wederom een strafbal aan Qui Vive: Esmee Das scoort.
Ze gaan met 0-1 de rust in. Het team
begint de 2e helft rommelig. Op de
tactiek van de Terriërs, afwachten

en dan met z’n allen in één keer
de druk opvoeren, weten de meiden niet altijd even alert te reageren. In de 57ste minuut krijgt Elles
Minten de bal en tikt deze door naar
Veerle, die de bal op het doel schiet.
Een Terriër-speelster krijgt de bal
tegen haar bovenlijf, waardoor er
niet gescoord wordt. Gevolg: weer
een strafbal. Esmee legt de bal op
de stip en scoort weer: stand 0-2.
In de 63ste minuut weet Julia Veerle weer te vinden. Met een leeg veld
voor zich gaat zij recht op de keepster af en scoort de 0-3. Ongelooflijk hoe goed deze meiden al op elkaar zijn ingespeeld; en dat terwijl
zij als team nog maar kort met elkaar spelen. In de laatste minuten van de wedstrijd krijgen zij nog
een strafcorner mee. Kirsten van der
Lans krijgt de bal aangespeeld en
weet te scoren. Net als bij Dames 1
stemt ook dit team wie de ‘woman
of de match’ is. Anouk Haremaker
(op de foto) mag met die eer huiswaarts keren.

Verdiende nederlaag voor
tegenvallend KDO 1
De Kwakel - Na de hosannastemming van vorige week vanwege de
7-1 overwinning tegen Nautilus,
stond voor het eerste van KDO afgelopen zondag de lastige uitwedstrijd tegen De Meer op het programma. In Amsterdam troffen de
Kwakelaars een ploeg, die vorige
week met 3-0 in Aalsmeer, RKAV
wist te verslaan. Gesteund door het
hoopgevende resultaat tegen Nautilus, reisde KDO met veel vertrouwen
af naar sportpark Drieburg.
Van meet af aan was het de thuisploeg echter die het spel dicteerde.
Met veel creativiteit vanaf het middenveld, had KDO haar handen vol
aan de aanvalsdrift van De Meer.
Na ruim een kwartier spelen was
het dan ook verdiend dat de Amsterdammers op voorsprong kwamen. Een voorzet vanaf de rechterkant werd niet goed verdedigd door
KDO, waardoor een speler van De
Meer vrij bij de tweede paal de bal
binnen kon tikken, 1-0. De Meer,
spelend in een 4-4-2 formatie,
speelde verzorgd positiespel waarbij de nummer zes en acht de absolute uitblinkers waren. KDO daarentegen kon niet goed in de wedstrijd komen en werd in de 27e minuut getrakteerd op een volgende tegenvaller. In een duel om de
bal ontving Jelle de Jong na vermeend natrappen een rode kaart. In
het vervolg van de eerste helft probeerde KDO met alle goede bedoelingen iets te forceren, waarbij Sven
Vlasman twee kleine kansen kreeg,
maar niet kon scoren.
In de tweede helft was de intentie
van de ploeg van Raymond de Jong
duidelijk. Meer druk naar voren zetten en ten koste van alles op zoek
gaan naar de gelijkmaker. Een kwartier lang ging dit redelijk, maar in de
62e minuut gaf de thuisploeg de genadeklap. Een dieptebal van de Amsterdammers werd matig verwerkt

achterin, waardoor het een koud
kunstje was voor de aanvaller van
De Meer om de 2-0 te maken. Vijf
minuten later werd het zelfs nog 3-0
toen de goedvoetballende nummer
tien van De Meer de 3-0 van dichtbij
binnenschoot. In de daaropvolgende aanval redde rechtsback Danny
ten Hoope de eer deze middag voor
KDO. Na een strakke bal van achteruit van Michael Meijer, was Danny alert en kwam van de rechterkant alleen op de doelman af. Danny aarzelde niet en tekende netjes
de 3-1 aan. Na dit Kwakelse doelpunt probeerde KDO het nog wel,
maar gaf mede door het ontbreken
van een speler, ruimte weg voor het
attractief voetballende De Meer. Gescoord werd er in het vervolg van de
wedstrijd niet meer, zodra KDO met
de eerste nederlaag van het seizoen
huiswaarts kon keren.
KDO is deze wedstrijd geconfronteerd met de wetten in de vierde klasse. Van gemakzucht en verslapping mag geen sprake zijn en
elke wedstrijd zal er met z’n allen
vol gestreden moeten worden voor
een gunstig resultaat. Aankomende
zondag volgt er een nieuwe test als
NFC/Brommer op bezoek komt aan
de Vuurlijn. De ploeg uit Amstelveen won dit weekend met 4-0 van
RKAV en zal naar verwachting ook
hoge ogen willen gooien in het klassement. Ter voorbereiding op deze
wedstrijd speelt het eerste dinsdag
de 17e thuis om 20:00 uur een oefenwedstrijd tegen Argon zaterdag.
Aankomende donderdag zal de
Kwakelse selectie vervolgens om
19:30 uur training gaan krijgen van
Dick ‘Cooky’ Voorn, de voormalig assistent van Bert van Marwijk. Kortom, genoeg redenen om deze week
ook ‘s avonds een bezoek te brengen aan sportpark aan de Vuurlijn.

Totale off-day voor
KDO 2 bij Abcoude
De Kwakel - Na de 1-3 nederlaag
van vorige week tegen NFC/Brommer, heeft het tweede van KDO afgelopen zondag ook zijn tweede
wedstrijd verliezend afgesloten. Na
een 2-0 achterstand met rust tegen Abcoude 2, werden de Kwakelaars in de tweede helft volledig

weggespeeld. Dit resulteerde uiteindelijk in een 8-0 nederlaag. Tenenkrommend verlieten de KDOers het sportpark en zullen aankomende week keihard moeten trainen om aanstaande zondag tegen
Elinkwijk 2 een stuk beter voor de
dag te komen.

