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Zijdelwaard
voor het
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gemeentenieuws
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Geslaagde Streekmarkt

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Ondanks slopen en bouwen
blijft winkelen mogelijk!
Uithoorn - Dat de renovatie van het
winkelcentrum op het Zijdelwaardplein van start is gegaan, is nu duidelijk zichtbaar.

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 0297-745 541

De luifels langs de winkel aan de
Zijdelrij zijn verwijderd, de bestrating is opgebroken en de grond uitgegraven. Waar eerst de bebouwing van de Mediq Apotheek, de
Rabobank en de Trekpleister stond,
is na het symbolisch slaan van de
eerste paal op vrijdag 5 september
nu een grote bouwput ontstaan.
De werkzaamheden die echt overlast veroorzaken worden echter zo
veel mogelijk door de aannemer op
tijdstippen uitgevoerd als de winkels gesloten zijn. Vaak op maandag, maar soms ook op zondag. Nu
zal ieder verstandig mens zich realiseren dat dergelijke bouwactiviteiten nu eenmaal niet zonder enige

overlast kunnen worden uitgevoerd.
Maar iedereen wil straks graag een
prachtig vernieuwd en modern winkelcentrum dat ook nog eens veel
groter wordt. Dan is het beter meteen rigoureus te werk te gaan dan
het jaren lang steeds met stukjes en beetjes te doen. Dat laatste
schiet niet op. Overigens zal er op
de bouwlocatie geen heiwerk in traditionele zin plaatsvinden. Er wordt
een boortechniek toegepast waardoor geen trillingen ontstaan. Alle
winkels blijven dus bereikbaar om
boodschappen te doen of lekker
te winkelen. Die aan de Zijdelrij via
speciale prefab bruggen! Eén winkel heeft zich intern al aan de nieuwe situatie aangepast: Albert Heijn.
Die gaat vandaag, woensdag 17
september, na een verbouwing weer
open en doet dat met een leuke actie (zie elders in deze krant). De win-

keliersvereniging en aannemer Dura Vermeer geven aan dat men met
de bouwactiviteiten een tijdsbestek
van ruim anderhalf jaar tegemoet
gaat dat van omwonenden, winkeliers en consumenten het nodige zal
vragen. Er zal echter zoveel mogelijk
rekening worden gehouden met de
winkeliers dat die hun nering kunnen uitoefenen en dat ze goed bereikbaar blijven voor hun klanten.
Men vraagt er begrip voor als het
soms even wat passen en meten is.
Voor de omwonenden zal het soms
ook even overlast geven. Aan de
andere kant doen de bouwers hun
best om dat tot een minimum te beperken. Hoe het nieuwe winkelcentrum er uiteindelijk zal gaan uitzien
kunt u alvast bekijken op de virtuele
maquette in de hal naast de hoofdingang. Die blijft er staan zolang de
renovatiewerkzaamheden duren.

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

APK

ALL-IN

r19.95
voor alle merken

FIAT DEALER

Van der Wal B.V.

AALSMEER
Witteweg 6 | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

Geen krant?

0297-581698

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Irenebrug gaat februari
2015 in onderhoud
Uithoorn/De Ronde Venen – De
plannen voor uitvoering van het
groot onderhoud aan de Prinses
Irenebrug over de Amstel zijn gewijzigd. Eerst was er sprake van dat
voorbereidende
werkzaamheden
voor het onderhoud aan de brug na
het einde van dit vaarseizoen medio
oktober dit jaar zouden worden opgestart.
Een woordvoerster van de Provincie Noord-Holland laat echter weten dat dit wat meer tijd in beslag
neemt. Reden dat men nu gekozen
heeft om vanaf 15 februari volgend
jaar de brug een grote onderhoudsbeurt te geven. Dat zal ongeveer zes
tot acht weken in beslag nemen.
Vermoedelijk zal het stuk N196, dat
nu nog provinciale weg is, nog dit
jaar aan de gemeente Uithoorn wor-

den overgedragen, aldus de woordvoerster. De gemeente kan er dan
naar eigen goeddunken mee doen
wat zij wil. Zodra het onderhoud van
de brug klaar is krijgt de brug volgens de gemeente een andere bestemming, namelijk alleen voor bestemmingsverkeer Amstelplein. Dus
uitsluitend het centrum van Uithoorn. De overdracht van de N196
door de provincie aan de gemeente
sluit daar mooi bij aan. Doorgaand
verkeer of verkeer dat naar andere bestemmingen in Uithoorn wil,
zal via de N201, het aquaduct en de
Amsterdamseweg of de Zijdelweg
zijn weg moeten vervolgen.
Als we het goed begrepen hebben
zal dan ook het ‘oude stukje N201’
in Amstelhoek (Mijdrechtse Zuwe),

ongeveer vanaf waar nu nog de inrit naar Recyclingbedrijf Pothuizen is tot aan de brug, aan de gemeente De Ronde Venen worden
overgedragen? Tenzij dat later gebeurt als de nieuwe aansluiting van
de Mijdrechtse Zuwe naar de Ringdijk Tweede Bedijking tussen het
Fort en het Esso tankstation via een
nog aan te leggen rotonde gereed
is. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels duidelijk
zichtbaar. Maar het duurt nog wel
anderhalf jaar voordat dit gerealiseerd is. Eerst wordt een zandlaag
aangebracht voor ‘zetting’ van de
grond en dat moet een jaartje liggen. Dan pas kan men verder gaan
met het aanleggen van het wegtracé. Men is daar dus nog wel even
bezig.

Uithoorn - De zesde streekmarkt
op het Amstelplein was zeer geslaagd. Dat lag natuurlijk aan het
mooie weer maar ook aan de varieteit van de kramen. Zeer succesvol waren de gerookte ganzenborst
van jagers die hier in de omgeving ganzen schieten en de kroketten van geitenvlees en –kaas. Daarnaast kon men kiezen uit biologische groenten, fruit, honing, bijzondere vruchtensappen en planten.
Ook was er een keur aan worst en

kaas. Diverse stands toonden mooie
wollen producten, er was prachtige keramiek. De Morgenster had
heerlijke taart. Daarnaast was er
voorlichting over isolatie en de natuur in en rond Uithoorn. De kinderen vermaakten zich op het springkussen, in een bootje op het Zijdelmeer, met een suikerspin of gingen
geschminkt naar huis. Deze markt
maakte afgelopen zaterdag, samen
met de monumenten die open waren, Uithoorn tot een levendig dorp.

Vuurlijn blijft op voorhand
open voor alle verkeer
Uithoorn - Begin dit jaar hebben
de bewoners van Park Krayenhoff
die wonen langs de Vuurlijn en zich
verenigd hebben in de Belangengroep VuurlijnVeilig, burgemeester Dagmar Oudshoorn een petitie aangeboden. Bij monde van bewoner Bert Rietveld bepleitten zij
daarin met redenen omkleed om de
Vuurlijn vanwege veiligheidsredenen voor langzaam verkeer en wandelaars af te sluiten voor doorgaand
autoverkeer tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg. Nu
de omgelegde N201 volledig in gebruik is en de Koningin Máximalaan als wijkontsluitingsweg dient is
er voor het sluipverkeer geen reden
meer om de Vuurlijn te gebruiken
als doorgaande weg. Wel moet die
toegankelijk blijven voor bestemmingsverkeer van en naar bedrijven en bewoners aan de Vuurlijn en
De Kwakel. In de loop van de maanden erna is de Vuurlijn om die reden
vaak onderwerp van gesprek geweest. Op 27 mei dit jaar adviseerde
het college aan de raad echter om
de Vuurlijn voor alle verkeer open te
houden. In zowel het Verkeersstructuurplan (VSP) De Kwakel als het
opgestelde uitvoeringsprogramma
dat later door de gemeenteraad is
vastgesteld, was geen afsluiting van
de Vuurlijn voorzien en blijft deze
weg gecategoriseerd als een erftoegangsweg die toegankelijk is voor
alle verkeer. Die is overigens als
een 30 km weg bestempeld, maar
kennelijk niet als zodanig ingericht.
Vanwege die 30 km zone wordt er
door de politie niet gehandhaafd.
Geen geld
Niettemin werd de petitie afgelopen

woensdag 10 september uitvoerig
behandeld en ter sprake gebracht
in de Commissie Wonen en Werken.
Verscheidene raadsleden ventileerden hun mening. Tevens kwam aan
de orde dat de Vuurlijn een grote
onderhoudsbeurt nodig heeft. Niet
in de laatste plaats vanwege de gaten die in het wegdek zijn geconstateerd waardoor volgens de aanwonenden de veiligheid voor weggebruikers in het geding is. Wethouder Polak (Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening, Verkeer
en Wonen) reageerde hierop dat de
gemeente geen financiële middelen (meer) heeft voor herinrichting
van de Vuurlijn (waar overigens het
nieuwe fietspad langs de Noorddammerweg een half miljoen euro
heeft gekost!). Wel dat hij de Vuurlijn in het reguliere onderhoudsschema zal laten meelopen. Indien
zich gevaarlijke situaties op de weg
voordoen zegde hij toe dit door de
betreffende afdeling te laten onderzoeken. Al met al kozen alle partijen
in de commissie voor het openhouden van de Vuurlijn voor alle verkeer. Er bleken toch nog wat vragen onbeantwoord te zijn gebleven,
waarbij door commissievoorzitter
Jan Mollema (PvdA) werd geopperd
er door het college een raadsvoorstel van te laten maken voor zover
daar aanleiding toe is. Verder dat de
bewoners van Park Krayenhoff die
aan de Vuurlijn wonen in overleg
kunnen treden met Buurtbeheer De
Kwakel en het Werkteam VSP om te
zien in hoeverre snelheidsverlagende maatregelen op de Vuurlijn kunnen worden gerealiseerd.
Kortom, wordt vervolgd!
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Wist u dat de gemeente Uithoorn
ook kantoorruimte verhuurt?
Gebouw De Hoeksteen ligt op een
zeer gunstige locatie op de hoek van
de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, aan sierwater en nabij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de
buurt. Het pand is ontworpen door de
bekende architect Gerrit Rietveld en
opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gebouw dateert
van 1965 en beschikt over een lift.
Aan de zijde van de Hugo de Grootlaan 1 is op de parterre per direct 30
m² (BVO) kantoor-ruimte te huur. Deze ruimte bestaat o.a. uit een werkkamer voor twee personen van circa 20
m² BVO en een wachtruimte van circa 10 m² BVO. De bij deze kantoorruimte behorende toiletten bevinden
zich op de 1e etage.
Op de 2e etage is per direct 139 m²
(BVO) kantoorruimte met (koffie)
keuken en berging/ kopieerruimte
te huur. Het betreft een grotendeels
open ruimte – overigens met een in-

I

E

U

W

S

pandige (werk)ruimte met lichtkoepel - die verder vrij kan worden ingedeeld. Eveneens op de 2e etage
komt uiterlijk op 24 januari 2015 nog
56 m² (BVO) kantoorruimte beschikbaar. Dit betreft twee in elkaar overlopende kamers, met kitchenette en archief-/ magazijnruimte.
De 1e etage beschikt over zowel een
dames- als een herentoilet. Op de 2e
etage is een gemeenschappelijk toilet aanwezig.
In overleg met de overige huurders
kan incidenteel gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage gelegen gemeenschappelijke (vergader)
ruimte (opp. ± 45 m² BVO). Voor dit
gebruik wordt geen extra huur berekend.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling
van de gemeente Uithoorn, rechtstreeks onder telefoonnummer 0297513 273.

Bewonersoverleg Buurtbeheer
De Legmeer
Op maandag 22 september 2014
vindt het bewonersoverleg van Buurtbeheer De Legmeer plaats in de docentenkamer van de Praktijkschool,
1e etage. Vanaf 19.00 uur start de inloop en het overleg begint om 19.15
uur tot 21.00 uur. Buurtbeheer De
Legmeer heeft burgemeester Dag-

mar Oudshoorn uitgenodigd om in
gesprek te gaan over alle veranderingen binnen de Participatienota en
de nieuwe notitie Buurtbeheer. Meer
informatie over het bewonersoverleg inclusief de agenda kunt u vinden op de website van buurtbeheer:
www.buurtbeheer.uithoorn.nl.

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

Tijdelijk:
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperiode 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving,
L. Becker, (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29
augustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 75, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de zijgevel. Ontvangen 9 september 2014.
- Boterdijk 33 - 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning en het oprichten van een garage/berging. Ontvangen
11 september 2014.
Dorpscentrum
- Marktplein 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de achtergevel en het realiseren van een terras aan de Amstelzijde. Ontvangen 4 september 2014.
- Prins Bernardlaan 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
de zijgevel. Ontvangen 12 september 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
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Drukbezochte Open Monumentendag
in De Hoeksteen
Uithoorn - Kosten noch moeite waren gespaard op zaterdag 13
september om de bezoekers van
de Hoeksteen feestelijk te onthalen. Door sponsoring-in-natura en
andere bijdragen van bedrijven
en particulieren die zich allemaal
graag Vrienden van De Hoeksteen
noemen, konden de kosten ruimschoots worden gedekt. De moeite
van het werk werd opgebracht met
vereende krachten uit de bibliotheek, de Wereldwinkel en uiteraard
stichting De Hoeksteen 50 jaar. Het

gevarieerde programma bestond uit
een tentoonstelling over het pand
dat als Hervormde Kerk door de beroemde architect Gerrit Rietveld is
ontworpen. Een tweetal rondleidingen bracht het toegestroomde publiek via de huidige bibliotheek en
de in onbruik geraakte theaterzaal naar boven, waar de prachtige
ruimte met uitzicht over Zijdelwaard
al was ingericht voor de High Tea ’s
middags. Een bezoek aan de oorspronkelijke kosterswoning was tot
slot mogelijk door de medewerking

van fysiotherapeut de Jong. Jeugdige speurneuzen maakten intussen met behulp van een fotopuzzle op een bijzondere manier kennis
met het gebouw. Ook de kubus die
als symbool van De Hoeksteen werd
aangeprezen vond gretig aftrek.
Zoals verwacht was het letterlijke
hoogtepunt van deze Monumentendag de High Tea, waar de gasten
na thee met veel gebak en chocola,
gezellig nog even konden nablijven
onder het genot van een drankje en
de zoetgevooisde klanken van zan-

geres Judith Beuse. Aldus gesterkt
door de brede publieke belangstelling, ook van kant van politieke partijen en cultuurwethouder Ria Zijlstra, maakt stichting De Hoeksteen
50 jaar zich op voor het jubileumjaar 2015 van dit unieke pand. Wie
de ontwikkeling van de plannen
wil volgen of wie zelf de ideeën wil
helpen vormgeven, kan terecht op
www.Hoeksteen50jaar.nl.
Foto: ‘de rode loper’ voor
Vrienden van de Hoeksteen

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamezuil.
Bezwaar: t/m 23 oktober 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 29, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie. Bezwaar: t/m 23 oktober 2014.
- Arthur van Schendellaan. Vergunning aan Nguyen Vietnamese producten voor
het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese producten op de donderdag de hele dag. Bezwaar t/m
24 oktober 2014.
De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Nguyen Vietnamese producten voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese producten op de zaterdag de hele dag. Bezwaar t/m 24 oktober 2014.
- Pastoor J. van Dijklaan, vergunning aan Talpa Producties B.V. voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg van 12 t/m 18 september 2014. Bezwaar t/m 23 oktober 2014.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, vergunning aan Nguyen Vietnamese producten voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop
van Vietnamese producten op de maandag de hele dag. Bezwaar t/m 24 oktober 2014.
- Prinses Irenelaan, vergunning aan The Grill Factory voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van gegrilde kip
en kipproducten op de zaterdagmiddag. Bezwaar t/m 24 oktober 2014.

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5, vergunning aan de exploitant van Grill Restaurant
Los Argentinos voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 11 september
2017. Bezwaar t/m 23 oktober 2014.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting garagebedrijf ‘J.R. Markus’ op de locatie Ondernemingsweg 43 te
Uithoorn
- oprichting garagebedrijf ‘Garage Mirek’ op de locatie Amsterdamseweg 15H te
Uithoorn
Op deze inrichtingen 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, 17 september 2014
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor 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
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, Integraal
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

Aanrijding met dodelijke afloop
Regio - Rond half een in de nacht
van zaterdag 13 september heeft
een aanrijding met dodelijke afloop
plaatsgevonden op de kruising Legmeerdijk met de Bachlaan.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

richting de Vuurlijn. Vanaf de veiling
kwam op de Legmeerdijk een 43 jarige automobilist uit Kudelstaart
aanrijden. Hij heeft het ongeval niet
kunnen voorkomen. De overstekende fietser heeft hij te laat opEen 19 jarige fietser uit De Hoef is gemerkt. Alle hulpdiensten zijn ter
hierbij om het leven gekomen. De plaatse geweest en de weg is lanElke veertien
dagen
vindt unaar
hier het
een column
vanvoor
het Instituut
voor natuurjongeman
is met
spoed
ge tijd
al het verkeer
afgesloeducatie en
duurzaamheid
afdeling
Ronde Venen
& Uithoorn.
ziekenhuis
vervoerd,
maar (IVN),
is hier
tenDe
geweest.
Er wordt
onderzoek
aanIVN-meldpunt
zijn verwondingen
overleden. telefoon
gedaan0297-563183.
door de politie en de wegnatuurwaarnemingen:
De fietser stak de Legmeerdijk over inspecteur van de provincie.

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.

Haat en liefde in de
polder: de mol
Ik kom uit mijn werk. Ik rijd mijn erf op en zie een minibusje staan. Een
man staat bij de achterdeur. Ik stop en kom bij hem kijken. Hij heeft
een beestje in zijn handen dat hij liefkozend aait: een mol. “Mooi, hè?”
zegt hij. Ik ben het helemaal met hem eens. Het beestje heeft een
prachtige, glanzende vacht. Het roze snuitje, de roze handjes ontroeren me. De man legt de mol voorzichtig in zijn achterbak. Ik betaal hem
5 euro en hij vertrekt. Vol schuldgevoel loop ik om het huis heen naar
mijn grasveld. Was dit nu wel nodig? Zo’n mooi beestje! Dan kijk ik
naar het grasveld. De mol is vanmiddag gevangen. In de ochtend heeft
hij nog 5 forse hopen geproduceerd. Die staan fier overeind naast de
inmiddels 38 hopen die ik de laatste weken heb “uitgeharkt”.
Uitharken, dat is het advies van de mensen die het kunnen weten: laat
molshopen niet ongemoeid, want je krijgt dan grote zwarte kale plekken in je gazon. Hark de hopen uit, verspreid de aarde over het omringend gras, dan kan je grasveld zich herstellen. Maar met inmiddels
43 uitgeharkte hopen is mijn grasveld een zwarte vlakte geworden...
Mollen zijn nuttige dieren: ze beluchten de grond en consumeren
schadelijk insecten. Ze werken hard om aan voedsel te komen. Zaten
ze maar stil. Maar hun actieve en energievretende levenswijze maakt
het nodig dat ze dagelijks de helft van hun lichaamsgewicht aan voedsel naar binnen werken. Regenwormen zijn in het zomerseizoen hun
favoriet. Daarvan zijn er in mijn tuin heel veel. In maart bouwt het mollenvrouwtje een kraamkamer. Die wordt bekroond met een extra grote molshoop. Stel dat je de kraamkamer uitharkt... Om al deze redenen
ben ik eerst begonnen met een ontmoedigingsbeleid. Er zijn immers
allerlei manieren om een mol ertoe te verleiden dat hij of zij net even
iets verderop gaart wonen. Een ultrasoon apparaatje in de gangen.
Mollen zouden dat vervelend vinden. Maar “mijn” mollen niet, geen enkel effect. Bloembollen waarvan de mol niet houdt, fritillaria’s bijvoorbeeld. Planten op elke 7 meter in het vierkant. Daar ging mijn tuinontwerp, maar toch geprobeerd. “Mijn” mollen graven er gewoon omheen.
En ja, toen kwam de mollenvanger mij van een probleem afhelpen en
een schuldgevoel rijker maken.
Catherine

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Mijmeringen

Brand

Vorige week zondagavond reed ik s
‘avonds laat de wijk Legmeer in. Tot mijn
schrik zag ik behoorlijk wat mensen en
brandweerwagens bij de brede school
van Uithoorn staan. Vlammen waren er niet te zien, maar wel flink wat
rook en gelukkig was het duidelijk dat er voldoende materieel aanwezig was om de brand meester te worden. Het bleek een kleine containerbrand te zijn in de bergruimte, en de brand sloeg over naar de
school.

Scouts winnen prijzen
met roeien en zeilen
Uithoorn – Scouting Admiralengroep Uithoorn deed afgelopen
weekend mee aan de regionale
roei-, zeil- en wrikwedstrijden. Deze
wedstrijden worden gehouden tussen alle scouts uit regio ‘Rond Amstel en IJ’ en vonden plaats op de
Nieuwe Meer en de Bosbaan in het
Amsterdamse Bos.
Op zaterdag werden de zeilwedstrijden gehouden op de Nieuwe
Meer in Amsterdam. De zeeverkenners (13-16 jaar) en de wilde vaart
(16-19 jaar) deden mee. Over de
dag moest er drie keer gestart worden en er moest een ronde afgelegd worden om de tijdelijke boeien. De Zeeverkenners winnen goud
met zeilen.

Op zondag werden de roei- en
wrikwedstrijden gehouden op de
Bosbaan in het Amsterdamse Bos.
Een paar weken terug werden daar
het WK roeien gehouden, dus dat
maakte het dit jaar extra speciaal.
Bovendien was het weer erg goed.
De waterwelpen (10-13 jaar) winnen zilver op de 250 m en 500 m
roeien. De ouders van de waterwelpen en zeeverkenners deden met
twee boten mee aan de roeiwedstrijd voor ouders. Hierbij halen ze
brons en zilver binnen. En ook krijgen ze een certificaat.
Bij Scouting Admiralengroep leer je
roeien en zeilen, en daarnaast nog
veel meer. Zoals kanoën, vuur maken, navigeren, en uitdagende spellen. Kijk op www.admiralengroep.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Gevonden:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Grijs cyperse poes. Heet Minoe.
- De Hoef, Oostzijde: Grijze gecast. Kater. Heet Dickie.
- Mijdrecht, Staartmolen, Molenland: Witte jonge kater met
zwarte vlekken. Er loopt een zwarte vlek over zijn neus.
Hij heeft een chip en is gecastreerd.
Gevonden:
- Uithoorn, Herman Gorterhof: Cyperse kat.
Heeft een bandje om van Dierenbescherming.
- De Kwakel, Drechtdijk: Cyperse gecastreerde kater
met klein wit befje. Heeft een kale rug.
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Cyperse kater met witte voetjes.
- De Kwakel, Vuurlijn: Herdershond. Bruin-zwart gecastreerd.
Hij heeft een chip.

Gevolgen
De school staat er nog, er zijn geen slachtoffers gevallen. So far, so
good zou je zeggen. Toch heeft zo’n klein brandje best veel gevolgen.
Door de brand was bijvoorbeeld de gymzaal de afgelopen week niet
beschikbaar, Dus geen gym voor alle kinderen van de scholen aldaar
en de vraag is wanneer de gymzaal weer dusdanig in orde dat in alle veiligheid en gezondheid de gymlessen weer hervat kunnen worden. Ik kan u vertellen, dat vinden kinderen echt niet leuk, geen gymles. Gelukkig is het mooi weer en kan er extra buiten gespeeld worden, maar toch …..het is een alternatief. Ook op het voetbaldak mocht
niet gespeeld worden, dus de buitenspeelmogelijkheden zijn ook verminderd. Het kenniscentrum stond vol met rook, dus ook daar konden
kinderen niet terecht. Ouderavonden werden verplaatst van de kantine (ook daar brandlucht) naar de klaslokalen. Van een klein vlammetje
naar een lawine van (kleine) gevolgen die best irritant zijn.
Oorzaak
Nergens heb ik terug gehoord of gelezen wat de oorzaak van de containerbrand was. Nu is het maar een klein nieuwtje wat al snel overstelpt wordt door andere nieuwtjes, zo gaan die dingen. Toch ben ik
nieuwsgierig. Het is toch niet normaal dat een container op zondagavond zomaar in de fik vliegt? Kan dat überhaupt? Een logische veronderstelling lijkt me ook dat het is aangestoken. In de media wordt
er met geen woord over gerept, maar de mensen die de brede school
in Uithoorn kennen, weten ook dat er zeer regelmatig hangjongeren
s‘avonds aanwezig zijn. Worden deze mogelijke getuigen niet bevraagd
op informatie? Is het niet belangrijk om te weten hoe de brand is ontstaan, zodat er mogelijk maatregelen genomen kunnen worden? Als
de brand is aangestoken, dan wil je ook weten wie de daders zijn.
En dan?
De kinderen gaan nu de tweede week in na de brand. Voor zover we
weten is de gymzaal en kenniscentrum nog steeds niet bruikbaar. Op
het schoolplein staan nog steeds hekken waar de brand is begonnen.
Ik ben erg blij dat de school niet is afgebrand (om nog maar niet te
denken aan alle woonhuizen achter de school) maar toch blijft er iets
knagen. Zal het aangestoken zijn? Zijn het hangjongeren geweest die
geen idee hebben dat een zo’n suffe actie zulke verstrekkende gevolgen kan hebben? En als dat zo is, hebben hun ouders dan geen idee?
Het zijn toch die kleine nieuwtjes in het nieuws die mij nieuwsgierig
maken. De nieuwtjes waar men niet op terugkomt, maar wat toch van
invloed is op vele mensen. Soms moet je er maar gewoon op vertrouwen dat iedereen gewoon zijn werk doet, en dat werk van de overheidsdiensten niet altijd zichtbaar is voor de gemeenschap. De brandweer heeft in ieder geval duidelijk hier wel goed zijn werk gedaan!

Twee pogingen
inbraak woning
Uithoorn - In de ochtend van
woensdag 10 september is geprobeerd in te breken in twee woningen in Bertram. In beide gevallen
hebben de inbrekers geprobeerd
het cilinderslot uit de voordeur te
boren. Het is niet gelukt. Beide woningen hebben schade aan de deur
en het slot.

Aanhanger
gestolen
Uithoorn - Tussen zaterdag 13 en
maandag 15 september is vanaf een
terrein aan de Chemieweg een aanhangwagen gestolen. Het dekzeil
van de aanhanger, dat verderop lag,
is eveneens door de dieven meegenomen. De aanhangwagen is van
het merk Henra en het kenteken is
32-WH-LZ.

Fiets uit schuur
weg

Uithoornse Ireen van Bijnen
zingt in de Thamerkerk
Uithoorn - De Stichting Culturele
Activiteiten Uithoorn (SCAU) opent
haar seizoen op zondag 28 september as. in de Thamerkerk te Uithoorn
om 14.30 uur met een optreden van
de sopraan Ireen van Bijnen samen
met de pianist Karel Goossens en
de klarinettiste Kim Grisel.
Ireen van Bijnen (1969) heeft zich,
naast haar studie muziekwetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam, ontwikkeld als zanger.
Als sopraan soliste trad zij op met
repertoire dat strekt van de oude
muziek tot aan hedendaagse composities. Ireen geeft ook actief piano- en zanglessen in Uithoorn, waar
zij woont. Karel Goossens ( 1953)
studeerde piano bij Thom Bollen. Hij
is werkzaam als docent aan de opleiding voor muziektherapie aan de
Hogeschool Utrecht. Karel begeleidt
regelmatig zangers en instrumentalisten. Kim Grisel (1991) heeft haar
bachelor klarinet afgerond aan het
Utrechts conservatorium bij Harrie
Troquet. Dit jaar begon zij aan het
tweede jaar van de master-oplei-

ding. In 2011 behaalde zij de eerste prijs in de regiofinale te Haarlem
van het Prinses Christina Concours.
Het belooft een boeiende middag
te worden. Houdt u niet van zang?
Dan zijn er nog altijd de pianist en
de klarinettiste. Ook dat bevalt u
niet? In dat geval moet u beslist
komen om te horen dat u ongelijk
heeft. De drie uitvoerenden zijn professionele musici die het programma enthousiast de nodige muzikale
kleur zullen geven o.a. in de Spaanse volksliederen van de Falla, een
componist die veel nadruk legde op
de Spaanse identiteit in zijn muziek.
Ook Der Hirt auf dem Felsen van
Schubert is een prachtig lied over
liefde, verlangen en verdriet: “Mein
Liebchen wohnt so weit von mir...”
Het wordt gegarandeert een mooie
muzikale middag. Komt allen oud en
vooral ook jong. Losse kaarten zijn
een week van tevoren voor 12 euro
te verkrijgen bij de boekhandel Ten
Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna,
Amstelplein en voor de voorstelling
aan de zaal. Jongeren onder de 16
jaar betalen 6 euro.

Uithoorn - In de nacht van zondag 14 op maandag 15 september
is vanuit een schuur aan het Krodde een fiets gestolen. Het betreft
een zwarte damesfiets van het merk
Sparta, type Leopold en het serienummer eindigt op 587.

Motor gestolen
Uithoorn - In de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 september is
vanuit de Cyclamenlaan een motor gestolen. De Yamaha RN12 was
door de eigenaar met een hangslot aan een lantaarnpaal vastgezet.
Kenteken van de motor is 61-MBVF. De diefstal heeft plaatsgevonden tussen elf uur in de avond en
half acht in de ochtend.

Met hoofdwond
naar ziekenhuis
Uithoorn - Op zondag 14 september om vier uur in de nacht zijn de
hulpdiensten gevraagd naar de Amsteldijk-Zuid te komen. Ter hoogte van het onderkomen van de roeivereniging was een man gevallen en gewond geraakt. De 63 jarige man uit De Kwakel had een flinke hoofdwond en was verward. Hij
is per ambulance naar het VU-ziekenhuis vervoerd.

COLOFON
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in een aantal gevallen toch weer het
wel en wee van de inwoners raakt.
Want moet je bijvoorbeeld blij zijn
met minder onderhoud op openbaar groen, wegen en bruggen?
Bewezen is dat men op den duur
dan veel meer geld kwijt is om (achterstallig) onderhoud uit te voeren.
Maar ja, als het geld er (voorlopig?)
niet is houdt het op.
Tijdens de raadsvergadering van
donderdag 25 september zal het
college vermoedelijk komen met
meer voorstellen aan de raad om de
begroting sluitend te maken. Daarin zullen ook maatregelen worden
aangekondigd om het resteren gat
in de begroting te dichten. Of dit
verdere bezuinigingen zijn of dat er
toch een lastenverhoging voor de
inwoners aankomt, is nu nog niet
bekend. De gemeenteraad zal daarover op 6 november in debat gaan
en een keuze moeten maken wat
het gaat worden om de begroting
2015 sluitend te krijgen.

Bezuinigen op onderhoud van wegen en openbaar groen?...

Gemeente vraagt inwoners
om bezuinigingsideeën
Uithoorn - Zoals het er nu naar uitziet vertoont de gemeentelijke begroting van Uithoorn voor 2015 een
gat van 1,6 miljoen euro. Dat is het
negatieve verschil tussen inkomsten
en uitgaven voor dat jaar. Dit is naar
voren gekomen tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting door de gemeenteraad in juni
van dit jaar. Om de begroting sluitend te maken moeten er maatregelen worden genomen. Zo zou men
de inkomsten kunnen verhogen
door lastenverzwaringen aan de inwoners op te leggen, maar dat vond
de gemeenteraad voor de zomervakantie geen goed plan en liet het
college weten dat niet te zullen accepteren. Ook al gelet op de naweeen van de crisis die nog steeds voelbaar zijn en ook in 2015 nog zullen
doorwerken. Dan is lastenverzwaring door de eigen gemeente op te
leggen aan de burgers al helemaal

niet gewenst. Daarnaast worden die
aan alle kanten vanuit de rijksoverheid toch al geconfronteerd met
verhoging van allerlei zaken omdat
de bezuinigingsvoorstellen van de
afgelopen jaren nog steeds doorwerken (zorg!). Het ‘zoethoudertje’ van de 0,25 procent extra koopkracht voor (bijna) iedereen wordt
daarmee ruimschoots weer tenietgedaan.
Snijden in eigen vlees
Bij de gemeentelijke bestuursorganisatie werd daarom gekeken in
hoeverre er binnen de budgetten
mogelijkheden zijn om minder geld
uit te geven en het tekort daarmee
te compenseren. Op zich een gezond streven. Snijden in eigen vlees
is immers een eerste optie en wekt
een tevreden weerklank bij de burger op. In dat licht gezien heeft de
gemeenteraad een pakket aan be-

Dance Centre Build Ya
Skillz opent 2e vestiging
Uithoorn - Onlangs opende Sylvain Veldkamp zijn Dance Centre in
Mijdrecht en op 29 september ook
in Uithoorn. Want ook daar is men
toe aan een echte dansschool die
alle populaire stijlen aan kan bieden, zoals men dat al jaren gewend
is in de grote stad.
Kom een gratis proefles volgen in
de gratis open les week. Wel even
van te voren opgeven per e-mail. En
schrijf je gratis in voor 3 oktober in
voor 1 of meerdere lessen! Een geweldig team van de allerbeste en
bekendste dansers uit staan te trappelen om les te geven in deze vestigingen. Met trots presenteren zij
dan ook het uitgebreide en gevarieerde lesaanbod.

Het lesaanbod
Alle hippe streetdancestijlen onder 1 dak. Build Ya Skillz maakt het
mogelijk. Breakdance coole moves
die elke stoere jongen wel wil leren.
Want met deze moves in huis ben je
natuurlijk meteen mega populair op
je school. Ook hiphop / streetdance zijn stijlen die men terug kan vinden in elke video clip. Leer dansen
zoals op tv! Ook Popping, Locking,
New York House en zelfs Dancehall
staan op het rooster. Uiteraard is
er ook de Ballet afdeling waar men
voor klassiek ballet maar ook spitzen les en Moderne dans terecht
kan. En uiteraard is er ook aan de
allerkleinste gedacht. Jong en oud
voor iedereen is er wel een leuke les
te vinden!

Check uw loopbaan op de
Dag van de Loopbaan
Regio - Wilt u van baan veranderen? Wilt u uw carrière uitstippelen?
Vindt u het lastig om keuzes te maken in studie of loopbaan? Heeft u
onvoldoende inzicht in de arbeidsmarkt? Wilt u leren netwerken? Wilt
u LinkedIn leren gebruiken? Zoekt
u meer balans tussen werk en privé? Wilt u beter met lastige werksituaties omgaan? Bent u (tijdelijk)
arbeidsongeschikt? Zoekt u een
zinvolle invulling na de loopbaan?
Praat bij deze of andere vragen met
een Noloc erkend loopbaanprofessional op de Dag van de Loopbaan
en gun uw loopbaan een boost.

De Dag van de loopbaan is een initiatief van Noloc, dé beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.
Op 27 september zetten bijna 250
Noloc erkende loopbaanprofessionals, verspreid over Nederland, hun
deuren open. Werkzoekenden, studenten, werkgevers en werknemers
bij uw bedrijf kunnen op deze dag
individueel advies vragen of een
workshop volgen. Het is een laagdrempelige manier om kennis te
maken met een Noloc erkend loopbaanprofessional en er achter te
komen wat de loopbaanprofessional voor u kan betekenen. De loop-

zuinigingsvoorstellen voor het eigen bestuur ingediend. Daaronder
het op de lange baan schuiven van
de vervanging van speeltoestellen
in de wijken; beperkter onderhoud
op groen in de openbare ruimte en
op het onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen over sloten in parken en over wegen); minder geld
reserveren voor noodzakelijk toekomstig onderhoud; het schrappen
van de uitvoering 2e fase inrichting
Amsterdamse weg; het vereenvoudigen van logopedie en leerlingenzorg en het combineren van jeugd
en jongerenwerk in één organisatie.
Met deze maatregelen kan 1,3 miljoen euro bespaard worden. Resteert nog 300.000 euro te vinden
aan bezuinigingen om de begroting sluitend te maken. Wie het rijtje maatregelen goed bekijkt zal
zien dat de bezuinigingsvoorstellen
De beste docenten /
dansers / choreografen
Een kleine greep uit de docenten. Niemand minder dan Ezsteca
Noya. Hij zat samen met Dan Karaty in de jury van So You Think You
Can Dance. Maar danste ook voor
wereld beroemde artiesten, zoals
de Spice girls en Britney Spears.
Hij geeft op de donderdag les in
Mijdrecht. Andreas de dansende
bakker, stond in de finale van Every Body Dance Now en heel Nederland stemde massaal op hem. Tevens was hij ook te zien bij Holland’s
got talent met de mega crew No Escape XXL. Deze man zal de nieuwe
demo teams in Uithoorn trainen. Afgelopen jaren stonden zijn groepen
in de top 5 van de wereldkampioen
schappen Hiphop in Las Vegas. Tevens is hij trainer van The Daddies,
u kent ze wel de groep vaders die
afgelopen jaar Everybody Dance
Now wonnen. Andreas zal een geweldige les gaan geven streetdance

Kom met ideeën
Democratisch besturen maakt het
mogelijk dat inwoners in directe en
indirecte zin oplossingen voor problemen kunnen aandragen. Dit is nu
zo’n situatie. De gemeente vraagt u
als inwoner (serieuze) ideeën aan
te dragen waarop u meent dat er
(nog) meer kan worden bezuinigd
in de gemeente. Dat kunnen ideeen zijn op logistiek gebied, organisatorisch of in de uitvoering. Soms
kunnen logische en zelfs simpele
onderbouwingen van een probleem
leiden tot een oplossing. U kunt dat
bespreken met iemand van de politieke partij van uw keuze waarvan u de kandidaten voor de raad
zelf hebt gekozen. Binnen de partij kan dit worden omgezet in een
voorstel waarmee men kan trachten
in de raad daarmee een meerderheid te krijgen om het voorstel uit
te voeren. Degenen die goede ideeen naar voren willen brengen worden verzocht dat vóór 30 september te doen. Contactgegevens van
de politieke partijen vindt u op de
website www.uithoorn.nl. U kunt het
ook telefonisch toelichten of een afspraak maken met een raadslid.
Door te laten weten wat u van belang vindt waarop kan worden bezuinigd, wordt uw mening gehoord
en ingebracht. De gemeenteraad
moet op 6 november een beslissing
nemen dus wacht niet te lang met
reageren!

Gemeente Uithoorn staat
voor haar inwoners
Uithoorn - Er verandert van alles
in de zorg per 1 januari 2015. Samenwerken en eigen kracht van inwoners zijn essentieel om de zorg
voor elkaar, voor kwetsbare mensen
in onze maatschappij op een hoog
peil te houden. Op woensdag 10
september hebben Zorg en Zekerheid en de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn hun samenwerking
in een overeenkomst vastgelegd. De
gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel bereiden zich net als alle andere gemeenten in Nederland voor op
de veranderingen op het gebied van
zorg en ondersteuning. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een
aantal taken erbij op het gebied van
jeugdhulp, langdurige zorg en ondersteuning en begeleiding bij het
vinden van werk. De gemeenten
Uithoorn en Ouder-Amstel zijn samen met zorgverzekeraar Zorg en
Zekerheid verantwoordelijk voor de
goede organisatie van de zorg en
ondersteuning voor inwoners. Daarom slaan zij de handen ineen met
als doel om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
Wethouder Ria Zijlstra (Welzijn) van
Uithoorn: “Door onze krachten te
bundelen ontstaat er een sterkere
verbinding tussen zorg en welzijn.
Dat is goed voor onze inwoners”.
Wethouder Rineke Korrel (Zorg en
Welzijn) van Ouder-Amstel voegt
daar aan toe: “Wij hebben een gezamenlijk doel, namelijk het vergroten van de dienstverlening, het beheersen van de kosten en het delen
van informatie over de zorg- en ondersteuningsvraag van cliënten.”
Samenwerken met professionals
Professionals in de verschillende
wijken gaan beter samenwerken
om hulpvragen van inwoners dichtbij, snel en effectief te kunnen op-

lossen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de vernieuwing van
zorg en ondersteuning in Uithoorn
en Ouder-Amstel. Het gaat bijvoorbeeld om huisartsen, wijkverpleegkundigen, Wmo-loket, maatschappelijk werkers, medewerkers van
consultatiebureaus, scholen en woningbouwverenigingen. De gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel
en Zorg en Zekerheid zetten zich
samen in om die samenwerking
vorm te geven. Op 10 september
sloten de zij hierover een intentieovereenkomst. Inwoners die professionele ondersteuning nodig hebben, moeten zo min mogelijk hinder
ondervinden van de taakverdeling
tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Dit laatste geldt vooral bij gezinnen of huishoudens waar meerdere hulpvragen zijn. “Wij staan samen voor de inwoners”, benadrukte
ook Ton van Houten, voorzitter van
de Raad van Bestuur van Zorg en
Zekerheid.
Verdere samenwerking
Ook op het gebied van preventie en
gezondheidsbevordering weten de
partijen elkaar te vinden. Wethouder Ria Zijlstra (Uithoorn): “We werken steeds meer samen, bijvoorbeeld met het programma Jongeren
Op Gezond Gewicht. Dat kwam snel
van de grond”. Wethouder Rineke
Korrel (Ouder-Amstel): “Alle partijen
zien de samenwerking als een kans
om nog meer van elkaar te leren en
kennis te delen. Zo kan de gemeente veel profijt hebben van de ervaring die de verzekeraar heeft met
de inkoop van zorg”. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is concessiehouder van het zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden waaronder de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel vallen.

Van links naar rechts: Wethouder Rineke Korrel (Ouder-Amstel), Voorzitter
raad van bestuur van Zorg en Zekerheid, Ton van Houten en wethouder Ria
Zijlstra (Uithoorn).

voor 25 plussers! Want geef toe als
The Daddies het kunnen, kan iedereen leren dansen! Sylvain Veldkamp
is te zien in de videoclip van RunDMC, Junkie XL en The Course en
is wereld beroemd met zijn specifieke skills. Deze breakdancer met
30 jaar ervaring kan op zijn hoofd
draaien alsof het niets is. En maakt
van elke les een feestje.
Nieuwe demo teams
Op 3 oktober zijn er audities voor
de demo teams. Wil jij ook getraind worden door de beste coach
van Nederland? Is dansen jou passie kom dan auditie doen. Er komen twee hiphop teams in de leeftijd 8 t/m 21 jaar. Dus schroom niet
iedereen is welkom! Voor meer info
kijk op www.hiphoplessen.nl Meld
je van te voren aan via de website
voor een gratis proefles! Of schrijf je
vandaag nog in want vol = vol
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Kia Wissel Weken bij Van Kouwen
van 16 t/m 30 september
Regio - Kia Van Kouwen pakt flink
uit tijdens de Kia Wissel Weken.
Overweegt u om uw huidige auto in
te ruilen voor een nieuwe?
Dan is er op dit moment het meeste
voordeel te behalen. Van 16 t/m 30
september organiseert Kia Van Kouwen in Amsterdam en Hoofddorp de
Kia Wissel Weken. Tijdens deze weken ontvangt u unieke kortingen en
extra’s die oplopen tot 2.795 euro.
Voor de betaling van een nieuwe Kia
zijn er tijdens deze Wissel Weken
extra interessante financieringsmogelijkheden zoals de 50/50 deal met

een uitgestelde betaling of private
lease waarbij Kia alle maandtermijnen in 2014 voor u betaalt. Van Kouwen doet hier een nog extra korting bovenop wanneer u vooraf telefonisch een afspraak maakt voor
een bezoek aan de showrooms. U
kunt Van Kouwen bereiken op tel.
nr. 020-567 20 33 en dan direct uw
bezoek inplannen zodat uw nieuwe Kia klaarstaat voor een proefrit.
Kia Van Kouwen vindt u in Amsterdam op de Klokkenbergweg 15 en
in Hoofddorp op de Robijnlaan 2B.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.vankouwen.nl.

Automaat rijles voor
schakel rijbewijs bij Alblas
baanprofessional helpt u o.a. met
het krijgen van zicht op waar sta ik
nu en waar wil ik naar toe? Wat zijn
mijn talenten en hoe zet ik ze (nog
beter) in? Hoe presenteer ik mijzelf?
Hoe vind ik een passende baan? En
nog veel meer!
Aanmelden
Aanmelden voor een individueel gesprek of workshop bij u in
de buurt? Ga naar www.dagvandeloopbaan.nl en maak een afspraak met een loopbaanprofessional die bij u en uw vraag past. Thema’s waar op zaterdag 27 september uit gekozen kan worden zijn:
advies bij studie- en beroepskeuze, effectief werk zoeken, versterken van sollicitatiegesprek, brief
en/of CV, inzetten van social media,
leren netwerken, omgaan met las-

tige werksituaties, zinvolle invulling
na je loopbaan en aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. Noloc erkend loopbaanprofessional RoseMarie Lucas van Rooskleurig Coaching is actief in de regio Amstelland en De Ronde Venen. Oók zij
doet mee en zal tussen 10.00-17.00
uur drie workshops organiseren bij
Sportschool Plux in Uithoorn. Informatie over de workshops vindt u op
www.rooskleurigcoaching.nl
Meldt u online aan bij www.dagvande loopbaan.nl en voer de postcode
1422DR in. Met de kwaliteitslabels
‘Noloc erkend’ weet u dat de kwaliteit van de loopbaanprofessional
door Noloc is gecheckt. De Dag van
de Loopbaan wordt mede mogelijk
gemaakt door LDC Business, LeerWerk, Werksite, Oval, Werken FM en
De Broekriem.

Regio - Bij Alblas rijschool is een
splinternieuwe les vrachtauto met
automatische versnellingsbak afgeleverd door MAN Hoofddorp.
Met een automaat lesvoertuig mag
worden afgereden voor een schakel vrachtwagen rijbewijs, volgens
de nieuwe regels. Deze vrachtauto
zal volledig ingezet worden voor het
opleiden van vrachtwagen chauffeurs (rijbewijs C en CE) en het behouden van deze licentie d.m.v. nascholingsopleidingen Code 95.
Sinds 1961 wordt er door Alblas lesgegeven voor alle categorieën rijbewijzen en theorieopleidingen met
nascholing Code 95. En de huidige
beste rijschool van Nederland volgens RTL Succesfactor heeft met
deze aankoop een nieuw paradepaardje dat uiterst uniek is in de hedendaagse rijschoolwereld. Sinds
kort mag er rijles gegeven worden
met een automaat voor het vrachtwagenrijbewijs met of zonder aanhangwagen zonder dat je een beperking op het rijbewijs krijgt. Om
die reden heeft Alblas besloten hier-

op in te spelen. Deze lesvrachtauto
is volledig automatisch geschakeld
wat het voor de kandidaat / leerling een stuk makkelijker maakt om
het rijbewijs C of CE te halen. Tevens is deze les vrachtauto voorzien
van alle moderne hulpmiddelen en
voldoet zelfs aan de zware EURO 6
norm qua uitstoot en geluidsnorm.
Om die reden kan er in de stad ook
geen problemen ontstaan om bepaalde routes niet te mogen rijden.
‘’Ook dat maakt het voor de leerling
makkelijker te slagen voor zijn rijbewijs’’ geeft Frank Korlas van Alblas
verkeersschool aan. ‘’Hiermee maken we een stap voorwaarts met onze verkeersschool en zijn daar heel
blij mee. De vrachtauto is een MAN
TGS 18.320 4x2 BB en is een groot
plezier voor iedere aspirant vrachtwagenchauffeur om in te rijden’’. De
vrachtwagen en combinatie zal ingezet worden bij de CBR examenlocaties van Utrecht, Amsterdam, Leiden en Gouda met als startlocatie
Woerdense Verlaat. Voor meer info
bel 0880-241888.
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Kijkje nemen in Integraal
Kindcentrum Thamerdal...

Uithoorn - Zaterdag 27 september
is het burendag. Basisschool de Regenboog en Kinderopvang Solidoe
hadden oorspronkelijk het idee om
op deze dag een fancy fair te organiseren, dit om geld in te zamelen

voor het inrichten van de buitenruimte. Door omstandigheden kon deze
fancy fair helaas niet doorgaan. Alle vestigingen van Kinderopvang Solidoe zijn open op zaterdag 27 september van 11.00 tot 13.00 uur zo-

dat u een kijkje kunt nemen op de
locaties. Kinderdagverblijf Simba,
Peuteropvang Berend Botje en BSO
Thamerdal zijn ook open maar dan
wel op de locatie waar het nieuwe Integraal Kindcentrum Thamerdal komt te staan. In de noodlokalen op het terrein van De Regenboog
worden leuke activiteiten aangeboden voor de kinderen en buurtbeheer Thamerdal zorgt voor een heerlijke versnapering. Omdat De Regen-

boog en Solidoe zeer nauw samenwerken, doet ook De Regenboog
mee op deze burendag. Op deze dag
zal de nieuwe school te zien zijn voor
buurtgenoten, ouders en andere geinteresseerden om alvast een kijkje te nemen. U krijgt dus de gelegenheid om deel te nemen aan een
rondleiding in het nieuwe gebouw.
Wees welkom op zaterdag 27 september van 11.00 tot 13.00 uur aan
de Kuyperlaan!

Regio - De nieuwe Renault Twingo is sinds afgelopen week te bewonderen bij Renault Nieuwendijk.
Deze nieuwste Renault-telg is leverbaar vanaf 9.990 euro. De nieuwste generatie Renault Twingo zet
de klasse van de stadsauto’s op z’n
kop. Renault veranderde de gehele
bouwwijze, monteert de motor achterin en plaatst standaard vijf portieren. Het interieur is buitengewoon veelzijdig en het design uiterst kleurrijk en speels. De nieuwe Twingo biedt ultieme vrijheid en
laat zich altijd en overal naartoe dirigeren dankzij de exceptioneel kleine draaicirkel en zijn optimale ma-

noeuvreerbaarheid. Niet alleen kunt
u de nieuwe Renault Twingo komen
bewonderen, u kunt bovendien profiteren van spetterende acties. Wat
dacht u van een gratis upgrade van
een Clio Hatchback naar een Clio
Estate, plus nog eens een extra inruilpremie van 1000 euro? De gratis
upgrade is geldig voor de Renault
Clio, Megane, Laguna en de Scenic.
Uw voordeel kan hiermee oplopen
tot maar liefst 4.200 euro. Daarnaast
kunt u nog gebruik maken van de
zeer aantrekkelijke 50/50-deal tegen 0 procent rente bij aanschaf
van een Renault Clio, Megane, Scenic of Captur.

Feest bij vernieuwde
Albert Heijn Zijdelwaard

Prachtige showroom in Lakenblekerstraat

Sani-Dump Aalsmeer:
A-Merken tegen bodemprijzen
Regio - Nana Aniam en Raymond
Weeber zijn de kersverse jonge franchiseondernemers van Sani-Dump op bedrijventerrein Hornmeer. De mannen kennen elkaar
ruim zes jaar. Nana was bedrijfsleider van Sani Dump in Zaandam en
Raymond had dezelfde functie ernaast in een meubelzaak. Verkopers
en managers pur sang dus. De twee
werden vrienden en tijdens pauzes
en na het werk werd er altijd gespeculeerd over het ooit hebben van
een eigen zaak. Nana: “Vorig jaar
kwam er een mogelijkheid daartoe
en is het balletje gaan rollen. In feite is het zo gegaan: toen de sneltrein van Sani-Dump kwam zijn wij
er in gestapt. We hebben een plan
van aanpak bedacht samen met de
directie van Sani-Dump en onze
droom werd werkelijkheid.” Het bedrijf Sani-Dump bestaat reeds achttien jaar. Aalsmeer is de vierentwintigste vestiging. Al sinds 2006 deed
het voormalige pand van Offerman
dienst als magazijn van de sanitair
zaak, maar sinds mei zijn ook de
deuren geopend van de showroom
voor particulieren en bedrijven. Raymond: “De officiële opening van onze showroom was afgelopen 5 juli.
Nog steeds staat hier de voorraad
van vijf Sani-Dumps en we hebben
een afhaalpunt. Dit pand is namelijk maar liefst zesduizend vierkante
meter waarvan we elfhonderd vierkante meter vloeroppervlakte aan
Showroom hebben. Een megaruimte dus.”
Laagste prijsgarantie
“De kracht van Sani-Dump is dat
wij A-merken verkopen tegen gegarandeerd de laagste prijzen.” Aldus Nana. “Dat moet duidelijk naar
voren komen. We hebben beslist

geen spullen met een foutje zoals
sommigen wellicht denken als ze
het woordje dump horen in de bedrijfsnaam. En Raymond vervolgt:
“We voeren onder andere de merken Grohe, Villeroy & Boch, Hansa,
Bruynzeel, Duravit en Sphinx. Echt
van topkwaliteit. We verkopen alles
op het gebied van sanitair. Badkamermeubelen, wastafels, douchewanden, baden, stoomcabines, kranen, radiatoren, tegels en zelfs sauna’s en jacuzzi’s al dan niet voor
buiten.” Complete badkamers staan
er opgesteld in de ruime overzichtelijke showroom. Er staat een uitnodigende bespreektafel waaraan
de mannen vrijblijvend advies kunnen geven van A tot Z. Nana: “We
kunnen voor de klant een volledige 3D tekening maken op een computerprogramma. En uiteraard is de
installatie te regelen.” De ondernemers nemen uitgebreid de tijd voor
hun klanten. Neem eens een kijkje
in de werkelijk prachtige toonzaal.
De openingstijden zijn op maandag
van een tot zes uur, op dinsdag tot
en met vrijdag van tien tot zes, vrijdag koopavond tot negen uur en
zaterdag van tien tot vijf uur. Twaalf
keer per jaar is er tevens een koopzondag. Momenteel hebben zij een
zeer gunstig geprijsde aanbieding:
een Villeroy & Boch toiletpot met
Grohe inbouwreservoir, inclusief afdekplaat voor slechts 269 euro. Een
korting van maar liefst tweeënzestig
procent. Volg Sani-Dump Aalsmeer
op Facebook en blijf op de hoogte
van spectaculaire acties en overige informatie. HYPERLINK “http://
www.sanidump.nl” www.sanidump.
nl Het bezoekadres is Lakenblekerstraat 21, Telefoonnummer 0297500400.
Door Miranda Gommans

Navigatie uit auto gestolen
Uithoorn - Op donderdag 11 september is tussen half twee in de
nacht en negen uur in de morgen
ingebroken in een bij de Stratsburgflat geparkeerde Seat.
De eigenaar ontdekte dat het raam
aan de bestuurderskant naar buiten

gebogen stond. Eenmaal in de auto
zag hij dat het contactslot was vernield en er geknoeid is met het zekeringskastje. Waarschijnlijk hebben de dieven de auto willen stelen,
maar is dit niet gelukt. De inbrekers
zijn er vandoor gegaan met het navigatiesysteem en kleding.

Gebroken botten na aanrijding
Uithoorn - Op woensdag 10 september heeft om kwart over twaalf in
de middag een aanrijding plaatsgevonden op het Potgietersplein. Een
87 jarige automobilist uit Uithoorn
heeft waarschijnlijk een 70 jarige
fietsster uit Uithoorn over het hoofd

gezien. De vrouw is met letsel naar
het ziekenhuis vervoerd. Ze is inmiddels weer thuis en heeft een gebroken sleutelbeen, een gebroken elleboog en een aantal gebroken ribben.
De verkeersdienst doet onderzoek
naar de toedracht van de botsing.

Veel rookschade door tv-brand
Uithoorn - Op maandag 15 september rond drie uur in de middag
is in een woning in de Elschotlaan
een televisie spontaan in de brand
gevlogen. De 42 jarige bewoonster is geschrokken het huis uitgerend. Een vriend is de woning bin-

nen gegaan om enkele spullen te
redden, maar moest weer naar buiten vanwege de hevige rookontwikkeling. Hij is niet gewond geraakt.
De brandweer heeft het vuurtje geblust. Met name is er veel rook- en
roetschade.

Uithoorn - Vandaag woensdag 17
september is de geheel vernieuwde
Albert Heijn geopend. Het is de eerste winkel die opengaat na de start
van de renovatie van het winkelcentrum. Klanten kunnen kennismaken
met een ruime, eigentijdse Albert
Heijn. “Onze winkel is een flink stuk
groter en heeft een zeer uitgebreid
assortiment”, vertelt supermarktmanager Simone Jansen. “Uit de oude
winkel nemen we natuurlijk wel de
bekende sfeer mee. Daardoor blijft
het gezellig, zoals altijd.”
De verbouwing is grotendeels gerealiseerd door aannemers en bedrijven uit Uithoorn en omgeving.
De supermarkt heeft een ruime opzet en is van alle gemakken voorzien. Zo kunnen klanten genieten
van een gratis kopje koffie aan de
stamtafel, voor kinderen zijn er leuke speelattributen. “Klanten hebben
bij ons een grotere keuze in verse
en houdbare producten. Voortaan
zijn er bijvoorbeeld vers in de winkel
gegrilde lekkernijen zoals grillworst
en andere vleeswaren, maar ook
malse kippetjes. Er zijn meer internationale ingrediënten verkrijgbaar:
de Hellmann’s Mayonnaise staat in
het schap! Bovendien bieden we extra service. Klanten kunnen bij ons
hun kleding laten stomen en hun
bestellingen van bol.com ophalen”,
aldus de supermarktmanager.

Buurtontbijt
De heropening van de Albert Heijn
op 15 september gaat zeker niet onopgemerkt voorbij. Tot en met zondag 21 september zijn er in de Albert Heijn proeverijen en leuke activiteiten, onder andere met hamster
Happie. Klanten krijgen bij besteding van 15 euro een heerlijk taartje gratis, zolang de voorraad strekt.
Ook organiseert de winkel op zaterdag 20 september een feestelijk en gratis ontbijt. Tussen 8.00
uur en 10.00 uur mag iedereen uit
de buurt gezellig aanschuiven. “We
hebben onder andere pistoletjes en
croissants uit eigen oven, verschillende soorten beleg, koffie, thee
en vruchtensappen. Voor kinderen
wordt het een extra leuke dag want
er staat een springkussen voor de
deur.” Naar verwachting is de renovatie van winkelcentrum Zijdelwaard over twee jaar achter de rug.
Dan wordt het winkelcentrum officieel heropend. De Albert Heijn doet
uiteraard aan alle festiviteiten mee.
“In onze winkel zal het dan ook extra feestelijk zijn.”
Albert Heijn aan het Zijdelwaardplein 84 in Uithoorn is open van
maandag tot en met woensdag en
zaterdag van 8.00 uur tot 20.00 uur,
donderdag en vrijdag van 8.00 tot
21.00 uur en zondag van 12.00 tot
19.00 uur.

Vink Bouw nieuwe shirtsponsor
KDO 1 zaalvoetbal
De Kwakel - De komende seizoenen is Vink Bouw op het nieuwe tenue van KDO 1 zaalvoetbal te zien.
Het bouwbedrijf uit Nieuwkoop zal
de komende vier jaar de shirtsponsering verzorgen van het eerste
zaalvoetbalteam van KDO.
De eerste competitiewedstrijd van
het seizoen in het nieuwe tenue
werd direct omgezet in een winstpartij voor KDO. Op vrijdag 12 september is het nieuwe seizoen voor
KDO 1 van start gegaan. KDO
speelde in de eigen sporthal aan
de Vuurlijn tegen ZOG 4. De wed-

strijd ging voor rust redelijk gelijk op
waardoor de eerste helft werd afgesloten met een 1-1 tussenstand. Na
rust werd deze stand omgezet naar
een verdiende 5-3 overwinning door
onder andere twee doelpunten van
Joeri Stange. Een goed begin van
het nieuwe voetbalseizoen voor het
team uit de Kwakel. Het afgelopen
seizoen wist KDO 1 te promoveren naar de 2e klasse na het behalen van het kampioenschap. Enkele
oudgedienden namen na het kampioenschap afscheid van het eerste
elftal waardoor het team aangevuld
is met nieuwe spelers.

Teamfoto KDO 1; boven v.l.n.r: Sjors Kas, Danny ten Hoope, Timo Kas, Erik Verbruggen, Rob de Kuiper (Vink Bouw) beneden: Michael Meijer, Joeri Stange,
Tim ten Brink, Doron Börger en Justin Eindhoven

Feest in Uithoorn oude
dorp aan de Amstel
Uithoorn - Alle deelnemende winkeliers hebben deze week de rode
loper uitleggen en zaterdag 20 september staat er in het begin van de
dorpstraat een kopje koffie of thee
voor U klaar onder het genot van
een muziekje.
De 17 winkeliers die ´I love uithoorn
dorp` een warm hart toedragen zijn

herkenbaar aan de de rode loper
voor de winkeldeur en hebben zaterdag ook diverse leuke acties. Veel
winkelplezier in het oude dorp aan
de Amstel.
Heeft U als winkelier ook zin om
mee te doen met de maandelijkse
acties, meld U aan bij Mona ( choco toko) of Dion van Tol (Duoplant).

Dames 1 Qui Vive verliest 1e
wedstrijd in Eerste Klasse
Regio - Na weken van training
speelde Dames 1 van Qui Vive eindelijk haar eerste competitiewedstrijd in de eerste klasse. Een uitwedstrijd tegen Amstelveen die al
langer in de eerste klasse speelde. Vooraf was al bekend dat het
een pittige pot ging worden. Qui Vive was daarom super gedreven om
deze wedstrijd te winnen en ging
scherp van start. Binnen drie minuten maakten ze al direct de 0 - 1. Sarah de Vos schoot met haar backhand en Willemijn de Bruin tipte deze netjes in. Helaas voor Qui Vive
wist Amstelveen in de 25e minuut
de 1 - 1 te maken en kon zij in de
34e minuut een strafcorner verzilve-

ren, waardoor de stand in de rust op
2-1 stond. Direct na de rust maakte Barbara Schmidt van Qui Vive –
uit een strafcorner - de stand weer
gelijk op 2 - 2. Daarna was en bleef
Amstelveen echter te sterk. Ze combineerden beter en hielden het tempo hoog, waardoor de stand uitliep naar 4 - 2 in de 50e en 4 - 2 in
de 52e minuut. Qui Vive kwam nog
even terug op 4 - 3 met een schitterende backhand slag van Dulcia
Spee. Amstelveen besliste de wedstrijd in de 57e minuut door wederom een strafcorner te benutten, waardoor de eindstand op het
scorebord op 5-3 voor Amstelveen
kwam te staan.

Keepster Moon Zethoven van Qui Vive kreeg het zwaar te verduren, maar
speelde een goede wedstrijd.
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Het was weer reuze
gezellig bij Albert Heijn
Jos van den Berg
Uithoorn - Het was afgelopen woensdagmiddag weer ontzettend gezellig
bij Albert Heijn Jos van den Berg. Tientallen kinderen lieten zich in de mooiste creaties schminken en tevens konden ze prachtige cup cakes versieren.
De organisatie had de handen vol, maar alles verliep ordelijk en gezellig. Er
werd rustig gewacht op hun beurt en iedereen had plezier...

Schoolplein obs De Kajuit omgetoverd tot marktplein
Uithoorn - In het kader van het jaarlijkse openingsfeest dat openbare
basisschool De Kajuit elk jaar in september viert, veranderde het speelplein van de school afgelopen vrijdag 12 september in een echt marktplein. Dit jaar kozen de organisatoren namelijk voor het thema ‘markt’.
Alle leerlingen knutselden in de weken voorafgaand aan het feest mooie
artikelen in elkaar, die te koop werden aangeboden. Van sleutelhangers
tot leesboeken: van alles was voor een zacht prijsje te krijgen. Daarnaast
genoten de kinderen van allerlei spelletjes en attracties. Groep 8b had
een Angry Birds spel gemaakt, waarbij je via een katapult echte ‘vogels’
van papier maché omver moest schieten. Voor de kleintjes was er een
springkussen en de wat oudere kinderen leefden zich uit met mini-tafeltennis of een rondje-over-de kop-rollen in spectaculaire ‘donderballen’.
Een ander hoogtepunt was een flashmob van dansers uit verschillende
groepen op de gezellige tonen van Pharrell Williams’ ‘Happy’. Natuurlijk
onder begeleiding van een ‘live’ band. In een gezamenlijke inspanningen maakten leerlingen, docenten en ouders de middag tot een succes.
Daarna kon iedereen onder het genot van een hapje en een drankje het
nieuwe schooljaar inluiden. Van de opbrengst van het feest worden nieuwe spullen voor de leerlingen aangeschaft.
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Eerste winst Legmeervogels

Bijzondere score bij BVK

Uithoorn - Na de zeer sterke vriendschappelijke wedstrijd van afgelopen woensdag tegen 1e divisionist Kondo Budjang 1, die onverdiend met 3-5 werd verloren, werd
met veel vertrouwen afgereisd naar
Amersfoort om het daar voor de eerste competitiewedstrijd op te nemen
tegen GS’76. Met nagenoeg dezelfde selectie als vorig seizoen, en met
nieuwkomer Laurens v/d Greft, moet
het dit seizoen mogelijk zijn mee te
strijden om het kampioenschap. Legmeervogels begon scherp en geconcentreerd aan het duel. Bij balbezit werd de tegenstander vastgezet
en gezocht naar een opening. Echter is GS’76 een taaie ploeg om tegen te voetballen, waardoor het lastig was een opening te vinden. Verdedigend liet Legmeervogels zich inzakken en werd er compact verdedigd. De grootste kansen waren voor
Legmeervogels, maar GS kwam af en
toe gevaarlijk voor de goal van Patrick Brouwer.
Tegen de verhouding in verdween
de bal ineens vanaf de linkerkant via
de bovenkant van de rechterkruising
in het doel achter de verbouwereerde Patrick Brouwer, 1-0 in de 10e
min. Maar Legmeervogels pakte de
draad weer goed op en wist GS’76
goed vast te zetten. Met een prachtige aanval over diverse schijven, was
het Mels Bos die de bal vanaf rechts
wist voor te geven op de inkomende
Ibrahim El Ahmadi, 1-1 in de 11e min.

De Kwakel - Het is niet de gewoonte om individuele spellen in dit verslagje te bespreken, of er moet wel
een heel bijzondere score worden
opgetekend. Dat was het geval op
donderdag 11 september
in de
A lijn van de BVK op de 2e speelavond van de laddercompetitie. Een
verkeerde interpretatie door partner van het openingsbod 3 Sans
Atout (voor insiders: de beruchte ‘Gambling 3 SA’ die een dichte 8
kaart in een lage kleur belooft zonder extra ‘aankomer’ en dus maximaal een punt of 10), vervolgens
ook nog een verkeerd antwoord op
de Azenvraag van partner en voor je
het weet zit je in 7 SA gedoubleerd
en ga je fluitend 7 down, goed voor
een score van - 2000. Dit overkwam
Anneke Karlas en Jaap Verhoef en
deze miskleun mag volledig op
het conto worden geschreven van
schrijver dezes, want partner Anneke had nog nooit van een gambling
3 SA gehoord en zij heeft nu een
welverdiend weekje rust genomen
in de Oostenrijkse bergen om van
de schrik te bekomen. De glorieuze winnaars van vorige week, Ruud
Doeswijk en Huub Zandvliet waren
de gelukkigen die op dit spel + 2000
mochten bijschrijven, maar zij leverden desondanks flink in t.o.v. die vorig week.

Tegenaanval
Vervolgens een tegenaanval van
GS’76 die werd onderbroken door de
scheidsrechter. Daardoor kwam Legmeervogels weer in balbezit en wist
men razendsnel in de counter toe te
slaan. Op aangeven van Tim Mollers
was het wederom El Ahmadi die er
1-2 van wist te maken in de 13e min.
GS’76 kreeg ook nog een paar goede kansen, maar doelman Brouwer
had een goede avond. Legmeervogels bleef de bovenliggende partij en
had de wedstrijd al veel eerder kunnen beslissen. Uiteindelijk werd het
via een mooie aanval 1-3 in de 20e
min, het was Robin Oussoren die met
een goede actie Patrick Woerdeman
in staat stelde om de 1-3 op het scorebord te brengen. Dit werd ook de

verdiende ruststand. In de rust werd
aangegeven dat het de 2e helft snel
afgemaakt moest gaan worden. Dat
was zeker mogelijk en dan zou de tegenstander geknakt zijn. Dat werd
goed opgepakt met de sterk spelende Laurens v/d Greft en El Ahmadi als spelverdelers, en daaromheen
een solide verdediging met Dennis
Rijnbeek en Coen van Weerdenburg,
en een sterke aanval met de veel bewegende Robin Oussoren, Mels Bos
en Patrick Woerdeman. Via een fantastische actie van El Ahmadi, die 4
man wist te omspelen inclusief de
keeper, werd het verdiend 1-4 in de
6e min.
Verslapping
Legmeervogels controleerde de
wedstrijd volledig en er was niets
aan de hand. Nu zou je denken dat
Legmeervogels de score zou gaan
uitbreiden, maar door toch enige
verslapping werd het uit het niets
2-4 in de 17e minuut middels een
puntertje van de tegenstander. Vanaf dat moment werd Legmeervogels
onder druk gezet, ook omdat GS’76
met een meevoetballende veldspeler
ging keepen. Door een lichte overtreding van El Ahmadi kwam Legmeervogels ook nog met een man
minder te staan. Erg zwaar bestraft
door de scheidsrechter, maar de
man minder situatie was een feit.
Met kunst en vliegwerk wist Legmeervogels toch knap stand te houden. GS’76 speelde vol op de aanval, waardoor hun verdediging weg
was. Dat resulteerde erin dat de bal
in de handen van doelman Brouwer
terecht kwam. Die zag dat de keeper
te ver voor zijn doel stond, en met
een prachtige uittrap over de keeper heen, wist Brouwer de verlossende 2-5 op het scorebord te brengen
4 minuten voor tijd. Daarna speelde Legmeervogels het duel rustig en
geconcentreerd uit. Enig smetje was
dat El Ahmadi, die met zijn soms risicovolle spel, de bal zomaar inleverde bij de tegenstander. Patrick Brouwer stond aan de grond genageld, en
kon daardoor niet voorkomen dat het
nog 3-5 werd. Jammer voor de statistieken, maar een prettige en zeer
verdiende overwinning van deze eerste competitiewedstrijd.

Bingo bij KDO
De Kwakel - Komende Vrijdag
19 September begint het nieuwe
Bingoseizoen in de kantine van
KDO in De Kwakel aan de Vuurlijn aanvang 20.00 uur.
Er zijn natuurlijk weer mooie prij-

zen te winnen. De volgende Bingo avonden van dit jaar zijn Vrijdag s 17 Oktober , 21 November
& 19 December in 2014 & 2015
16 Januari zie ook www.kdo.nl of
www.de-kwakel.com

Verdienstelijk gelijkspel
voor KDO 1 in Vijfhuizen
De Kwakel - Na de 5-0 thuisoverwinning op Wijk aan Zee van KDO 1
van vorige week, speelden de Kwakelaars afgelopen zondag de lastige uitwedstrijd tegen titelkandidaat
DSOV. De ploeg uit Vijfhuizen eindigde vorig seizoen als tweede in
de derde klasse C en wonnen vorige week de met 4-1 ruim van medeconcurrent Zwanenburg. Voor het
team van Raymond de Jong betekende dit een goede testcase om te
bekijken in hoeverre KDO zich tegen zo’n ploeg staande kon houden.
KDO kon deze middag niet beschikken over doelman Tim ten Brink (vakantie) en Joris Kortenhorst (enkelblessure). De halffitte sluitpost Peter
Onderwater en Bart van der Tol waren hun vervangers.
DSOV startte zeer aanvallend aan
de wedstrijd en gaf van meet af aan
veel druk op de Kwakelse verdediging. Met een sterke laatste man
als beginpunt van de opbouw wist
KDO direct dat het vol aan de bak
moest in Vijfhuizen om de aanvallen van de thuisploeg ongedaan te
maken. Tot grote verrassing van iedereen waren het echter de Kwakelaars die de score wisten openen bij hun eerste aanval in de derde minuut. Mathijs van Rijn ontving
de bal op de middenlijn en wist met
een geplaatste steekbal Joeri Stange één op één met zijn tegenstander te zetten. Joeri was sneller dan
zijn mannetje, kon vrij op de DSOVdoelman lopen en schoot op secure
wijze de bal in de lange hoek, 0-1. In
de 16e minuut was er een uitbraak
van de thuisploeg aan de rechterkant van het veld, wat vervolgens
tot de gelijkmaker leidde, 1-1. DSOV had de slag te pakken en zocht
veelvuldig hun behendige buitenspelers met verzorgd positiespel.
Voor KDO was het op dat moment
alle hens aan dek en werd er met
veel passie met een gelijke stand de
rust bereikt. Smet op de eerste helft
was het uitvallen van linkshalf Timo
Kas in de 41e minuut. De hardwerkende middenvelder verstapte zich,

waarna zijn knie vast kwam te zitten. Over de ernst van zijn blessure is na onderzoek in het ziekenhuis
nog niets duidelijk.
Voorsprong
Zonder Timo Kas, maar met Bart
Hoving in de gelederen, begon KDO
aan de tweede helft. In de 50e minuut kwam de thuisploeg al vroeg
op voorsprong. DSOV bedacht een
variant op een corner waarbij de
bal werd ingespeeld op de rand het
zestienmetergebied. Toen een DSOV speler de bal in zijn bezit kreeg,
schoot hij van ruime afstand de
2-1 binnen. Na dit doelpunt nam
de thuisploeg gas terug, waardoor
KDO meer van zich af wist te bijten.
In de 57e minuut wist Joeri Stange de bal op prachtige wijze onder
controle te krijgen voor de ogen van
de Kwakelse dug-out. Op volle snelheid wist Joeri vervolgens de achterlijn te halen en Mathijs van Rijn
op maat te bedienen. Van Rijn, vorig seizoen topscorer aan Kwakelse
zijde, kon vervolgens eenvoudig de
2-2 in een leeg doel binnenschieten.
Na deze gelijkmaker wist KDO de
aanvalsdrang van DSOV te reduceren en kreeg in de laatste tien minuten zelfs kansen op de overwinning.
Dit toetje bleef uit ondanks goede
pogingen van Joeri Stange en invaller Rick Kruit.
Al met al kan KDO dik tevreden zijn
met het behaalde punt tegen DSOV.
Volgende week komt één van de
vier ongeslagen koplopers op bezoek in De Kwakel, te weten: AGB.
De Amsterdammers wonnen hun
eerste twee wedstrijden, één keer
thuis met 3-2 van Zwanenburg en
één keer uit met 1-6 van Schoten.
De wedstrijd begint om 14:00 uur en
wij hopen op uw steun deze middag.
Opstelling KDO 1: Peter Onderwater, Danny ten Hoope, Michael Meijer, Mathijs Molleman, Mitchell
Smits, Bart van der Tol, Sven Vlasman, Timo Kas (42e Bart Hoving),
Menno Lingeman (78e Rick Kruit),
Mathijs van Rijn en Joeri Stange.

Comhan Holland B.V. sponsort
senioren KDO G-voetbal
Uithoorn - Het Uithoornse bedrijf
Comhan Holland B.V. is de sponsor
van het nieuwe seniorenteam van
KDO G-voetbal.
De jonge mannen en één jonge dame zijn in een nieuwe outfit gestoken met op de voorkant van het
shirt het nieuwe logo van het bedrijf
in Uithoorn. Comhan Holland B.V. is

al vanaf de oprichting van KDO Gvoetbal in 2010 de shirtsponsor en
KDO is blij dat het Uithoornse bedrijf dit ook wilde doen voor het
nieuw seniorenteam. Het team zal
in de seniorencompetitie zijn best
gaan doen. Waarschijnlijk hebben
ze door de uitstraling van hun outfit
al een voorsprong.

Dikverdiende driepunter
voor KDO 2 in Utrecht
De Kwakel - Na het 2-2 gelijkspel van vorige week tegen Kampong 4, reisde de ploeg van trainer
Paul ten Brink afgelopen zondag af
naar Utrecht voor de wedstrijd tegen de ervaren rotten van Hercules 3. KDO wist in de beginfase van
de wedstrijd het baltempo hoog te
houden en vroeg druk te zetten op
de Utrechtse opbouw. Na ruim twintig minuten spelen werden de Kwakelaars hiervoor gelukkig beloond
toen Patrick van de Nesse op doel
wilde schieten. Onderweg kwam de
bal pardoes op het hoofd van Joost
Samsom, waarna de bal in de linkerkruising verdween, 0-1. Een paar
minuten later wist Jean-Paul Verbruggen vanuit de rebound met een
droge knal de bal in de linkerhoek
te plaatsen, 0-2. Vlak voor rust was
Jean-Paul Verbruggen opnieuw trefzeker. Hij duwde zijn tegenstander
slim weg in het zestienmetergebied,
waarna hij koelbloedig de Utrecht-

se doelman wist te verschalken, 0-3.
In het begin van de tweede helft liet
Hercules zich meer gelden en was
het spel aan Kwakelse zijde slordig. In de 55e minuut kreeg Hercules een penalty nadat er ongelukkig
hands werd gemaakt door Patrick
van de Nesse. De strafschop werd
echter keihard op de lat geschoten,
zodat de spanning niet terug kwam
in de wedstrijd. KDO vergrootte in
de loop van de tweede helft hun
voorsprong zonder groots te spelen.
Invaller Elton Shehu kon op aangeven van Doron Borger eenvoudig de
0-4 binnentikken, waarna Remco de
Boer in de 78e minuut de eindstand
op 0-5 bepaalde.
Volgende week speelt KDO 2 om
11:30 uur thuis tegen PVCV 3. Grote
vraag is echter of de ploeg uit Vleuten naar De Kwakel toekomt, want
PVCV is nu tot tweemaal toe niet op
komen dagen bij hun eerste twee
competitiewedstrijd.

Begin van het nieuwe
seizoen bij BVU
Uithoorn - Op maandag 8 september is men bij Bridgevereniging Uithoorn (BVU) weer begonnen aan
een nieuw seizoen bridge in competitie verband. De hoogste scores, en dan hebben wij het over
echt hoge scores, waren te vinden
in de top van de B-lijn. De 1e drie
paren scoorden beter dan de nummer 1 in de A-lijn. Hetty met haar
nieuwe partner Gerard hadden meteen een klik. Zij gingen naar huis
met maar liefst 71,88%, daar kun je
mee thuis komen. Goede 2e werden
An en Bert, 62,50% en als 3e eindigden Lyda en Jan, 60,63%; hoezo kunnen echtgenoten niet samen
bridgen? In de A-lijn ging de overwinning naar Hans en Nico. Met een
respectabele 59,58% leggen zij een
goede basis voor de nieuwe competitie. Als 2e met 57,50%, een score waar je normaal gesproken wel
mee zou winnen, eindigden Marijke en Ger. De 3e plaats was ge-

deeld voor Leo & Henk en Ans &
Lia, 55%. Wilt u weten of bridge iets
voor u is, sinds kort geeft BVU (gratis) bridgeles op dinsdag-/woensdag- middag/avond, in huiselijke sfeer. De belangstellenden worden op een prettige manier voorbereid op het spelen binnen een bridgevereniging. Voor nadere informatie en mogelijkheden omtrent de
bridgelessen kunt u contact opnemen met Hans Wagenvoort, 06-53
368 948. De BVU speelt op maandagavond van 19.45 tot 23.00 uur in
de grote zaal bij de bar in sporthal
de Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. Wilt u weten of de
BVU iets voor u is, neemt u dan contact op met onze secretaris, Marineke Lang, zij helpt u graag verder. Zij
is (na 18.00 uur) bereikbaar onder
telefoonnummer 569432 of via email bvu@telfort.nl.

Experts in ladderbridge
bij De Legmeer
Uithoorn - Francis Terra & Wim
Slijkoord stelen deze weken de
show bij Bridgeclub de Legmeer.
Twee maal in succesie de beste van
veertig paren doen niet veel hen
na en ook nu mocht het percentage van 69,74 er zijn. Ada van Maarseveen & Wouda Roos profiteerden
volledig van hun lage ranking door
de slechte start van een week eerder. Ze werden tweede met 63,71%,
geholpen dus door de zwakkere tegenstanders, maar je moet het toch
maar doen. Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter profiteerden ook bekwaam van dit opzetje, scoorden
60,31% en werden zo derde wat
ze ook in de totaal stand zijn. Tini
Lotgerink & Jeanet Vermeij volgden knap met 58,55% als vierde en
staan zo voorlopig ook bij de beste
tien. Op nummer vijf eindigden Ger
Quelle & Gijs de Ruiter met 58,22%
en Gijs mende dit paar zo naar plek
twee totaal, of was het andersom?
Tini Geling & Jo Wevers vertegenwoordigen ook de ladies power en

de dames haalden een zesde plaats
binnen met 57,13% en staan nu op
trede acht van de gehele trap.
Anton Berkelaar & Wil van der Meer
lijken weer zeer gelukkig met elkaar hetgeen resulteerde in 56,80%
als zevende. Cora de Vroom & André van Herel konden hun A- rivalen
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister
net voor blijven als achtste en negende met respectievelijk 56,69 en
55,81%. Op nummer tien nestelden
zich Jan Egbers & Ben Remmers die
er 54,61% uitpersten.
Voor de overige dertig paren volgt
volgende keer een nieuwe kans en
de laatsten van nu kunnen dan zomaar bij de eersten zijn, dat is immers ladderbridge. Wilt u dit ook
eens proberen vraag dan inlichtingen bij het secretariaat: E- mail gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon
0297 567458. Er wordt op de woensdagavond gespeeld in Dans & Party Centrum Colijn Industrieweg 20 te
Uithoorn, aanvang 19.45 uur.

A lijn
Wie niet inleverden waren in de A
lijn Bep Verleun en Ria van Zuylen
die erin slaagden voor de 2e opeenvolgende keer 1e te worden, maar
die dat bovendien deden met exact
dezelfde score als vorige week:
60,42%. Dat is dus ook hun gemiddelde, waarmee zij fier aan kop gaan
in de laddercompetitie na 2 avonden. Rees en Gerard van der Post
deden daar nauwelijks voor onder
door met 59,17% 2e te worden en
de top 3 werd gecompleteerd door
Elly van Nieuwkoop met invalster

Jetty Weening die 55,42% lieten optekenen. Ria Broers en Loes Schijf
valt de twijfelachtige eer te beurt als
eerste laagst eindigende paar in een
lijn genoemd te worden in dit nieuwe bridgeseizoen, want zij sloten de
rij in de A lijn met een score die ik u
zal besparen.
B lijn
In de B lijn het eerste optreden van
Nelly Vork en Andre Verhoef, die de
eerste avond verstek lieten gaan en
nu even met 65,63% lieten zien dat
zij ook dit jaar voor de hoofdprijs
zullen gaan. Of Margo Zuidema en
Francis Terra hun vorig jaar veroverde hoofdprijs in de vorm van ‘Winnaars van de laddercompetitie’ met
succes kunnen verdedigen is nog
de vraag, maar hun 2e plaats deze avond met 56,94% stuwt ze wel
op naar de hogere regionen. Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh leverden een meer dan degelijke prestatie af met een 3e plaats
met 55,21%. Tony Godefroy en Harry Rubens waren het spoor lichtelijk
bijster en moesten alle andere paren in de uitslag boven zich dulden.
Applaus was er in de C lijn voor
Lous Bakker en Hans Elias voor hun
1e plaats met 60,76%, maar ook Ria
Bulters en Ans Nieuwendijk oogstten flink wat bijval voor hun 2e
plaats met 58,68%. Piet-Hein Backers en Huub Kamp trokken hun
gemiddelde over 2 avonden op tot
52,78% door deze avond 3e te worden met 56,94%.
Volgende week zijn de 3 lijnen weer
behoorlijk anders samengesteld,
wat een van de charmes van de laddercompetitie is. Je komt in de eerste weken eens wat andere paren
tegen dan in de ‘vaste’ lijnen in de
parencompetitie. Voor er volgende week wordt gestart met kaarten
wordt de jaarvergadering gehouden, dus eenieder wordt op tijd verwacht!

Wandelen bij AKU!
Uithoorn - In de Uithoornse regio
zien we regelmatig individuele wandelaars hun ronde maken. Vaak zijn
dat eenlingen en soms wandelt men
met een buurman, partner of vriend.
Als atletiekverenigng AKU juichen
wij die activiteit van harte toe. Wandelen kan immers beoefend worden
op verschillende niveau’s en door
mensen van verschillende leeftijden.
Bovendien is wandelen heel geschikt
voor beginners en voor mensen met
een verlaagde belastbaarheid. Heel
vaak zijn het senioren die voor wandelen kiezen omdat men dat een verantwoorde invulling vindt van vrije
tijd die ook nog eens bijdraagt aan
een gezonde geest in een gezond lichaam. Omdat wandelen meer inhoudt dan een ‘stukje lopen’ zijn wij
van mening dat AKU in de organisatie van wandelen in onze regio een
belangrijke rol kan spelen.
Waarom wandelen
Natuurlijk kun je gaan wandelen als
je daar zin in hebt en dat moet je ook
doen. Toch menen wij dat onze vereniging nog meer kan bieden. Een
vereniging is niet alleen een goede
‘stok achter de deur’ als het gaat om
de regelmaat, maar er is meer: het is
belangrijk om het wandelen goed op
te bouwen, van te voren je spieren op
te warmen en je kunt je wandeltechniek verbeteren. Dit gebeurt bij AKU
onder deskundige leiding. Daarnaast
is er het sociale aspect. Het is leuk
om met anderen een wandeling te
maken en na afloop , met een kop
koffie of thee nog even na te praten.
AKU heeft daarvoor de faciliteiten.
De gekwalificeerde trainers en begeleiders van AKU kennen een grote
variatie aan wandelvormen en wandeltrajecten. Bij AKU kun je terecht
voor wandelactiviteiten op allerlei niveau’s, kennismakingslessen, clinics,
Nordic walking, maar ook voor inspanningstesten en prestatiemetingen. Onze reeds bestaande samenwerking met sportfysiotherapeuten

kan daar heel goed in bijdragen.
Voor iedereen
Natuurlijk zullen er soms grote verschillen zijn in niveau en conditie.
Door een paar keer te oefenen bij
AKU en een inschatting te maken
van ieders mogelijkheden en wensen en worden mensen met ongeveer hetzelfde niveau bij elkaar gebracht. Vervolgens zullen er daarop
afgestemde trainingen/wandeltochten worden georganiseerd. Dat betekent dat iedereen op elk wandelniveau kan instromen. Ook voor mensen met beperkingen en chronisch
zieken zijn er, soms aangepaste, mogelijkheden om te wandelen.
Wandelcentrum AKU
AKU wil een regionaal wandelcentrum wordt waar wandelaars worden
begeleid door professionele trainers
en begeleiders. Zij zorgen met leuke
wandeltrainingen en –tochten voor
een gerichte opbouw van conditie
en verbetering van techniek. Wandelen kan, indien verantwoord gedaan,
een goed middel zijn om de leefstijl
en gezondheid te verbeteren.
Vooralsnog willen we een wandelactiviteit op de woensdag- en vrijdagmorgen gaan organiseren, met
als starttijd 9.00u. vanuit het clubhuis van AKU op sportpark de Randhoorn. Mocht later blijken dat een
ander dagdeel voor meer wandelaars
geschikter is, zal er voor een ander
dagdeel worden gekozen.
Interesse
Voordat we daadwerkelijk beginnen
met wandelactiviteiten, willen we
eerst peilen of er voldoende belangstelling is voor dit initiatief van AKU.
Als er voldoende belangstelling is,
zal er een kennismakingsochtend
worden georganiseerd waar uitgebreid informatie over de mogelijkheden van het wandelcentrum wordt
gegeven en kunnen er vragen worden beantwoord.
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Jeugd Michiel de Ruyter
landskampioen

Vierde Noord-Holland Cup

BMX-rijders UWTC startklaar
Uithoorn - Het seizoen kan niet
mooier want weer konden de UWTC
rijders hun prestaties in Heiloo laten zien terwijl de toeschouwers genieten van het zonnetje. De teams
worden om beurten onder luid gejoel welkom geheten, maar als het
team van The Wheely’s worden omgeroepen, blijft het verdacht stil. Te
weinig deelnemers van deze club of
nu al aan het opladen voor de strijd
met de andere teams? Er wordt snel
begonnen met de 1e manche. Bo
Versteeg gaat het gevecht aan en
komt uiteindelijk als derde uit de
bocht. Na een aantal ritten wordt er
omgeroepen dat rit 4 opnieuw gereden moet worden door een fout
in het Parc Fermé. Deze rijders rijden een extra rit aan het eind van
de drie manches. Jochem van der
Wijngaard zijn oranje fietsbanden
brengen hem blijkbaar geluk. Hij
rijdt in de eerste manche leuk voorop en weet deze plaats goed te behouden. Uiteindelijk weet Jochem
in de A finale een 2e plek te behalen. Bowie Baars heeft in de eerste
manche minder geluk. Op het eerste
stuk verliest hij even zijn fiets maar
gelukkig weet hij het snel te herstellen en te finishen.
Rit 23 wordt overheerst door UWTC
rijders die het ook heel goed doen.
Joeri Nap rijdt in de derde manche
als 4e maar moet flink aanzetten om
deze plek te behouden. Uiteindelijk
eindigt hij als 1e in de B finale. In de
derde manche rijdt Max Kroon op
een 3e plek met twee fietsers van
De Boscrossers aan de leiding. Voor
hen is de baan bekend terrein maar
hij weet toch goed bij de koprijders
te blijven. Max haalt een 5e plaats in
de A finale. Jens van Diemen doet
het ook bijzonder goed op de wedstrijden. Jens weet een 4e plaats in
de A finale te halen. De finales gingen mooi op tijd van start maar in
de eerste ritjes waren heel wat valpartijen. Ook Bo Versteeg heeft last
van een valpartij in zijn buurt en finisht hierdoor als 7e in de A finale.
In dezelfde rit rijdt ook Max de Beij. Hij rijdt ruim op kop en gaat als
1e over de finish. Rens Grömmel laat
zien hoe ver je met techniek kan komen. Hij rijdt op een 3e plaats maar
weet zijn twee voorgangers 10 meter voor de finish in te halen en finisht als 1e.

Boys06/girls07: Aidan Franken 8e in de A finale.Gino Soede 4e in de B finale.
Boys07/girls08: Misja Baron 4e, Kick Schippers 6e, Bowie Baars 7e en Jessey-Joe van
Dam 8e in de B finale.
Boys8/girls9 : Jur de Beij 1e, Jayden Bregita
5e en Bo Versteeg 7e in de A finale. Valentijn van der Schaft 2e, Charlie van Grondelle
3e, Mike de Haan 4e in de B finale.
Boys09/girls10: Alec van der Mast 1e, Jessy Soede 2e, Joel Rijneker 4e, Daan Corts 6e
en Govanni de Haan 7e in de A finale. Luuk
van Diemen 1e, Jasper van Diemen 3e, Mika van Kerkwijk 8e in de B finale.
Boys10/girls11 : Rens Grömmel 1e, Max
Kroon 5e in de A finale. Sander van den
Bosch 1e in de B finale.
Boys11/girls12: Jochem van der Wijngaard
2e, Jens van Diemen 4e en Sem Knook 7e in
de A finale. Sem Verhage 3e in de B finale.
Boys12/girls13 : Max de Beij 1e in de A finale. Jordi den Hartog 1e, Thor Hartman 6e en
Jesse Versteeg 7e in de B finale.
Boys13/girls14 : Fllip van Walraven 3e, Jimmy van Woerkom 5e, Gianni Bruns 7e en
Jesse van Hattem 8e in de A finale. Joeri Nap 1e, Jeffrey Koeleman 2e en Jasper
Mols 6e in de B finale.
Boys15-16/girls16 : Thomas van der Wijngaard 2e in de A finale. Jordy Twaalfhoven
3e, Maarten van der Mast 4e, Bas van Kuijk
6e, Roy Schouten 7e, Mike Treur 8e in de
B finale.
Boys 17+/girls17+: Lisa Bouwmeester 3e en
Scarlett Paap 4e in de B finale.

Cruisers: Miriam Soede 2e in de A finale

Legmeervogels pakken bijna
eerste competitiepunt

Achterstand
Helaas voor Legmeervogels krijgt
Robin Oussoren de bal in de vrije
loop naar de doelman onvoldoende onder controle en gaat deze
kans verloren. Een paar minuten
later is er weer een mogelijkheid
voor Legmeervogels. Een vrije trap
net buiten het 16-metergebied
van Houten biedt aan Mels Bos de
kans om op doel te schieten maar
Mels Bos raakt de bal onvoldoende. Een tweede mogelijkheid was
er voor Dennis Rijnbeek maar zijn
schot wordt gepareerd door de
doelman van Houten. Vervolgens
levert de corner niets op voor Legmeervogels. Een paar minuten later spat een vrije trap van Laurens
van der Greft via de paal weer te-

Softbal meisjes Thamen
kampioen
Uithoorn - Na een geweldig seizoen, waarin de softbal junioren
meiden van HSV Thamen slechts
één keer verloren, zijn de meiden
met nog twee wedstrijden te spelen
al kampioen. Op dinsdag 9 september speelde de meiden de kampioenswedstrijd tegen Spaarnwoude.
De meiden van Thamen wonnen deze spannende wedstrijd met 19-11.
Spaarnwoude startte de eerste inning goed met goed met meteen vijf
punten. Maar Thamen ging daar dik
overheen met twaalf punten. In de
tweede inning kwam Spaarnwoude
goed terug met nog eens 6 punten.
Dat zette de score op 12-11 voor
Thamen. Tijdens de slagbeurt van
Thamen sloeg Marieke een home-

run waardoor er drie loopsters over
de thuisplaat kwamen. In de laatste inning ging Spaarnwoude in drie
slagbeurten uit. Thamen wist nog 4
punten binnen te halen en daarmee
werd de stand 19-11 voor Thamen.
Met deze overwinning kunnen de
overige teams in de competitie de
junioren van Thamen niet meer inhalen en zijn zij kampioen.

Uithoorn - Zoals elk jaar gaat Duikteam Thamen in september een lang
weekeinde naar Zeeland, Renesse, om daar een aantal zeer mooie
duiken te maken. Op vrijdagochtend
zijn er al een aantal leden vertrokken en in de loop van de dag kwamen er steeds meer leden zodat we
uiteindelijk met 22 man bij de chinees in Renesse zaten.
Mede door het mooie weer was
het een groot succes. Soms is het
even een stevige klim om te water
te gaan, zoals bij de Koepel of Zijpe, maar als je dan eenmaal met je
hoofd onder water bent dan zie je
ook wel wat. Er zijn zelfs nog sepiaas gespot. We hebben 2 duiken op
een dag gemaakt en daarna was het
op zaterdagavond BBQ en met natuurlijk de vertrouwde vuurkorf erbij. Zondag zijn er na de 1e duik

weer een aantal leden huiswaarts
gegaan en maandag na nog een
laatste duik zijn ook de laatste leden
weer terug gekomen.
Het was weer zeer geslaagd en zal
ook volgend jaar september weer
herhaald worden.
Duikteam Thamen is een actieve
vereniging die naast het wekelijks
duiken ook nog diverse andere activiteiten organiseert. Ook geeft Duikteam Thamen opleiding voor aankomend duikers voor 1, 2 of 3 ster
duiker, vanaf je 14e jaar mag je bij
Thamen leren duiken. De opleiding
start half oktober. Ook voor een opfriscursus kan je bij duikteam Thamen terecht. Op 18 september is er
een open avond, van 21.00 tot 23.
00 uur, in zwembad de waterlelie in
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie
of foto’s op

rug in het veld. De terug springende bal komt voor de voeten van
Kenneth van der Nolk van Gogh
maar deze inzet verdwijnt net over
het doel van Houten. Vlak voor het
rustsignaal is er weer een mogelijkheid voor Legmeervogels om
naast Houten te komen. De kopbal van Dennis Rijnbeek te zacht
om de doelman van Houten te verrassen. De rust gaat dan ook in
met een 1-0 achterstand voor Legmeervogels.
Strafschop
Direct na het begin van de 2e helft
heeft Legmeervogels recht op en
strafschop, Jordi Holt wordt onreglementair gestopt maar de
scheidsrechter zag hier niets in.
Direct hierna volgt een counter
van Houten wat wordt afgerond
met een treffer en kijk Legmeervogels tegen een 2-0 achterstand
aan. In de 56ste minuut krijgt Legmeervogels de kans om de aansluitingstreffer te produceren als
er op 11 meter van het doel van
Houten een vrije trap wordt toegekend aan Legmeervogels.
Jordy de Groot en Alex Muller maken afspraken maar het resultaat
is niet wat werd verwacht. Het
schot gaat hoog over. Toch komt
Legmeervogels op 3-1. Een corner
genomen door laurens v.d.Greft
wordt door Mitchell Verschut tegen het nylon gekopt. 3 minuten later een strafschop voor Legmeervogels en een rode kaart voor
de doelman van Houten. Hij stopt
in de ogen van de scheidsrechter Jordy de Groot onreglementair.
De strafschop wordt door Laurens v.d.Greft keurig in het doel
geschoten. Even voor dit moment
was er ook al een speler van Houten met een directe rode kaart van
het veld gestuurd. Met dan nog
ruim 10 minuten op de klok alle
kans voor Legmeervogels om minimaal toch op gelijke hoogte te
komen. Dan wordt er te gehaast
gespeeld en wil iedereen graag de
gelijkmaker scoren. Deze over tal
situatie wordt door Legmeervogels
heel slecht uitgespeeld. Houten
wint het duel uiteindelijk met 3-2.

maarliefst plus honderdenéén. Het
werd helaas geen dubbel feest in
het kamp van MdR. Het eerste team
kwam versloeg landskampioen Groningen wel in een direct duel (6-4)
maar kwam uiteindelijk twee punten
tekort voor de titel. Met deze vierde
tweede plek op rij is deelname aan
het Europees Kampioenschap voor
clubteams ook volgend jaar weer
zeker.
De overige vier teams van de vereniging presteerden naar behoren.
Het tweede team bleef uiteindelijk
gemakkelijk in de hoofdklasse. Het
derde team had daar meer moeite mee. Een promotie/degradatiewedstrijd werd ternauwernood gewonnen. Het vierde team eindigde
keurig in de middenmoot terwijl het
zesde team in het debuutjaar laatste
werd. Geen schande voor een team
dat pas een paar maanden traint.

Dit is het eerste team van Thamen
die dit seizoen zich kampioen mag
noemen, de verwachting is dat er
meer teams zullen volgen. Lijkt het
je ook leuk om te gaan softballen of
te gaan honkballen? Dan heeft Thamen in één van de teams ook een
plek voor jou.

Zeelandweekeinde Duikteam
Thamen een succes

De volgende plaatsen zijn door
de UWTC rijders behaald

Uithoorn - Bijna was Legeervogels er in geslaagd om het eerste competitie punt van het seizoen 2014 – 2015 binnen te halen.
Na een 3-0 achterstand vecht Legmeervogels zich terug naar 3-2.
Maar helaas lukt het Legmeervogels niet om tegen negen man
een derde treffer te score. Een gelijkspel was, gelet op het vertoonde spel, dan vooral in de 2e helft,
wel verdiend. Het duel Houten begint spectaculair. Binnen 1 minuut
kan zowel Houten als Legmeervogels de score openen. Een lobje van Alex Muller gaat net over
en aan de andere kant maar ook
hier wordt van dichtbij overgeschoten. Hierna golft het spel op
en neer waarbij wel aangetekend
mag worden dat Houten wat feller in de duels is dan Legmeervogels en op deze manier een licht
veldoverwicht weet te creëren. In
de 20ste minuut is er een inworp
voor Houten, een meter of 5 van
de cornervlag. Deze verre inworp
zorgt voor zoveel verwarring in de
defensie van Legmeervogels dat
Houten van dicht bij de bal in het
doel weet te werken en Legmeervogels tegen een 1-0 achterstand
aan kijkt. Legmeervogels wakker geschrokken van deze achterstand weet zich dan te herpakken.
Een pass van Laurens van de Greft
komt terecht bij Robin Oussoren.

Het kampioensteam; achterste rij: Daphne, Monique, Nikki, Marieke, Martin
(coach), Merel, Charlotte en Anne. Voorste rij: Hans (coach) Lana, Mila, Dané en Dionne.

Uithoorn - De kanopolojeugd van
Michiel de Ruyter is zondag in Harkstede landskampioen geworden.
Het team was dit jaar ongenaakbaar
in de jeugdklasse. Alle wedstrijden
werden gewonnen. Het eerste team
van MdR greep voor het vierde jaar
op rij naast de titel. Een vierde opeenvolgende zilveren medaille is het
zure resultaat.
Het jeugdteam onder leiding van
coaches Fabian Melchers en Lisanne Dreyfus deed het zo goed dat al
ze al na drie van de vier speeldagen
niet meer te achterhalen waren. Na
het laatste fluitsignaal na de laatste
wedstrijd sprongen spelers van de
andere teams het water in. Hoewel
er al sinds 1986 aan kanopolo wordt
gedaan bij MdR is het pas voor het
eerst dat de Uithoornse vereniging
landskampioen bij de jeugd wordt.
Het doelsaldo van de ploeg bedroeg

De duiven gaan op
winterrust
Regio - Na een seizoen met voor de
duiven vaak moeilijke omstandigheden was het op de laatste vlucht
al niet veel anders. De duiven werden voor hun laatste natourvlucht
in het Zuid-Belgische Quivrain (op
218 km. afstand van onze regio) om
11:45 uur gelost. Het werd een pittig vluchtje met een Noord-Oosten
wind. Het was net als vorige week
een duif van Peter Bosse die als eerste zijn hok in Uithoorn wist te bereiken om 15:01 uur. Deze jonge
duif zorgde er tevens voor dat Peter de natourcompetitie wist te winnen voor Hans Half uit Amstelhoek
en Hennie Pothuizen uit Vinkeveen.
De “688” van Peter had gevlogen
met een snelheid van 1111 m. p/
min., hetgeen betekent dat de duif
met een gemiddelde snelheid van
66 km. p/uur de pittige wind had
bedwongen. Hennie Pothuizen werd
tweede en Rob v.d. Wal uit Mijdrecht
werd derde deze vlucht. In Rayon F
stonden 1302 duiven aan het vertrek. Hier werd Peter 17e en Hennie
werd 86e.
Na vijf natourvluchten bleek dat de

“392” van Hans Half de meeste punten verzameld had en zich zodoende
natour duifkampioen mag noemen.
Nadat deze laatste vlucht van dit
seizoen vervlogen was kon de berekening opgemaakt worden wie
zich dit jaar generaal kampioen mag
noemen. Ook hier bleek dat Peter Bosse de meeste punten verzameld had. Tweede werd Hans Half
en derde Hennie Pothuizen. De duif
die zich dit jaar generaal duifkampioen mag noemen is de “608” van
Hennie Pothuizen.
Na een zwaar seizoen gaan de duiven op winterrust, waarna zij zich in
het voorjaar van 2015 weer zullen
gaan voorbereiden op een nieuw
sportseizoen met hopelijk veel mooi
duivenweer!!
De volledige uitslag Quivrain
01 Peter Bosse, Uithoorn
02 Hennie Pothuizen, Vinkeveen
03 Rob v.d. Wal, Mijdrecht
04 Piet van Schaick, Uithoorn
05 Hans Half, Amstelhoek
06 Theo Kuijlenburg, Amstelhoek

KDO G voetbal senioren
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
startte de voormalig junioren van
KDO G-voetbal in de competitie van
de senioren. Voor de wedstrijd was
het even schrikken, wat zien die
gasten er groot uit! Dat de schrik er
een beetje in zat was ook merkbaar
de eerste minuten tegen SDO G1 uit
Bussum. Het doel van keeper Beau
lag geruime tijd onder vuur. Gelukkig stond het vizier van SDO niet
op scherp en de verdediging (Timo, Youssef, Daniël en Joël) zorgde er ook voor de nodige afleiding.
Gek genoeg kwam KDO na een uitval op voorsprong. De hardwerkende Omar bracht Jeffrey in stelling
en die bedacht zich niet en scoorde
met een fraaie bal in de hoek.
Lang duurde deze voorsprong niet
in de aanval vanaf de aftrap wist
SDO gelijk te maken. Ondertussen
was duidelijk geworden dat de spelers van KDO gelijkwaardig waren
aan de spelers van SDO. Er kwamen dus ook meer aanvallen van
KDO waaruit gescoord kon worden.
Na goede combinaties kwamen er
kansen voor Selina en Stijn. Ze hadden te veel tijd nodig dus kon een
speler van SDO zijn grote teen er
weer tussen krijgen. Door het goede storen van Ilja kreeg Jeffrey een
goede kans en kwam de verdediging van SDO veel te laat dus was

het weer 1-2 voor KDO. Er kwamen voor rust nog kansen aan beide zijden. SDO deed dat het beste.
Op een pegel van afstand had Beau
geen antwoord. De bal zwabberde
in het doel waardoor de ruststand
2-2 werd.
Na rust hetzelfde beeld. Kansen volop voor beide teams. KDO nam wederom de leiding door een doelpunt
van Omar. Een lange solo bekroonde hij met een mooi doelpunt. SDO
wilde niet verliezen van de “groentjes” in deze competitie. Ze bleven
aanvallen en daardoor kreeg KDO
ook meer kansen. Uit een mooi opgezette aanval schoot Selina nog
een keer in het zijnet tot opluchting
van heel SDO.
Uiteindelijk wist SDO ook nog te
scoren waardoor de eindstand van
3-3 op het scorebord kwam. Het 1e
zwaar bevochten punt is binnen.
Kinderen met een beperking van
6- 17 jaar en senioren van 17 jaar
of ouder kunnen blijven instromen voor het aanvullen van ons
pupillen-, junioren- en seniorenteam. Maak eventueel gebruik van
een proeftraining. Voor informatie
neemt contact op met de wedstrijdcoördinator G-voetbal van KDO via
veldvoetbal.g-voetbal@kdo.nl
en
kijk op www.kdo.nl

Winst voor Qui Vive heren
De Kwakel - Na de mooie overwinning (5-2) op Myra mocht Qui Vive
zondag 14 september afreizen naar
Nijmegen. Nijmegen verloor vorige
week 11-0 van HDM. Één ding wist
Qui Vive zeker: Nijmegen wilde dit
nog een keer. De wedstrijd tussen
Nijmegen en Qui Vive begon wat timide beide ploegen speelden wat
afwachtend en dit zorgde voor weinig spektakel in de eerste 20 minuten. Na 25 minuten mocht Jari Janssen aanleggen voor een strafcorner omdat cornerkanon Mark Weber op de bank zat. Een goed gesleepte bal van Jari Janssen belande via de Nijmeegse cornerverdediging bij een oplettende Martijn Bots
die vervolgens eenvoudig binnen
kon tikken. Door een ongelukkige
gele kaart moest Qui Vive de eerste

helft uitspelen met 10 man. Ook het
begin van de 1e helft was nog even
met 10 man. Qui Vive verdedigde
solide en geduldig en hierdoor kon
de 0 op het scorebord blijven. Na
een paar goede kansen voor Nijmegen ( Peter van Ooik keepte een dijk
van een wedstrijd) kon Qui Vive gevaarlijk uitbreken. Een goede paass
van Tom Gunther op Stijn Kluft die
knap om de keeper heen soleerde
maar helaas de bal niet in de goal
wist te spelen, maar Qui Vive bleef
gevaarlijk en creëerde meer druk
op de verdediging van Nijmegen.
Dit resulteerde dan ook in een goal
voor Tom Gunther op aangeven van
Jasper de Waal. Qui Vive wint knap
de moeilijke uitwedstrijd op Nijmegen en staan met 6 punten uit 2 potjes in de top 3 van de OVK A.

