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Jongens 
bedreigen 
buschauffeur
Uithoorn - Op zondag 13 sep-
tember om kwart voor drie in 
de middag zijn twee jongens 
van 18 jaar uit Uithoorn en Am-
sterdam aangehouden we-
gens bedreiging en mishande-
ling van een buschauffeur. De 
chauffeur ging in discussie met 
de twee over buskaartjes. De 
discussie liep hevig op en een 
van de jongens deed een greep 
naar de bak met kaartjes. Hier-
op sloeg de chauffeur met een 
stempel op de hand van een 
van de jongens. Deze reageer-
de direct en sloeg de chauffeur 
in zijn gezicht. De jongens zijn 
ingesloten en in bedwang ge-
houden door collega’s en om-
standers en daarna overgedra-
gen aan de politie. Ze zijn mee-
genomen naar het bureau voor 
verhoor. In de avond zijn ze 
weer heen gezonden. Ze zul-
len zich moeten verantwoorden 
bij justitie. Het onderzoek loopt 
verder, de politie heeft camera-
beelden van de busmaatschap-
pij gekregen.
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Uithoorn - Vorige week woensdag 
heeft een groep ondernemers op 
het bedrijventerrein Uithoorn beslo-
ten samen op te gaan trekken met 
het besparen van energie door op-
richting van een GebiedsESCO. De 
bedrijven Hoya Lens, Schijf, Beton-
monteur, EEF, Vakantiemakelaar en 
ASN Groep gaan gezamenlijk groe-
ne energie inkopen en het energie-
verbruik monitoren. Daarnaast heb-

ben de bedrijven de intentie uitge-
sproken in de toekomst verder sa-
men te werken door het collectief 
inkopen van bijvoorbeeld zonnepa-
nelen of andere energiebesparende 
maatregelen voor de bedrijfspanden. 
Daarmee hopen de bedrijven fl ink te 
besparen op de energierekening en 
de uitstoot van broeikasgassen terug 
te dringen. De samenwerking is een 
initiatief van wethouder Hans Bou-

ma. De wethouder was aanwezig om 
de overeenkomst mede namens de 
gemeente te ondertekenen. Meer-
dere bedrijven uit Uithoorn kunnen 
zich de komende periode nog aan-
sluiten bij de GebiedsESCO. Het op-
zetten van de GebiedsESCO is een 
gezamenlijk initiatief van de ge-
meente en de OVU en wordt onder-
steund door de Stadsregio Amster-
dam en de Provincie Noord-Holland. 

Ondernemers gaan samenwerken 
aan energiebesparing

Uithoorn - Voordat de Open Mo-
numentendag kon beginnen was 
er nog even werk aan de winkel 
voor de vrijwilligers van de Stich-
ting De Hoeksteen 50 jaar. De er-
gernis over het aanzien van de en-
tree moest eerst weggewerkt wor-
den. Zo startte deze dag met een 
intensieve schoonmaakbeurt voor 
het bordes. Gewapend met een ho-
gedrukspuit en bezems ging een 
viertal krachten om 8 uur ’s mor-
gens het vuil te lijf. De indruk dat dit 
sinds de ingebruikneming door de 
gemeente als bibliotheek niet meer 
was gedaan, werd grondig wegge-
poetst. Om 11.00 uur werd het bor-
des spic en span opgeleverd en ver-

sierd met vrolijke jubileumvlagge-
tjes. Toen was het tijd voor een voor-
proefje van de Bibliopera, de voor-
stelling die op zaterdag 3 en zon-
dag 4 oktober op het water naast 
De Hoeksteen als hoogtepunt van 
dit jubileumjaar zal plaatsvinden. 
De bibliotheekruimte werd volledig 
gevuld met de meeslepende ope-
raklanken van het projectkoor van 
Ferdinand Beuse. De massaal toe-
gestroomde koorleden lieten uit vol-
le borst van zich horen. Een veelbe-
lovend begin van deze Monumen-
tendag, mogelijk gemaakt door de 
gastvrije medewerking van de bi-
bliotheekmedewerkers. Aansluitend 
konden belangstellenden mee met 

Bob Berkemeier, voorzitter van de 
stichting, om een rondleiding door 
het pand te maken. In de theater-
zaal werd de hele dag door gretig 
gebruikgemaakt van de mogelijk-
heid om te poseren voor fotograaf 
Maxim Rahn in ‘de stoel’ van Riet-
veld. Dankzij de medewerking van 
fysiotherapie De Jong was er ook 
een bezoekje mogelijk aan de oor-
spronkelijke kosterswoning die bij 
de kerk hoorde. Kortom, een geva-
rieerd programma dat voor velen de 
bijzondere geschiedenis van dit mo-
numentale pand voelbaar maakte. 
Informatie over de jubileumvoorstel-
ling op 3 en 4 oktober: www.hoek-
steen50jaar.nl.

Tijdens monumentendag: 

Jubileumsfeer in De Hoeksteen

De Kwakel - De voordeur bij Co 
en Greet Plasmeijer in De Kwakel 
is deze weken feestelijk versierd. 
Op 26 augustus 2015 waren Co en 
Greet Plasmeijer namelijk offi ci-
eel 50 jaar getrouwd. Ter gelegen-
heid van dit jubileum kwam bur-
gemeester Oudshoorn het bruids-
paar die dag feliciteren. Co (76) en 
Greet (71) wonen zo lang als ze ge-
trouwd zijn in de Noordmanlaan in 
De Kwakel. Ze kregen 3 kinderen en 
hebben 8 kleinkinderen. Co werkte 
op de bloemenveiling in Aalsmeer 
en was daarnaast in de Kwakel bij 
meerdere verenigingen en organi-
saties betrokken. Greet zorgde er-
voor dat alles thuis op rolletjes liep 

en was daarnaast de steun en toe-
verlaat voor Co op de achtergrond. 
Greet is al vrijwilligster al vele ja-
ren actief voor het parochieblad en 
helpt graag anderen. Ze geniet van 
haar vaste kaartavond bij de kaart-
club. Samen genieten Co en Greet 
van hun gezin, de kinderen en de 8 
kleinkinderen. Gezelligheid vinden 
ze heel belangrijk. Ze vinden het 
heerlijk om te kamperen, te fi etsen 
en te kaarten.
Op 17 september zijn ze voor de 
kerk 50 jaar getrouwd en op 20 sep-
tember staan ze nog eens uitge-
breid stil bij deze mijlpaal tijdens 
een feestelijke bijeenkomst met fa-
milie en vrienden.

Co en Greet Plasmeijer 
50 jaar getrouwd

De Kwakel - Hij viel laat dit jaar, 
maar op dinsdag 8 september 
ging het weer gebeuren, de 63e 
Kwakelse Kermisoptocht. Zoals 
iedere zomer zag je ook nu weer 
weken van tevoren her en der in 
het dorp vriendengroepen bou-
wen aan een kermiskar, waarbij 
het altijd nog een hele uitdaging is 
om het onderwerp geheim te hou-
den tot aan de kermis. Het resul-

taat mocht er zijn: op de dinsdag 
reden er 36 mooie, leuke, grappi-
ge en originele karren hun ron-
de. Langs de kant een paar dui-
zend enthousiaste toeschouwers 
die er een feest van maakten. Ook 
na de optocht, tijdens de afterpar-
ty in de kermistent, bleef het nog 
lang gezellig. 

(Vervolg elders in deze krant)

Kwakelse Kermisoptocht, 
een groot feest!

Uithoorn - De nieuwe activiteit on-
der de naam ‘Senioren schrijfcafé 
De Talerie’ in het Theehuis in win-
kelcentrum Amstelplein heeft dins-
dag 8 september boven verwach-
ting een uitstekende start gemaakt. 
Liefst tien belangstellenden kwam 
op de eerste zitting af, vier meer dan 
waarop was gerekend. Dit tot vreug-
de van de organiserende ‘schrijf-
coach’ Greet Niederländer die nu 
overweegt maandelijks een extra 
dinsdag in te lassen in plaats van 
uitsluitend de tweede dinsdag in de 
maand. De eerste deelnemers heb-
ben hun passie van schrijven in wel-
ke vorm dan ook aan de dag ge-
legd en hebben elkaars bijdragen 
bekeken, beluisterd en becommen-
tarieerd. Het commentaar was dat 
men het heel geslaagd heeft gevon-
den. Al met al een gezellige groep 
mensen die hun schrijftalenten ver-
der willen ontwikkelen of in die am-
biance gezellig met elkaar willen 
verkeren. Daar kan iedereen vanaf 
60 jaar die er zin aan heeft vrijblij-
vend aan meedoen. Het is geen ver-
plichting en men mag komen wan-
neer men wil. “Je hoeft geen schrij-

fervaring te hebben om eraan deel 
te nemen. Alle creativiteit in schrij-
ven mag je aan tafel tentoonsprei-
den hoe eenvoudig ook en van wel-
ke aard, zoals gedichten, fi ctie of 
non-fi ctie, memoires of gewoon je 
gedachten op papier zetten. Het kan 
allemaal en draagt bij tot een stukje 
saamhorigheid en gezelligheid on-
der elkaar. Ook als je van anderen 
wilt leren wordt dat in de groep zeer 
gewaardeerd. Dus iedereen vanaf 
60 jaar mag aanschuiven, want voor 
die doelgroep is bewust gekozen”, 
laat Greet weten. Het ‘Schrijfcafé 
De Talerie’ wordt tot nader bericht 
in principe elke tweede dinsdag 
van de maand in het Theehuis vanaf 
13.30 tot 15.30 uur aan tafel gehou-
den. Belangstellenden die ‘schrijven’ 
als hobby hebben of dit verder wil-
len ontwikkelen zijn van harte wel-
kom. Eigenlijk is het de bedoeling 
dat maximaal zes personen per keer 
aan deze sessie deelnemen. Dit om 
ieder persoonlijke aandacht te kun-
nen geven. Bij een grotere groep is 
dat wat moeilijker. Niettemin ging 
het met tien personen ook prima. 
(Vervolg elders in deze krant)

Schrijfcafé De Talerie goed 
van start in het Theehuis
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van 
de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekend-
makingen 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 offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoek-
steen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informa-
tiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 
worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk wor-
den ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 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 wor-
den 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 voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sec-
tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor 
de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten 
in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd ver-
zoekschrift 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 over-
heid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten 
digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en ver-

keersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U 
kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Het voorontwerp “Bestemmingsplan De Rietkraag”. Inzageperiode vanaf vrijdag 

18 september 2015 t/m donderdag 1 oktober 2015. Informatie bij Afdeling Ontwik-
keling, W. van de Lagemaat (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 

hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 89, het realiseren van een tijdelijke woning. Ontvangen 3 september 

2015.
- Noorddammerweg 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 2 september 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Weegbree 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen en uitbreiden van 

een woonwagen. Ontvangen 1 september 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 71, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ontvangen 31 augustus 2015

 RECTIFICATIE ADVERTENTIE 2 SEPTEMBER 2015
- Achterweg 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfs-

woning naar plattelandswoning. Ontvangen 21 augustus 2015

 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.
Thamerdal
- Zijdelveld 54 en 55, omgevingsvergunning voor het oprichten van één permanen-

te bedrijfswoning en zes logiesappartementen. Bezwaar: t/m 20 oktober 2015.
- Boerlagelaan 41. Vergunning aan de exploitant van Japans restaurant Raku voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 augustus 2018. Bezwaar t/m 13 ok-
tober 2015.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg. Vergunning aan Glasvezel Uithoorn voor het plaatsen van een 

haspel met reclame-uiting van 9 t/m 22 september 2015 om kenbaarheid te geven 
aan het aansluiten van glasvezel op het industrieterrein. Bezwaar t/m 23 oktober 
2015.

- Johan Enschedeweg 180. Vergunning aan de exploitant van Plux B.V. voor het 
exploiteren van een horecabedrijf t/m 11 september 2018 en een drank- en hore-
cavergunning. Bezwaar t/m 22 oktober 2015.

De Kwakel
- Vuurlijn 50. Vergunning aan de exploitant van Ossewaarde Participaties B.V. voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 augustus 2018 en een drank- en ho-
recavergunning. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Koningin Maximalaan 30-a. Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf ’t Kof-

fi ehuys voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 30 september 2018. Be-
zwaar t/m 21 oktober 2015.

Dorpscentrum
- Raadhuisstraat. Vergunning verlengd aan Rijpkema Schilders en afwerkingsbe-

drijf b.v. voor het plaatsen van een schaftkeet en eco-toilet op de openbare weg 
t/m 31 september 2015. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Melding ontvangen van de exploitant van Amstelfort Fortress voor 

het organiseren van een besloten bijeenkomst op 12 september 2015 van 16.00 
tot 24.00 uur.

- Grevelingen 30. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Drecht-
fort voor het exploiteren van een horecabedrijf en een tijdelijke drank- en horeca-
vergunning t/m 15 december 2015. Bezwaar t/m 22 oktober 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van tijdelijke re-

clameborden van 7 t/m 20 september 2015 om kenbaarheid te geven aan de cam-
pagne wijnfl es wordt bierglas. Bezwaar t/m 14 oktober 2015.

- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van tijdelijke re-
clameborden van 26 oktober t/m 8 november 2015 om kenbaarheid te geven aan 
de kadomarkt op 8 november 2015. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

- Vergunning aan Tympaan-De Baat voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden 
van 4 t/m 18 januari 2016 om kenbaarheid te geven aan Steunpunt Vrijwilligers-
werk in Uithoorn. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van tijdelijke re-
clameborden van 1 t/m 7 februari 2016 om kenbaarheid te geven aan de campag-
ne van Wecycle. Bezwaar t/m 13 oktober 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 38. Vergunning aan de heer Van Beusekom voor het plaatsen 

van een afvalcontainer op de openbare weg van 20 september t/m 20 november 
2015. Bezwaar t/m 19 oktober 2015.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding hebben 
ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Drechtfort op de locatie Grevelingen 30 in Uithoorn. Melding ontvangen 

op 3 september 2015
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunnings-
plicht 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, 16 september 2015

Begin inspraak voorontwerp 
“Bestemmingsplan De Rietkraag”
Voor het braakliggende stuk grond 
tussen woonwijk De Kuil en de Vuur-
lijn / Ringdijk, naast het sportcom-
plex van KDO heeft Vorm Ontwik-
keling b.v. een woningbouwplan ont-
wikkeld met twee-onder-een-kap 
woningen, eengezinswoningen en 
beneden-bovenwoningen.
Daarnaast is in dit plan ruimte gere-
serveerd voor acht starterswoningen 
die Vereniging Cube Starterswoning 
hier door en voor jongeren wil gaan 
bouwen.

Hiervoor moet het bestemmingsplan 
worden gewijzigd. Het voorontwerp 
hiervan is gereed. Op 15 september 
jl. is hierover een informatieavond 
gehouden.

Het voorontwerp “Bestemmings-
plan De Rietkraag” ligt in het ka-
der van de inspraakprocedure ter 
inzage, vanaf vrijdag 18 septem-
ber 2015 t/m donderdag 1 oktober 
2015 tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis, alsmede tijdens 
de openingstijden in dorpshuis De 

Quakel te De Kwakel. Het vooront-
werp bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.uithoorn.nl.

Binnen deze termijn kan een ieder 
een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wet-
houders (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn). Op de inspraakreacties zal 
vervolgens een standpunt worden 
ingenomen. 

Na verwerking van de inspraakre-
acties zal het ontwerpbestemmings-
plan op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening zes weken ter inzage wor-
den gelegd. Iedereen kan dan een 
zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan indienen bij de gemeen-
teraad. De raad zal vervolgens een 
beslissing nemen over de vaststel-
ling van het bestemmingsplan. Door 
middel van publicaties in De Nieuwe 
Meerbode, de Staatscourant en op 
de website zal bekend worden ge-
maakt wanneer zienswijzen kunnen 
worden ingediend.

Uithoorn, 
16 september 2015

Baggeren watergangen 
in stedelijk gebied 
Noorderlegmeerpolder Uithoorn
In opdracht van het waterschap en 
de gemeente Uithoorn begint Wa-
ternet begin oktober met het bagge-
ren van de watergangen in het laat-
ste deel van de Noorderlegmeerpol-
der in Uithoorn. De werkzaamhe-
den duren tot eind november 2015. 
De hoofdwatergangen van het wa-
terschap die onderhoudsplichtig zijn, 
worden gebaggerd. Hierna zijn de 
watergangen de komende 10 jaar 
weer op voldoende diepte. 

Werkzaamheden 
De baggerspecie wordt met een 
kraan vanaf de kant uit het water ge-
schept en in tractoren met kiepkarren 
geladen. Om zo min mogelijk over-

last te veroorzaken wordt gebruik ge-
maakt van een schuifboot. Deze boot 
schuift de bagger naar één verza-
mellocatie in de watergang. Op deze 
plek hoopt de bagger zich op waar-
na het makkelijker uit het water ge-
schept kan worden. Het baggerslib 
wordt afgevoerd naar een verwer-
kingsdepot. In enkele gevallen zal 
het wegverkeer wat hinder ondervin-
den van de werkzaamheden. Tijde-
lijke wegafzettingen, wegversmallin-
gen en omleidingen worden ter plek-
ke met borden aangegeven. 
 
Onderhoud van watergangen
Op de bodem van iedere watergang 
verzamelt zich in de loop der tijd 
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Jouw gemeente, 
jouw zaak

Jouw gemeente is jouw zaak. En jij bent een belangrijke speler in 
jouw gemeente. Zo kun je ondermeer invloed uitoefenen op bestem-
mingsplannen, meepraten over de toekomst van Uithoorn en wellicht 
zelf aan het roer staan. Jij kan de lokale politiek in jouw gemeente ook 
echt jouw zaak te maken. 

Meedoen in de lokale politiek is misschien wel leuker en eenvoudiger 
dan je nu denkt! Doordat jij mag meedenken, praten en beslissen krijg 
je invloed in de gemeente. Jouw mening is van groot belang voor de 
gemeente. Daarom biedt gemeente Uithoorn kosteloos een cursus 
aan voor inwoners met interesse in de Uithoornse politiek en graag 
meer (politieke) vaardigheden willen leren.

Politiek Actief! 
De cursus start op 27 oktober 2015 en wordt verzorgd door de or-
ganisatie ProDemos (www.prodemos.nl). Tijdens de bijeenkomsten 
kom je regelmatig in contact met Uithoornse politici en bestuurders. 
Blijf op de hoogte via www.uithoorn.nl en Twitter www.twitter.com/
gem_uithoorn 

Programma
De cursus Politiek Actief gaat 27 oktober 2015 van start en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema. Naast theoretische ken-
nis, worden ook vaardigheden verbeterd, zoals debatteren en lob-
byen bij de gemeente. Gastdocenten geven presentaties en uiter-
aard ontmoet je ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit 
de praktijk te horen. Daarnaast bezoek je een raadsvergadering en 
kan je een korte stage lopen bij een politieke partij of bij de gemeente. 

27 oktober 2015: Introductie, kennismaking en algemene 
 staatsinrichting
3 november 2015: De gemeente
17 november 2015: De gemeenteraad
24 november 2015: Lobbyen bij de gemeente
1 december 2015:  Debatteren
28 januari 2016: Raadsvergadering bijwonen

Wie weet ben je zó geïnspireerd geraakt dat je jezelf in 2018 kandi-
daat stelt als raadslid!

Aanmelden kan tot en met 11 oktober bij Hans van Leeuwen, raads-
griffi er van Uithoorn, via Griffi e@uithoorn.nl of 0297-753030. Er zijn 
een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

bagger. Bagger vormt zich uit onder 
andere gevallen blad, plantenres-
ten en zwerfvuil. Door deze laag met 
bagger wordt de watergang steeds 
ondieper. Door al het overbodige slib 
te verwijderen blijft de water aan- en 
afvoer gegarandeerd en kan de wa-
tergang ook bij hevige regen het wa-
ter goed afvoeren. 

Meer weten?
Waternet baggert in opdracht van 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 
de gemeente Uithoorn. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met 
Waternet via 0900 9394 (lokaal tarief) 
en vragen naar Rob van der Lee (Op-
zichter Waternet) of een e-mail sturen 
naar rob.van.der.lee@waternet.nl.

Gemeentehuis dicht
Op donderdagmiddag 1 oktober 2015 is het gemeentehuis gesloten 

(telefoon, loketten en balies). 
Vanaf vrijdag 2 oktober helpen wij u graag weer verder.

Rijverbod bij 
wasstraat
Uithoorn - Op vrijdag 11 septem-
ber om zeven uur in de avond kreeg 
de politie een melding dat een man 
zijn auto met buitenlands kenteken 
aan het wassen was en hierbij ste-
vig aan het drinken was. Agenten 
zijn ter plaatse gegaan en hebben 
de 36 jarige in Aalsmeer wonende 

Telefoon en 
sleutels weg
De Kwakel - Om kwart voor zeven 

in de ochtend van zondag 13 sep-
tember is op een Ringdijk een 25 
jarige man uit Noordwijk gewond 
aangetroffen. Hij bloedde in zijn ge-
zicht en dreigde het bewustzijn te 
verliezen. 
Mogelijk is de man betrokken ge-
weest bij een vechtpartij of is hij 
overvallen. Hij kan zich niets meer 
herinneren. De 25 jarige mist zijn 
portemonnee, telefoon, huis- en 
autosleutels. De man is opgehaald 
door zijn werkgever.

NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn
Uithoorn - Lezing georganiseerd 
door NVVH Vrouwennetwerk Uit-
hoorn op vrijdag 25 september 
2015 ’s middags om 14.00 uur in 
de Schutse, de Merodelaan, Uit-
hoorn. Heer Cees Luuk Linde-
boom vertelt over zijn leven als 
(ex)dakloze. De Heer Lindeboom 

vertelt over de vele misverstan-
den en vooroordelen over dak-en 
thuislozen. Hij zal proberen deze 
weg te halen bij het publiek. Kre-
ten als het is hun eigen schuld of 
ze hebben er toch zelf voor geko-
zen, heeft hij in zijn straatperiode 
heel vaak moeten aanhoren. Met 

deze lezing hoopt de heer Linde-
boom een beetje inzicht te geven 
in de problematiek rond dak-en 
thuislozen. Na de pauze komt de 
eigen situatie ruim aan bod, waar 
hij uitgebreid antwoord wil geven 
op alle vragen. Leden NVVH gratis 
toegang. Niet leden betalen e3,-.

man laten blazen. Hij bleek inder-
daad te diep in het alcoholglaasje 
gekeken te hebben. De man heeft 
een rijontzegging gekregen van 12 
uur. Zijn auto is naast de wasbox 
geparkeerd.



COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.
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of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
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uitgever!
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 

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

Wol gevraagd
- Iedere maandag (10.00-12.00 uur) komen de dames van de babbel 

– en breiclub bij elkaar. De voorraad wol slinkt en de dames heb-
ben vooral baat bij lichte kleuren.

Bingo in Bilderdijkhof én in het Buurtnest
- Vrijdag 18 september (aanvang 13.30 uur) is er bingo in wijksteun-

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

Modeshow door H en A
- Vrijdag 25 september (14.00-16.00 uur) wordt nieuwe kleding voor 

het najaar gepresenteerd. Vanzelfsprekend kunt u tegelijk een kop-
je thee nuttigen, welkom!!

Mijmeringen
GEVAAR
Het leven is wat je gebeurt terwijl je an-
dere plannen maakt. Dat zong John Len-
non ooit en Acda en de Munnik deden dit 
jaren later in het Nederlands nog eens. 
Een zin die alle bizarre mogelijkheden in 
het leven samenvat. Je kunt proberen je leven te plannen, of te genie-
ten van alle momenten, maar ergens tussendoor is daar het leven wat 
iets op je pad strooit. Iets waar je je niet op kunt voorbereiden. 

Feestweek Aalsmeer
Afgelopen weekend fi etste er een broer en zus na een feestavond in 
Aalsmeer terug naar huis. Het noodlot (of het leven, net hoe je het wilt 
noemen) zorgde ervoor dat ze niet thuiskwamen. Een dronken auto-
mobilist kruiste hun pad en in die luttele seconden veranderde het le-
ven van die drie mensen, maar ook van alle mensen om hen heen. De 
23 jarige jongen overleed en zijn 18 jarige zus is zwaargewond naar 
het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto was dronken. De 
slogan “Drank maakt meer kapot dan je lief is” gaat ook nu weer op. 

Tekort
Woorden schieten tekort om de pijn, verdriet en onmacht te bedenken 
voor de familie van de slachtoffers. Twee kinderen, een zomaar wegge-
rukt uit het leven en de ander misschien wel vechtend voor het leven 
en onzeker of en hoe ze de strijd gaat redden. Allemaal stellen we ons 
wel eens voor hoe het zou zijn als je zelf in die situatie zou zitten. Wat 
als het om mijn kinderen zou gaan? Hoe zou ik reageren? Wat zou ik 
doen? Gillen, schreeuwen, huilen of stil zijn? Ik heb geen idee hoe het 
is en ook al probeer ik het me voor te stellen, dat valt altijd in het niet 
bij de werkelijkheid van de ouders en familie van deze broer en zus. Ik 
kan ze alleen maar heel veel sterkte toe wensen om deze nachtmer-
rie te dragen.

Alcohol in het verkeer
Zou dit ongeluk ook plaats gevonden hebben als de bestuurder geen 
alcohol had gedronken? Hoeveel andere mensen zijn er in die nacht 
met te veel borrels op toch achter het stuur gaan zitten en gaan rijden? 
Je weet het niet, maar feit blijft dat deze automobilist een fout heeft ge-
maakt die niet terug te draaien is. Wat als mijn zoon met drank op zou 
rijden en een dodelijk ongeval zou maken? Kan ik hem dan nog in de 
ogen kijken, kan ik hem troosten of ben ik dan alleen maar boos dat hij 
zoiets gruwelijks heeft gedaan? 

Respectloos
De familie moet verder met een onmenselijk groot verdriet. De auto-
mobilist moet ook verder, met dit op zijn geweten. Dat laatste zal ook 
niet makkelijk zijn. Je weet niet in welke situaties je zelf nog terecht 
gaat komen, welke fouten je gaat maken en hoe dat zal voelen. Veroor-
delen is makkelijk als je zelf niet betrokken bent. Maar een ding moet 
ik wel kwijt. Dronken rijden laat zien dat je geen respect hebt voor het 
leven, geen respect voor andere weggebruikers en laat zien dat je in 
ieder geval op dat moment geen goeie keuzes kan maken. En door de 
keus om toch in die auto te stappen, kan het niet anders zijn dan dat 
het zelfrespect ook is verdwenen. 

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Zaterdag 3 oktober a.s. 
houdt de Uithoornse oratorium ver-
eniging “Amicitia” weer haar jaar-
lijkse rommelmarkt. In kerkgebouw 
“De Schutse”, naast winkelcentrum 
Zijdelwaard in Uithoorn gaat tus-
sen 9.30 en 13.30 uur weer van al-
les over de toonbank tegen vriende-
lijke prijzen.

Heeft U nog wat spulletjes voor on-
ze gezellige markt? Voor meubels 
e.d. hebben we helaas geen plaats, 
maar speelgoed, boeken, kleding, 
dvd’s, cd’s en huishoudelijke artike-
len zijn van harte welkom. Voor tele-
fonisch contact hierover: Anita van 
den Bosch 0297 563879 of Greet 
Bijlsma 0297 567257.

Schilderen in Atelier de 
Penseelstreek
Uithoorn - Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij bij de schildercursus voor 
volwassenen in Atelier de Penseel-
streek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn. 
De cursus zal starten in de laatste 
week van september. Het gaat om 
een korte cursus van 5 lessen, die 
om de andere week gegeven wordt. 

Het programma is heel gevarieerd 
en zowel beginners als gevorder-
den kunnen de cursus volgen. Aan-
melden kan via de website www.
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl 
Daar vind je ook nog meer informa-
tie. Voor persoonlijk contact bel je 
0297540444

Ruilboekenkasten
Uithoorn - In de Nieuwe Meerbo-
de van 2 september staat een stukje 
over de ‘eerste ruilboekenkast van 
Uithoorn’, geïnitieerd door en te vin-
den bij Motion Fysiotherapie. 
Een ruilboekenkast werkt volgens 
het simpele principe dat iedereen 
gratis en zonder administratie een 
boek uit de kast kan nemen en er 
een ander boek in kan zetten. Een 
mooi initiatief van Motion, maar de 
éérste ruilboekenkast in Uithoorn is 
het niet. 
Al enige jaren staat in de achter-
gang van het Startnest een uitge-
breide ruilbibliotheek, keurig on-
derhouden door vrijwilligers. Daar 
is ook een weggeefkast, waar men 
andere spulletjes kan weggeven en 
meenemen. In het midden van de 
Ruyterlaan is ook een ruilboeken-
kastje, een particulier initiatief op 
heel bescheiden schaal, waar veel 
gebruik van wordt gemaakt. Mis-
schien zijn er nog meer?

Ernst de Corte laat liedjes 
van zijn vader herleven
Uithoorn - “Dank zij de inzet van 
veel vrijwilligers is in Uithoorn op 
cultureel gebied weer veel te doen. 
Zoals de “bibliopera”over architect 
Gerrit Rietveld rond het vijftigja-
rig bestaan van “De Hoeksteen” op 
3 en 4 oktober, met bijna honderd-
vijftig vrijwillige medewerkers alleen 
al in het koor. En zoals de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn, 
de SCAU, al jaren laat zien door het 
organiseren van concert- en klein-
kunstprogramma’s in de Thamer-
kerk”. Dat zei wethouder Ria Zijl-
stra toen ze het nieuwe seizoen van 
de SCAU zondag opende als porte-
feuillehouder Cultuur.
Deze eerste zondagmiddag van de 
reeks van acht concert-en klein-
kunstprogramma’s was de lich-
te muze aan zet, met een optreden 
door Ernst de Corte, zang, en Guus 
Westdorp, piano.

Liedjes
Ernst de Corte vond de liedjes van 
zijn beroemde vader Jules en het 
vele pianospelen door vader, moe-
der en de vijf broers en zussen in 
het drukke ouderlijk huis als jon-
gen aanvankelijk maar niets. Maar 
dat veranderde later toen hij de po-
etische en muzikale kwaliteiten van 
de meer dan drieduizend liedjes 
van zijn vader ging doorgronden en 
daardoor vader Jules eigenlijk pas 
goed leerde kennen. Jules de Cor-
te is er niet meer, maar zoon Ernst 
houdt zijn muzikale erfenis levend 
door de, stuk voor stuk meesterlijk 
gecomponeerde, liedjes van zijn va-
der in een lichtvoetig en afwisselend 
programma zelf te zingen. Met kor-
te biografi sche kanttekeningen en 

jeugdherinneringen ertussendoor. 
En met de uitstekend begeleiden-
de componist, tekstschrijver, arran-
geur en pianist Guus Westdorp aan 
de vleugel.

Ingespeeld
Het goed op elkaar ingespeelde duo 
opende deze middag voor de aan-
dachtig luisterende liefhebbers van 
het Nederlandse lied in de goed ge-
vulde zaal een ware schatkist met 
voor velen onbekende of al in de 
vergetelheid geraakte liedjes met 
spitsvondige, geestige, beschou-
wende en ook licht maatschappij-
kritische teksten. Daardoor bleek 
dat het oeuvre van Jules de Corte 
nog veel meer omvatte dan alleen 
het bekende “Ik zou wel eens wil-
len weten, waarom zijn de bergen 
zo hoog”. Van “Anna Weltevreden” 
tot “Een dom jongetje”, van alle kan-
ten werd zondagmiddag door mid-
del van een representatieve selectie 
belicht wat er allemaal in die schat-
kist bewaard is gebleven. Pianist 
Guus Westdorp hoefde er weinig 
meer aan te arrangeren, want Jules 
de Corte kon aan de piano even fan-
tasierijk als knap en muzikaal deug-
delijk componeren. 
Alles klonk zondagmiddag nog even 
fris als decennia geleden, toen Jules 
de Corte nog onder de levenden en 
zelf veel te horen was, op de radio 
en live. Dat zoon Ernst qua stem erg 
lijkt op vader Jules moet wel een er-
felijk bepaalde eigenschap zijn. Het 
uitbundige applaus na het laatste 
liedje, gevolgd door een toegift, was 
het duidelijke signaal dat het SCAU-
publiek een mooie middag heeft be-
leefd.

Kom naar de Dag van
de Loopbaan
Regio - Zaterdag 26 september kan 
heel werkend en werkzoekend Ne-
derland kennis maken met de Noloc 
erkend loopbaanprofessional op de 
Dag van de Loopbaan. Iedereen die 
te maken heeft met loopbaan gere-
lateerde problemen kan geduren-
de deze dag op een laagdrempelige 
wijze kennis maken met de diensten 
en expertise van een Noloc erkend 
loopbaanadviseur. De Dag van de 
Loopbaan is een initiatief van No-
loc, een landelijke vereniging voor 
loopbaanprofessionals. Bijna 200 
Noloc erkende loopbaanprofessio-
nals uit heel Nederland zetten op 
zaterdag 26 september hun deuren 
open. Iedereen met vragen of pro-
blemen over zijn of haar loopbaan 
kan op deze dag advies vragen bij 
een Noloc erkend loopbaanprofes-
sional. Of je nou van baan wilt ver-
anderen, een nieuwe carrière wilt 
uitstippelen of keuze moet maken 
over studie of loopbaan. Leren net-

werken, een goede check van je CV, 
LinkedIn of weten wat social me-
dia voor je kan doen,. Een betere 
balans tussen werk en privé of tij-
delijk arbeidsongeschikt? Omgaan 
met lastige werksituaties, zinvolle 
invulling na de loopbaan? Een No-
loc erkend loopbaanprofessional 
helpt en begeleidt naar een oplos-
sing van al deze vragen. Noloc er-
kend loopbaanprofessional Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig Coa-
ching doet ook weer mee met de 
Dag van de Loopbaan en is aanwe-
zig in de Bibliotheek  Angstel, Vecht 
en Venen, Dr. J. van der Haarlaan 8 
in Mijdrecht. Leer je kwaliteiten en 
kansen [beter] kennen en ga jezelf 
slim inzetten. Hoe? Meld je aan voor 
een persoonlijk met Rose-Marie via 
www.rooskleurigcoaching.nl of bel 
06 5313 5015 en haal ook het beste 
uit jezelf boven! Informatie over de 
Dag van de Loopbaan vind je ook op 
www.dagvandeloopbaan.nl 

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Caviar-smokkelaar in 
het park

Regio - Deze hoogzwangere rode rivierkreeft haastte zich naar het 
vijver in de Braak. Raakt ze haar eitjes onderweg niet kwijt?

Valeria Krassovskaia

Sluit schuren en 
tuinhuisjes
De Kwakel - De afgelopen weken 
zijn diverse schuren en tuinhuisjes 
in De Kwakel door dieven bezocht. 
Veelal waren deze ruimten niet af-
gesloten. Onder andere is een fi ets 
gestolen en zijn dieven er met ge-
reedschap vandoor gegaan. De po-
litie raadt aan schuren en tuinhuis-
jes goed af te sluiten, zowel overdag 
als in de avond en nacht.

Stier loopt los
Uithoorn - Op dinsdag 8 septem-
ber rond half vijf in de middag kreeg 
de politie een melding dat in het Li-
bellebos een stier zou los lopen. De 
beheerder van de dieren is in kennis 
gesteld. Hij is uit Wassenaar geko-
men en heeft de stier in een veewa-
gen geladen en meegenomen. Ook 
de twee andere koeien in het bos 
zijn weggehaald.

Vast in berm
Uithoorn - Op dinsdag 8 septem-
ber rond half zeven in de avond is 
een vrachtwagen vast komen te zit-
ten in de berm van de Amsteldijk-
Noord. De chauffeur moest uitwij-
ken voor andere wagen en had de 
breedte van de weg iets verkeerd 
ingeschat. De vrachtwagen van 
24 ton is door een zelf ingehuurde 
kraan weer op de weg getrokken.

Toch overleden
Uithoorn - Op donderdag 10 sep-
tember kreeg de politie om half ze-
ven in de ochtend een telefoon-
tje van een bewoonster uit de Felix 
Timmermanstraat. Haar echtgenoot 
was onwel geworden. Er zijn direct 
twee ambulances heen gegaan en 
agenten zijn er heen gereden. Ter 
plaatse is nog geprobeerd de 83 
jarige UIthoornaar te reanimeren, 
maar uiteindelijk is gestopt. De in-
woner is helaas overleden.

Kleding en 
brillen weg
Uithoorn - In de vroege morgen 
van donderdag 10 september is in-
gebroken in twee in Nijlgans gepar-
keerde auto’s. Uit de ene wagen is 
een grote hoeveelheid kleding ge-
stolen. In de andere auto lagen heel 
veel zonnebrillen en deze zijn allen 
door de inbrekers meegenomen.
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UITSLAG 63e KWAKELSE KERMISOPTOCHT
 karnr punten
1 30 Het Mirakel van de Kwakel 472
2 33 Kratte Draal De Quakel 373
3 1 Piratenbar 287
4 22 Stef Stuntpiloot 213
5 36 Koekoek de kermis door 207
6 32 Brak Obama 154
7 27 De Klaagmuur (ORIGINALITEITSPRIJS) 121
8 4 Ristorante Quakelino 119
9 7 De Kwakelse Motorclub 100
10 21 Heel Holland Bakt 84
11 11 Pottenkijkers 68
12 24 Welkom bij de Koebergh 64
13 12 Monkey Town 59
14 2 Jurassic World 57
15 10 Cherso kent geen crisis 36
16 14 Biljartvereniging De Korte Keu 36
17 13 M&M Get in the Bowl 33
18 23 Adam zoekt Eva 65+ (OUDE KNARREN PRIJS) 27
19 19 Schot in de Roos 21
20 28 Super Bowl de Kwakel 16
21 25 Tussen Kunst en Kitsch 15
22 17 Er is leven op Mars 14
23 18 Das Septemberfest 13
24 8 K3 zoekt K3 10
25 31 Pannekoekenhuis ’t Quakeltje 8
26 34 Het Septemberfest op zijn Quakels 7
27 16 Celfi e 6
28 5 (Be) Stuurloos 5
29 9 Disney in de Quakel (AANMOEDIGINGSPRIJS) 5
30 15 Barcardi Beach Party 5
31 20 In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier 4
32 3 Le Cirque du Freak 2
33 6 Wij gaan Europa in 2
34 26 Bob de Bouwer 2
35 29 De Ideale Schoonzonen 2
36 35 Bassie en Adriaan 2

De kermisfi lm en -foto's van Dirk Plasmeijer zijn as vrijdag 18 september 
te zien in Bar Het Fort, aanvang 21.00 uur. Hierna zijn de foto's te bekij-
ken in de rubriek " Het Kermismuseum" op www.de-kwakel.com

(foto’s Dirk Pasmeijer)

de kwakelse kermisoptocht,

een groot feest!
De winnaar van de optocht was 
Mirakel van de Kwakel die hun 
naam eer aan deden want op mi-
rakuleuze wijze verdwenen klei-
ne voorwerpen in de machine die 
er ineens mega groot weer te-
voorschijn kwamen. Je moet het 
zien om het te geloven! Voor de 
kar met de tweede prijs, de Krat-
tedraal van De Quakel heeft me-
nigeen een biertje extra geno-
men (wat geen straf was) om aan 

de benodigde kratten te komen 
om de krattedraal mee te bou-
wen. Het was een indrukwekkend 
bouwwerk! De originaliteitsprijs 
is gegaan naar de Klaagmuur, de 
aanmoedigingsprijs naar Disney 
in de Quakel en de oude knarren-
prijs naar Adam en Eva 65+ (Ik ga 
niet uitleggen hoe die er uit zagen, 
maar het had weinig om het lijf...). 
Het was weer een dag met een 
gouden randje in De Kwakel!.

VERVOLG VAN

DE VOORPAGINA
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Uithoorn - Vrijdag 11 september werd op obs Toermalijn het schooljaar 
geopend met een feest met als thema “Amerika”. Ouders en teamleden 
waren de hele middag in touw geweest om het schoolplein te versieren en 
alle activiteiten neer te zetten. Maar om vier uur ging het feest dan echt 
van start. Er was bungy basketbal, een groot opgeblazen basketbalveld, 
waar twee teams zich aan elkaar konden meten. Uiteraard kon er de 
echte Amerikaanse sport honkbal worden gespeeld. Op het schoolplein 
stond ook een rodeostier. Deze werd door middel van koorden bewogen 
door het publiek. De berijder moest over goede vaardigheden beschikken 
om op deze wild bewegende stier te blijven zitten. Voor het lasso werpen 
kon iedereen een echt stokpaard bestijgen en al galopperend de lasso 
om een paal werpen. Bij het kussengevecht namen twee deelnemers 
plaats op een stang en probeerden elkaar met twee kleine skippyballen 
er  af te slaan. Het schminken was erg in trek en er stond de hele middag 
een lange rij wachtenden. Voor de inwendige mens was ook gezorgd. Er 
waren consumptiekaarten te koop waarmee men een broodje hamburger, 
fris, wijn en bier kon krijgen. Iedere leerling had een deelnemerskaart 
gekregen waarmee een hotdog, popcorn, een verfrissing en een zakje 
snoep gehaald kon worden. Gedurende de middag waren er twee loterijen, 
een voor de kinderen en een voor volwassenen. Tegen het einde van 
het feest, werden nog kunstwerken geveild, die de groepen zelf hadden 
gemaakt. Mede dankzij de grote inzet van leden van de ouderraad en 
leerkrachten, het enthousiasme van kinderen en hun ouders en uiteraard 
niet te vergeten het mooie weer is dit schooljaar voor de leerlingen van 
obs Toermalijn feestelijk van start gegaan.

Start schooljaar 
obs Toermalijn
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Bericht van Buurtbeheer 
de Legmeer
In Legmeer-west wordt aan be-
woners, uit naam van Buurtbe-
heer De Legmeer, een brief ver-
spreid met “leefregels”. Buurt-
beheer De Legmeer distantieert 
zich hier volledig van. De nieuwe 
bewoner dient rekening te hou-
den met de buren, maar doe je 
dat niet automatisch? Laten we 
elkaar niet zo de les lezen met 
regels als tussen 22.00-8.00 uur 
geen meubels verschuiven, gooi-
en met keukenkastjes of de was-
maschine aanzetten en let op de 

buurkinderen moeten vooral voor 
8.00 uur muisstil zijn. Stel je voor, 
dit moeten wij niet willen. 
Bewoners die deze brief versprei-
den, stop ermee en gedraag uzelf 
als “goede buur” en stap bij erva-
ren overlast rustig naar de buren 
en praat erover met elkaar.
Is een goede buur niet beter dan 
een verre vriend?
 
Marga Moeijes
voorzitter Buurtbeheer
de Legmeer

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

Trots op Wijkzorgteam 
Zijdelhof
Wat ben ik trots op Amstelring 
Wijkzorgteam Zijdelhof. Na een 
grote operatie ondergaan in VU 
mc, kwam ik thuis met een grote 
wond waar een vacuümpomp op 
zat en die moest twee keer in de 
week verzorgd worden.
Wat hebben die dames dat goed 
gedaan, niet een week maar we-
ken en steeds met heel veel ple-
zier .Daar naast had ik nog twee 
open wonden die elke dag ge-
doucht moesten worden en ver-
zorgd niets was hun te veel. Toen 
kwam de vraag, mogen we met de 

caravan op vakantie? Van de chi-
rurgen die over mij gingen mocht 
het, alles werd keurig door Wijk-
zorg Amstelring verzorgd . Buurt-
zorg Epe Oost ging het overne-
men, ook die hebben zeven we-
ken de wonden keurig verzorgd 
en nu mocht de pomp eraf. Hier-
bij wil ik Wijkzorg Amstelring en 
de Buurtzorg Epe Oost heel har-
telijk bedanken voor al hun goe-
de zorgen.

Groetjes van To Bakker,
Uithoorn

Het Mirakel van De Kwakel 
zorgt voor een groot spektakel!
Het is al weer ruim een week 
geleden dat u allen heeft kun-
nen genieten van onze schitte-
rende 63e Kwakelse Kermisop-
tocht. Wij Kwakelaars (en hope-
lijk vele andere belangstellenden) 
kunnen weer terugkijken op een 
fantastisch feest. Waar een klein 
dorp groot in kan zijn! De leden 
van het feestcomité o.l.v. voorzit-
ter Albert Blommestijn worden bij 
deze allemaal van harte bedankt 
voor een puike organisatie. Vrij-
dagavond een gezellige loting, 
zondag de kinderoptocht, maan-
dag de jeugd die vrijkaartjes mee 
naar huis kreeg voor de kermis en 
dinsdag de vlekkeloze organisatie 
van het slotspektakel . 
Inmiddels mag de Kwakelse Ker-
misoptocht zich bijna cultureel 
erfgoed gaan noemen. De op-
tocht staat noch net niet op de 
Unesco Werelderfgoedlijst, maar 
weet zich wel onder de aandacht 
van de stichting SPU (Stichting 
Promotie Uithoorn en De Kwa-
kel). Deze stichting heeft alle be-
kers voor de winnaars van zo-
wel de kinder- als de grote op-
tocht beschikbaar gesteld. Waar-
voor dank!
Ook de deelname van Mevrouw 
de Burgemeester en haar wet-
houders-kabinet zien we als een 

stukje erkenning voor deze op-
tocht. Al weken en soms maan-
den van te voren beginnen de 
voorbereidingen om de ker-
misdinsdag met een mooie kar te 
voorschijn te komen. Ieder naar 
eigen kunnen en naar eigen ver-
mogen, meedoen is belangrijker 
dan winnen. Mocht de burge-
meester volgend jaar mee willen 
doen zonder de wethouders, dan 
is zij bij deze van harte welkom 
op de winnende kar van deze 63E 
editie! Gezelligheid gegarandeerd 
(geen podium garantie)! Van-
af zaterdag avond zorgde Ashley 
(met zijn Penelope Events) dat er 
voor jong en oud vermaak was in 
de kermistent op het evenemen-
tenterrein, ook hij is volgend jaar 
te gast op onze kar.
 Tot slot een speciaal woord van 
dank aan Guus Kooyman. Zon-
der jouw bijdrage in de strijd te-
gen Murphy, hadden wij de hoog-
ste trede van het podium niet ge-
haald en had het een stille om-
gang gebleven. Kermis in De 
Kwakel, het blijft een jaarlijks te-
rugkerend Mirakel en een waar 
spektakel .

Namens kar nummer 30, 
Het Mirakel van De Kwakel
Arnoud van der Knaap

Regio - Afgelopen zondag werd al-
weer de 4e Topcompetitie wedstrijd 
verreden van dit seizoen en ditmaal 
op de baan in Kampen. Een primeur 
want de baan is naar een andere lo-
catie gegaan en helemaal opnieuw 
opgebouwd met twee hoge start-
heuvels en prachtige bochten kort-
om een schitterende locatie voor 
een prachtige wedstrijd. ‘s Morgens 
eerst de eer aan blok 1 de cruisers 
en de boys/girls tot en met 12 jaar. 
18 rijders van UWTC aan de start in 
dit blok want zij wilden natuurlijk al-
lemaal heel graag de nieuwe baan 
testen en de benodigde puntjes 
scoren. Bij cruisers 17-34; 3 UWTC-
ers aan de start en zij wisten als ik 
de manches doorkom sta ik gelijk in 
de fi nale. Roberto Blom reed sterk 
driemaal naar plek 1, Mike Veen-
hof in dezelfde bak reed driemaal 
naar plek 4 en Wouter Plaisant van 
de Wal deed ook wat van hem ge-
vraagd werd en reed keurig in alle 
drie zijn manches bij de eerste vier. 
Kortom eind van de dag 3 man van 

UWTC in de fi nale! Bij de cruisers 45 
+reden Evert de Jong en Wim Pie-
terse ook bij elkaar en zij maakte er 
een waar gevecht van om in de fi -
nale te komen. Om en om werden 
zij vijfde en vierde maar de laatste 
manche is beslissend en dit pakte 
voor Wim goed uit, hij werd 4e en 
kon ook zo gelijk doorstromen naar 
de fi nale.

Finale
Bij de categorie boys 9,10 en 12 was 
het helemaal niet na de manches 
gelijk fi nale maar moest er zelfs 
eerst nog een kwartfi nale verreden 
worden, dit zou een zware klus wor-
den. Bij de boys 9 werd Jur de Be-
ij in de eerste manche knap 2e door 
een valpartij van de koploper maar 
in de andere manches ging het 
helaas net iets te snel en werd hij 
tweemaal 5e geen kwart voor hem. 
Bij de boys 10; 5 rijders van UWTC 
aan de start en deze 5 mannen 
(Alec, Jessy, Daan, Joël en Rens) 
wisten heel knap allevijf de kwart-

Uithoorn - Vorige week stond het 
verkeerde paar als winnaar van het 
vorige seizoen. Excuses hiervoor. Af-
gelopen maandag werd de tweede 
ronde van de eerste parencompe-
titie gespeeld. De A-lijn werd door 
Ans & Lia overtuigend met 65% 
gewonnen en, vorige week afwe-
zig, leiden zij de competitie nu met 
dit percentage. Marineke & Mar-
tin scoorden 63% en staan nu ook 
in de competitie tweede met bijna 
59%. Riki & Hans (zij weer!) werden 
derde met 53%. De B-lijn was van-
avond voor gelegenheidskoppel Nel 
& Marja (62,5%). Greetje & Ria wer-
den tweede met 58% en alweer een 
gelegenheidskoppel, te weten Henk 
& Andrew, werd derde met 57%. 
Tonny & Harry, vanavond afwezig, 
staan met 59% bovenaan, gevolgd 

door Andrew & Ton (55%). Monique 
& Jan speelden om logistieke rede-
nen in de C-lijn en wonnen die met-
een met ruim 70%, de topscore van-
avond. Tineke & Rob werden twee-
de met 60,5% en Doina & Tiny ein-
digden op plaats drie met 52%. Hel-
ma & Theo, vanavond afwezig, lei-
den hier met 64%, gevolgd door 
Ploon & Fons, eveneens afwezig, 
met 58%. De bridge-avonden van 
de BVU vinden plaats op maandag 
(aanvang 19.45 u) in Sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Aanmelden en/
of informatie bij de secretaris van de 
BVU Marineke Lang tel. 0297 569 
432 (na 18:00 uur), mail: bvu@tel-
fort.nl. Voor informatie over bridge-
lessen kunt u terecht bij Hans Wa-
genvoort wagenvoorthans@gmail.
com, tel. 06 53 368 948.

Uithoorn - De wedstrijd welke Leg-
meervogels heeft gespeeld tegen 
Narden Vesting Combinatie, ge-
woon NVC, is er een geweest van 
twee gezichten. De eerst 45 minu-
ten heeft Legmeervogels de grootste 
moeite met de speelwijze van NVC 
en de tweede 45 minuten is het zelf-
de Legmeervogels gewoon de bete-
re ploeg en weet dan ook zeer te-
recht de in de eerst helft opgelopen 
achterstand van 1-0 om te bouwen 
in een 1-2 overwinning. De opstel-
ling van Legmeervogels wijkt op een 
plaats af met die van vorige week 
toen VVA/Spartaan met 4-0 werd 
verslag. De licht geblesseerde Jor-
di Holt neemt plaats op de bank en 
Mitchell verschut begint in de basis. 
Van af de aftrap gaat NVC er vol-
op in en staat Legmeervogels er wat 
mat bij. Gevolg is veel duels gaan 
verloren en NVC is meer te vinden 
op de helft van Legmeervogels als 
Legmeervogels op de helft van NVC. 
In de 11e minuut geeft oud Leg-
meervogels speler Ibrahim El Ahma-
di een fraaie steekpas aan Roberto 
de Randami. Deze staat vervolgens 
oog in oog met Jasper van Gelde-
ren, de doelman van Legmeervogels. 
Van gelderen is dan volkomen kans-
loos op diens inzet en Legmeervo-
gels kijkt al vroeg in dit duel tegen 
een 1-0 achterstand aan. Ook na 
deze treffer dringt het nog niet goed 
door bij de spelers van Legmeervo-
gels dat er toch uit een ander va-
tje getapt dient te worden wil je hier 
met een goed resultaat vandaan 
gaan. Trainer jack honsbeek moet al 
snel in het duel een speler wisselen. 
Dennis Rijnbeek, geblesseerd wordt 
vervangen door de licht geblesseer-
de Jordi Holt. Jordy holt gaat dan op 
zijn vertrouwde plaatst rechts ach-
terin spelen en Mitchell Verschut 
verhuisd naar de linksachter posi-
tie. Na deze wissel in de 31ste mi-
nuut krijgt Legmeervogels wat meer 
grip op het spel van NVC en speelt 
meer en meer op de helft van NVC. 
Zo ontstaan er kansen, veelal uit 
een corner, voor Stefan van Grie-
ken, Sebastiaan van Dijke en Ste-
fan Tichelaar. Als de scheidsrech-
ter dan een duidelijke hansbal van 
een NVC speler in het strafschopge-
bied over het hoofd ziet en NVC niet 
meer weet te score gaat de rust in 
met een 1-0 achterstand voor Leg-
meervogels.

Strijdvaardig
De tweede helft laat een geheel an-

der Legmeervogels zien dan in de 
eerst 45 minuten. De strijdvaardig-
heid was weer helemaal terug en 
NVC werd nu afgetroefd. De per-
soonlijke duels werden nu stuk voor 
stuk gewonnens waar NVC in de 
eerste helft nog de baas waren. NVC 
heeft daar moeite mee en raakt een 
beetje oververhit.
In de 53ste minuut komt Jordy de 
Groot in het veld voor Robin Ous-
soren. Mede door het overwicht wat 
Legmeervogels zich verwerft op het 
middenveld wordt de druk op het 
doel van NVC groter en groter. In 
de 61ste minuut weet Legmeervo-
gels op gelijke hoogte te komen. Het 
is dan Damien de Vegt welke zich 
door de verdediging van NVC weet 
te werken en via een kluts komt de 
bal bij Rowan Hogenboom die dan 
met een snoeiharde kopbal de doel-
man van NVC het nakijken geeft 
de zo verdiende 1-1 is dan een feit. 
NVC raakt steeds meer en meer ge-
irriteerd en gaat onrustiger spelen. 
Dit werkt alleen maar in het voordeel 
van Legmeervogels. Een paar minu-
ten na de gelijkmaker weet Stefan 
van Grieken, Stefan Tichelaar te be-
reiken deze speelt vervolgens de bal 
door naar Jordy de Groot en hij weet 
de doelman van NVC weer het na-
kijken te geven 1-2. Lekker een der-
gelijk voorsprong maar er zijn nog 
minstens 15 minuten te spelen. NVC 
gaat dan het bekende alles of niets 
spelletje spelen waardoor Legmeer-
vogels kansen krijgt om verder uit 
te lopen. Helaas worden deze mo-
gelijkheden niet benut. Aan de an-
dere kant geeft de verdediging van 
Legmeervogels niets, helemaal niets 
meer weg. Pech heeft Stefan Tiche-
laar zijn inzet in de 90ste minuut uit-
een ziet spatten op de kruising ban 
paal en lat. Na ruim 96 minuten 
maakt de matig leidende scheids-
rechter Meekes een eind aan het 
duel. Legmeervogels hebben de 
tweede overwinning van dit seizoen 
binnen.

LMV 2
Legmeervogels 2 heeft nog wat pro-
blemen met de aanpassing in de re-
serve hoofdklasse. Vorige week een 
eigenlijk onnodige nederlaag nu 
was er aan de overwinning van de 
Kon.HFC 2 niets af te dingen. 4-1 
is het geworden voor de Kon. HFC. 
Volgende week in het duel tegen 
DCG 2 moeten dan maar de eerste 
3 punten van dit seizoen binnen ge-
haald worden.

4e Topcompetitie BMX in 
Kampen

fi nale te halen! Bij de boys 11 werd 
Brian Worm helaas driemaal 6e. Bij 
de boys 12 ook vijf rijders van UWTC 
aan de start. Max de Beij reed zeer 
sterk driemaal naar plek 2. Ook Ton-
ko Klein Gunnewiek wist driemaal 
bij de eerste vier te eindigen. Voor 
Brian Boomkens was het nog span-
nend de eerste manche werd hij 2e 
maar in de tweede manche ging het 
op het laatste stuk helemaal mis en 
verloor de controle over zijn fi ets 
hierdoor eindigde hij als laatste nu 
moest hij in de laatste manche alles 
op alles zetten om toch een kwartfi -
nale te mogen rijden. Brian deed dit 
uitstekend en werd wederom twee-
de en kon zo toch een kwartfi nale 
rijden. Voor Melvin van der Meer en 
Jochem van der Wijngaard hield het 
na de manches op. Op naar de 12 
kwartfi nales; het zonnetje scheen 
heerlijk over de baan en het publiek 
was er helemaal klaar voor. 

Boys
Bij de boys 10 zaten Jessy, Alec en 
Joël bijelkaar in de kwart en dit pak-
te helaas voor alle drie niet goed 
uit, zij eindigde op een 6e, 5e en 
7e plaats. Daan Corts werd ook 7e 
en Rens Grömmel werd nipt vijfde. 
Boys 12 werd Max de Beij ook vijf-
de en Tonko Klein Gunnewiek 8e. Je 
kon duidelijk zien dat Brian Boom-
kens de schrik van de tweede man-
che te boven was en reed soeve-
rein naar plek 4. In de halve fi nale 
deed hij ditzelfde kunstje nog een 
keer en kon zich zo op gaan maken 
voor de grande fi nale. Eerst de beurt 
aan de drie cruiser mannen in hun 
fi nale. Roberto Blom de hele dag al 
vooraan te zien reed op een knappe 
derde plaats maar toen ging er iets 
vreselijk mis en vloog over de bult 
voor hem was de race voorbij, ge-
lukkig geen ernstige verwondingen. 
Wouter werd 6e en Mike 7e. Wim 
bij de cruisers 45+ werd 8e en Bri-
an Boomkens werd in zijn fi nale bij 
de boys 12: 7e. 
Om 12.50 uur was de wedstrijd van 
Blok 1 afgelopen en konden de rij-
ders van blok 2 de boys/girls 13,14, 
nieuwelingen jongens, sportklasse 
25+ en de Elite man en Woman aan 

de slag. Hierin ook een fl ink aantal 
rijders van UWTC aan de start. Bij 
de boys 13 reed Izar van vliet Gar-
cia in zijn manches 2,1,1 op naar de 
kwartfi nale. Bij de boys 14 ook 4 rij-
ders van UWTC aan de start; Bart 
van Bemmelen (3e van de wereld) 
werd 3x 1 voor Flip van Walraven 
was het heel lastig hij werd 7,6,7. 
Kevin Boomkens en Maarten v.d. 
Mast zaten bij elkaar in hun man-
ches en zij maakte het elkaar knap 
lastig. Wie zou er doorgaan helaas 
kwam Maarten in de laatste man-
che niet aan de fi nish hierdoor kon 
Kevin als 4e door naar de kwartfi na-
le. Joey Nap gaat ook steeds ster-
ker rijden en dat zie je ook in zijn 
manches hij werd zeer overtuigend 
tweemaal eerste en 1x tweede. Bij 
de boys 16 gelijk na de manches 
een halve fi nale maar beiden rijders 
Roy Schouten en Jordy Twaalfhoven 
wisten zich hiervoor niet te plaatsen. 
Bij de sportklasse 17-24; 7 mannen 
van UWTC die de strijd met elkaar 
en de rest van Nederland aangaan. 
Dit pakte helaas niet goed uit voor 
Mats de Bruin, Wiljan Brouwer en 
Thomas v.d. Wijngaard. Voor de an-
dere 4 (Pim, Tom, Roberto en Arjan) 
wel een kwartfi nale! Bij de sport-
klasse 25+ een rijder van UWTC 
vertegenwoordigt: Michiel Jansen. 
Als hij de manches doorkomt dan 
gelijk fi nale en Michiel doet dit uit-
stekend door 3x als eerste eindigen.

Kwartfi nales
De kwartfi nales bij de sportklasse 
17-24 hier eindigde het helaas voor 
de Pim 7e, Tom 6e, Roberto 6e en 
Arjan 7e. Bij de boys 13 reed Izar 
een prima kwartfi nale en eindig-
de op de tweede plek. Joey bij de 
boys 15 deed precies hetzelfde. In 
de halve fi nale werd Izar nipt vijfde. 
Joey dacht wat ik in de kwart kan 
dat doe ik in de halve precies het-
zelfde wederom een keurige twee-
de plaats. Op naar de grote fi nales. 
Bij de boys 14 reed Bart van Bem-
melen in zijn fi nale weer supersterk 
naar plaats 1! Joey werd heel knap 
5e en Michiel Jansen in de sport-
klasse 25+ wist beslag te leggen op 
een zevende plaats.

Legmeervogels vecht 
zich naar overwinning

Riki & Hans 
Slemkampioenen bij BVU
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar 
expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. 
Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee 
heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel 
vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw 
kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog 
eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!Locatie Uithoorn 
Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, 1422 BB Uithoorn
uithoorn@goudwisselkantoor.nl

Openingstijden
Elke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur
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Goudwisselkantoor is eigendom van 
familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Voor baby’tjes in 
Afrika betekent een 

waterhoofd vaak 
een doodvonnis ... Draag bij aan een eerlijke 

start voor ieder kind!  
Geef via child-help.nl

Uw steun en een  
operatie redden levens.

VOOR KINDEREN
MET EEN HANDICAP
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Gezellige Streekmarkt
Uithoorn - De streekmarkt op het 
Amstelplein was zeer gezellig, dat 
vonden zowel bezoekers als kraam-
houders. De markt was groter dan 
voorheen en had een grote variëteit 
aan lokale producten.
Weinigen weten dat er in De Kwakel 
lekkere wijn geproduceerd wordt. 

Als bezoeker kon je kiezen uit een 
keur aan jams, chutneys en nog veel 
meer lekkers in allerlei potjes. Er 
was veel te proeven, zoals het gan-
zevlees, kazen, worsten enz.

Het aanbod aan biologische groen-
ten en fruit was zeer divers, honing 

en olijven werden aangeboden in 
vele smaken.
Sapjes, wijnen en likeuren waren 
eveneens volop aanwezig.
Er werden maaltijden bereid die je 
ook voor thuis kunt bestellen. Dia-
betici kwamen dit jaar goed aan hun 
trekken. Daarnaast was er prachtig 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Ssssst, we worden 
afgeluisterd!

Een jaar geleden zagen we ze in-
eens staan in onze tuin; de oren. 
We waren struiken aan het snoei-
en, toen ons oog erop viel. Ze za-
ten op een dikke dode vlierstam, 
door andere takken enigszins aan 
het zicht onttrokken. Er waren er 
minstens tien, grote en kleine. 
Werden we afgeluisterd? Had ie-
mand zijn oren te luisteren ge-
legd? Het bijzondere was dat ze 
na enkele weken vrijwel geheel 
verdwenen waren. Kleine bruine 
restjes wezen nog op hun eerde-
re aanwezigheid. We durfden on-
ze stemmen weer te verheffen, 
maar tot onze verbazing stonden 
ze er enkele maanden later wéér. 
Voorzichtig voelden we eens aan 
de oren. Het materiaal was zacht 
en buigzaam. Met de boeken er-
bij, was het raadsel snel opgelost. 
Het ging om judasoren.
Het judasoor, de Auricularia au-
ricula judae, is een paddenstoel 
die op schaduwrijke vochtige 
plaatsen groeit, voornamelijk op 
de bast van levende of dode vlie-
ren; sporadisch ook op dood hout 
van ándere loofbomen. Het is een 
trilzwam; dat is een zwam met 
een geleiachtig vruchtlichaam. 
De jonge exemplaren kunnen er-
uit zien als roze, bijna doorzich-
tige oren en ze voelen elastisch 
aan. De oudere zwammen wor-
den onregelmatiger en harder. Ze 
krijgen een donzige donkere bui-
tenkant en een gerimpelde, ge-
aderde binnenkant, waardoor ze 
nog meer op een oorschelp gaan 
lijken. In droge omstandigheden 
verschrompelen ze tot donker-
bruine zwammen, die wel weer 
opzwellen en de oorvorm aanne-
men zodra er vocht bij komt. Het 
judasoor vreet het hout van le-

vende bomen aan. Daaraan kan 
de vlier bezwijken. Het is dan een 
parasiet die ten koste van zijn 
gastheer leeft. Ruimt de zwam 
dood hout op, dan gedraagt hij 
zich nuttig en is dan dus een sa-
profyt. Het judasoor varieert in 
grootte van 2 tot zo’n 7 cm. Er ko-
men ook flaporen voor van wel 10 
cm. Ze zijn eetbaar, in China ge-
liefd, al hebben ze weinig smaak.
De naam judasoor komt van de 
legende, dat op de vlier waaraan 
Judas - de apostel die Jezus ver-
raden had - zich verhangen had, 
een paddenstoel groeide met de 
vorm van een oor. Het oor van Ju-
das dacht men. 
Het judasoor kan het hele jaar 
door gevonden worden, vooral 
bij lagere temperaturen. Inmid-
dels treffen we deze judasoren 
regelmatig in onze tuin aan. Maar 
toch... als ze er zijn, gaan we au-
tomatisch fluisteren, want je weet 
tenslotte maar nooit.

Gerda Veth, IVN-natuurgids

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

viltwerk, wollen truien en sjaals, bij-
zonder borduurwerk. Sieraden ont-
braken uiteraard niet. Kinderen ver-
maakten zich op diverse manieren.

Zo droeg deze markt bij, naast al-
le andere activiteiten afgelopen za-
terdag, aan een levendig Uithoorn.

Lokale amb8en ontdekken 
op de fiets!
Regio - Zaterdag 19 en zondag 20 
september kan je een bezoek bren-
gen bij ambachtelijke plekjes in de-
ze regio. Tien ambachtslieden stel-
len deze dagen hun deuren en werk-
plaatsen open voor publiek. Een kijk-
je in de keuken van de palingroker, 
de zeepmaker, de kruidenolie ma-
ker, de tekenaar, de beeldhouwer, de 
kaasmaker, de bloembollenkweker, 
de pottenbakker, de taartenbakker 
etc. Van 11 tot 17 uur kan je de ver-
schillende werkplaatsen en ateliers 
bezoeken. De Amb8route bestaat uit 
een fietsroute langs alle deelnemers 
en voert door het dorp Kudelstaart, 
langs de Westeinder en de Drecht 
via het Jaagpad in Uithoorn, langs 
de Amstel weer naar Kudelstaart. Zo 
ontdek je de omgeving per fiets en 
bezoek je bijzondere locaties. 

Kinderen
Specaal voor kinderen is er op elke 
locatie een bijzonderheid. Door al-
le amb8en te bezoeken verzamel je 
kleine onderdelen van iets wat uit-

eindelijk groeit en bloeit. Er zijn 50 
van deze ‘groei-en-bloei’ verrassin-
gen te krijgen, dus wees er op tijd 
bij! De route heeft 2 startpunten en 
voert langs 10 ambachtelijk locaties 
met een fietsroute van ongeveer 15 
kilometer. De startpunten zijn; Uze-
pia aan de Herenweg in Kudelstaart 
en theetuin [H]eerlijk aan het Jaag-
pad in De Kwakel. De volgende am-
bachtelijke locaties doen mee aan de 
route; Visserijbedrijf Rekelhof, Pot-
tenbakkerij ‘Patch of Heaven’, Atelier 
Ada Gons Goosen, Atelier 13b, beel-
deneiland/ atelier Femke Kempkes, 
Zuivelboerderij Vrouwenakker, Bol-
lenkwekerij Koster, Home with Joy 
kookatelier en natuurlijk Uzepia en 
theetuin [H]eerlijk!

Fietsroute
Er is een prachtige fietsroute uitge-
zet langs alle lokaties van ongeveer 
15 kilometer. Deze routekaart is te 
koop bij de twee startlocaties voor 
3,50 euro en bevat behalve de rou-
tekaart en de contact gegevens van 

Gezocht: deelnemers 
voor een gezond en fit
De Ronde Venen - Centrum voor 
Beter Bewegen en Dieet & Eet heb-
ben de handen ineen geslagen en 
starten donderdagavond 1 okto-
ber a.s. in de Brug in Mijdrecht een 
cursus voor mensen die willen er-
varen wat puur gezonde voeding 
(dus geen maaltijdvervangers en 
beweging met het lichaam doen. 
Een klein tipje van de sluier, je krijgt 
meer energie voelt je fitter en ver-
liest ook nog eens gewicht.Tijdens 
deze cursus leer je simpel over te 
stappen naar een gezond eetpa-
troon die makkelijk vol te houden is 
en krijg je duidelijk uitleg over wel-

ke voedingsmiddelen goed, minder 
goed of slecht zijn, zodat het jojo-
effect weg blijft. Kijk volgende week 
in de Mode/ Healt bijlage van de-
ze krant voor nog meer informatie 
of kijk nu al voor aanmelding of in-
lichtingen op de site van wwwdiee-
teneet.nl of bel. 

Inlichtingen en aanmelden bij:
Sandra Stolk, Voedingscoach
06 37452685, sandrastolk@ziggo.nl
www.dieeteneet.nl
Carla van Nieuwkerk, Sportcoach
0297 284855
carlavannieuwkerk@hotmail.com

1 oktober:
Dag van de Ouderen
Uithoorn - Donderdag 1 oktober 
a.s. is het weer de dag van de ou-
deren. Alle senioren van Uithoorn/
De Kwakel zijn welkom op deze dag. 
Het thema dit jaar is ”Een Cultuur 
Historische Stedentrip”. De locatie 
is het Sportpark Randhoorn en de 
gastheer is de Legmeervogels.

Het programma ziet er als volgt uit: 
V/a 10.00 u Inloop gasten en koffie
10.15 u Opening door burge-
 meester Oudshoorn 
10.30 u Bezoek kramen en 
 2e ronde koffie
11.00 u  Bingo 
12.00 u Bezoek kramen 
 en drankje 

12.30 u Uitgebreide lunch 
13.30 u Stedentrip Deel 1
14.15 u Pauze
14.45 u Stedentrip Deel 2 
15.30 u Nazit met drinken en zo 
ca. 16.30 u Sluiting

Ticket aan de kassa e10,- p.p. dit is 
inclusief lunch, hapjes en drankjes.
Op de markt vindt u de kramen van:
- Motion Fysiotherapie Uithoorn
- Stichting Belklus Amstelveen
- Oorwerk Audiciens Uithoorn
- Snoek Bloemsierkunst Christa
- Pearle Opticiens Uithoorn
- Repair Café Uithoorn 
- Voedselbank Uithoorn/De Kwakel 
- Bouwens Uitvaartcentrum

NVVH Vrouwennetwerk 
Uithoorn
Uithoorn - Lezing georganiseerd 
door NVVH Vrouwennetwerk Uit-
hoorn op vrijdag 25 september 
2015 ’s middags om 14.00 uur in 
de Schutse, de Merodelaan, Uit-
hoorn. Heer Cees Luuk Linde-
boom vertelt over zijn leven als 
(ex)dakloze.
De Heer Lindeboom vertelt over 
de vele misverstanden en voor-
oordelen over dak-en thuislozen. 
Hij zal proberen deze weg te ha-
len bij het publiek. Kreten als het 

is hun eigen schuld of ze hebben 
er toch zelf voor gekozen, heeft 
hij in zijn straatperiode heel vaak 
moeten aanhoren. Met deze le-
zing hoopt de heer Lindeboom 
een beetje inzicht te geven in de 
problematiek rond dak-en thuis-
lozen. Na de pauze komt de ei-
gen situatie ruim aan bod, waar 
hij uitgebreid antwoord wil ge-
ven op alle vragen. Leden NVVH 
gratis toegang. Niet leden beta-
len e3,-.

Schrijfcafé De Talerie goed 
van start in het Theehuis
Vervolg van de voorpagina.

Taal is een middel om al schrijvend 
iets te verwoorden wat je zoals be-
zig houdt. Dat kan heel breed ge-
zien worden: als proza of poëzie, fic-
tie of non-fictie, spannend of saai, 
van autobiografie tot sprookje en 
van brief tot boodschappenlijst-
je. Om maar iets te noemen. Behal-
ve op papier kan dat tegenwoordig 
natuurlijk ook op je laptop of PC. 
Maar tijdens de bijeenkomsten in 
het schrijfcafé hebben pen en pa-
pier de voorkeur. De locatie ‘schrijf-
café’ is de plaats waar mensen die 
van schrijven houden elkaar kunnen 
ontmoeten. Het ‘Senioren schrijfca-
fé De Talerie’ is zo’n ontmoetings-
plaats waarvoor het Theehuis zich 
heeft gecommitteerd. Het is toegan-
kelijk voor mannen en vrouwen die 
zin hebben in schrijven of daarvoor 
inspiratie zoeken. Liefhebbers wor-
den verzocht pen en papier mee te 
nemen. Greet Niederländer is uw 
begeleidster (zie ook de website ht-
tp://schrijvenbij detalerie.jimdo.com 

voor meer informatie en over de 
achtergronden van Greet).
De bijeenkomsten zijn zonder ver-
dere verplichtingen afzonderlijk te 
volgen en kosten contant 10.00 per 
keer. Dat is inclusief twee consump-
ties (koffie, thee of fris). De kennis-
makingsprijs voor de eerste keer is 
5 euro. Iedereen kan komen wan-
neer hij of zij wil. Aanmelden is niet 
nodig, maar wordt wel aanbevo-
len (bij: gniederlander@scarlet.nl). 
U wordt verzocht op tijd te komen 
omdat de schrijfsessies verdeeld 
zijn in een passende ambiance van 
‘voorgerecht’, ‘hoofdgerecht’ en een 
‘toetje’. Bij te laat komen mist u een 
deel. Behalve interessant en het ac-
tief houden van de geest is ook het 
opdoen van sociale contacten een 
belangrijk gegeven bij deze activi-
teit, zeker voor alleenstaanden. Wie 
zin heeft in deze bijeenkomsten en 
tijd wil besteden aan het twee uur-
tjes spelen met taal, wordt van har-
te uitgenodigd zich aan te melden. 
U kunt er ook voor kiezen om eerst 
eens te kijken of het u bevalt.

de deelnemers informatie over de 
omgeving en interessante kortings-
bonnen! De Amb8route is een initia-
tief van lokale ambachtelijke onder-
nemers. Doel is mensen van dichtbij 
en veraf kennis te laten maken met 
de unieke lokale ambachten en de 
bijzondere natuur en infrastructuur 
van de poldergebieden in de regio. 
De fietsroute is ook buiten dit open 
weekend te maken, op de routekaart 
staan de openingstijden per lokatie 
aangegeven. Uniek is dit weekend 
dat alle deelnemers aan de Amb-
8route hun deuren tegelijk openstel-
len! Kijk ook op de website www.am-
b8route.nl

Jongetje naar 
ziekenhuis
Uithoorn - Op donderdag 10 sep-
tember rond zes uur in de avond is 
een jongetje van 2 jaar levenloos 
aangetroffen in het Karel van Man-
denhof. Het kind was buiten aan het 
spelen met zijn fiets en viel plots-
klaps neer en reageerde nergens 
meer op. Door omstanders is direct 
eerste hulp verleend. Mogelijk is het 
jongetje gevallen. Hij is met spoed 
vervoerd naar het VU ziekenhuis.
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Rangorde hersteld bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Het eerste gewin bleek 
toch kattengespin. Op de tweede 
avond van de laddercompetitie her-
pakten de meeste top spelers zich 
en bezetten de eerste vijf plaatsen.
Wel is waar gestimuleerd door de 
mindere tegenstand in de lagere re-
gionen, maar toch! Joop van Delft & 
Frans Kaandorp maakten verreweg 
de grootste sprong. 
Vorige keer nog laatst op één na en 
nu met 62,62% fier bovenaan. Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst volgden 
keurig op twee met 60,30%, net voor 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
die als derde met 60,07% ook een 
zestiger scoorden. Francis Terra & 
Wim Slijkoord lieten de C- lijn met 
59,49% gedecideerd achter zich en 
dat deed ook Gijs de Ruiter die de-
ze maal met behulp van Lijnie Tim-
mer vijfde werd met 59,14%. Op vir-
tueel B niveau kwamen op dertien 
Jaap Kenter & Gerda Schavemaker 
door met 52,78%, hetgeen minstens 
van ze verwacht mocht worden. Ver-

rassend was echter de prestatie van 
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans die met enige voor aange-
kondigde bravoure de spoken van 
een week eerder elimineerden en 
met 52,20% nu hoog in het midden 
segment eindigden. Ook Lidy Krug 
& Debora van Zantwijk deden het 
goed met 51,39% en voor Stenny & 
Herman Limburg die, als zestiende 
van de in totaal acht en dertig paren 
op 50,93% kwamen, was deze plek 
nog een beetje aan de onderkant 
van hun kunnen. De derde ronde zal 
ongetwijfeld nieuwe helden produ-
ceren, dat hoort nu eenmaal bij het 
ladderen.

Wilt u daarvan getuige worden, 
meld u dan aan bij het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl 
of per tel. 0297-567458. Bridgeclub 
De Legmeer speelt op de woens-
dagavond vanaf 19.45 uur in Dans 
& Party Centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.

Thamen Pupillen 3 te 
sterk voor O.V.V.O.
Uithoorn - Wedstrijden tegen 
O.V.V.O. pupillen 1 zorgden in het 
recente verleden altijd voor een 
spannend scoreverloop en onver-
wachte uitslagen. Het krachtsver-
schil tussen beide honkbalteams is 
niet zo groot, waardoor iedere in-
ning bol staat van de spanning. 
Zo verliep ook de uitwedstrijd te-
gen O.V.V.O. pupillen 1 van afgelo-
pen zaterdag. Op het Amsterdam-
se Sportpark Middenmeer betraden 
de jongens van coaches Mike van 
Rekum en Frans Groot al vroeg het 
veld. Onder enigszins frisse omstan-
digheden begon Thamen aan slag.
De eerste inning begon wat stroef, 
alsof de jongens nog wakker moes-
ten worden. Slagmannen Patrick, 
Kai en Mees gingen alle drie met 
drie slag terug de dug-out in en er 
werd gewisseld zonder dat de bal in 
het spel was gekomen. Ook O.V.V.O. 
kwam langzaam op gang, maar kon 
toch scoren, nadat er al twee spe-
lers uit waren. De voorsprong bleef 
echter beperkt tot één punt door het 
sterk werpen van Quinto en het sta-
biele catchen van Tycho.

Aan slag
In de tweede inning mocht Quinto 
beginnen aan slag. Zowel hij als vol-
gende slagman Arend gingen met 
drie slag van de thuisplaat af. Hier-
na was Dominique aan de beurt en 
hij zorgde met een mooie tik (en met 
enige hulp van de veldpartij) voor de 
1-1 voor een fraaie homerun. Goya 
mocht het na hem proberen, maar 
helaas kreeg hij de bal niet in het 
spel. In de gelijkmakende beurt 
werd Quinto als werper afgelost 
door Jeremy met twee nullen op het 
scorebord. Hierna was het voor Je-
remy een koud kunstje om de sco-
re in deze inning op nul te houden. 
De derde inning begon met een 
mooie slag van Milan. Helaas werd 
de bal door de pitcher opgepikt en 
snel naar het eerste honk gegooid 
waardoor hij direct uit was. Ty-
cho bereikte na een mooie slag het 
tweede honk waarna Jeremy mocht 
proberen hem binnen te slaan. He-
laas gooide de wisselend gooiende 
pitcher een paar keer heel sterk en 
gooide hem met drie slag uit.
Op de beurt van Seth kon Tycho het 
derde honk en zelfs ‘thuis’ stelen 
waardoor Thamen voor het eerst op 
voorsprong kwam. Seth zelf kwam 
vervolgens op het eerste honk te-
recht. Met Martijn aan slag stal Seth 
het tweede en derde honk. Zijn slag 
werd helaas snel opgepikt en werd 
hij uitgemaakt op het eerste honk, 
waardoor ook het binnenlopen van 
Seth niet meer nodig was. De gelijk-
makende beurt, met Jeremy als pit-
cher en Dominique als catcher, was 
een korte; supersnel werden drie 

nullen gemaakt zonder dat de bal in 
het spel kwam.

Beter
Thamen was iets beter, maar in de 
stand was dat nog niet tot uitdruk-
king gekomen. Slagman Patrick be-
gon de inning met drie slag. Kai 
kwam wel tot een slag maar werd 
uitgemaakt bij het eerste honk. 
Mees kwam vervolgens op een 
tossbal wel tot een honkslag en be-
reikte het eerste honk. Met zijn snel-
heid kon Mees op de slagbeurt van 
Quinto het tweede en derde honk 
stelen, maar helaas werd de slag 
van Quinto goed verwerkt en zorg-
de hij voor de derde nul, waardoor 
ook het binnenkomen van Mees 
niet meer nodig was. In de gelijkma-
kende beurt in de vierde inning kon 
O.V.V.O. nog terugkomen tot 2-2. 
Even leek de wedstrijd hiermee ge-
speeld, maar omdat er nog geen an-
derhalf uur gespeeld was, drongen 
de coaches van Thamen nog aan op 
een vijfde inning, en dat was maar 
goed ook.

Inning
Arend mocht deze inning aan slag 
beginnen en kwam met een mooie 
slag op het eerste honk terecht. Op 
de slagbeurt van Dominique kon 
hij vervolgens het tweede en der-
de honk stelen. Dominique kwam 
zelf ook tot een slag, maar helaas 
werd hij bij het eerste honk uitge-
gooid, terwijl Arend de voorsprong 
voor Thamen kon aantekenen (2-3).
De catcher van O.V.V.O. kreeg de bal 
ongelukkig op zijn hand en moest 
helaas het veld verlaten. Goya kwam 
vervolgens ook op het eerste honk 
terecht en kon op de slagbeurt van 
Milan het tweede en derde honk 
stelen. Met een mooie slag kon Mi-
lan het tweede honk bereiken en 
maakte Goya het vierde punt voor 
Thamen.

Fraai
Tycho raakte daarna de bal erg fraai, 
maar helaas werd zijn bal gevan-
gen en kon O.V.V.O. met een mooi 
dubbelspel in één klap twee nul-
len maken. De spanning steeg; kon 
O.V.V.O. nog terugkomen in de aller-
laatste inning? De ploeg uit de Wa-
tergraafsmeer kreeg nog wel een 
speler op het eerste honk, maar 
door een bijzonder fraai dubbelspel 
werden de eerste twee nullen snel 
gemaakt. Ook de derde nul werd 
snel gemaakt door de sterk gooien-
de Jeremy – einde wedstrijd!
Met een verdiende 2-4 winst kon-
den de jongens weer terug naar Uit-
hoorn. Ondanks dat het deze wed-
strijd aan slag niet altijd even sterk 
was, werd deze wedstrijd door pri-
ma veldspel terecht gewonnen.

UWTC overheerst in Baarn
Uithoorn - Lorena Wiebes is aan 
een beresterk wielerseizoen be-
zig. Ook zondag 13 sept wist ze, in 
het  hartje van Baarn, weer de winst 
op te strijken.  Het was een zware 
wedstrijd waarin het tempo hoog 
lag. Lorena was ook nog mee in een 
ontsnapping, maar deze ontsnap-
ping hield geen stand. Tijdens de 
eindsprint was ze duidelijk de sterk-
ste, wat een topper deze 16 jari-
ge dame uit Mijdrecht! En dan on-
ze nieuwelingen jongens, de laat-
ste tijd ook altijd voorin de koers te 
vinden. Menno van Capel was in het 
begin weer heel actief in de premie-
sprints en reed zelfs enkele rondes 
solo voor het peloton uit. Op 10 ron-
den voor het eind glipte Stijn Ruij-
ter met een groepje van vier weg 
en ze pakte een mooie voorsprong 
van ongeveer 100 meter. Ze wis-
ten ronden lang vooruit te blijven in 
het zicht van het peloton, maar één 
ronde voor het eind werden ze als-
nog ingelopen. In de massasprint 
kwamen onze jongens er niet meer 
aan te pas.  Menno van Capel werd 
14e, Sven Nijhuis 27e en Stijn Ruij-
ter 30e.  Hierna ruim 60 renners van 
start bij de sportklasse/40+ en ook 
hier ging de overwinning naar een 
UWTC renner, want Harry van Pier-
re uit de Kwakel kwam, zag (fietste) 
en overwon!

Interclubwedstrijd de Amstel
Bij de interclubwedstrijd bij de Am-
stel waren er ook successen voor 
de UWTC jeugd. Bij groep A reed 
Jasmijn Wiegmans naar haar eer-
ste succes, Jasmijn werd 5e, net 
voor Esmee de Rijk die 6e werd. 
Beide dames keurig in het pelo-
ton gebleven! Bij cat C pakte Dan-
ny Plasmeijer de 4e plaats. Hier wa-
ren drie renners vooruit en Danny 
won de sprint van het peloton. Bij 
cat D stond Eric Looij op het podium 
met een 2e plaats. Helaas is er geen 
complete uitslag van deze wedstrijd 
bekend, want er reden nog veel 
meer UWTC jeugdleden mee.

Kermiskoers in Alphen a/d Rijn
Zondag 13 september stond de 
Ronde van Alphen ad Rijn op het 
programma. Een leuk rondje langs 
het Aarplein en pal langs de kermis. 
Asfalt, straatstenen, veel bochten, 
hoge snelheid, spannende koer-
sen en de afleiding van de kermis 
maakten het voor het publiek een 

leuk spektakel. Bij de amateurs reed 
Koen de Best mee en bij de junio-
ren Bart de Veer. Koen was lekker 
actief in de wedstrijd en ronde na 
ronde voorin het peloton te vinden. 
Koen pakte ook nog wat premies 
mee. Hier waren heel lang twee ren-
ners vooruit, maar met de finish in 
het zicht werden zij toch nog in-
gehaald door twee renners van de 
Spartaan. In de laatste fase van de 
wedstrijd was Koen opgesloten ge-
raakt en hierdoor helaas voor Koen 
een plaats buiten de top-20. Op vrij-
dag 11 sept was Koen nog 6e ge-
worden in de ronde van Giessen. 
Ook bij de junioren was het tempo 
soms erg hoog. Ook hier meerde-
re keren renners vooruit en vooral 
Avanti renner Jesse Lagendijk was 
bij iedere ontsnapping betrokken. 
Het leek wel een herhaling van de 
wedstrijd bij de amateurs, want ook 
hier werden de 2 koplopers in de 
laatste rondes weer bijgehaald. Bart 
had geen hele goede benen en toen 
halfkoers een gaatje viel, moest hij 
het peloton laten gaan. Na de junio-
ren mochten de prominenten achter 
de derby koersen. De knetterende 
derby’s zorgde ervoor dat de start/
finish straat bijna blauw zag van de 
walmen.

Veteranen koersen in Deventer
Zaterdag 12 september zijn de 
UWTC renners Piet Rewijk en Guus 
Zantingh naar het oosten van Ne-
derland afgereisd om te starten in 
een veteranen 60+ wedstrijd in De-
venter. Na het startsein werd er niet 
direct gereageerd uit het peloton 
maar na 4 ronden kwamen de de-
marrages. Het was Benno Pauw die 
er alleen vandoor wilde en dat lukte 
na enkele ronden. Hij bouwde een 
mooie voorsprong op maar na 10 
ronden werd hij ingerekend en dit 
was vooral het werk van Joop Rib-
bers en deze renner zorgde er na 22 
ronden koers voor dat er een kop-
groep ontstond van 6 renners, met 
daarbij de favorieten Hans van Ba-
vel en Benno Pauw. De 6 renners 
bouwden een voorsprong op en 
werden niet meer achterhaald.
De wedstrijd werd gewonnen door 
Hans van Bavel uit Sint Anthonis 
voor Benno Pauw uit Nieuwegein 
en 3e werd Joop Ribbers uit Groen-
lo. Guus Zantingh spurtte zich na 
een 8e plek en Piet Rewijk eindig-
de als 14e.

Legmeervogels C1 op alle 
fronten afgetroefd
Uithoorn - Waar het team vorig 
weekend in hosanna-sferen ver-
keerde na de fraaie overwinning, 
staan de jongens nu weer met beide 
voeten op de grond (wat voor een 
voetballer op zich een goede hou-
ding is). Tegenstander FC Amster-
dam liet zien dat zij over een fitter, 
sterker, sneller en dus beter team 
beschikken. Geen schande om van 
deze jongens te verliezen, helaas 
liep de score in de tweede helft nog 
wel flink op. De eerste helft liet LMV 
zien te kunnen knokken, ze hielden 
stand en kregen slechts 1 doelpunt 
tegen. Laatste man Tim was weer 
hersteld van een voetblessure en 

zorgde ervoor dat de aanval van FC 
Amsterdam er niet doorheen kwam.
De tweede helft startte LMV met het 
idee om er misschien nog een ge-
lijkspel uit te kunnen slepen, echter 
dit bleek ijdele hoop. Enkele fraaie 
afstandsschoten waren keeper Oli-
vier te machtig, FC Amsterdam liep 
al snel uit naar een 0- 3 voorsprong. 
Met enkele verse krachten probeer-
de trainer Bas de schade te beper-
ken, maar ook dit lukte niet. Uitein-
delijk liep de score op naar 0-6. Vol-
gende week tegen VVIJ nieuwe 
kansen, laten we proberen om het 
doelsaldo weer om te buigen in een 
positieve stand.

Kes, Femke, Esmée, Tijs, Imane, Sterre, Noa en Nasima verzamelden de DEEN 
jeugdsponsoractie muntjes.

SAS’70 jeugd levert 
tegenprestatie!
Uithoorn - Sinds 5 september is 
bij Deen weer de leuke jeugdspon-
soractie begonnen. Zes weken lang 
wordt de SAS’70 volleybaljeugd door 
De getrakteerd op iets lekkers. Iede-
re dinsdagavond is het op de trai-
ning weer een verrassing wat Deen 
aan de jeugd aanbiedt. Afgelopen 
zaterdag heeft de volleybal jeugd 
van SAS’70 een tegenprestatie ge-
leverd aan Deen. In drie blokken 
van anderhalf uur hebben de kinde-
ren het winkelend publiek geholpen 
met het zoeken naar artikelen in de 
winkel, het inpakken van de bood-
schappen en het naar de auto dra-
gen van de boodschappen. Dit al-

les natuurlijk om ervoor te zorgen 
dat ze de sponsormunten in de ko-
ker van Volleybal vereniging SAS’70 
wilden doen. En dat ging heel erg 
goed. De dag begon met een klei-
ne achterstand, maar door het en-
thousiasme waarmee de jeugd aan 
het helpen was, lag SAS’70 om half 
drie al ruim aan kop! De jeugd van 
SAS’70 wil iedereen bedanken die 
onze volleybal vereniging gespon-
sord heeft! Ben je inmiddels ook 
nieuwsgierig geworden naar de-
ze vereniging? Kom gerust kijken 
hoe de SAS’70 jeugd (vanaf 7 jaar) 
traint op dinsdagavond van 18:00 tot 
19:30 in sporthal De Scheg.

Friends League Toernooi 
KDO JG2
De Kwakel - De G-voetbal pupil-
len van KDO hadden hun 1e Friends 
League toernooi bij KDO. Tegen-
standers deze dag waren DIOS en 
NVC. Het team van Uitgeest was 
niet komen opdagen. Jammer want 
hierdoor werd het toernooi een 
beetje ontsierd. KDO speelde zijn 
eerste wedstrijd tegen DIOS. Een 
hoge bal van DIOS kon keeper Tim 
niet houden waardoor het 0-1 werd. 
Daarna stroopte KDO zijn mouwen 
op en kantelde de score door Onno 
en Stijn naar 2-1. In de slotfase kon 
DIOS toch de gelijkmaker binnen 
schieten waardoor de eindstand 2-2 
op het scorebord kwam.

De 2e wedstrijd speelde KDO tegen 
NVC. De spelers van NVC waren 
een stuk kleiner maar veel wend-
baarder. KDO kon de stand heel 
lang op 0-0 houden maar uiteinde-
lijk wist NVC KDO te overlopen en 
stond het opeens 0-4.
De verdedigende kwaliteiten van de 
ontbrekende speelsters werd erg 
gemist. Odette en Zemm konden 
het niet voorlopen. KDO wist nog 
wel 1x te scoren maar de uiteindelij-
ke einduitslag was 1-5.
Doordat DIOS met 2-5 van NVC ver-
loor kwam KDO deze keer maar een 
doelpunt te kort om op de 2e plaats 
te eindigen.

Hartenvrouw weer
van start

Uithoorn - Reikhalzend keken de 
Hartenvrouwen uit naar de eerste 
dinsdag van september. Dan start 
de nieuwe competitie weer. Traditie-
getrouw begint de eerste speelmid-
dag met de Algemene Ledenverga-
dering. Daar er geen ingewikkel-
de zaken te bespreken waren was 
deze vergadering snel klaar. San-
dra Raadschelders is op de stoel 
van de secretaresse gaan zitten. En 
er is versterking in de TC gekomen.
De twee scheidende bestuursleden 
werden bedankt met een bloemetje 
en cadeaubon en de winnaars van 
de competitie 2014/2015 werden 
gehuldigd. In de A lijn Geke Lud-
wig en Margo Zuidema, in de B lijn 
Ria Verkerk en Ineke van Diemen, zij 
ontvingen een fles wijn en een me-
daille.
Daarna werden de messen weer 
geslepen en ging de openingsdrive 
van start. Aan het einde van de mid-
dag was er zege in de A lijn ach-
tereenvolgens op 3 Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar , tweede plek 
voor An van Schaick & Lea Wit en 
de grootste eer voor Kokkie van den 
Kerkhoven & Corry Smit met maar 

liefst 66,30. In de B lijn was de top 
drie GertrudeDoodkorte en Tiny van 
Drunen op drie, Thecla Maarschalk 
en Rees van der Post op twee en 
goud voor gelegenheidspaar Refina 
van Meijgaarden en Yvonne Koestal 
met de mooie score van 66,50%. De 
eerste zitting van de parencompe-
titie was op 8 september. Er werd 
flink gestreden door de dames in 
twee lijnen van 16 paren. Nog niet 
iedereen was terug van vakantie of 
hersteld na ziekte. In de A lijn ein-
digden op de eerste plaats Trudy v.d. 
Assem en Refina van Meijgaarden, 
tweede plaats voor Ans Pickkers en 
Loes Wijland en derde in de top drie 
zijn Geke Ludwig en Margo Zuide-
ma. In de B lijn was de eerste plaats 
voor het nieuwe koppel Jany van der 
Ent en Trees Ellerbroek, op de twee-
de plaats eindigden Ina Melkman 
en Jetty Weening en brons voor het 
nieuwe bridgepaar Trijnie Jansen 
en Reina Slijkoord. Alle topscoor-
ders gefeliciteerd en volgende week 
gaan we er allemaal weer flink te-
genaan onder leiding van de ver-
nieuwde en niet genoeg geprezen 
wedstrijdleiding.



Keihard werkend KDO 
G1 onderuit in slotfase
De Kwakel - Voor onze eerste uit-
wedstrijd werden we verwacht bij 
Only Friends in Amsterdam. Helaas 
voor ons hadden we een aantal af-
zeggingen waardoor we het met 7 
spelers moesten doen en dus zon-
der wissels. Toch begonnen we 
sterk, KDO kwam al snel voor door 
twee doelpunten van Nicky: 0-2. 
Even later wist Jeffrey de 0-3 te sco-
ren. Only Friends raakte duidelijk 
wat gefrustreerd en ging feller en 
harder spelen. Door een overtreding 
werd Nicky met 2 benen geraakt, 
maar kreeg hiervoor geen penalty. 
Only Friends wist de stand voor de 
rust op 2-3 te zetten.
Na de rust werd het al snel 3-3. 
Door een goede aanval van Daan en 
Jeffrey werd er van onze kant bijna 

weer gescoord, maar helaas raakte 
Jeffrey hierbij geblesseerd aan zijn 
knie, waardoor KDO zeker 10 mi-
nuten met 6 spelers verder moest. 
De stemming werd wat grimmiger, 
Only Friends kon ongestoord wisse-
len met 4 extra spelers en bij KDO 
sloeg de vermoeidheid toe. We wer-
den onaangenaam verrast met nog 
2 tegendoelpunten: de stand kwam 
op 5-3. Maar KDO bleef sterker 
en beter spelen, we wisten nog-
maals 2x te scoren: 5-4 door Nic-
ky en 5-5 door Stijn. Jeffrey was in-
middels weer terug in het veld, want 
met minder dan 10 minuten te spe-
len was het erop of eronder. Helaas 
voor ons kwam de eindstand op 7-5. 
KDO heeft keihard gestreden en ze-
ker onverdiend verloren.

Gemakkelijk middag 
voor KDO JG1
De Kwakel - De G-voetbal juni-
oren van KDO hadden een thuis-
wedstrijd op het programma staan 
tegen kHFC JG2. Dit team speelde 
vorig seizoen nog bij de pupillen 
in de Friends League maar waren 
in die groep te sterk. Vandaag was 
voor hun de eerste wedstrijd bij de 
junioren van de KNVB. Vanaf het 
begin was het duidelijk dat KDO 
te sterk was voor dit team. Bin-
nen 10 minuten had Feroz al een 
hattrick te pakken. De coach van 

KDO heeft in de 2e helft 4 veld-
spelers opgesteld tegen 8 veld-
spelers van kHFC. Door goed sa-
menspel kon KDO de score ge-
woon verder uitbouwen en als kH-
FC richting doel van KDO kwam 
dan was daar altijd doelman Nino 
nog. Uiteindelijk werd er nog veel 
gescoord: Feroz 4x, Luke 2x, Onno 
1x, Timo 3x, Mark 1x en Manisha 
1x. kHFC zorgde nog wel voor een 
eretreffer waardoor de eindscore 
KDO JG1 – kHFC JG2 12-1 werd.

Bizarre scores bij BVK
Uithoorn - De slems vlogen je om 
de oren op de 2e speelavond van 
de laddercompetitie van de BVK en 
vooral in de A lijn was het wat dat 
betreft raak. 2 paren boden en 
maakten de maximale 7 SA (op 2 
verschillende spellen, dat wel).Rita 
en Wim Ritzen deden dat op spel 15, 
waar diverse paren bleven steken 
in 6 Harten (+1). 0p dit spel slaag-
de er ook een paar in om in 2 SA te 
blijven steken, maar dat paar  haal-
de wel 5 ‘upslagen’. Anneke Kar-
las en Jaap Verhoef boden als enig 
paar 7SA op spel 6 en maakten dat 
dus ook. Met daarnaast nog 2 x een 
klein slem geboden en gemaakt 
waren zij dus succesvol in de strijd 
om de slemtrofee. Hun uiteindelijke 
dagscore viel wat tegen, dus er ging 
ook zat mis. Corrie en Ruud van der 
Peet boden en maakten 3x een klein 
slem en zij werden mede hierdoor 
in de daguitslag 3e met 58,33%. Ri-
ta en Wim werden met 66,32% 2e, 
maar de topscore was voor Geke en 
Jaap Ludwig met 68,4%.
Ineke Hilliard en Huib van Geffen 
moesten buigen voor al het geweld 
in deze lijn en zij sloten dan ook de 
rij.
 
B lijn
In de B lijn  vielen wat minder slem-
scores te noteren, maar er was wel 
een aantal  opvallende scores. Zo 
zag ik in de gedetailleerde uitslagen 
een score langskomen van 5 Klave-
ren gedoubleerd -7 op spel 3. Niet 
helemaal het goede contract dus en 
een ‘aardig getimed’ doublet.
In dezelfde lijn werd op spel 16 
meerdere keren door ‘Oost’ 3 SA 
gespeeld. Het ene paar maakte dit 

met 2 overslagen, een ander paar 
ging ‘geruisloos’ maar liefst 5 down. 
Scheelt maar 7 slagen dus. Margo 
Zuidema en Francis Terra waren in 
deze lijn met afstand de sterksten. 
Hun 62,92% was meer dan 9% ho-
ger dan die van runners up Wim 
Maarschalk en Riet Wesselingh, die 
echter met 53,75% wel uitstekend 
voor de dag kwamen. Tiny en Han 
Mann werden met 52,92% 3e. Ria 
en Hans Broers scoorden boven de 
40%, maar zij moesten wel alle an-
dere paren boven zich dulden.
 
C lijn
In de C lijn waren op tafel 6 in de 
2 laatste spellen slemmogelijkhe-
den. Op spel 23 boden en maakten 
2 paren 6 Harten, op spel 24 werd 
2x 6 Schoppen geboden en ge-
maakt genoteerd. In deze lijn viel 
Leny Heemskerk en Agnes de Kuij-
er weer eens een 1e plaats ten deel 
en wel met 59,38%. Rees en Gerard 
van der Post herstelden zich van 
hun stroeve start van vorige week. 
Zij werden nu met 58,68% 2e en dat 
was net iets meer dan de score van 
58,33% van Rie Bezuijen met inval-
ler Wim Roling.
 
In de totaalstand gaan Rita en Wim 
souverein aan kop met 64,24% ge-
middeld. Op de plaatsen 2 en 3 toch 
wel wat verrassend resp. Janny Sna-
bel en Ruud Doeswijk en Corrie en 
Ruud van der Peet. Onderin vinden 
we daarentegen ook een aantal pa-
ren die ‘normaal’ tot de categorie A 
spelers gerekend mag worden.  Na 
2 avonden zegt dit nog niet alles en 
het beeld kan er na volgende week 
weer heel anders uit zien.   

Gezellig bridgen bij de 
Amstel Bridge Club
Uithoorn - Donderdagochtend 10 
september werd er weer gebridget 
in het Buurtnest door een 50-tal le-
den van Bridgeclub ABC. De vakan-
tie zit er weer op en het nieuwe sei-
zoen 2015/2016 is gestart.
Gerard en Jan, de wedstrijdleiders, 
heetten ons van harte welkom. Jan 
benadrukte nogmaals de gezellige 
sfeer van de club waar, zonder ge-
bruik te hoeven maken van een ar-
biter, fijn en sportief wordt gespeeld. 
Ook onze barman werd eventjes in 
het zonnetje gezet voor zijn lekke-
re koffie, thee en fantastische be-
diening. Een warm applaus voor de 
sprekers! In de A en B lijn speel-
den wij die ochtend vrij bridge. He-

laas weigerden na een aantal ron-
den enkele Bridgemates. Tja en on-
ze computer deskundige Lucas is 
nog met vakantie. Na een aantal po-
gingen om het kastje aan de praat 
te krijgen maar gewoon verder ge-
speeld zonder die kastjes. Een uit-
slag kon dus niet gegeven worden, 
maar aan de tafels werd toch hevig 
gediscussieerd over de biedingen 
en de scores die daarbij behaald 
hadden kunnen worden. Kortom 
ook zonder kastjes kan er nog goed 
gebridget worden en blijft het een 
spannend denkspel. 
Wie lid wil worden van deze club, 
meld je aan bij de secretaris: Corry, 
telefoon 0297-564729

KDO pakt een punt dankzij 
hattrick van Mathijs van Rijn
De Kwakel - Na de zure 2-0 ne-
derlaag van vorige week in en te-
gen Zwanenburg, mocht KDO afge-
lopen zondag thuis aantreden tegen 
Hercules Zaandam. Deze onbeken-
de tegenstander uit Zaandam won 
vorige week overtuigend met 4-0 
van promovendus Diemen. Na de 
kermisactiviteiten in het Kwakelse 
dorp van afgelopen week, wilde het 
elftal van trainer Raymond de Jong 
zo snel mogelijk af van de hatelij-
ke ‘nul’. De enige wijziging in de op-
stelling van KDO in vergelijking met 
vorige week was de basisplaats van 
Jeroen de Jong in plaats van Doron 
Borger (was later i.v.m. werk). 
Bij Hercules Zaandam, vorig seizoen 
spelend onderin de derde klasse B, 
was het groot gedeelte van de se-
lectie in de zomerstop overgestapt 
naar de zaterdagtak. Hierdoor zijn 
de Zaandammers actief bezig ge-
weest met het werven van voorna-
melijk behendige spelers van Turkse 
afkomst. Voor KDO startte de eer-
ste thuiswedstrijd van het seizoen 
voortvarend, want na dertig secon-
den kwam Joeri Stange een teen-
lengte tekort om de bal van dicht-
bij binnen te tikken. De balvaardige 
tegenstander uit Zaandam had de-
ze middag een zeer beweeglijk mid-
denveld, waarbij de nummer acht 
uitblonk. Nadat Hercules Zaan-
dam in de twaalfde minuut een goe-
de kans liet liggen, was het een mi-
nuut later aan de andere kant wel 
raak. Na een knappe pass van ach-
teruit van Joris Kortenhorst kon Ma-
thijs van Rijn in zijn eentje aflopen 
op de doelman van de bezoekers. 
Van Rijn ging hier uiterst koelbloe-
dig om en wist KDO zodoende op 
1-0 te zetten. In de 24e minuut ver-
liep de opbouw van Hercules Zaan-
dam erg moeizaam. De Zaandamse 
doelman speelde de bal uit het niets 
in de voeten van Maurice Bartels. 
Bartels, die op veertig meter van het 
doel stond, nam de bal aan en zette 
Mathijs van Rijn in één keer vrij voor 
diezelfde keeper. Van Rijn contro-
leerde de bal op zijn borst en wipte 
de bal langs de sluitpost van Hercu-
les Zaandam heen, 2-0. 
De Zaandammers kwamen, on-
danks de ruime achterstand, steeds 
beter in de wedstrijd. Uiteinde-
lijk duurde het tot de 39e minuut 
toen de aansluitingstreffer gemaakt 
werd. Na een sterke actie over de 
linkerkant, schoot de rechtsbui-
ten van de uitploeg behendig bin-
nen, 2-1. Drie minuten later kwam 
Hercules Zaandam zelfs langszij. Na 
een makkelijk gegeven vrije trap, op 

zo’n 25 meter recht voor het Kwa-
kelse doel, schoot de linker centrale 
verdediger de bal bekwaam, via de 
binnenkant van de paal, binnen, 2-2. 
Met deze stand werd een paar mi-
nuten later ook de rust bereikt.
Na de rust waren Maurice Bartels 
(naar linkshalf) en Jeroen de Jong 
(naar nummer tien) van positie ge-
wisseld om zodoende,hopelijk snel, 
meer grip te krijgen op het sterke 
Zaandamse middenveld.
Waar aan het einde van de eer-
ste helft Hercules Zaandam steeds 
meer de overhand kreeg, ontspon 
er in de tweede helft een gelijkop-
gaande, attractieve wedstrijd. Toch 
leken de bezoekers er met de vol-
le buit vandoor te gaan. In de 50e 
minuut kwamen de Zaandammers 
namelijk eenvoudig op voorsprong. 
Nadat de opbouw aan de linkerkant 
foutief verliep, profiteerde Hercules 
Zaandam optimaal van een te korte 
terugspeelbal van Erik Verbruggen. 
Doelman Peter Onderwater werd 
omspeeld, waarna het een koud 
kunstje voor de Zaandamse spits 
was om de 2-3 te maken. In de 69e 
minuut leek de wedstrijd definitief 
beslist te worden toen de bezoekers 
een terechte strafschop kregen. Mi-
chael Meijer kopte te zacht terug op 
Peter Onderwater, waarna laatstge-
noemde een overtreding in zijn ei-
gen zestienmetergebied maakte. 
Onderwater ontving hiervoor een 
gele kaart, maar was even later de 
grote held door de penalty klemvast 
te pakken. 

Door deze cruciale redding kregen 
de Kwakelaars weer geloof in een 
goed resultaat. KDO rechtte haar 
rug en ging vol op zoek naar de fel-
begeerde gelijkmaker. Tot groot ge-
noegen van het trouwe thuispubliek 
was het opnieuw Mathijs van Rijn 
die in de 79e minuut het net wist te 
vinden. Nadat Maurice Bartels de 
bal achter de Zaandamse verde-
diging plaatste, was Van Rijn ster-
ker dan zijn tegenstander en wist 
zijn derde treffer van de middag te 
maken, 3-3. Na dit derde Kwakel-
se doelpunt kreeg KDO nog kansen 
op 4-3, maar op basis van de gehe-
le wedstrijd had dit niet terecht ge-
weest. Kortom, de spraakmakende 
wedstrijd eindigde in een 3-3 gelijk-
spel. Absolute uitblinker vandaag bij 
KDO was centrumspits Mathijs van 
Rijn die uiterst secuur omging met 
de spaarzame kansen die hij kreeg. 
Aankomende zondag speelt KDO 
een uitwedstrijd tegen het onbe-
kende IVV. 

Thamen honkballers op dreef
Uithoorn - Zondag 13 septem-
ber kwam het altijd lastige Cromti-
gers uit Krommenie op bezoek aan 
de Vuurlijn, echter de Thamen he-
ren hadden er zin in. Na drie redelijk 
vlotte nullen aan Cromtigers kant in 
de eerste inning weet Thamen de 
honken al meteen vol te zetten, ech-
ter weet hier niet uit te scoren. In 
de tweede inning weet Cromtigers 
door een veldfout meteen een loper 
op het eerste honk te krijgen. De-
ze steelt het tweede honk en bij een 
poging het derde honk te spelen 
gooit de Thamen catcher per onge-
luk de slagman tegen zijn helm. De 
bal ketst weg en hierdoor scoort het 
eerste Cromtigers punt. Na een klei-
ne time-out bleek de slagman weer 
in staat zijn slagbeurt te vervolgen. 
Hij gaat “uit” door een vang negen 
en ook de volgende twee slagmen-
sen gaan uit. Thamen weet pas wat 
terug te doen in de gelijkmakende 
3e inning. Bruce Verweij slaat een 
schitterende tweehonkslag en komt 
op het derde honk door de twee-
honkslag van Patrick Schuchard. Op 
de geslagen bal van Thomas Spij-
ker probeert Bruce thuis te komen 
maar komt in een run-down terecht. 
Op hetzelfde moment geeft de veld-
scheidrechter “interference” om-
dat de honkloper tussen het tweede 
en derde honk wordt vastgehouden 
door de kortestop van Cromtigers. 
Na scheidrechters overleg krijgt 
Thamen het punt (van Bruce) toe-
gewezen en bereikt Patrick het der-
de honk. Patrick weet nog te sco-
ren op de opofferingsslag van Mai-
kel Benner, 2-1.
In de vijfde inning weet Cromtigers 

één punt te scoren, 2-2. Door een 
veldfout komt Bruce in de gelijkma-
kende inning weer op de honken. 
Thomas Spijker brengt hem ver-
der met een opofferingsstootslag. 
De kortestop van Cromtigers ver-
werkt de geslagen bal van Maikel 
verkeerd en weet te scoren op een 
geslagen bal van Mike van Rekum, 
die zelf uitgaat (actie 6-3). Maikel 
scoort nog op de honkslag van Ernst 
Koole, stand 4-2.
Thamen weet de voorsprong in de 
zesde inning verder uit te breiden. 
Menno Schouten bereikt het eerste 
honk op een honkslag. Rob Kooi-
man bereikt het eerste honk op een 
fout van Cromtigers waarop Menno 
kan doorschuiven naar het tweede 
honk. Bruce slaat een honkslag en 
inmiddels staan alle honken vol. Zo-
wel Menno als Rob kunnen scoren 
op de honkslag van Thomas, 6-2.
In de achtste inning zet Cromtigers 
enige druk en weten zij 3 punten te 
scoren, echter na de pitcher wis-
sel Maikel / Patrick weet Thamen 
toch nog goed uit de inning te ko-
men. Thamen weet nog 2 punten te 
scoren door honkslagen van Patrick, 
Maikel en Ernstjan en bij de stand 
8-5 moet Thamen dus gewoon nog 
drie nullen maken en is het einde 
wedstrijd.
Cromtigers weet in de eerste helft 
van de negende inning nog twee 
keer op de honken te komen maar 
deze spelers weten niet meer te 
scoren. Het blijft spannend in het 
bovenste gedeelte van de compe-
titie en volgende week, zondag 20 
september, gaat Thamen op bezoek 
bij DVH te Amstelveen.

Twee Thamen dames teams 
in race kampioenschap!
Uithoorn - Zowel de softbal aspi-
ranten als het eerste dames softbal-
team van Thamen zijn beide nog in 
de race voor het kampioenschap in 
hun poule.
Het softbal aspiranten team speelt 
in de tweede klasse en mochten 
zondag op bezoek bij Flying Pe-
trels te Purmerend en dat werd een 
mooie 2-13 overwinning. Echter met 
nog 3 wedstrijden te spelen is het 
reuze spannend in de 2e klasse. De 
directe tegenstanders voor het kam-
pioenschap zijn Centrals (De Bilt) 
en Ban Topa FS (Amsterdam) en al-
le drie de teams hebben dit seizoen 
drie wedstrijden verloren. Op zater-
dag 19 september spelen de aspi-
ranten om 10.00 uur thuis tegen 
Domstad Dodgers, een team uit de 
onderste helft van de competitie. El-
ke wedstrijd is dus nu belangrijk!
Ondertussen staat ook het eerste 
dames team van Thamen op de eer-
ste plek in de competitie op de voet 
gevolgd door HCAW 2 uit Bussum. 
HCAW kwam donderdag jl. op be-
zoek bij Thamen en dat werd een 
hele spannende wedstrijd.
HCAW weet in de eerste inning al 
meteen 3 punten te scoren op een 
aantal honkslagen en een fout in de 
verdediging van Thamen. Thamen 
probeert meteen wat terug te doen 
in de gelijkmakende eerste inning. 
Martine Rikken bereikt het eerste 
honk na een honkslag en weet te 
scoren op de tweehonkslag van Lin-
da van Rekum, 1-3.

Derde inning
In de derde inning weet HCAW nog 
iets verder uit te lopen. Door een 
vier wijd, een veldfout en een honk-
slag staat de stand inmiddels 1-5. 
Echter dan is het tijd om wat recht 
te zetten. Linda bereikt het eerste 
honk op een honkslag, Anne-Myr-
the Schotman slaat een driekhonk-
slag waarop Linda kan scoren. An-

ne-Myrthe komt samen met Kirsten 
Benner over de thuisplaat na haar 
“in-the-park homerun”. Madelon 
Schotman komt op de honken na 
een tweehonkslag en scoort op een 
opofferingsslag van Lana van Rijs-
wijk. Raisa Pierre krijgt geraakt wer-
per, Lyndsey Mevius slaat een honk-
slag en op de honkslag van Helen 
Mevius kan Raisa scoren. Op de op-
offeringsslag van Martine kan ook 
Lyndsey nog scoren.. en dan is het 
opeens 7-5 voor Thamen.

Zesde Inning
In de zesde inning neemt HCAW 
weer de voorsprong over want na 
wat honkslagen, een foutje en vier 
wijd staat het opeens weer 7-10. 
Thamen weet in de gelijkmakende 
zesde slagbeurt weer twee punten 
te scoren en gaat met een 9-10 ach-
terstand de laatste inning in.
Verder dan een infield hit weet 
HCAW niet te komen in die zeven-
de inning en dan is het de beurt aan 
Thamen. Lyndsey bereikt het eerste 
honk op vier wijd en Anne Vriens, 
een snellere loper, mag het honk-
lopen van haar overnemen. Helaas 
gaan de volgende twee slagvrou-
wen uit en is het aan Linda om met 
twee uit het tij te keren. Zij slaat een 
honkslag in het rechtsveld waarop 
Anne kan scoren wat de stand gelijk 
trekt 10-10. Na de honkslag van An-
ne-Myrthe zijn het eerste en twee-
de honk bezet. Kirsten slaat de bal 
richting de tweede honkvrouw die 
de bal niet meer goed kan verwer-
ken, zij is “safe” op het eerste honk 
en Linda weet over de thuisplaat te 
komen en dan is het 11-10 en ein-
de wedstrijd.

De dames hebben nog 5 wedstrij-
den op het programma staan en 
spelen komende donderdag 17 sep-
tember om 20.00 uur thuis tegen 
TIW/Survivors uit Diemen.

Begin Bingoseizoen KDO 
De Kwakel - Vrijdagavond 18 sep-
tember starten we weer met de bin-
go avonden in de KDO kantine. 
Aanvang 20 00 uur waar u van harte 
welkom bent. De bingo avonden be-
staan al meer dan 40 jaar en dat wil-

len we graag volhouden. Het Bingo 
team zorgen weer voor mooie prij-
zen en vooral de gezelligheid. De 
volgende avonden zijn voor 2015 23 
oktober, 27 november & 18 decem-
ber. Noteer ze vast in uw agenda .

Scouting Admiralengroep 
wint 10 prijzen
Uithoorn - Afgelopen weekend 
deden de waterscouts van Scou-
ting Admiralengroep Uithoorn mee 
aan de Regionale Roei-, Zeil- en 
Wrikwedstrijden in Amsterdam. En 
met success. Negen prijzen met 
roeien en ook een prijs met het 
wrikken. De Waterwelpen, Zeever-
kenners, Wilde Vaart en hun ouders 
zijn trots op het resultaat. Jaarlijks 
in september worden de Roei-, Zeil- 
en Wrikwedstrijden gehouden in re-
gio Amsterdam-Amstelland. Scouts 
uit Amsterdam, Hoofddorp, Am-
stelveen, Uithoorn, Abcoude, Bad-
hoevedorp en Leimuiden deden 
mee. Op zaterdag worden de Zeil-
wedstrijden gehouden op de Nieu-
we Meer in Amsterdam. De snel-
ste scouts mogen deelnemen aan 
de landelijke wedstrijden. Op zon-
dag worden de Roei- en Wrikwed-
strijden gehouden op de Bosbaan 

in het Amsterdamse Bos. Op zon-
dagmorgen gaan alle scouting-
boten door de Bosbaansluis. De-
ze sluis wordt slechts een keer per 
jaar speciaal voor dit evenement in 
werking gesteld. De Bosbaan wordt 
normal gesproken gebruikt als roei-
baan voor nationale en internatio-
nal wedstrijden. We zijn als water-
scouts trots dat we van deze loca-
tie gebruik kunnen maken. De Wa-
terwelpen hebben drie roeiprijzen in 
de wacht gesleept. De Zeeverken-
ners hebben een derde prijs gewon-
nen met wrikken. De ouders deden 
in drie ouderboten mee en wonnen 
de eerste, tweede en derde prijs. Tot 
slot waren de meiden van de Wilde 
Vaart zeer goed en sleepte drie prij-
zen in de wacht, waaronder de wis-
selbeker voor de 500 meter. Ieder-
een bedankt voor het leuke week-
end en de aanmoediging!

 
16 september 2015  •  Nieuwe Meerbode    17




	38_ED3_PAG04
	38_ED3_PAG05
	38_ED3_PAG07
	38_ED3_PAG08
	38_ED3_PAG09
	38_ED3_PAG11
	38_ED3_PAG13
	38_ED3_PAG15
	38_ED3_PAG18



