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Scooterrijdster 
gewond
Uithoorn - Maandagmiddag 
rond 17:15 uur is er op de Bo-
venkerkerweg richting Uit-
hoorn een aanrijding geweest 
tussen een scooter en een au-
to. De bestuurster van de scoo-
ter had dusdanig zoveel pijn 
aan haar arm dat ze per ambu-
lance is afgevoerd naar het zie-
kenhuis. De politie heeft, voor 
onderzoek, een deel van de 
weg afgezet waardoor een fl in-
ke fi le ontstond.

Foto: Davey Photography/ 
Davey Baas
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HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Uithoorn - De Stuurgroep Uit-
hoornlijn heeft de plannen voor 
de Uithoornlijn (Voorkeursvari-
ant) vastgesteld en vrijgegeven 
voor besluitvorming. In het uitge-
werkte voorstel zijn de aanpassin-
gen verwerkt die zijn gedaan naar 
aanleiding van de consultatieron-
de. Een belangrijke aanpassing is 
de toevoeging van een busverbin-
ding tussen Zijdelwaard en Am-
stelveen Centrum. Het uitgewerkte 
voorstel wordt de komende periode 
voorgelegd aan de gemeenteraden 
van Uithoorn en Amstelveen, Ge-
deputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland en de Regioraad. Op 
basis hiervan nemen zij een besluit 
over de komst van de Uithoornlijn.

Voorkeursvariant Uithoornlijn
De voorkeursvariant bestaat uit 
het doortrekken van de vernieuw-
de Amstelveenlijn naar het dorps-
centrum van Uithoorn over het tracé 
van de Spoordijk. De tramhaltes zijn 
voorzien bij Aan de Zoom, het bus-
station Uithoorn en Dorpscentrum. 
De Uithoornlijn vervangt de huidi-
ge directe busverbindingen uit Uit-
hoorn naar Amstelveen en Amster-
dam, met uitzondering van een bus-
verbinding tussen Zijdelwaard en 
Amstelveen centrum.
‘Het college is zeer verheugd om de 
gemeenteraad dit voorstel te mogen 
voorleggen. Wij vinden dit een grote 
kans voor Uithoorn. Het geeft de ge-

meente hoogwaardig, betrouwbaar 
en toekomstvast openbaar vervoer. 
Als besloten wordt de Uithoorn-
lijn aan te leggen gaat een grote 
meerderheid van onze inwoners er-
op vooruit wat betreft de kwaliteit 
van het openbaar vervoer. Zeker nu 
met de aanvullende busverbinding 
tussen Zijdelwaard en Amstelveen 
Centrum.’ Aldus wethouder van ver-
keer in Uithoorn, Marvin Polak. 

Wijzigingen na de 
consultatieronde
Naar aanleiding van de inspraakre-
acties is een aantal wijzigingen en 
aanvullingen op het oorspronkelijk 
plan opgenomen. Deze wijzigingen 
en toevoegingen worden meegeno-
men in de volgende fase –de plan-
uitwerkingsfase- van de Uithoornlijn 
als hiertoe besloten wordt. Een van 
de toevoegingen die worden mee-
genomen is een busverbinding tus-
sen de wijk Zijdelwaard en Amstel-
veen centrum. Deze busverbinding 
zal niet zo snel zijn als de tram en 
met een lage frequentie rijden. Toch 
zal het voor de inwoners van Zijdel-
waard het comfort van een directe 
verbinding zonder overstap met het 
centrum van Amstelveen bieden.
Daarnaast zijn de maatregelen voor 
veiligheid op de kruisingen nader 
uitgewerkt. Tevens worden maat-
regelen getroffen om de effecten 
voor de direct aanwonenden te be-
perken, ook op delen van het tracé 

waar dat niet verplicht is. Tenslotte 
is meer duidelijkheid gegeven over 
de parkeerbehoefte bij de haltes. 

Planning
De gemeenteraad van Uithoorn 
neemt als eerste een beslissing over 
de Uithoornlijn op 13 oktober 2016. 
Alleen na een positief besluit volgt 
de gemeenteraad van Amstelveen 
op 9 november. Gedeputeerde Sta-
ten nemen een besluit uiterlijk 1 no-
vember en Provinciale Staten be-
slissen op 12 december over het 
beschikbaar stellen van het bud-
get. Als laatste wordt het defi nitieve 
voorstel op 13 december aan de Re-
gioraad voorgelegd. Stemt ook de 
Regioraad in met het voorstel, dan 
gaat het project Uithoornlijn naar de 
volgende fase en worden de plan-
nen verder uitgewerkt. Ook begint 
dan de bestemmingsplanprocedu-
re die de aanleg juridisch mogelijk 
maakt. Voor het aanpassen het be-
stemmingsplan geldt een inspraak-
procedure. Het vaststellen van het 
bestemmingsplan is de bevoegd-
heid van de gemeenten Uithoorn en 
Amstelveen.

Inspraakavond Uithoorn
De gemeenteraad van Uithoorn or-
ganiseert op woensdag 28 septem-
ber een speciale inspraakavond 
over de Uithoornlijn. Tijdens de bij-
eenkomst kan iedereen zich recht-
streeks tot de raad te wenden. Aan-

Uithoorn - Niet dat het morgen 
meteen gaat gebeuren, maar het 
tijdstip dat bibliotheek Amstelland 
vanuit De Hoeksteen gaat verhui-
zen naar een andere locatie in Uit-
hoorn nadert snel. Dat is in (begin?) 
2017 gepland. De bedoeling is dat 
de bibliotheek uiteindelijk een vaste 
plaats met een oppervlakte van 600 
vierkante meter gaat krijgen in de 
cultuurcluster Confucius. Een nieuw 
pand dat zal worden gebouwd aan 
de Wilhelminakade op de plaats 
waar nu nog een grote schutting 
staat. Maar zover is het nog lang 
niet. Het college van B&W gaat er 
echter van uit dat dit in 2019 (!) ge-
realiseerd zal zijn. Oplevering van 
het nieuwe gebouw inclusief bijbe-
horende woonappartementen was 
al veel eerder voorzien, maar dat 

ging vanwege te weinig belangstel-
ling van ondernemers voor het pro-
ject en woningzoekenden niet door. 
Aangezien De Hoeksteen door de 
gemeente in de verkoop is gedaan 
omdat er geen geld is om het ge-
bouw een andere bestemming te 
geven en aan te passen, moet de 
bibliotheek daaruit verdwijnen. Bo-
vendien blijken de arbeidsomstan-
digheden in De Hoeksteen, zowel 
op het gebied van veiligheid als ook 
vanuit klimatologisch oogpunt, be-
neden alle peil te zijn en is de huur 
erg hoog is. Terzijde kan hierbij wor-
den opgemerkt dat dit toch al lange 
tijd bij de gemeente bekend moet 
zijn. Die is immers zelf eigenaar van 
De Hoeksteen...

Vervolg elders in deze krant.

Tijdelijke huisvesting 
bibliotheek in dorpscentrum

Uithoorn - Zaterdag 24 septem-
ber vindt de jaarlijkse Burendag 
plaats. Dat laat winkelcentrum Zij-
delwaard natuurlijk niet aan haar 
voorbij gaan. Kom de 24-ste naar 
het winkelcentrum voor een ge-
weldige Hollandse dag die speciaal 
voor u en uw buren wordt georgani-
seerd. Onder het genot van een van 
de hapjes van de winkeliers kunt 
u genieten van de Hollandse mee-
zingnummers van een accordeonist. 
Buurtbeheer Uithoorn heeft het mo-
gelijk gemaakt dat tussen 13.30 en 
15.30 uur het Shantykoor uit Uit-
hoorn hun zangkunsten tonen. Bij 
mooi weer vindt u hen bij het terras 
van het Kwalitarium. Bij slecht weer 
zoeken zij een plekje in de gang bij 
Blokker. Buurtbeheer verzorgt ook 
het touwtje trekken bij Keet & Ko. 
Leuk voor de kinderen! Wilt u deze 

Burendag met uw buren vereeuwi-
gen, ga dan op de foto in een bij-
zonder Hollands decor. Bent u in 
een wat actievere stemming, loop 
dan de 9 holes midgetgolfbaan door 
het winkelcentrum. De caddies van 
Zijdelwaard staan klaar om u hier-
bij te begeleiden. U kunt ook mee-
doen met de mega sjoelbak com-
petitie. Deze 5 meter lange sjoelbar 
maakt het u extra lastig om te sco-
ren en het mooie prijzenpakket bin-
nen te slepen. Uiteraard is het golf-
parcours en de sjoelbak competi-
tie voor jong en oud. Ook hebben 
verschillende winkeliers van Zijdel-
waard speciale 
Kortom, kom op zaterdag 24 sep-
tember met uw buren en kinderen 
naar winkelcentrum Zijdelwaard 
voor een overgezellige Hollandse 
Burendag.

Burendag in winkelcentrum 
Zijdelwaard

De Kwakel - Het eerste lustrum 
van 10 jaar is een feit: op 7 septem-
ber 2006 zag Stichting De Kwakel 
Toen & Nu het daglicht. De stich-
ting wordt breed gedragen binnen 
de Kwakelse gemeenschap. Hier-
van getuigen niet alleen de zeer po-
pulaire Nostalgische Avonden in 
het dorpshuis, óók de vele bijdra-
gen in vorm van foto’s, fi lmpjes en 
verhalen vanuit de bevolking geven 
de grote betrokkenheid aan van ve-
le Kwakelaars. Tijdens de Nostal-
gische Avonden van dit jaar, op 23 

september en 7 oktober, zal ook een 
eigen feestelijke terugblik plaats-
vinden op de verrichtingen van de 
stichting in het afgelopen decen-
nium. Naast uiteraard een aantal 
nieuwe items op de site.
De Nostalgische Avonden zijn 
a.s.vrijdag 23 september en over 14 
dagen 7 oktober, 19.30 uur in het 
dorpshuis. Wees er snel bij, vol is 
vol! Kaarten kunt u vanaf heden be-
stellen bij Dirk Plasmeijer, tel. 0297-
563335 (tussen 18.00-19.00 uur) of 
via de mail: dp@de-kwakel.com 

Kaartverkoop Nostagische 
avonden

28 september inspraakavond
Start besluitvorming Uithoornlijn



Regio - Komend weekend zaterdag 
24 en zondag 25 september kan je 
een bezoek brengen bij ambachte-
lijke plekjes in Kudelstaart en om-
geving. Acht lokale ambachtslie-
den stellen deze dagen hun deu-

ren en werkplaatsen open voor pu-
bliek. Een kijkje in de keuken van de 
palingroker, de zeepmaker, de teke-
naar, de beeldhouwer, de kaasma-
ker, de bloembollenkweker, de pot-
tenbakker, de taartenbakker etc. 
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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 Zijdelwaard-
plein 81 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, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 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

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-Amstelland 
wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Modeshow – H en A  in
combinatie met een high tea
Vrijdag 23 september, mode-
show van 14.00–16.30 uur, aan-
sluitend een heerlijke high –tea. 
Kosten: 5 euro, aanmelden voor 
deze feestelijke middag is wen-
selijk en kan tot vrijdag 23 sep-
tember 10.00 uur. 

Vita restaurant
U kunt op elke maandag, 
woensdag en vrijdag genie-
ten van een warme maaltijd. De 
warme maaltijd wordt verzorgt 
door ’t Oventje en vindt plaats in 
de Bilderdijkhof. Elke week heb-
ben we een andere menukaart. 
Als u last heeft van een allergie 
laat dit ons van te voren weten 
en wij zorgen voor een aange-
paste maaltijd. Kosten bedragen 
5 euro per maaltijd. Tijd: 12.00 
uur tot 13.00 uur. 

Hulp bij iPad en laptop,
internet/ email etc.!!
Vanaf 19 september is Michiel 
iedere dinsdag aanwezig (be-
halve de 2e dinsdag v.d. maand)  
om u te helpen met allerlei com-
putervragen. Kosten 1 euro p.p.

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

129e jaargang

oplagE: 14.900

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Alexanderhoeve Uithoorn 
verlaagt de kaasprijzen
Uithoorn - De laatste tijd zijn de 
melkprijzen verlaagd. Dit willen wij 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Wij laten u hier ook graag in meede-
len. En daarom heeft Alexanderhoe-
ve op Zijdelwaard de kaasprijzen 
flink verlaagd. Hierdoor zijn onze 
prijzen concurrerend aan het groot-
winkelbedrijf. Dus voor de beste 
kwaliteit en de lekkerste verse pro-
ducten is de consument bij Alexan-
derhoeve een stuk voordeliger uit.
U bent bij Arie en Marga aan het 
juiste adres als het gaat om am-

bachtelijke producten. De Alexan-
derhoeve levert al jaren de beste 
kwaliteit gerijpte Noord-Hollands 
en Boer’n  kaas.  Deze rijpen op een 
ambachtelijke manier op de hoeve 
in Woerden en krijgen daar de nodi-
ge zorg en aandacht.
Voor een goed advies en een stuk-
je ambacht bent u elke dag van har-
te welkom in onze winkel op winkel-
centrum Zijdelwaard. De kaas die u 
bij ons koopt krijgt u vers van het 
mes en u kunt alle producten proe-
ven.

Oneiros ensemble opent 
scau-seizoen
Uithoorn – Op zondag 25 septem-
ber a.s., om 14.30 uur in de Thamer-
kerk aan de Amstel, opent het Onei-
ros Ensemble op spectaculaire wij-
ze het culturele seizoen met het pro-
gramma “Je t’aime... moi non plus” 
(ik hou van jou… ik ook niet). Maar 
liefst zeven instrumenten zijn te ho-
ren: harp, klarinet, fluit, cello, altvi-
ool en twee violen. De musici spelen 
werken van Liszt, Debussy, Milhaud, 
Jongen en Ravel. 

Nieuwe schoonheid
In dit spannende concert staat  de 
haat-liefde verhouding van deze 
componisten met de Romantische 
traditie centraal. Claude Debus-
sy heeft in het begin van zijn car-
rière nog een mateloze bewonde-
ring voor de grote ideeën van Wag-
ner, maar later ontwikkelt hij juist 
een enorme afkeer van de Roman-
tische traditie. Hij gaat op zoek naar 
een eigenzinnig Frans geluid waarin 
ambiguïteit, fragmentatie en subtili-
teit de boventoon voeren. Terwijl de 
Eerste Wereldoorlog in volle gang 
is, denkt Debussy na over de waar-
de van kunst en muziek. Hij schrijft 
aan Stravinsky: “De lucht moet ver-
vuld raken van een nieuwe schoon-
heid als de kanonnen eindelijk stil 
vallen.”

Oneiros Ensemble
Het Oneiros Ensemble werd in 2011 
opgericht door violist Johan Olof en 
harpiste Liesbeth Vreeburg. Het ge-
zelschap bestaat uit een groep jon-
ge ambitieuze musici en speelt in 
wisselende bezettingen. Zij leggen 
zich toe op het maken en uitvoeren 
van bijzondere kamermuziekpro-
gramma’s waar een verhaal aan ten 
grondslag ligt. 

Kaartverkoop
Het aantal plaatsen in de Thamer-
kerk is beperkt. Wilt u verzekerd zijn 
van een plaats, neem dan een abon-
nement of koop een losse kaart in 
de voorverkoop bij de boekhan-
dels The Read Shop Express (voor-
heen Ten Hoope, Zijdelwaardplein) 
of Bruna (Amstelplein). De overge-
bleven kaarten zijn te koop aan de 
zaal. De deuren van de Thamerkerk 
gaan om twee uur open. Alle infor-
matie is te vinden op de website van 
de SCAU: www.scau.nl  

Sponsoractie
De SCAU (Stichting Culturele Acti-
viteiten Uithoorn) is afhankelijk van 
subsidies, giften en sponsors. Als 
u het culturele leven in Uithoorn 
een warm hart toedraagt, kunt u de 
SCAU steunen door mee te doen 
aan de Albert Heijn-Jos van den 
Berg Sponsoractie van 19 septem-
ber tot en met 30 oktober!

Kinderyoga in Dorpshuis 
“De Quakel”
De Kwakel - Dinsdag 27 september 
2016 start Leybra Zwanenburg-Stolk 
(Praktijk Upendi) met het geven van 
kinderyoga lessen voor diverse leef-
tijdsgroepen in Dorpshuis “De Qua-
kel” in De Kwakel. Twee jaar geleden 
heeft zij met succes haar kinderyo-
ga docentenopleiding afgerond aan 
de Jip en Jan Academie van Helen 
Purperhart in Almere. Vervolgens gaf 
zij op vrijwillige basis een schooljaar 
lang elke vrijdagochtend les aan de 
kinderen van groep 1, 2 en 3 van Ba-
sisschool de Zon in De Kwakel. Kin-
deryoga is samen spelen en bewe-
gen. De kinderen worden aan de 
hand van een thema meegenomen 
om in contact te komen met zichzelf 
en elkaar. Spelenderwijs leren en er-
varen kinderen hoe je door yoga-

oefeningen, meditatie en ademha-
lings- en aandachtspelletjes mak-
kelijker en sneller kunt ontspan-
nen. Kinderen worden zich weer be-
wust van hun lichaam en van hun 
ademhaling: hun gedachten wor-
den rustiger en hun lichaam ster-
ker en soepeler. Ze leren samen-
werken, naar elkaar te luisteren en 
zichzelf en anderen te accepteren 
zoals ze zijn. Door kinderyoga kun-
nen kinderen meer zelfvertrouwen 
krijgen, concentreren ze zich beter 
én leren ze ontspanning te ervaren. 
Voor meer informatie of aanmelden 
kun je contact opnemen met Ley-
bra Zwanenburg-Stolk, telefonisch 
te bereiken op: 06-13853624 of via 
e-mail: info@praktijk-upendi.nl,  
www.praktijk-upendi.nl.

Burendag op het Legmeerplein
Uithoorn - Zaterdag 24 september 
organiseert Buurtbeheer De Leg-
meer samen met verschillende win-
keliers net zoals vorig jaar weer een 
gezellige Burendag waar iedereen 
uit de Legmeer van harte welkom is. 
Van 13.00 tot 16.00 uur is er weer 
van alles te doen en te beleven op 
het plein bij Simply Asian en Napa-
Thai (achter supermarkt Deen).
Belangstellenden zijn bij dezen door 
Buurtbeheer uitgenodigd voor een 
hapje en een drankje en onder meer 
mee te doen aan een schilderwork-
shop, geschikt voor jong en oud. 
Er is ook een informatiemarkt waar 
verschillende partners van Buurtbe-
heer aanwezig zijn om vragen te be-
antwoorden, ideeën uit te wisselen 
maar ook om kennis te nemen wat 

men zoals te bieden heeft. Dat zijn 
onder andere Jongerenwerk Mei-
on, Politie, Vita, Repair Café, Belklus 
en Wereldwinkel de Aardnoot. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door de Band Broonzy Ben. Kinde-
ren kunnen zich vermaken met een 
springkussen en er is een popcorn-
machine die voor verse (warme) 
popcorn zorgt.
Doel is saamhorigheid in de buurt te 
bevorderen en bewoners nader met 
elkaar kennis te laten maken. Maar 
vooral ook om een stukje gezellig-
heid te creëren want ook daarvoor 
is Burendag in het leven geroepen. 
Vanzelfsprekend hoopt de organisa-
tie op mooi (droog) weer en ziet u 
graag langskomen. Gratis toegang 
en parkeren.

Alexanderhoeve Uithoorn 
verlaagt de kaasprijzen
Uithoorn - De laatste tijd zijn de 
melkprijzen verlaagd. Dit willen wij 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Wij laten u hier ook graag in meede-
len. En daarom heeft Alexanderhoe-
ve op Zijdelwaard de kaasprijzen 
flink verlaagd. Hierdoor zijn onze 
prijzen concurrerend aan het groot-
winkelbedrijf. Dus voor de beste 
kwaliteit en de lekkerste verse pro-
ducten is de consument bij Alexan-
derhoeve een stuk voordeliger uit.
U bent bij Arie en Marga aan het 
juiste adres als het gaat om am-

bachtelijke producten. De Alexan-
derhoeve levert al jaren de beste 
kwaliteit gerijpte Noord-Hollands 
en Boer’n  kaas.  Deze rijpen op een 
ambachtelijke manier op de hoeve 
in Woerden en krijgen daar de nodi-
ge zorg en aandacht.
Voor een goed advies en een stuk-
je ambacht bent u elke dag van har-
te welkom in onze winkel op winkel-
centrum Zijdelwaard. De kaas die u 
bij ons koopt krijgt u vers van het 
mes en u kunt alle producten proe-
ven.

Open dag en flatconcert KNA
Uithoorn - Zondagmiddag 25 sep-
tember staat weer geheel in het te-
ken van Muziekvereniging KnA. Van-
af 14.00 uur begint de open middag. 
Deze middag is bedoeld om iedereen 
die het leuk zou vinden om een mu-
ziekinstrument te leren bespelen, de 
gelegenheid te geven kennis te ma-
ken met de verschillende instrumen-
ten en de docenten. Bij Muziekver-
eniging KnA zijn de lessen geschikt 
voor jong en oud! Het succes van 
het project ‘de Middelbare Muziek 
Meesters’ laat zien dat je nooit te oud 
bent om een muziekinstrument te le-
ren bespelen. Daar tegenover staat 
natuurlijk dat je op jonge leeftijd nog 
sneller leert en dus zijn er ook lessen 
afgestemd op jonge kinderen. Som-

mige instrumenten zijn zelf speciaal 
voor hen gemaakt omdat b.v. hun ar-
men nog te kort zijn voor het ‘ech-
te’ instrument. Leden van KnA kun-
nen tegen een zeer aantrekkelijk ta-
rief een instrument huren, dus er 
hoeft niet direct en instrument aan-
geschaft te worden. Rond 16.00 uur 
geeft het Orkest van KnA een open 
lucht concert tussen de flats van Bij-
voet, Madelief en Boterbloem. Dit is 
het concert wat in juli al aangekon-
digd was maar door omstandighe-
den niet door kon gaan. Neem een 
kleedje en wat lekkers mee; u gaat 
genieten van een divers repertoi-
re: Sailing, Pirates of de Carrabian, 
Bridge over Troubled Water, Smoke 
on the Water, The Wiz en meer.

EHBO cursus
Uithoorn - De vakantie is weer 
voorbij. Alle clubs, trainingen, cur-
sussen beginnen weer. EHBO ver-
eniging Camillus is deze week weer 
begonnen met de herhalingsles-
sen voor EHBO’ers. De basiscursus 
EHBO start echter volgende maand 
pas, op 3 oktober. Je kunt je dus nog 
inschrijven! Je krijgt theorie en veel 
practische lessen. Van verbandleer 
tot reanimatie, van beademing tot 
letsels herkennen en behandelen, 
van weten wat je wel kunt doen tot 
weten wat je niet moet doen.  Inclu-
sief AED-training en Kinder-EHBO. 
De cursus bestaat uit 12 lessen op 
maandagavond van 20-22uur in Het 
Buurtnest. Niet twijfelen! Doen! Je 
kunt voor informatie bellen met 06-
11155899. Je kunt ook mailen naar: 
cursusadministratie@ehbo-camil-
lus.nl of neem een kijkje op de web-
site, hier vind je ook een inschrij-
vingsformulier: http://ehbo-camil-
lus.nl

Lokale ambachtslieden openen
hun deuren tijdens Amb8route

Van 10 tot 16 uur kan je de verschil-
lende werkplaatsen en ateliers be-
zoeken. De Amb8route bestaat uit 
een fietsroute langs alle deelne-
mers en voert door het dorp Ku-
delstaart, langs de Westeinder en 
de Drecht via het Jaagpad aan de 
Amstel weer naar Kudelstaart. Zo 
ontdek je de omgeving per fiets en 
bezoek je bijzondere locaties. 

Zintuigen 
Gemeenschappelijk thema dit 
weekend is ‘zintuigen’. Special voor 
de kinderen worden activiteiten ge-
organiseerd die je zintuigen prik-
kelen; je kan proeven, voelen, rui-
ken, zien, horen en vooral beleven! 
Bij iedere ambacht is iets bijzon-
ders te doen, hiervoor is een zin-
tuigenkaart voor kinderen te koop. 
Een extra beleving van de am-
bachten! De routekaart voor kinde-
ren kost 0,50 cent inclusief een ijs-
je, limonade en iets lekkers De rou-
te kan bij alle lokaties gestart wor-
den en voert langs acht ambachte-
lijk plekken met een fietsroute van 
ongeveer 15 kilometer. De volgen-
de locaties doen mee aan de rou-
te; Visserijbedrijf Rekelhof, Potten-
bakkerij ‘Patch of Heaven’, Atelier 

Ada Gons Goosen, Greet Rekel-
hof Atelier 13b, beeldeneiland/ ate-
lier femke kempkes, Zuivelboerderij 
Vrouwenakker, Bollenkwekerij Kos-
ter, natuurlijk zeepatelier Uzepia en 
theetuin [H]eerlijk! Er is een prach-
tige fietsroute uitgezet langs alle lo-
katies van ongeveer 15 kilometer. 
Deze routekaart is te koop bij alle 
deelnemende locaties, restaurant 
Oevers en het nieuwe cafe Op de 
Hoek in Kudelstaart voor 3,50 eu-
ro. De routekaart bevat behalve de 
plattegrond en de contact gege-
vens van de deelnemers informatie 
over de omgeving en interessan-
te kortingsbonnen! De Amb8route 
is een initiatief van lokale ambach-
telijke ondernemers. Doel is men-
sen van dichtbij en veraf kennis te 
laten maken met de unieke lokale 
ambachten en de bijzondere natuur 
en infrastructuur van de polderge-
bieden in de regio.  De fietsrou-
te is ook buiten dit open weekend 
te maken, op de routekaart staan 
de openingstijden per lokatie aan-
gegeven. Uniek is dit weekend dat 
alle deelnemers aan de Amb8rou-
te hun deuren tegelijk openstellen! 
Kijk ook op www.amb8route.nl of 
facebook



G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

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 /
receptie 
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
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie adviseert 
burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering 
wilt bijwonen of meer informatie? meld 
u aan via (0297) 513231.

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of 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: 
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 september 

2016 t/m 13 oktober 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 
513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 44 en ontwerpbesluit Hogere waar-
de (Wet geluidhinder). Inzageperiode van 2 september 2016 t/m 13 oktober 2016. 
Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling uitwerkingsplan Vinckebuurt, Beroepperiode 9 september 2016 t/m 20 
oktober 2016, Inlichtingen bij Wonen en Werken, R.A. Noorhoff, (0297) 513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok. 

Ontvangen 15 september 2016.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een 

Grand Gala door Qui Vive, op zaterdag 15 oktober 2016.
- Vuurlijn 30, aanvraag om ontheffing van art. 35 Drank- & Horecawet voor het 

schenken van (zwak)alcoholhoudende drank op het Grand Gala van Qui Vive, op 
zaterdag 15 oktober 2016.

- Noorddammerweg 30, aanvraag voor het houden van outlet verkoop door Duo 
Sports in de Amstelhof van 19 t/m 21 september 2016. Ontvangen 16 september 
2016.

- Aanvraag om een evenementenvergunning voor het organiseren van een 
Schaatstoertocht in de winter van 2016-2017 door IJsclub Frisse Vreugd De Kwa-
kel en Feestcomité De Kwakel.

- Steenwijkerveld 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
schuur. Ontvangen 5 september 2016.

- Boterdijk 208, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport. 
Ontvangen 2 september 2016.

- Boterdijk 219, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een dakop-
bouw. Ontvangen 14 september 2016.

Dorpscentrum
- Aanvraag horeca-exploitatievergunning voor Trattoria Mangia e Bevi, Willem-

Alexanderpoort 62-64 te Uithoorn. 
- Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een Winterbraderie 

door Fanwork Events op het Amstelplein op zaterdag 3 december 2016.
Thamerdal
- Aanvraag horeca-exploitatievergunning voor Bella Donna, Cort van der Linden-

plein 7 te Uithoorn.

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

Op donderdag 22 september is de 
afdeling Burgerzaken (publieks-
balie) tot 12.00 open. Vrijdag 23 
september bent u weer welkom. 

Wilt u zeker zijn van een tijdstip 
dat u ons kunt bezoeken? Maak 
een afspraak via www.uithoorn.nl/
afspraak.

Burgerzaken gesloten 22 september

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 97, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 12 september 2016.
 

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun be-
voegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aan-
vraag:
Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei fase 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 53 wo-

ningen en 21 appartementen.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenementenvergunning verleend aan Buurtbeheer de Legmeer voor het orga-

niseren van Burendag Legmeer op het Legmeerplein op zaterdag 24 september 
2016. Bezwaar t/m 19 oktober 2016.

- Randhoornweg 90, omgevingsvergunning voor het oprichten van een clubhuis 
voor wielrennersvereniging UWTC. Bezwaar: t/m 21 oktober 2016.

- Cartografi elaan 31-35, vergunning kabels en leidingen aan Stedin Operations B.V. 
voor het omleggen en aanleggen van leidingen ten behoeve van nieuwe aanslui-
tingen. Bezwaar t/m 25 oktober 2016.

- Cartografi elaan 21, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras 
op de garage. Bezwaar: t/m 2 november 2016.

Dorpscentrum
- Incidentele standplaatsvergunning voor V.O.F. Van Reken-Venekamp voor het in-

nemen van de standplaats op het Amstelplein van 1 t/m 31 december 2016. Be-
zwaar t/m 24 oktober 2016.

- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan / Prins Bernardlaan, vergunning voor 
het leggen van kabels. Bezwaar: t/m 2 november 2016. 

- Amsteldijk-Noord 25, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Be-
zwaar: t/m 2 november 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Verklaring voor geen bezwaar voor het Alkwin Kollege voor het organiseren van 

Drakenbootraces bij URKV Michiel de Ruyter op 15 september 2016.
Thamerdal
- Den Uyllaan 4, verklaring van geen bezwaar voor R.K. Scholengemeenschap Tha-

men voor het realiseren van een tweede uitrit naar de Zijdelweg.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 600, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een porta-

kabin en toiletunit. Bezwaar: t/m 2 november 2016.
De Kwakel
- Banken 1, omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed en breakfast in 

de voormalige hooischuur. Bezwaar: t/m 2 november 2016.
- Orchideelaan 3, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande ber-

ging. Bezwaar: t/m 2 november 2016.

Omdat kinderen opvoeden een 
belangrijke taak is - en ook niet 
altijd even makkelijk - wordt tij-
dens deze week, opvoeden in de 
kijker geplaatst.

De Week van de Opvoeding 
draait om ontmoeting en uitwis-
seling tussen ouders, medeop-
voeders, kinderen en jongeren. 
Daarbij staat een positieve bena-
dering voorop. In 2016 wordt de 
Week van de Opvoeding voor de 
zesde keer georganiseerd in de 
week van 3 oktober tot en met 9 
oktober.

Hoe werkt de Week?
Iedereen kan meedoen aan de 
Week van de Opvoeding door 
zelf een activiteit te organiseren: 

ouders, kinderen of jongeren. 
Maar ook professionals of vrijwil-
ligers die werkzaam zijn op scho-
len, in de kinderopvang, bij peu-
terspeelzalen, Centra voor Jeugd 
en Gezin, bibliotheken, sport-, 
cultuur- of welzijnsverenigingen, 
buurthuizen, speeltuinen, jeugd-
zorginstellingen, gemeenten, en-
zovoort.

Activiteiten in Uithoorn
In Uithoorn staat er veel op het 
programma deze week; work-
shops en bijeenkomsten. Op de 
evenementenkalender www.uit-
hoorn.nl/evenementen staan alle 
activiteiten van deze week op de 
lijst. De activiteiten beginnen met 
WVO (Week van de Opvoeding) 
zodat u deze makkelijk herkent.

Inleveractie kleine elektrische 
apparaten bij het scheidingsdepot
Spaar mee voor het Repair Café Uithoorn
Lever vanaf 1 oktober afgedankte 
elektrische apparaten of spaarlam-
pen (e-waste) in bij het scheidings-
depot in Uithoorn. Als u op het schei-
dingsdepot bent, kunt u gratis pun-
ten sparen voor het Repair Café in 
Uithoorn én kans maken op prijzen. 
Als onze gemeente bij de beste 25 
gemeenten eindigt, ontvangt het 
Repair Café Uithoorn een sponsor-
cheque van €1.000,- van Wecycle.

Zo werkt het
Inwoners scoren punten als zij op 
het scheidingsdepot aan de Indu-
strieweg in Uithoorn e-waste inle-
veren. Als zij op de milieustraat zijn, 
wordt dat herkend via GPS. Via hun 

smartphone kunnen de inwoners de 
punten verzilveren. 

Zo doe je mee
Ga naar het scheidingsdepot (Indu-
strieweg) 
1  Lever je oude elektrische appara-

ten en kapotte spaarlampen in
2  Ga ter plekke op je smartphone 

naar wecycle.nl/inleveren
3  Klik op CHECK IN en support het 

goede doel
4  Ontdek daarna of je een nieuw 

apparaat mag uitkiezen!

De actie loopt tot en met 31 decem-
ber 2016. Meer informatie: www.we-
cycle.nl/inleveren.

Vanaf zaterdag 17 september 2016 
begint de Amsterdamse GGD met 
de Gezondheidsmonitor 2016. Een 
grootschalig gezondheidsonderzoek 
onder volwassen inwoners van de-
ze regio en dus ook inwoners uit Uit-
hoorn en De Kwakel. U kunt een uit-
nodiging per post ontvangen om de 
GGD Vragenlijst via internet in te 
vullen. U kunt hiervoor geselecteerd 
zijn. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om 
de vragenlijst in te vullen?

Achtergrondinformatie
De Gezondheidsmonitor 2016 is het 
gezondheidsonderzoek van de GGD 
Amsterdam onder volwassenen en 
ouderen in Amsterdam en de regio 
Amstelland. Half september 2016 
ontvangen 39.000 inwoners van 19 
jaar en ouder een uitnodiging om 
een vragenlijst over hun gezond-
heidssituatie in te vullen. 
De GGD voert het onderzoek uit 
in opdracht van de gemeenten in 
de regio. Gemeenten zijn verant-

woordelijk om op de hoogte te blij-
ven van de gezondheid van hun in-
woners vanuit de Wet publieke ge-
zondheid. De resultaten van het on-
derzoek helpen de gemeenten en de 
GGD bij het opstellen van hun volks-
gezondheidsbeleid. Het onderzoek 
geeft antwoord op vragen zoals: ko-
men bepaalde gezondheidsproble-
men in onze gemeente vaker voor 
dan elders in Nederland? Passen de 
voorzieningen bij wat mensen nodig 
hebben om zo gezond mogelijk te le-
ven? Zijn er veranderingen vergele-
ken met het vorige gezondheidson-
derzoek? De gegevens worden ver-
werkt door de GGD Amsterdam. De 
onderzoeksresultaten worden in de 
zomer van 2017 op gemeente- en 
wijkniveau gepubliceerd op www.
GezondheidinBeeld.nl 

Voor meer informatie kunt u gaan 
naar www.ggd.amsterdam.nl/beleid-
onderzoek/gezondheidsmonitors/
gez_onderz_2016

Gezondheidsmonitor 2016

Lijkt het u leuk om meer contact te 
hebben met uw buurtgenoten? Dan 
bent u zeker niet de enige. Via De 
Buurtverbinding kunt u in contact ko-
men met inwoners uit Uithoorn die 
iets samen met u willen onderne-
men, uw hulp kunnen gebruiken of 
die voor u iets kunnen betekenen. 
Zo zoekt een jonge vrouw momen-
teel nieuwe vriendinnen in Uithoorn, 
wil een wat oudere vrouw graag met 

iemand wandelen en wil een meneer 
u graag helpen bij klusjes in de tuin 
of in huis. Ook voor computerproble-
men, creatieve mensen, hulp bij toe-
slagen, of het vinden van oppas voor 
uw huisdier, kunt u op De Buurtver-
binding terecht. 
Op de website www.debuurtverbin-
ding.nl vindt u nog veel meer vraag 
en aanbod. Wie weet zit er wat voor 
u bij.

De Buurtverbinding: Voor elkaar!

Moeilijke start competitie 
badmintonvereniging de Kwakel
De Kwakel - Afgelopen zondag is 
voor badmintonvereniging de Kwa-
kel ook eindelijk de bondscompe-
titie van start gegaan. Ten minste, 
voor vier van de vijf teams. De eer-
ste wedstrijd van team 2 is al met-
een uitgesteld vanwege blessures 
bij de tegenstander.

Team 1, bestaande uit Dave Busker-
molen, Frank Stricker, Marieke Ho-
gerwerf en Henriëtte Grooten, de-
buteerde in de 2e klasse. Na vori-
ge seizoen als tweede te zijn geëin-
digd in de derde klasse mochten zij 
nu promoveren. Hun doel dit sei-
zoen: overleven in de 2e klasse, dat 

betekent niet laatste worden in je 
poule. Ondanks een 2-6 verlies te-
gen Almere zijn de eerste 2 punten 
wel gesprokkeld. Team 3 speelt dit 
seizoen 3e klasse en bestaat uit Pe-
ter Schoonderwoerd, Jan van Kem-
pen, Eva van der Zweep en Simone 
Jonker. Zij zijn hun eerste wedstrijd 
begonnen met een 1-7 verlies, een 
vertekend beeld van het wedstrijd-
verloop. Op de beslissende punten 
lukte het net niet voor de Kwakel. 
Maar hoop is er wel dit seizoen, de 

punten staan om de hoek op ze te 
wachten.

Zware kluif
Team 4 had een zware kluif zondag. 
Het jongste team van de Kwakel, be-
staande uit Wouter Plasmeijer, Gos-
se Wegbrands, Britta van der Lin-
de, Daphne de Vor en Ayesha Tim-
mer, dat ook 3e klasse speelt, ging 
met 0-8 onderuit tegen het vetera-
nenteam van IJmond. Ervaring won 
het in dit geval van inzet. Maar om-

dat dit team nog jong is kunnen ze 
alleen maar groeien! Team 5 komt 
uit in de 5e klasse. Voor het eerst 
speelt hier een gemixed team met 
leden van twee verschillende vereni-
gingen. Het team bestaande uit Jas-
per Snijders, Annemieke Hogerwerf 
en Marina Veldhoen van de Kwakel, 
wordt gecomplementeerd door Al-
fred Baaij en Lia Gal van Martinus 
Amstelveen. Bij de Kwakel spelers te 
kort, bij Martinus spelers over, mooi 
om te zien dat een samenwerking 

mogelijk is voor het speelplezier. He-
laas is ook deze wedstrijd met 1-7 
verloren, maar het samenspel is nog 
pril en zal in de komende tijd gaan 
groeien. Wil je ook komen badmin-
tonnen, dat kan. De jeugd traint op 
zaterdagochtend van 9 tot 11 uur in 
de KDO hal. De senioren trainen en 
spelen op maandagavond van 19:00 
tot 22:30 in de KDO hal. Kom langs 
en speel een keertje mee, misschien 
kom jij volgende jaar ook voor ons 
uit in de competitie?!
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Tijdelijke huisvesting 
bibliotheek in dorpscentrum
Vervolg van de voorpagina.

Door de bezuinigingsronden van de 
laatste jaren is de bibliotheek sterk 
gekort op subsidies en zijn de eigen 
reserves daardoor tot nul gedaald, 
zodat men de huur niet meer kan 
opbrengen.
Omdat de realisatie van Confucius 
momenteel nog (lang) niet in zicht 
is, heeft het college de gemeente-
raad met een raadsvoorstel het idee 
aan de hand gedaan om als oplos-
sing te kiezen voor tijdelijke huis-
vesting in de voormalige winkel 
van schoenenzaak De Zwart in de 
Dorpsstraat die al tijden leeg staat 
(foto). Daarvoor moeten de nodige 
kosten worden gemaakt ad 75.000 
euro en ruim 108.000 euro op ter-
mijn voor de definitieve verhui-
zing naar Confucius. Als dat laat-
ste ook gebeurt, bedraagt de huur 
jaarlijks overigens iets minder dan 
de helft van wat men in De Hoek-
steen moest betalen. Dat is een po-
sitief bericht, maar dat wordt weer 
overschaduwd, want de bibliotheek 
gaat ook een reorganisatie doorvoe-
ren waarbij personeel moet afvloei-
en en er meer gebruik zal worden 
gemaakt van vrijwilligers. Dat gaat 
ruim 76.000 euro kosten. Voorts zal 
er structureel jaarlijks 55.000 eu-

ro aan de subsidie worden toege-
voegd en dat is ook precies de huur 
die men in Confucius gaat betalen. 
Daarmee komt de jaarlijkse sub-
sidie uit op ruim 440.000 euro om 
het functioneren van de bibliotheek 
op het gewenste niveau mogelijk te 
blijven maken. De hele financiering 
en dekking voor de komende jaren 
om de bibliotheek te laten voortbe-
staan wordt uit verschillende potjes 
opgehoest. De gemeente hecht er 
aan te melden dat de bibliotheek in 
de samenleving een belangrijke rol 
speelt bij de maatschappelijke ont-
wikkeling en de bevordering van de 
zelfredzaamheid van de inwoners. 
Het levert een bijdrage aan de per-
soonlijke ontwikkeling van men-
sen. Volgens het college is de tijde-
lijke locatie in de Dorpsstraat goed 
gekozen omdat de bereikbaarheid 
voor zowel kinderen als volwasse-
nen wordt gegarandeerd. Voorts is 
het pand van De Zwart dicht bij de 
plaats van de nog te bouwen Confu-
cius gelegen. Er wordt een project-
leider aangesteld om de overgang 
van de bibliotheek te begeleiden, in 
goede banen te leiden en verder het 
gebouw met ‘passende’ activiteiten 
te vullen. Dat gaat niet uit van de bi-
bliotheek want die verkeert in finan-
cieel zwaar weer, maar wordt t.z.t. 

onderdeel van een separaat voorstel 
aan de raad.

Confucius komt er...
Commissielid Jeroen Brink (PvdA) 
had er nog wel wat vragen over. Zo-
als waar iedereen zijn vervoermid-
del zal stallen, waaronder fietsen 
en auto’s. In de Dorpsstraat zelf kan 
niet, bovendien is het daar eenrich-
tingverkeer. Hij voorzag daar toch 
wel problemen door komen. Voorts 
vroeg hij zich af of de bouw van Con-
fucius wel doorgang gaat vinden en 
in het vervolg daarop of het dan wel 
zeker is dat de bibliotheek uiteinde-
lijk daar naartoe zal verhuizen. Bren-
da Elgersma (Ons Uithoorn) viel hem 
daarin bij, want stel dat dit onver-
hoopt toch niet gebeurt wat dan? Is 
er dan een plan B? Wethouder Zijl-
stra antwoordde dat er in het dorps-
centrum vaste plekken zijn om fiet-
sen te stallen en auto’s te parkeren. 
Zij ging er met haar collega’s van-
uit dat Confucius er gewoon komt 
en dat de bibliotheek daarin gehuis-
vest wordt. Komt het er niet dan is 
er nog tijd genoeg om naar een an-
dere plaats voor de bibliotheek uit 
te kijken. Wethouder Polak gaf aan 
dat men bij Van Wijnen nog steeds 
bezig is met het ontwikkelen van 
een nieuw plan voor Confucius, “De 

Inzameling 400 fietsen 
voor “Stichting fietsen 

voor Zuid-Afrika”
Regio - Sylvia van Lenning en team 
Lenning Notariaat zijn een actie op-
gestart, waarbij u de lezers van de 
Nieuwe Meerbode misschien ook 
hun steentje kunnen bijdragen. Len-
ny: “ Op mijn vele reizen naar Zuid-
Afrika zie ik altijd de kinderen langs 
de weg naar school lopen, onder ge-
vaarlijke omstandigheden tussen al 
het andere verkeer in. Voor Hazyview 
- gelegen ten oosten van Johannes-
burg - heb ik als doel dit probleem te 
gaan oplossen. In december bestaat 
mijn kantoor 30 jaar; deze feestelij-
ke periode wil ik graag aangrijpen 
om mijn doel te verwezenlijken, na-
melijk: 400 fietsen voor de kinderen 
van 4 scholen in Hazyvieuw. Hier-
door kunnen de kinderen veilig naar 
school fietsen. Zelf geef ik bij elke 
koopakte die tussen nu en 1 decem-
ber passeert een nieuwe fiets. Wij 
hebben een stichting hiervoor opge-
richt genaamd: “Stichting fiets voor 
Zuid-Afrika”. Wie heeft een kinder-
fiets (vanaf 6 jaar) of een kleine vol-
wassenen fiets in de schuur staan of 
wie weet iemand die er 1 heeft! Laat 
het ons weten, dan komen we de 
fiets graag ophalen. Uw ‘oude’ fiets 
is voor een kind in Hazyview een ge-

weldig mooie gift om voortaan naar 
school te fietsen, water te halen en 
wat niet meer. Het vervoer van de 
fietsen naar Zuid-Afrika is al gere-
geld. De ambassadeur Bruce Koloa-
ne van Zuid-Afrika heeft een contai-
ner ter beschikking gesteld als me-
de het vervoer van de haven naar 
de scholen. Op 20 januari zullen al 
deze fietsen door de ambassadeur 
van Nederland in Zuid-Afrika - me-
vrouw Marisa Gerards – tezamen 
met de burgemeester  van Hazyview 
en mijzelf feestelijk en persoonlijk 
worden overhandigd aan alle kinde-
ren op Blue Mountain Lodge, Kie-
persol , Hazyview (Mpumalanga). 
Een medewerker van Blue Moun-
tain Lodge in Hazyview zal worden 
opgeleid als fietsenmaker; deze me-
dewerker zal langs de scholen gaan 
om de fietsen te repareren. Repa-
ratiemateriaal is reeds beschikbaar 
gesteld. Nu alleen nog 400 fietsen! 
Wie helpt een kind/kinderen in Ha-
zyview? Heeft u een fiets over, bel 
020-4967676 of mail naar info@van-
lenningnotariaat.nl dan halen wij de 
fiets graag bij u op!  Helpt u ons om 
ons plan te verwezenlijken??!!!!!”, al-
dus Sylvia

planning is dit toch nog dit jaar ge-
reed te hebben om te zien of het ook 
past binnen het bestemmingsplan. 
Als dat zo is kan er volgend jaar 
worden gestart met de bouw waar-
na oplevering in 2019 kan plaats-
vinden en de bibliotheek naar haar 
definitieve onderkomen kan verhui-
zen. Fietsen kunnen zowel voor de 
deur (5 stuks!) als bij de Coop wor-
den gestald.” Aldus de wethouder. Er 
waren ook vragen van commissiele-
den (Rebecca Sterrenberg - VVD en 
Jaap Baak - CDA) over de structu-
rele 55.000 euro die vanuit het pot-
je Sociaal Domein overvloeit naar de 
subsidiepot. Men vond dit een merk-
waardige handeling en had dit liever 
als een raadsvoorstel gezien omdat 
het formeel een wijziging van de be-
zuinigingsregel is. Alouad Bouchta 
(CDA) vond geen bedrag terug voor 
de huur van het tijdelijke pand en 
vroeg zich af waarom de kosten voor 
de verhuizing en inrichting zo hoog 
zijn. Wethouder Zijlstra antwoord-
de hierop dat voor het verblijf in het 
voormalige winkelpand door de ei-
genaar met de bibliotheek een be-
taalbare oplossing is overeengeko-
men. “Met het geld dat de gemeente 
aan de bibliotheek beschikbaar stelt 
kan dit zonder probleem worden be-
taald. En ja, de bedrijfskosten voor 
een dergelijke verhuizing en enige 
aanpassingen in het pand zijn nu 
eenmaal van dat kaliber.” De com-
missieleden zagen toch nog wel wat 
haken en ogen aan het voorstel en 
wilden het onderwerp daarom ge-
noteerd hebben op de agenda bij 
het politiek debat in de eerstkomen-
de raadsvergadering.

Eerste prijsuitreiking Hierrrr met je 
kassabon Winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de eerste prijsuitreiking van Hier-
rrr met je kassabon in Winkelcen-
trum Amstelplein. Er zijn inmiddels 
zo’n 2100 kassabonnen ingeleverd 
en de eerste 51 gelukkigen hebben 
inmiddels het aankoopbedrag van 
hun kassabon teruggewonnen in 
de vorm van een waardecheque. De 
gewonnen bedragen varieerden van 

2,99 tot 25,-.  De consumentenactie 
loopt nog 1 week en kassabonnen 
kunnen in het winkelcentrum wor-
den ingeleverd of online via www.
winkelcentrum-amstelplein.nl.
Grote prijsuitreiking op zaterdag 1 
oktober. Op zaterdag 1 oktober tus-
sen 16.00 uur en 17.00 uur maken 
alle deelnemers kans op waanzinni-
ge prijzen. Op deze dag maakt men 

kans op een reischeque, een tele-
visie, een elektrische fiets een mu-
sicalkaartje en nog veel meer! Al-
le mensen die kassabonnen heb-
ben ingeleverd, maken alleen kans 
op deze prijzen als ze minimaal 1 
kassabon hebben ingeleverd. Voor-
waarde voor het winnen is dat men 
aanwezig is in het winkelcentrum 
tussen 16.00 en 17.00 uur.

Uithoorn - Zaterdagmiddag rond 
12 uur begon het al. Heel veel jon-
gens en meisjes, maar ook volwas-
senen, verzamelde zich op het plein 
bij winkelcentrum Amstelplein. Alle-
maal in hun hand mobieltjes en maar 
zoeken en maar kijken. Om 13.00 uur 
ging het beginnen: Pokemons zou-
den er komen, nieuwe pokemons. In 
verband met de viering van het 25 ja-

rig jubileum van het winkelcentrum 
was deze zaterdagmiddag uitgeroe-
pen tot Pokemonmiddag. Pokemon 
Go is boeming. Er was een pokemon-
zuil geplaatst en er konden diver-
se aktivaties gedaan worden waarbij 
Pokemon werd uitgelokt om bij Am-
stelplein te verschijnen. Er waren ex-
tra Wil consoles geplaatst, kortom al-
le Pokemon spelers waren blij verrast.

Pokemon gekte bij W.C. Amstelplein









Uithoorn - Zaterdag 24 september 
vindt de jaarlijkse Burendag plaats. 
Dat laat winkelcentrum Zijdelwaard 
natuurlijk niet aan haar voorbij 
gaan. Kom de 24-ste naar het win-
kelcentrum voor een geweldige Hol-
landse dag die speciaal voor u en 
uw buren wordt georganiseerd. On-
der het genot van een van de hap-
jes van de winkeliers kunt u genie-
ten van de Hollandse meezingnum-
mers van een accordeonist. Buurt-
beheer Uithoorn heeft het mogelijk 
gemaakt dat tussen 13.30 en 15.30 
uur het Shantykoor uit Uithoorn hun 
zangkunsten tonen. Bij mooi weer 
vindt u hen bij het terras van het 
Kwalitarium. Bij slecht weer zoeken 
zij een plekje in de gang bij Blok-

ker. Buurtbeheer verzorgt ook het 
touwtje trekken bij Keet & Ko. Leuk 
voor de kinderen! Wilt u deze Bu-
rendag met uw buren vereeuwigen, 
ga dan op de foto in een bijzonder 
Hollands decor. Bent u in een wat 
actievere stemming, loop dan de 9 
holes midgetgolfbaan door het win-
kelcentrum. De caddies van Zijdel-
waard staan klaar om u hierbij te 
begeleiden. U kunt ook meedoen 
met de mega sjoelbak competitie. 
Deze 5 meter lange sjoelbar maakt 
het u extra lastig om te scoren en 
het mooie prijzenpakket binnen te 
slepen. Uiteraard is het golfparcours 
en de sjoelbak competitie voor jong 
en oud. Ook hebben verschillende 
winkeliers van Zijdelwaard speciale 
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Burendag in 
W.C. Zijdelwaard

Hotel Hengelsport heeft 
uitbreidingsplannen
Uithoorn - Hotel Hengelsport aan 
het Zijdelveld 54 heeft uitbrei-
dingplannen voor ogen. Het knus-
se hotel kent volgens manager Ly-
dia Vlasman een stijgende lijn in be-
zoekers en gasten. Het inpandige 
restaurant De Uithoek met een bar 
vaart daar eveneens wel bij waar zo-
wel hotelgasten als bezoekers van 
buitenaf voor een lunch of diner ge-
bruik van maken. 
De ruimte is tevens geschikt voor 
bruiloften en partijen, familiefeest-
jes of vergaderingen. In die geval-
len wordt al snel gevraagd of er ook 
slaapgelegenheid is. “De capaciteit 
is in die gevallen al gauw te klein. 
Want we hebben ook andere gas-
ten die hotelruimte hebben gere-
serveerd. Daarom willen we de ho-
tel- en restaurantcapaciteit uitbrei-
den. Die plannen hebben we al ge-
ruime tijd en eigenlijk moet er zo 
snel mogelijk worden begonnen 
willen we het voor het volgende va-
kantieseizoen klaar hebben. De ver-
gunning voor de bouw is al wel ver-
leend, maar de voorbereidingen zijn 
nog niet afgerond,” legt Vlasman 
uit. Het rustige en goed toeganke-
lijke hotel heeft momenteel de be-
schikking over vier 2-persoonska-
mers, twee 3-persoonskamers en 
een familiekamer voor vier perso-
nen. Goed voor in totaal 22 perso-
nen. Die capaciteit blijkt te gering. 

In het restaurant kunnen maximaal 
48 gasten plaatsnemen waarvoor de 
ruimte vooralsnog groot genoeg is.

Nieuwbouw
Wat is bedoeling? Achter het huidi-
ge hotel wil men een apart gebouw 
optrekken met dezelfde hoogte als 
het bestaande pand, met afmetin-
gen van 26 meter lang en 10 meter 
breed. Erin komen onder andere ze-
ven appartementen; een voor eigen 
gebruik en zes voor uitbreiding van 
de hotelfunctie. Men is verder voor-
nemens om er een restaurantruimte 
in op te nemen. Het huidige restau-
rant wordt daarna verplaatst naar 
de nieuwbouw met permanent uit-
zicht over het Zijdelmeer inclusief 
terras aan het water zoals dat laat-
ste nu ook al is. Het huidige hotel 
blijft gewoon in gebruik. “De restau-
rantruimte daarin zal tegen die tijd 
gebruikt gaan worden als ontbijt-
zaal, feestzaal of vergaderzaal. Die 
mogelijkheden kan het dan bieden. 
We hebben regelmatig vragen van 
bedrijven of zij die de ruimte kunnen 
afhuren voor een vergadering, bij-
eenkomsten en een lunch. Dat kan 
dan gemakkelijker als we de nieu-
we restaurantruimte erbij hebben,” 
aldus Lydia. Zij wijst erop dat de ho-
telgasten overal vandaan komen uit 
het land en zelfs vanuit het buiten-
land. De website van het hotel wordt 

Naar aanleiding van het stuk in de 
editie van 7 september, gemeen-
te treft geen blaam, wil ik hierbij 
toch even reageren. De gemeen-
te geeft aan dat de sloop van de 
schoeiing door de gemeente is stil 
gelegd. Dat is een terechte maat-
regel, indien er asbest op illegale 
wijze wordt verwijderd. In dit geval 
werden er asbesthoudende pla-
ten verwijderd, waarin Chrysotiel 
is verwerkt. Dat betekend dat het 
materiaal verwijderd moet worden 
conform de SC530, klasse 2. Hier-
in staat dat de verwijdering dient 
plaats te vinden door een SC530 
gecertifi ceerd bedrijf, waarbij al-
le veiligheidsmaatregelen dienen 
te worden genomen. Dus ook de 
witte pakken en maskers, waarvan 
de deskundige van de gemeen-
te zegt dat dit niet noodzakelijk is. 

Ook wordt er door de deskundi-
ge dat asbest in een natte omge-
ving niet gevaarlijk is. Dat klopt, 
maar het onzorgvuldig verwijde-
ren van asbest in een natte omge-
ving levert direct gevaar op. Ver-
derop geeft dezelfde deskundige 
aan dat handpicking is toegestaan 
door een gecertifi ceerd bedrijf. Zijn 
deze werkzaamheden dan uitge-
voerd door een gecertifi ceerd be-
drijf? Daar geeft de deskundige 
geen antwoord op. Als de werk-
zaamheden zijn uitgevoerd door 
een SC530 gecertifi ceerd bedrijf, 
dient het werkgebied door een er-
kend laboratorium, na de werk-
zaamheden, conform NEN2990 te 
worden vrijgegeven, waarna de af-
zetting kan worden verwijderd. In 
de NEN2990 staat omschreven dat 
er 5mt buiten de verwijderde as-

Ook deskundigen stellen:
asbest is wel gevaarlijk

Via de Nieuwsbrief van de Open-
bare bibliotheek wordt de verhui-
zing van de Bibliotheek aange-
kondigd. Er zoemden al geruch-
ten rond, maar nu blijkt dit onzin-
nige idee waar te zijn. Het kan niet 
waar zijn! Ik begrijp dat de Ge-
meente haar afwegingen heeft 
gemaakt en deze beslissing heeft 
genomen. Naar wat de afwegin-
gen zijn geweest kan ik slechts 
gissen. Ongetwijfeld spelen fi nan-
ciën een rol. Maar, is de Gemeen-
te wel doordrongen van de waar-
de van een bibliotheek in een dorp 
op een voor iedereen gemakke-
lijke en aanvaardbare bereikbare 
plek. De huidige plek van de bibli-
otheek voldoet aan die voorwaar-
den. De bus vlakbij, voldoende 
parkeerruimte, bij het winkelcen-

trum en een prachtige overzichte-
lijke ruimte. En bovenal een plek 
die centraal ligt voor de hele be-
volking van dit dorp. 
Is een bibliotheek niet hét middel 
voor kinderen om zich te ontwik-
kelen en is een bibliotheek op een 
centrale en gemakkelijk bereik-
bare plek geen voorwaarde om 
vooral ouderen (vaak zonder au-
to en alleen een rollator) het ge-
not van het lezen/lenen van boe-
ken te gunnen? Daarbij komt: Uit-
hoorn vergrijst. Wat komt daar nu 
voor in de plaats: een plek die to-
taal niet centraal ligt en zeker voor 
de oudere lezers lastig te bereiken. 
En voor kinderen ook niet een plek 
om even lekker een boek te lenen. 
Wie laat zijn kind vanuit de Leg-
meer, de fl ats of Zijdelwaard al-

Onzinnig... de verhuizing 
van de bibliotheek

Op 7 juli jl. stuurde ik een open 
brief aan B & W van Uithoorn wel-
ke ook in deze krant werd ge-
plaatst en ging voornamelijk over 
de onderbelichte gevolgen van het 
verkeersbesluit Koningin Maxima-
laan. Het antwoord op die brief is, 
evenals het advies van de com-
missie voor bezwaar en beroep, 
tot dusver achterwege geble-
ven. Eigenlijk is het advies van die 
commissie niet zo belangrijk om-
dat dit vrijblijvend is. De gemeen-
te zal echter ongetwijfeld, ook bij 
een negatief advies, domweg het 
gebruik van de Koningin Maxima-
laan zoveel als mogelijk gaan be-
perken. 
Motief 1: dit zou zo zijn afgespro-
ken in het Masterplan N201+.
Motief 2: Uithoorn kan niet lan-
ger wachten (niemand weet ech-
ter waarop Uithoorn zit te wach-
ten). 
In het regioakkoord MASTER-
PLAN N201+ staat echter op 
bladzijde 4, 1e alinea: De doel-
stelling van het project N201+ is 

het leveren van een bijdrage aan 
het oplossen van de bereikbaar-
heids- en leefbaarheidsproblemen 
in de REGIO.
bladzijde 5, 1e alinea: Het mas-
terplan N201+ garandeert een 
goede bereikbaarheid in de RE-
GIO.
bladzijde 11, 6e regel: Door de 
omleiding om Aalsmeer en Uit-
hoorn neemt de verkeersdruk 
sterk af. (van 28.000 naar 12.000 
voertuigen per etmaal IS een ster-
ke afname!
bladzijde 22, laatste regel: Door-
gaand verkeer, zonder lokale be-
stemming, zal zoveel mogelijk 
worden geweerd.
De doelstelling was dus het op-
lossen van de bereikbaarheids- 
en veiligheidsproblemen in de RE-
GIO. Tot deze REGIO behoren, be-
halve de Koningin Maximalaan, 
ook de rest van Uithoorn, alsmede 
Amstelhoek, De Hoef, Vrouwenak-
ker en De Kwakel! In 1988 werd 
in De Kwakel de Noord-zuidrou-
te in gebruik genomen. Dat was 

Herinrichting N196 zet de 
regio 30 jaar terug in de tijd

regelmatig bezocht. “Inwoners uit 
Uithoorn en omgeving die fami-
lie in het buitenland hebben wo-
nen, kiezen ons hotel vaak voor een 
paar dagen overnachting voor hun 
verwanten als ze hier naartoe ko-
men voor familiebezoek. Dat is im-
mers lekker dichtbij. Later doen hun 
vrienden dat dan ook vaak omdat 
die enthousiast zijn geworden door 
hun verhalen. Die vinden de locatie 
heel mooi aan het Zijdelmeer. Het 
is hier rustig en ze hebben culinair 
gezien alles bij de hand; ze kun-
nen een drankje aan de bar drinken 
of bij mooi weer op het terras aan 
het water zitten, maar ook met een 
bootje gaan varen of vissen. Voor 
wie een dagje naar Amsterdam of 
naar de bollenvelden wil is de cen-
trale ligging van ons hotel natuur-
lijk ook perfect. En Schiphol ligt op 
korte afstand van hier. Dat zijn al-
lemaal redenen waarom men graag 
voor ons kiest. In het seizoen komen 
we dan al gauw ruimte te kort.”

Gratis shuttleservice
Naar verluid krijgt ook restaurant 
De Uithoek steeds meer gasten. Dat 
is mede de reden dat er een twee-
de kok is aangetrokken. In dat licht 
gezien zal ook de menukaart regel-
matig een verandering ondergaan 
en worden aangepast aan de sei-
zoenen. Verder blijft het barbecue-
en voor liefhebbers het hele jaar 
door mogelijk, dus ook gedurende 
de wintermaanden.

Vlasman wil verder nog benadruk-
ken dat de shuttleservice die met de 
eigen bus wordt uitgevoerd, gratis 
is. “Gasten die bij ons voor een di-
ner in het restaurant gereserveerd 
hebben halen we kosteloos van 
huis en brengen hen na afl oop ook 
weer terug. Die kunnen dan gezel-
lig borrelen en lekker eten en drin-
ken zonder dat men zich druk hoeft 
te maken hoe ze met de eigen au-
to weer veilig thuis kunnen komen.” 
De keuken is dagelijks geopend van 
11.00 tot 21.00 uur. Nadere informa-
tie vindt u op de website www.ho-
telhengelsport.ni en voor reserve-
ringen neemt u contact op met 0297 
56 63 32 of stuur een e-mail naar in-
fo@hotelhengelsport.nl.

Vier punten voor 
Legmeervogels
Uithoorn - De Legmeervogels wil-
den niet als de vorige keer al snel 
tegen een achterstand aan kijken. 
Speelde geconcentreerd en com-
pact. Gaven niets weg en creëerden 
zelf een paar kansjes. Waren iet de 
mindere. Ook de 2e helft begonnen 
wij goed en scherp. Wisten dat zij 
meer druk zouden gaan zetten. Gin-
gen wij goed mee om. Na de 0-1 za-
kelijk uitgespeeld en scoren dan zelf 
uit een counter de 0-2. Lekker hoor, 
zo’n overwinning.

Scherp
Legmeervogels scherp aan het duel. 
Legmeervogels weet zich in de be-
gin fase zelfs een paar kleine kans-
jes te creeren. vervolgens is het 
EDO dat het inisiatief neemt en doet 
dit vooral met de crosspas naar de 
snelle buitebnspelers Groothusen 
en Yonis. Mels Bos en Dennis Rij-
beek hebben even moeite met de 
snelheid van deze spelers maar hoe 
langer het duel duurde hoe meer 
grip zijn op de aanvallers krijgen.
Door dat deze spelers minder en 

minder de kans krijgen om de ach-
terlijn te halen wordt eigenlijk de 
angels uit het spel van EDO ge-
haald. Legmeervogels is in de 18e 
minuut heel dicht bij de openings-
treffer. Een fraaie voorzet van Pu-
perhart kan door De groot net niet 
worden afgerond komt een haar-
stukje te kort. EDO krijgt vlak voor 
de rust nog een mogelijkheid om te 
gaan rusten met een voorsprong. 
Geluukig voor Legmeervogels ein-
digt de inzet van Amin Ouass in het 
zijnet. De rust gaat dan ook in met 
de stand waarmee het duel begint 
0-0. 

Zelfde
Aan de 2e helft beginnen aan de kant 
van Legmeervogels dezelfde elfspe-
lers als waarmee Legmeervogels de 
1ste helft is geëind. EDO heeft in 
de rust een wissel toe gepast. EDO 
komt sterk op zetten maar de verde-
diging weet de aanvallen eenvoudig 
te pareren en komt zelf gevaarlijk 
voor het doel van EDO. In de 54ste 
minuut een corner voor Legmeervo-

gels. Lulinho Martins plats met ge-
voel de bal in de voeten van de mee 
naar voren gekomen Noud Schart-
man en deze passeert doelman Bar-
ry van den Brink van EDO in de kor-
te hoek en Legmeervogels komt op 
de 0-1 voorsprong. Dan laat Leg-
meervogels zich wel erg ver terug-
zakken waardoor EDO veel balbezit 
heeft. Nu zoeken zij het veelvuldig 
door het midden. maar daar weten 
Noud Schartman en daniem Tjong 
A Hung wel raad mee. Ook het mid-
denveld Joey sack, Dennis Bakker 
en Nick verschut moeten veel werk 
verzetten . In de 65ste minuut weet 
Mels Bos de bal te vereoveren, on-
derbreekt dus een aanval van EDO, 
speelt de bal op de juiste manier en 
met de juiste snelheid naar Lulin-
ho Martins. deze is dan gezoen voor 
de verdedigers van EDO. ziet ver-
volgens dat de mee gelopen Janyro 
Purperhart vrij voor het doel staan. 
Speelt de bal met gevoel in de voe-
ten van Purperhart en deze passeert 
de EDO doelman voor de 2e keer 
deze middag 0-2. EDO probeert dan 
nog wel iets om de achterstand om 
te buigen maar worden zelden of 
nooit echt gevaarlijk. het duel EDO 
– legmeervogels eindigt in 0-2. Door 
deze overwinning is Legmeervogels 
opgeklommen naar de 10e plaats 
op de ranglijst.

Winnaars van de Rabobank regio 
Schiphol prijsvraag
Uithoorn - Voor de zomer hield Ra-
bobank Regio Schiphol een leuke 
prijsvraag onder de leden van de 
3 hockeyverenigingen uit de regio. 
Onlangs ontvingen de winnaars uit 
handen van Ron Leegwater en Mart 
Pfeiffer van de Rabobank, ieder hun 
gewonnen hockeystick met hand-
tekening van Maartje Paumen er-
op. Van elk door de Rabobank ge-
sponserde hockeyvereniging een 
winnaar. Lucia van de Kikkers, Julia 
van Qui Vive en Ravi van de Reigers 
waren er super blij mee. Het nieu-
we hockeyseizoen is voor hen goed 
begonnen met dank aan de hoofd-
sponsor Rabobank!

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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ER noodzakelijk omdat het dorp in 
en buiten de spits verstopt raak-
te door verkeer met bestem-
ming of afkomstig uit Zuid Hol-
land. In De Kwakel zelf werden 
geen extra maatregelen geno-
men; zelfs landbouwvoertuigen 
konden en kunnen nog steeds 
van de (te) smalle Drechtdijk ge-
bruik blijven maken! Mede door 
de nu reeds in Uithoorn geno-
men maatregelen (verkeers-
lichten voetgangersoversteek-
plaats) en de toegenomen ver-
keersdrukte raken de omgeleg-
de N201 en de Noord-zuidroute 
(N231) al steeds vaker overbe-
last , waardoor als gevolg daar-
van ook de verkeersdruk in de 
bebouwde kom van De Kwakel 
weer groter wordt (via de Poel-
weg en de Noorddammerweg 
naar de Vuurlijn, Ringdijk, Kwa-
kelsepad en de Drechtdijk naar 
Vrouwenakker). Het nog ver-
der beperken van de capaciteit 
voor personenauto’s en het we-
ren van landbouwvoertuigen op 
de Koningin Maximalaan zal er-
toe leiden dat De Kwakel weer 
net zo verstopt zal raken als vóór 
1988. En Vrouwenakker zou AL-
LES moeten gaan verwerken wat 
Uithoorn kwijt wil, wat natuurlijk 
onbestaanbaar is! 
Samengevat komt het er dus op 
neer dat het bestuur van de ge-
meente Uithoorn met een verde-
re reductie van het gebruik van 
de Koningin Maximalaan een 
middelvinger opsteekt naar de 
bewoners van Amstelhoek en De 
Hoef, een ramp veroorzaakt voor 
het nu al overbelaste Vrouwen-
akker en De Kwakel 30 jaar te-
rug zet in de tijd.
Het behoeft geen betoog dat 
er nog heel veel water door de 
Amstel zal stromen (en meer...) 
voordat dit gaat gebeuren! 

W. Wahlen 

leen naar het oude dorp gaan? 
Geen openbaar vervoer op rede-
lijke afstand, geen (invalide)par-
keerplaatsen voor de deur, een 
must voor alweer de oudere le-
zer. De bibliotheek is een dienst-
verlenende instelling. De ge-
meente dient de belangen van 
de burgers te behartigen. Waar 
vind ik deze uitgangspunten te-
rug?
Ik acht de beslissing om de bi-
bliotheek te verplaatsen naar 
een zo a-centrale plaats een he-
le slechte beslissing, en met mij 
zijn velen, velen deze mening 
toegedaan. Ik verzoek u daarom 
met klem u nog eens te bezin-
nen op een nieuwe centrale lo-
catie over een paar jaar en daar-
bij bovenstaande uitgangspun-
ten in acht te nemen. Ik ben bur-
ger van de gemeente Uithoorn, 
reden waarom ik mijn stem wil 
laten horen.

Nelleke Pels

besthoudende materialen dient 
te worden gecontroleerd. Dat is 
dus wel degelijk mijn grondge-
bied en zal dit tijdens de vrijgave 
ook moeten zijn meegenomen. Is 
het dan gek dat ik vraag om een 
afschrift van deze vrijgave? Daar-
naast geeft de deskundige aan 
dat er eigen inspecteurs op mijn 
terrein rond hebben gelopen en 
dat men daar geen terugkoppe-
ling van heeft gehad. Is dat niet 
gek? Je eigen inspecteurs rond 
laten lopen en dan geen terug-
koppeling vragen? Ook de op-
merking dat er op mijn perceel, 
waarop we kunnen gaan bou-
wen, een asbestinventarisatie uit 
te voeren omdat het een oud ge-
bouw betreft, wat van voor 1993 
is. Het hele gebouw is in 2012 ge-
heel opnieuw opgebouwd. Ook 
hieruit blijkt dat er lukraak maar 
wat wordt geroepen, zonder het 
te onderbouwen op feiten.

Ton van den Haak 
uit Uithoorn

Kortom, kom op zaterdag 24 sep-
tember met uw buren en kinde-
ren naar W.C. Zijdelwaard voor een 
overgezellige Hollandse Burendag.

Tini & Marja aan kop bij BVU
Uithoorn - Met 61,05% (hoog-
ste dagscore) wonnen Tini Lotge-
rink & Marja Baris maandag 19 sep-
tember de B-lijn. Met hun twee-
de plaats van vorige week gaan zij 
ruim voorop (60,5%). Cees Harte & 
Jos van Leeuwen, vorige week af-
wezig, scoorden 56,08% en staan 
daarmee meteen tweede in die lijn. 
Helma Rapp-Jonkers & Theo Ver-

meij werden weer derde en staan 
dat ook in de lijn (55,19%). De A-lijn 
werd gewonnen door Bep & John 
de Voijs (60,07%), met 59,03% ge-
volgd door Lambert Koeter & Huib 
van Geffen. In de stand zijn de rol-
len omgedraaid: Lambert & Huib lei-
den (56,81%), Bep & John zijn twee-
de met 55,9%. De BVU wil een plat-
form blijven bieden voor starters. Zo 

geven wij ook bridgelessen. Bent 
u een beginnend bridgepaar (bijv. 
thuisbridgers) dat ook het vereni-
gingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven. Voor nadere informatie, 
opgeven en/of lid worden van de 
BVU kunt u contact opnemen met 
Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 
of via de mail: wagenvoorthans@
gmail.com. 
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  Wordt door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie is een effectieve behandeling voor 
hoofdpijn, overgangsklachten, menstruatiepijn, 

vermoeidheid, burn-out, stress, slapeloosheid, 
darmklachten, pijn in rug, schouder, nek of andere 

pijnklachten. Shiatsu versterkt uw weerstand en 
is zeer ontspannend. Geeft uw lichaam een 

echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl  

of bel 06-15280701
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Tip: volg onze facebook pagina 'Van der Schilden Lingerie' om op de hoogte te blijven van al onze aanbiedingen en acties www.schilden-lingerie.nl

D E  N A J A A R S C O L L E C T I E  I S  B I N N E N  B I J
V A N  D E R  S C H I L D E N  L I N G E R I E

VERLEIDING EN COMFORT VOOR CUP A T/M J
IN HIGH FASHION EN BASICS

De vakantietijd is bijna voorbij 
en velen storten zich alweer 
op de dagelijke routine 
van werken of studeren. 
Toch willen de meesten 
het liefst dat ontspannen 
vakantiegevoel nog even vast 
te houden. In het Verre Oosten 
weten ze als geen ander hoe 
ze voor lichaam en geest 
moeten zorgen. De Tradionele 
Chinese Geneeskunde 
bestaat uit vijf pijlers. Dit zijn 
acupunctuur, kruidentherapie, 
voedingsleer, Tuina-therapie 
en chi gong.

Tuina massage ontspant 
en verhelpt
Een Chinese massage is een zeer 
oude traditie en Tuina is hier een 
onderdeel van. Deze effectieve 
en uitgebreide Chinese manuele 
therapie richt zich op de behande-
ling van medische problemen en 

blokkades, maar kan ook zeer 
ontspannend zijn en preventief 
werken. Het lichaam wordt volgens 
de traditionele Chinese genees-
kunde gezien als een netwerk van 
energiebanen die levensenergie 
(Qi/Chi) vervoert. Pijn ontstaat als 
er geen vrije stroom van Qi en bloed 
meer is door blokkades. Deze blok-
kades weten de Tuina-masseurs 
of masseuses snel te vinden en te 
behandelen. Ze verplaatsen in feite 
de pijn ,waardoor de levensenergie 
en het bloed weer gaat stromen zo-
als het hoort. De gifstoffen worden 
hierbij uit het lichaam gedreven. 
Velen komen bij Dragon Tuina met 
een diversiteit aan problemen, 
waaronder gewrichts- en spierpijn, 
hoofdpijn, hernia, vermoeidheid, 
darm/maagproblemen, stoppen met 
roken en nog veel meer. Anderen 
komen slechts voor een reguliere 
ontspanningsmassage. De spieren 
worden weer soepel gemaakt en 

Dragon Tuina Hoofddorp bestaat nu maar liefst 5 jaar!

Hou dat ontspannen vakantie-
gevoel nog even vast

Najaar bij van der 
Schilden Lingerie

Lief zijn voor je lijf

SPORT • WELLNESS • MODE • BEAUTY • TRENDY • HEALTH
MODE NAJAAR 2016

Na een heerlijke lange zomer 
zijn de najaarscollecties 
compleet binnen en krijgt de 
winkel een warme uitstraling 
door de najaarskleuren en de 
uitgebreide collectie nacht -en 
loungemode. 

Behagelijke vesten en poncho’s 
welke over de kleding en nacht-
mode gedragen kunnen worden en 
zachte homewear maken het in en 
om het huis zeer aangenaam. De 
nachtmode is ook zeer divers. Deze 
wordt steeds modieuzer met de 
mooie collectie’s van onder andere 

Cyell en het nieuwe merk Skinny. 
De sets zijn zelf samen te stellen 
waardoor ze perfect bij je past.
De collectie lingerie is zeer 
uitgebreid. Veel oog voor detail 
met mooie schouderbandjes en 
prachtige kleuren en kantsoorten. 
Uiteraard zijn de basismodellen en 
gladde cups ook voldoende aan-
wezig in de collectie, maar we zien 
steeds meer kant. Qua maatbereik 
gaan de bh’s verder door in de 
cup en omvang, dus ook voor een 
vollere maten is er meer aanbod.
Ook voor de startende lingerie-
draagster is de collectie uitgebreid. 

gespannenheid zal verminderd 
worden.

Health, Care en Wellness
Lin Xin begon aanvankelijk als een 
kleine huispraktijk in Kudelstaart. 
De klanten waren heel erg positief 
over de resultaten en van daaruit 
ontstond de behoefte naar een 
grotere pandruimte. Dit is uitein-
delijk de vestiging in Hoofddorp 
geworden. In de loop der jaren zijn 
er meer dan 1500 tevreden klanten 
u voor gegaan! Samen met haar 
deskundige team van specialisten 
biedt ze meer dan alleen Tuina-
massages. Klanten kunnen hier 
ook terecht voor acupuntuur en 
voetrefl ex-massages. Het pand in 
Hoofddorp beschikt tevens over een 
professionele schoonheidssalon 
voor gezichtsbehandelingen waarbij 
o.a. gebruik wordt gemaakt van 
de techniek micro dermabrasie, 
manicure en pedicure, een 
nagelstudio, Turks stoombad en 
een sauna. Meer informatie over de 
vele mogelijkheden is te vinden op 
onze website . Heeft u vragen m.b.t. 
de behandelingen en eventuele 
vergoedingen van uw zorgverzeke-
raar? Aarzel niet om contact op te 
nemen, ons team staat u graag te 
woord!

www.dragontuina.nl
- Marconistraat 15
 1433 KK, Kudelstaart
 06-11333559
- Hoofdweg 716
 2132 BV, Hoofddorp
 023-6200099 

Denk een merken als een Calvin 
Klein en Esprit. Hippe lingerie, 
sportief en met bijpassende loun-
gewear.
Dit najaar blijft badmode belangrijk 
in de winkel. Er blijven bikini’s en 
badpakken binnenkomen voor 
de zonvakantie’s welke het hele 
jaar doorgaan. In november en 
december komen alweer serie’s uit 
de zomercollectie 2017 binnen. 
Ook aan de heren is gedacht. 
Er zijn weer volop shorts van 
Bolas, HOM, Muchachomalo en 
Tommy Hilfi ger binnen en is er 
ook de nachtmode mag er zijn. 
Calvin klein short zijn nieuw in de 
collectie, deze moeten alleen nog 
binnenkomen!

Graag tot ziens bij 
van der Schilden Lingerie, 
Raadhuisplein 10, 
1431 EH Aalsmeer
www.schilden-lingerie.nl

Je lichaam is misschien wel 
het allerbelangrijkste in je 
leven. Je lijf laat je precies 
weten of je goed voelt of dat 
je wat meer rust moet nemen 
bijvoorbeeld. Toch zijn we 
meer geneigd om naar ons 
hoofd te luisteren en vergeet 
je soms goed voor je lijf te 
zorgen en daarmee dus voor 
jezelf. Wees lief voor jezelf, 
want hoe liever jij voor jezelf 
bent, hoe beter je je voelt. Lief 
zijn voor je lijf doe je zo!

Lichaam, verstand en 
bewustzijn
Je bent je lichaam. Als een functie 
van je lichaam uitvalt, dan heeft 
dat effect op het geheel. Alles 
is met elkaar verbonden. Ook je 
gedachtes en gevoelens hebben 
effect op je welzijn en gezondheid. 
Je lichaam reageert op wat je denkt 
en voelt. Je kunt je voorstellen dat 
hoe positiever jouw gedachtes en 
emoties zijn, hoe gelukkiger je bent 
en dus ook gezonder. De kracht 
van woorden is nog veel groter.
Je hoort mensen wel eens zeggen 
dat woorden geen pijn doen. 
Dat is de grootste onzin. Want 
iedereen die weleens een negatieve 
opmerking te horen heeft gehad, 
weet hoe lang dit in je hoofd 
rondspookt. Stel een juf zegt tegen 
een leerling dat zij niet goed te 
verstaan was met haar spreekbeurt. 
Het kind kon wel door de grond 
zakken, zo graag wilde ze het goed 
doen. Die opmerking blijft hangen. 
Het kind wordt volwassen en moet 
een presentatie geven. Ineens staat 
ze met knikkende knieën, maar ze 
weet niet waarom. Deze woorden 
zijn als herinnering opgeslagen, 
gekoppeld aan wat het kind toen 
dacht en wat ze voelde. Dat kan 
je soms in de weg zitten. Gelukkig 
heb jij zelf de kracht en power 
om de communicatie met jezelf te 
verbeteren. Wees lief voor je lijf, 

geef jezelf en anderen complimen-
ten. Beloon jezelf voor alles, elke 
poging, geslaagd of niet geslaagd. 
Daarmee maak je jezelf beter!

Hoe praat jij met jouw lijf?
Je praat tegen je lijf, niet altijd 
bewust. Maar je doet het al als 
je klacht dat die broek niet goed 
staat, je buik wat platter mag en je 
haar verschrikkelijk zit. Je beseft 
het niet. Maar het is niet goed voor 
jezelf om zo te praten. Denk eens 
voor jezelf na, praat jij overwegend 
positief of negatief naar jezelf? 
Vergelijk je jezelf constant met 
anderen en ben jezelf nooit goed 
genoeg? Zonde, want dat maakt je 
ook nog eens ongelukkig. Probeer 
het om te draaien. Begin elke 
ochtend met een paar minuutjes 
waarin jij je lichaam bedankt en al 
het moois van jezelf opsomt. Het is 
misschien wat lastig in het begin. 
Maar als je het vaker doet, krijg 
je steeds meer inspiratie. Omarm 
je schoonheid, want iedereen is 
mooi op zijn of haar manier. Je 
zult merken dat hoe meer jij jouw 
schoonheid ziet, hoe meer je 
omgeving dit ook zal oppikken. Je 
zult gaan stralen!

Hoe goed zorg je voor je lijf?
Je lichaam is graag in beweging. 
Het is er niet op gebouwd de hele 
dag te zitten. Regelmatig rustig 
bewegen is dus goed voor je lijf en 
zet ook andere dingen in beweging. 
Wel heeft je lijf na inspanning een 
periode nodig om te ontspannen en 
te herstellen. Dat is heel belangrijk, 
want zo tankt je lichaam weer bij. 
En bouwt het weer energie op voor 
het volgende inspanmoment.
Er zijn momenten dat we altijd maar 
door gaan: doorwerken, teveel 
sporten of geen rust nemen. Dat is 
niet goed voor je lijf. Behandel je 
lichaam altijd als je beste vriend. 
Ook in je lichaam werkt alles met 
elkaar samen. Als je hart stopt 
met kloppen, dan ga je uiteindelijk 
dood. Het is zo bijzonder als je je 
realiseert hoe mooi alles op elkaar 
is afgestemd. Daar sta je niet zo 

vaak bij stil. Soms is het wel mooi 
dat bewust even te doen en je 
lichaam te bedanken voor alles wat 
het voor je doet. Door vriendelijk te 
zijn naar je lichaam, draag je ook 
nog eens positief bij tot je eigen 
gezondheid.

Je lichaam praat terug
Natuurlijk geeft jouw lichaam ook 
informatie terug. In de vorm van 
gevoelens: zoals blijheid, verdriet, 
vermoeidheid, energiek, rugpijn. 
Dat is de taal van je lijf die jou een 
boodschap wil doorgeven. Het laat 
je weten of je op het goede spoor 
zit of niet. Wist je dat je jouw lijf 
ook vragen kunt stellen? Dat kun je 
intuïtief doen. Sluit je ogen en stel 
je lijf een vraag. Je zult merken dat 
je altijd antwoord krijgt. Vaak is het 
eerste antwoord wat je binnenkomt 
als gedachte misschien je intuïtie. 
Maar het kan ook later binnenko-
men. Het kan een gevoel zijn of een 
kleur. Ieder mens heeft zijn eigen 
unieke manier van communiceren. 
En je intuïtie blijft je hele leven bij 
je. Het vertelt je altijd of je op de 
goede weg bent en brengt je altijd 
in contact met je diepste wensen 
en verlangens. Het is de taal van je 
hart en daarmee je lijf.

Verbeter de communicatie 
met jezelf
Je kunt het weer aanleren om meer 
te luisteren naar je lijf. Veel stres-
sklachten en burn-out klachten 
hebben ook hun oorzaak erin dat 
mensen vergeten te luisteren naar 
hun lijf en teveel in hun hoofd 
zitten. Alles draait om de juiste ba-
lans. Ben je even teveel in je hoofd, 
dan kun je in een kort moment je 
aandacht weer terug brengen naar 
je lijf. Sluit je ogen en denk aan je 
voeten en voel je voeten. Dan kom 
je automatisch weer in je lijf. Of ga 
met je aandacht naar je vingers en 
voel het binnenste van je vingers. 
Voel of je energie kunt voelen 
stromen. Dat is je levensenergie, 
de energie van het lijf. Als het 
niet meteen lukt, gewoon vaker 
proberen. Als het jouw wens is je 
te verbinden aan je lijf, dan lukt 
dat altijd. En zo verbeter jij jouw 
gezondheid!
Kijk voor meer informatie op 
www.methode-eigen.nl



wilt weten over een kunstgebit op 
implantaten kunt u een afspraak 
maken voor vrijblijvende informatie 
en gratis advies. U kunt natuurlijk 
ook terecht voor reparaties, 
aanpassingen aan de prothese 
of vervanging van uw bestaande 
prothese. Tevens hebben wij een 
inloopdag op zaterdag 24 septem-

ber van 10.00-14.00 uur. Kom langs 
en laat uw kunstgebit gratis en 
vrijblijvend controleren.

Tandprothetische praktijk 
den Hartog
Marktstraat 18
1431BE Aalsmeer
Tel. 0297-342699
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Open dag bij Tandprothetische praktijk den Hartog

Specialist voor uw 
kunstgebit

Modeshow bij 
Teddy’s kinderkleding

Veel Nederlanders hebben 
een slechtpassend of 
verouderd kunstgebit. Dit 
gaat vaak samen met pijn en 
ongemak. Een bezoek aan een 
tandprotheticus kan dan de 
oplossing brengen. 

Een gebitsprothese gaat gemid-
deld tussen de vier tot acht jaar 
mee. Het is verstandig om de 
prothese eens in de twee jaar 
te laten controleren. Zo kunnen 
eventuele problemen verholpen 
worden door de prothese aan te 
passen of te vernieuwen, zodat het 
weer lekker zit. Bij een prothese 
wordt goed gekeken naar de vorm 

en de kleur van de tanden en 
kiezen. Het moet goed passen 
bij het gezicht van de patiënt. 
Uiteindelijk bepaalt de patiënt zelf 
wat hij/zij het liefst wil. Er is nu ook 
de mogelijkheid om met behulp van 
implantaten het kunstgebit goed 
vast te zetten, het zogenaamde 
“klikgebit”. De implantaten worden 
in goede samenwerking met een 
implantoloog geplaatst,waarna de 
tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig 
hebben de zorgverzekeraars de 
vergoeding van een prothese in 
het pakket opgenomen. Ook voor 
de prothese op implantaten is ver-
goeding vaak mogelijk. Als u meer Teddy´s kinderkleding is 

inmiddels alweer een half jaar 
te vinden op het nieuwe adres 
in de Ophelialaan op nummer 
107. 

Een moderne grote winkel met een 
nóg grotere collectie dan voorheen. 
Hierdoor heeft de winkel nog 
meer een regiofunctie gekregen, 
met steeds meer klanten uit 
Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp, 
Nieuw-Vennep en omstreken. De 
overstap naar de Ophelialaan is 
Teddy’s goed bevallen. De belang-
rijkste voordelen van de nieuwe 
locatie zijn toch wel het parkeren 
voor de deur, de ruime overzich-
telijke winkel, de uitbreiding van 
het assortiment en de merken, de 
uitgebreide kraamcadeautjestafel 
en de gezellige babyhoek. Ook 
zijn er nieuwe merken zoals Koeka 
(bekend van dekentjes, knuffeltjes 
en omslagdoeken in het bekende 
wafelstofje) en Dirkje (bekend 
om de kleine prijsjes). Als je de 
winkel binnenstapt, zie je rechts de 
Vingino shop inclusief de nieuwe 
sportlijn van Vingino en links een 
hele wand vol winterjassen. Vorig 
jaar heeft het winterse weer ons in 
de steek gelaten, maar dat heeft 
Ingrid (eigenaresse) er niet van 
weerhouden om volop keus te 
bieden voor de komende winter. 
De wintercollectie op het gebied 
van tieners is groot en uitgebreid. 
Merken zoals Be a Diva(alleen voor 
meisjes), LMTD, Indian Blue Jeans 
en Tumble zijn hot bij de tieners. 

Ze voelde zich altijd moe 
en gespannen en was het 
spuugzat. Denise van der 
Zee besloot een behandeling 
te proberen die totaal 
nieuw voor haar was: 
shiatsu massagetherapie. 
Nu voelt ze zich niet alleen 
fitter, ze is ook verlost van 
haar heftige hooikoorts en 
menstruatieklachten.

Als een ander het haar zou 
vertellen, zou ze het niet kunnen 
geloven. Maar Denise van der Zee 
(45) heeft het zelf ervaren en nu 
zweert ze bij shiatsutherapie. “Ik 
las er voor het eerst over in een 
artikel in de krant”, vertelt ze. “Ik 
vond het een interessant stuk en 
heb het uitgeknipt. Wat me vooral 
aansprak, was dat het een zachte 
behandeling is. Een soort massage, 
maar zonder gekraak of getrek.” 
Haar eerste bezoek aan de San Bao 
Praktijk van Petra van der Knaap 
in Aalsmeer was meteen een schot 

in de roos. “Ik kwam binnen in een 
sfeervolle ruimte. Petra was heel 
sympathiek, ze straalde rust uit en 
stelde veel vragen. Daarna mocht 
ik op een grote mat gaan liggen en 
volgde de behandeling. Inderdaad 
heel zacht: met heel lichte druk 
van de duim en zachtjes wrijven. 
Ze hield ook warme sticks tegen 
de plekken waar ik pijn had. Een 
aangename warmte is dat, die net 
wat dieper gaat dan die van een 
kruik.” Tot haar verrassing was 
Denise al na twee behandelingen 
van vermoeidheid af. Nog verba-
zingwekkender: de therapie hielp 
na enkele maanden ook tegen 
kwaaltjes waar ze niet voor kwam. 
“Ik heb af en toe erge hooikoorts. 
Dat zag ik als iets waar ik nu 
eenmaal mee moest leven. Zo ook 
mijn heftige menstruatieklachten. 
Petra zei, toen het toevallig ter 
sprake kwam: ‘Daar kan ik iets aan 
doen’. Hoe ze het gedaan heeft 
weet ik niet, maar ik heb nu van 
allebei veel minder last. Het is nu 

“Kwaliteit van leven 
vooruitgegaan 
dankzij shiatsu”

Skin & Lifestyle event 
viel duidelijk in de 
smaak
Vrijdag 16 en zaterdag 
17 september organiseerde 
Instituut Périne, in 
Nederland toonaangevend 
in huidverbetering en anti-
aging, voor haar pand aan de 
Genieweg samen met lokale 
en regionale ondernemers 
een Skin & Lifestyle event. 

Op zaterdag voor de eerste 
keer in de vorm van een ‘Beauty 
Boulevard’. Acht deelnemende 
bedrijven en ondernemers pre-
senteerden zich daar van 11.00 
tot 16.00 uur met hun aanbod 
in mooie partytenten. Beauty en 

Food waren de hoofdthema’s 
bij dit evenement dat na afloop 
door Perine Heerooms als zeer 
geslaagd kon worden genoemd. 
Dit jaar waren er twee dagen voor 
uitgetrokken: op vrijdag vormde 
huidverbetering en anti-aging van 
tien uur ’s morgens tot zeven uur 
‘s avonds de hoofdmoot. Op die 
dag konden belangstellenden ken-
nis maken met wat het Instituut op 
het gebied van huidverbetering en 
verzorging te bieden heeft. Men 
kon tegen gereduceerde prijzen 
tevens specifieke behandelingen 
ondergaan door specialisten 
die daartoe door Périne waren 

uitgenodigd. Zaterdag was er een 
breder aanbod buiten voor de 
deur met beauty gelieerde presen-
taties, activiteiten, behandelingen 
en bijbehorende informatie en 
documentatie. Zoals huidbeoorde-
ling, lichaamsbeweging en fitheid, 
massage, hair- en nagelstyling, 
make-up, gezonde voeding, bij-
zondere sieraden van Miss Spring 
en dergelijke. Bezoekers konden 
tevens genieten van amuses, 
hapjes en ‘andere’ koffie. Een 
en ander kon men zelf beleven 
en ervaren. Wie wat wilde laten 
doen op het gebied van make-up, 
haar- of nagelverzorging kon dat 
(tegen een gereduceerd tarief) 
betalen met behulp van een van 
te voren gekochte strippenkaart. 
Afhankelijk van de activiteit of 
het product kostte dat dan een of 
meerdere strippen. Dat bleek een 
handige move.

Een beleving kopen
“Wat je eigenlijk doet is dat je de 
beleving koopt met behulp van 
de strippenkaart. Daarmee ga je 
de ‘boulevard’ op en kan je bij de 
verschillende deelnemers met je 
strippen een ‘beleving’ kopen,” legt 
Périne uit die aangeeft dat zij al 
sinds mei dit jaar met de organisa-
tie van het event bezig is geweest 
om het voor bezoekers ‘anders dan 
anders’ te laten verlopen. Ze is blij 
dat het op beide dagen mooi weer 
is geweest wat mede voor veel be-
langstelling heeft gezorgd. Zowel 
vrijdag als zaterdag is er volgens 
haar veel aanloop geweest van 
zowel mannelijke als vrouwelijks 
belangstellenden die meer wilden 
weten over huidverzorging en ver-
betering, maar ook wat de andere 

deelnemers te bieden hadden. 
“Het is voor de vijfde keer dat we 
dit event hebben georganiseerd en 
we zijn dit jaar ook vijf jaar hier ge-
vestigd. We hebben het event voor 
het eerst met een buitengebeuren 
uitgebreid waaraan we de naam 
Beauty Boulevard hebben gege-
ven. Elk jaar willen we dit event op 
een andere manier organiseren 

om de belangstelling ervoor op 
peil te houden en ons samen met 
andere ondernemers op dit gebied 
te profileren,” aldus een tevreden 
ogende Périne. Bezoekers bleken 
enthousiast te reageren op het 
event en wat er geboden werd. 
Vooral de interessante informatie 
over huidverzorging en behande-
ling van huidveroudering werd 

als een belangrijk punt ervaren. 
Ook dat men kon deelnemen aan 
verschillende verzorgende acties 
voor haar, make-up en nagels 
werd gewaardeerd evenals de lek-
kere hapjes die men kon proeven 
samen met een glaasje Prosecco... 
Kortom, het event viel duidelijk in 
de smaak! Volgend jaar 
weer?

draaglijk.” Shiatsu is een oosterse 
behandelwijze. Een klacht – zoals 
pijn of vermoeidheid - betekent in 
deze leer, dat er een blokkade zit 
in de energiebanen (‘meridianen’) 
in het lichaam. Die blokkade (zeg 
maar: de oorzaak) zit niet altijd op 
de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een 
klap op je hoofd. Maar ook omdat 
je je schouders te veel aanspant. 
Of je bovenbenen. De shiatsuthe-
rapeut spoort de blokkades op 
en laat de lichaamsenergie weer 
stromen, zodat de klacht verdwijnt. 
Denise: “Petra legt dat uit tijdens 
de behandeling. Al snap ik er 
soms niet veel van, het is voor mij 
bewezen dat het werkt. Vanwege 
mijn menstruatieproblemen was ik 
twee weken per maand niet mezelf. 
De  huisarts zei doodleuk dat er 
niets aan te doen was. Wel dus. De 
kwaliteit van mijn leven is er een 
stuk op vooruitgegaan.” Shiatsu 
massagetherapie wordt vergoed 
door de zorgverzekeraar mits je een 
aanvullend pakket hebt. 

Meer weten of een afspraak 
maken? Kijk op sanbaopraktijk.nl of 
kom op 8 oktober van 14.00-17.00 
uur naar het Open Huis aan de 
Zijdstraat 72A (in het Raja Yoga 
Centrum) in Aalsmeer. Dan kan ik 
u meer vertellen over shiatsu 
massagetherapie.

Voor de kids tot maat 152 is de Z8 
collectie opnieuw populair. Name it 
is er voor de leuke prijsjes en Funky 
XS en Miss Julliette voor degene 
die eens heel iets anders willen. 
Tumble n Dry wordt bij Teddy’s 
voor alle leeftijden verkocht, van 
Baby tot tieners. Dit zijn slechts 
een paar merken uitgelicht van de 
ruim 30 merken die te koop zijn bij 
Teddy’s. Online verkoopt Teddy’s 
ook, maar de winkel heeft prioriteit. 
Wie nieuwsgierig is naar de winkel 
of de nieuwe collectie, is natuurlijk 
van harte welkom. 
Op vrijdagavond 30 september om 
19.00 uur verzorgt Teddy’s in de 
winkel een spectaculaire mode-
show. In een razend tempo zullen 
de kids meer dan 50 sets showen. 
Waarbij Hopperz een belangrijke 
rol speelt, want om de set compleet 
te maken, dragen de modellen de 
schoenen van Hopperz. De gratis 
kaarten zijn verkrijgbaar in de 
winkel maar wees er snel bij 
want de plaatsen zijn beperkt. 

sport • wellness • mode • beauty • trendy • health
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Hertha JO11-2 wint bij 
KDO met 2-4
Regio - In de tweede competitie-
wedstrijd van het jaar heeft Hertha 
JO11-2 met geweldig goed voetbal 
een welverdiende uitoverwinning 
geboekt bij KDO JO11-2 in de Kwa-
kel: 2-4.
Met het beste spel dat de mannen 
tot nu toe hebben laten zien werd 
KDO in de eerste helft behoorlijk 
overlopen. Jasper Mons werd na 
ruim 5 minuten mooi aangespeeld, 
controleerde de bal uitstekend en 
liet met een bekeken schot in de lin-
kerhoek de keeper van KDO kans-
loos: 0-1. Kort daarna tekende In-
dy Dolman met een hard schot bo-
ven in de goal voor Hertha’s tweede 
goal. KDO zette vervolgens best veel 
druk op de verdediging van Hertha, 
maar die stond als een huis. Pel-
le Reijers heerste als laatste man, 
linksback Sem Veenhof veroverde 
bal op bal en ook Tim Wolfgramm 
was nagenoeg foutloos. Op de paar 

kansjes die KDO kreeg reageer-
de keeper Lev van den Berg steeds 
adequaat. Vlak voor rust wist spits 
Tim Stubbe de 0-3 binnen te schie-
ten. De wedstrijd leek beslist.
Maar niets was minder waar. KDO 
kwam in de tweede helft bijzonder 
sterk terug. Eerst werd uit een harde 
corner de 1-3 binnengetikt. Niet veel 
later werd het zelfs 2-3 nadat een 
doorgebroken speler van KDO het 
duel van Pelle Reijers won en kon 
doorstoten richting de goal. Maar 
Hertha bleef lekker doorvoetballen 
en wist nog verschillende kansen te 
creëren, onder andere voor Daroen 
Mauloed en Yassine Mansi. Uitein-
delijk wist Tim Stubbe na een cor-
ner van Jasper Mons de bevrijden-
de 2-4 te maken, zijn tweede van 
de ochtend. En vlak daarna floot de 
scheidsrechter voor het eindsignaal. 
En meer dan verdiende overwinning 
van de mannen uit Vinkeveen!

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - Eindelijk de eerste wed-
strijd thuis, helaas nog niet op het 
nieuw aangelegde hoofdveld. LMV 
was door coach Julius op scherp 
gezet. Waar vorige wedstrijden de 
start moeizaam verliep, was de eer-
ste speler van tegenstander UNO 
die de bal mocht aanraken, de kee-
per! Na een prachtig opgebouwde 
aanval over vier schijven, was het 
Lucas B. die de bal al in de eerste 
minuut in het net werkte.
UNO was zo geïmponeerd dat zij 
zich beperkten tot achterin de bal 
rondspelen, daar waar LMV rustig 
op de middenlijn bleef wachten. Er 
ontstond een status quo, waarbij de 
toeschouwers wegens gebrek aan 
actie gevoeglijk van de laatste zo-
merse zonnestralen konden genie-
ten.  Na een kwartier was het David 
die de ban brak met een prachtige 
krul in de rechterbovenhoek. Links-
back Renzo liet zich niet kennen en 
wist zowaar met een nog fraaiere 

Klaverjasnomaden
de eindigde Cor de Bruin met 6916 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Greet Joosten met een 
totaal van 4940 punten. De marsen 
prijzen werden op deze avond ge-
wonnen door Corrie van Bemmelen, 
Mia Kenter, Jo Smit, Gerrit Vink, Els 
Luijten, Cor de Bruin, Anneke Le-

besque, Cor de Beer, Brigitte Tön-
nes, Richard van de Bergh, Tineke 
de Munck en Jack v.d. Veer. Heeft u 
ook zin in een avondje gezellig kla-
verjassen? U bent van harte wel-
kom op donderdag 22 september in 
de Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Wisseling van de wacht 
bij b.V.K.
De Kwakel - Voorafgaand aan de 
3e speelavond van de laddercom-
petitie van de BVK vond de jaarver-
gadering plaats. Het leeuwendeel 
van de agendapunten werd vlot en 
soepel afgehandeld, voor de laat-
ste keer onder leiding van voorzitter 
Elly van Nieuwkoop, die na 18 jaar 
voorzitterschap de hamer overdroeg 
aan Nico Koning. Uiteraard werd 
hier uitvoerig bij stil gestaan. 18 jaar 
is een heel lange tijd en al die ja-
ren heeft Elly op bekwame en pret-
tige wijze haar functie  tot volle te-
vredenheid van de leden uitgeoe-
fend. Haar voorzitterschap kan met 
1 woord getypeerd worden en wel 
‘Betrokkenheid’ . 
In de tientallen keren dat Elly het 
woord nam om de leden toe te spre-
ken, bij aanvang van het seizoen, 
bij feestdrives of andere bijzonde-
re gelegenheden, altijd toonde zij 
haar betrokkenheid bij ‘haar’ leden, 
bij vrolijke gebeurtenissen maar in 
het bijzonder bij minder vrolijke mo-
menten die in de loop van de tijd 
zijn voorgevallen. Op haar eigen wij-
ze wist zij de gevoelens van haarzelf 
en anderen heel goed te verwoor-
den. De leden gaven met een dave-
rend applaus blijk van hun waarde-
ring en namen afscheid van voorzit-
ter Elly, die nu dus als ‘gewoon lid’ 
in ons midden verblijft. Dat zij aan 
het eind van de avond niet met le-
ge handen naar huis ging moge dui-
delijk zijn. –Elly bedankte de leden 
voor het in haar gestelde vertrou-
wen en heette als haar laatste offi-
ciële daad de nieuwe voorzitter Ni-
co Koning welkom. Zij sprak haar 

vertrouwen uit in Nico en de leden 
sluiten zich daar graag bij aan. Zijn 
bereidheid het voorzitterschap op 
zich te nemen wordt door eenieder 
zeer gewaardeerd. Daarna werd er 
ook nog gekaart in het broeierige 
Dorpshuis De Quakel: 
In de A lijn scoorden Rita en Wim 
Ritzen weer eens een 1e plaats met 
61,81%, waarmee zij ook de 1e 
plaats in de totaalstand innamen. 
Daarmee onderstreepten zij nog 
maar eens dat zij aan het begin van 
de avond terecht tot paren- en lad-
dercompetitiekampioen van het vo-
rige seizoen waren gekroond.
Ineke Hilliard en Huib van Geffen 
deden met 60,76% prima mee, maar 
de 3e plaats van Toos Boerlage en 
Annie Lauwers met 57,64% oogstte 
de meeste bewondering.
Bevrijd van de druk van het voorzit-
terschap scoorde Elly van Nieuw-
koop met partner Truus Langel-
aan in de B lijn de topscore van de 
avond en weel 62,08%. Met 57,5% 
deden ook Bep Verleun en Ria van 
Zuylen goede zaken. Er was een 
gedeelde3e/4e plaats voor de echt-
paren van Beek en van Beem met 
55%.
In de C lijn werd wat vuurwerk ver-
wacht. Dat bleef uit maar Nelly Vork 
en Andre Verhoef deden wel wat 
van hen verwacht werd: 1e wor-
den met 57,92%. Diezelfde score no-
teerden Eefke Backers en Marianne 
Kamp echter ook.
Een verrassende 3e plaats was er 
voor gelegenheidspaar Ploon Roe-
lofsma- Greet Rahn-Stolwijk met 
53,75%. Bravo  dames!

Thamen honkballers 
winnen in Purmerend
Uithoorn - Zondag 18 september 
jl. mochten de honkballers van Tha-
men op bezoek bij Flying Petrels uit 
Purmerend. 
De thuiswedstrijd werd nog een 
moeizame 3-2 overwinning en dus 
kon het alle kanten op. In de eer-
ste inning weten beide teams snel 
drie nullen te maken. Thamen komt 
in de tweede inning meteen op de 
honken via een vier wijd voor Van 
Rekum. Cornelissen en Groen. Ech-
ter schakelt de pitcher van Fly-
ing Petrels ook gewoon twee spe-
lers uit op drie slag. Vogelaar komt 
met twee nullen en drie honken vol 
en slaat een prima tweehonkslag 
langs het derde honk waarop alle 
drie de honklopers kunnen scoren. 
Echter door wat rommelig veldwerk 
komt Flying Petrels op het werpen 
van Hoekstra meteen weer terug 
in de wedstrijd in de gelijkmaken-
de tweede inning, 3-3. In de der-
de inning weet Van Rekum weer te 
scoren nadat hij met vier wijd op de 
honken is gekomen, tijdens de slag-
beurt van Van Loenen weet hij het 
tweede honk te stelen. Van Loe-
nen slaat een honkslag waarbij Van 
Rekum het derde honk kan berei-
ken en even later door een velder-
keus van Cornelissen kan scoren, 
3-4. Flying Petrels trekt in de gelijk-
makende inning de stand gelijk 4-4 

en weet in de vierde inning zelfs een 
voorsprong te nemen naar 6-4.
In de vijfde inning komt Soerka op 
de honken met vier wijd, de pitcher 
van Flying Petrels probeert hemt van 
het eerste honk af te gooien, ech-
ter dit mislukt en Soerka bereikt het 
tweede honk. Op de honkslag van 
Van Loenen scoort hij, waarbij Van 
Loenen even later weet te scoren op 
de tweehonkslag van Schouten, 6-6.
In de vijfde inning neemt Soerka het 
werpen over van Hoekstra en Tha-
men kan al snel weer aan slag. Tha-
men weet in de zesde inning ver-
der uit te lopen door een aantal ke-
ren vier wijd, fouten in de verdedi-
ging van Flying Petrels en nog een 
prima honkslag en al snel staat het 
6-11. Flying Petrels heeft het lastig 
aan slag op het werpen van Soerka. 
Thamen scoort in de zevende inning 
nog een keer zes punten mede door 
een honkslag van Rikken en twee-
honkslagen van Schouten en Voge-
laar, 6-17. Thamen maakt in de ge-
lijkmakende inning nog snel drie 
nullen en kan de wedstrijd na zeven 
volledige innings afsluiten. Vrijdag 
23 september om 19.30 uur spelen 
de mannen van Thamen hun laat-
ste thuiswedstrijd van het seizoen 
tegen Cromtigers uit Krommenie en 
hier valt ook nog even wat recht te 
zetten.

Geslaagd beeball toernooi 
bij Thamen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde de honk- en softbal-
vereniging Thamen een groot bee-
ball toernooi voor de allerjongste 
teams. Er waren vijftien deelnemen-
de teams van negen verenigingen 
en het werd een schitterende dag.
De eerste wedstrijden begonnen 
om tien uur voor de rookie com-
petitie, waarbij er twee honken en 
een thuisplaat liggen en waar het er 
vooral omgaat dat de kinderen veel 
balcontact hebben zodat zij lekker 
kunnen spelen. Om elf uur begon-
nen ook de wedstrijden in de major 
competitie met drie honken en een 

thuisplaat. De meeste kinderen die 
iets ouder zijn of meer ervaring heb-
ben spelen hier, waarbij het plezier 
voorop staat. Dit begint al een beet-
je op het echte honkbal en softbal 
te lijken, verre klappen, mooie vang-
ballen en spectaculaire nullen.
Het werd een mooie sportieve dag 
waar er alleen maar winnaars wa-
ren. Tijdens de pauze was er voor de 
kinderen de mogelijkheid om spel-
letjes te doen. Ook stond er een 
springkussen en konden de kinde-
ren zich mooi laten schminken.
Al met al een zeer geslaagde dag 
langs de Vuurlijn.

Lorena wint haar eerste 
klassieker bij de elite
Regio - Lorena Wiebes uit Mijdrecht 
reed zaterdag 17 september als sta-
giare mee bij de Swaboladies. De 
damesploeg waarbij zij volgend sei-
zoen een nieuwe stap in haar wiel-
ren ontwikkeling zal zetten. Rûnts-
je Tjûkemar, een klassieker over 120 
kilometer om het Tjeukemeer, gold 
dit jaar als de afsluiting van het wie-
lerseizoen voor het Elite-damespe-
loton. Een groot deel van de koers 
werd er een hoog tempo verreden, 
maar door de weersomstandighe-
den bleek wegkomen geen optie. 
Lorena Wiebes ging de sprint bij-
zonder vroeg aan en sloeg daarmee 
direct een gat. Minke Bakker (Res-
tore) kwam nog erg dichtbij, maar 
kwam uiteindelijk een wiellengte te 
kort voor de winst. Danique Braam 
(Jan van Arckel) werd derde. Zon-
dag 18 september heeft Lorena haar 
geweldige wegseizoen afgesloten 
met een derde plaats in Oosterhout. 
Volgende week rijdt ze alweer in het 
veld: Dordrecht staat in haar agen-
da.

Bronzen plak voor Jetze 
bij de wegwedstrijd
Na zijn gouden plak op de triatlon 
wist Jetze Plat uit Vrouwenakker 
bij de wegwedstrijd van het hand-
biken op donderdag 15 september 
nog een bronzen plak in de wacht te 
slepen bij de Paralympische spelen.
Tim de Vries uit Vinkeveen reed ook 
een zeer sterke wedstrijd en had 
ook zeker kans op een medaille, 
maar Tim kwam in de finale tegen 
een dranghek en kreeg hierdoor 
een lekke band. 

Fietstocht voor onze sponsors
Om relaties met hoofdsponsors van 
UWTC nog verder te verbeteren or-
ganiseerde UWTC Wielrennen op 16 
september een sponsorfietstocht. 
Hieraan werd meegedaan door de 
Rabobank Schiphol en omstreken 
en Rabobank Rijn en Veenstromen. 
De tocht begon met een presentatie 
van de verhuisplannen van UWTC 
waardoor de hele vereniging weer 
bij elkaar komt op sportpark Rand-
hoorn. En vervolgens werd, via de 
Waver, koers gezet naar de Pavil-
joentoren de Grote Sniep midden in 
het Groene Hart. Daar werd gepau-
zeerd met de bekende versnaperin-
gen (koffie en appelgebak) en ver-
volgens werd er wederom via een 
mooie route de weg naar Uithoorn 
gereden. Op een “Chique” terras 
langs de Amstel overhandigde Lo-
rena Wiebes, de Nederlands kam-
pioene bij de junioren die de tocht 
had meegefietst, een ingelijst NK-
shirt met actiefoto’s aan de beide 
Rabobanken. 

Interclub jeugdwedstrijd 
bij HRTC Hoorn
Zondag 18 september deden 6 
UWTC jeugdleden mee aan de in-
terclub bij HRTC Hoorn. Bij cate-
gorie 1-2 wist Siem van Smooren-
burg er een tweede plaats uit te 
slepen. En bij cat 4 werd Mike 3e, 
Lars 9e, Teun 17e en Julia 18e. Bij de 
oudste groep reed Benjamin Wes-
sels naar de 7e plaats.

Noordelijke wielercompetitie
Duuk vd Haagen (cat 4) is zaterdag 
3e geworden in de finale wedstrijd 
van de noordelijke wielercompetitie 
bij LWV de Friesche Leeuw te Leeu-
warden. Het was een zware koers, 
waarbij cat.4 ongeveer 30 sec na cat. 
5 starten. In de eerste ronde hadden 
3 renners (waaronder Duuk) cate-
gorie 5 al bij gehaald. Deze 3 ren-
ners van cat. 4 maakte de dienst uit 
door goed samen te werken en kei-
hard op kop te rijden. Duuk verzet-
te weer veel werk en probeerde di-
verse malen weg te komen. He-
laas werd hij op het klimmetje in de 
bocht wat gehinderd waardoor er 2 
weg reden en Duuk de aansluiting 
verloor. Vol op kop rijdend van het 

cat. 5 peloton is hij toch mooi 3e ge-
worden. Duuk had de bel niet eens 
gehoord en hierdoor zelfs nog een 
ronde extra gereden. 
 
Guus Zantingh wint op 
de Nedereindseberg 
Het afgelopen weekend hebben de 
veteranen 60+ en 68+ van de UWTC 
Leen Blom, Ben de Bruin, Piet Re-
wijk, John Tromp en Guus Zan-
tingh weer volop gekoerst. Zaterdag 
17 september stonden de renners 
in Rotterdam aan de start. Na het 
startschot bij de 68+ ondernamen 
er diverse renners o.a. Guus Zan-
tingh een poging om uit het pelo-
ton te ontsnappen maar men kreeg 
niet de ruimte. Met nog 4 ronden te 
gaan sprong John Martin weg hij 
nam een kleine voorsprong direct 
achter hem volgde een groep van 
5 renners met daarbij Leen Blom. 
In de laatste ronden wist Peter de 
Jong uit Hilversum aansluiting te 
krijgen bij de koploper en in dezelf-
de ronde sloot Guus Zantingh nog 
aan bij de 4 achtervolgers. De wed-
strijd werd gewonnen door Peter de 
Jong uit Hilversum voor John Mar-
tin uit Hoek van Holland. Guus Zan-
tingh spurtte zich naar een 3eplek 
en Leen Blom finishte als 6e. Bij de 
60+ ontstond er al na 5 ronden een 
kopgroep van 3 renners hierbij sloot 
de Kampioen van Nederland Wil-
lem Hus een ronde later aan en de-
ze kopgroep onder aanvoering van 
Arie Blomberg nam een ruime voor-
sprong op het peloton. De wedstrijd 
werd gewonnen door Arie Blomberg 
uit Keldichem voor Martin Pruijsers 
uit Pijnacker. John Tromp eindigde 
als 6e, Piet Rewijk als 10e en Ben de 
Bruin kwam als 13e over de streep.
Zondag 18 september waren de 
renners naar Nieuwegein getrok-
ken om daar te starten op de Ne-
dereindseberg. Vanaf het start-
schot bij de 68+ werd er volop ge-
koerst met als gevolg dat er na am-
per 3 ronden een kopgroep ont-
stond van 6 renners met daarbij 
Guus Zantingh. Zij werkten goed 
samen en bouwden een ruime voor-
sprong op en bleven buiten schot 
van het peloton. In de eindsprint 
was Guus Zantingh uit Mijdrecht 
duidelijk de sterkste van de 6 kop-
lopers en behaalde een mooie over-
winning. 2e werd Willem van Koets-
veld uit Zeist en 3e was Piet Grute-
ke uit Rotterdam. Leen Blom eindig-
de als 11e. Na het startschot bij de 
60+ ontstond er een kopgroep van 
14 renners met daarbij Piet Rewijk 
en John Tromp. Halverwege de wed-
strijd bestond de kopgroep nog uit 6 
renners met daarbij John Tromp. De 
wedstrijd werd gewonnen door Arie 
Blomberg uit Keldichem, 2e werd 
Bert Bakker uit Zaandam en 3e ein-
digde John Tromp uit Kudelstaart. 
Piet Rewijk finishte als 11e.

Belofte maakt schuld
Stijn Ruijter startte op zondag 18 
september in de ronde van Alphen 
aan de Rijn, met een oude afspraak; 
tijdens de Ronde van Uithoorn hielp 
Jason de Bruin uit Alphen, Stijn aan 
de overwinning in ruil voor de pre-
mies. In Alphen zouden ze de rollen 
omdraaien. Stijn pakte inderdaad 
diverse premies en moest tegen het 
eind van de wedstrijd vol aan de bak 
om de ontsnapte Amstelrenner En-
zo Leijnze terug te halen. Ronde na 
ronde was het een kat en muis spel 
en twee ronden voor het eind werd 
hij eindelijk ingerekend. Het peloton 
viel daarop stil waarna Jason kon 
ontsnappen en naar de overwinning 
kon rijden. Stijn had te veel gege-
ven en moest genoegen nemen met 
een zevende plaats. Het wegseizoen 
zit er voor UWTC wielren weer bij-
na op. Er komen nog wel een paar 
wegwedstrijden en ook het NCK, 
Nederlands Club Kampioenschap, 
in Dronten staat nog op het pro-
gramma op zaterdag 1 oktober.

brons voor Jetze Plat op 
wegwedstrijd handbikers
Regio - Handbiker Jetze Plat heeft 
zijn tweede medaille gewonnen op 
de Paralympische Spelen van Rio de 
Janeiro. Na het goud op de triatlon 
won Plat brons op de wegwedstrijd 
van de handbikers (H5). Johan Ree-
kers werd vijfde en Tim de Vries ne-
gende. De handbikers moesten zes-
tig kilometer afleggen op het cir-
cuit langs de kustlijn van Pontal in 
Rio. Tim de Vries was bij een vroe-
ge vlucht betrokken, maar die eerste 
poging strandde. In de tweede ron-
de geraakte de Vinkevener wel al-
leen weg en halverwege liet hij bij 
de doorkomst een voorsprong van 
22 seconden klokken. “Dat was voor 
mij niet ongunstig, want ze kregen 
het maar moeilijk dicht”, zei Plat voor 
de camera van de NOS. Hij zag dat 
favoriet Alessandro Zanardi geen 
moeite deed om De Vries terug te 
halen, maar dat anderen wel vol aan 
de bak moesten. Bij het ingaan van 
de slotronde was het veld niette-
min weer bijeen om zich op te ma-
ken voor de eindsprint. “De laatste 
anderhalve kilometer ging zo ver-

schrikkelijk hard”, zei Plat. Op pak-
weg honderd meter van de finish 
doken de handbikers de erg scher-
pe laatste bocht (“een shitbocht”) in 
waarna Van Dyck, Zanardi en Plat 
het moesten uitvechten. “Van Dyck 
was al een stukje los en ik was al 
naar de kloten, wij alle drie wel, dus 
dat was geen sprint waar we met 
trots op terugkijken”, lachte de ge-
boren Amsterdammer.

Achter de Zuid-Afrikaan Ernst van 
Dyk en de zilveren oud Formule 
1-coureur Zanardi reed Plat naar 
brons en daar hield hij een dub-
bel gevoel aan over. “Ik reed na-
tuurlijk om te winnen. Maar giste-
ren wel een knauwtje gehad na-
tuurlijk waardoor je weet dat je er 
niet bovenuit steekt.” Met goud en 
brons op zak kon de in Vrouwenak-
ker woonachtige Plat wel leven. “Je 
hoopt op meer, maar je moet ook 
eerlijk zijn. Het ligt zo dicht bij el-
kaar bij het handbiken en ik heb ge-
daan wat ik kon, dus ik moet hier 
gewoon tevreden mee zijn.”

Uithoorn - Donderdag 15 septem-
ber werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 37 liefheb-
bers werd deelgenomen. De win-
naar werd deze avond Piet Luij-
ten met een totaal van 7112 punten 
na 4 gespeelde partijen. De tweede 
plaats was deze keer voor Riet de 
Beer met 6983 punten en als der-

krul de kruising te vinden! Na weer 
een doelpunt van David en een te-
gentreffer van UNO werd de rust 
bereikt met 4-1.
De tweede helft begon gezapig, ten-
slotte was de strijd al beslist. Eerst 
toen Mervin een solo inzette op 
de rand van het vijandelijke straf-
schopgebied, drie man passeerde 
en de bal beheerst in de rechter-
benedenhoek schoof, kon het pu-
bliek weer juichen. Vervolgens ver-
scheen technisch directeur Henny 
Snel ( naar het schijnt in beeld bij 
de KNVB !), wat de spelers een ex-
tra impuls gaf om aan te zetten voor 
een hogere productie. Een splijten-
de  pass van Michael werd vakkun-
dig afgerond door Tim. Normaal 
laatste man, liet Tim zich in de voor-
hoede zien en wist meteen te sco-
ren. Helaas kon zijn moeder (team-
moeder Sacha) dit niet zien, daar zij 
op dat moment de Dam tot Dam-
loop afwerkte. Teamvader Wouter 
glom voor twee langs de zijlijn. Toen 
was het de beurt aan Lucas van D. 
(zie foto). Afgelopen week nog ge-
veld door een lichte vorm van ma-
laria en daardoor startend op de 
bank, liet hij snel zien nog genoeg 
reserve-lucht in huis te hebben. 
Binnen twee  minuten maakte hij 
twee doelpunten, waarmee hij de 
eindstand op 8-1 bracht. Twee ge-
speeld, twee gewonnen!
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Ladderbridge op en neer 
bij De Legmeer
Uithoorn - Zoals verwacht kwam 
de corrigerende reactie in de twee-
de zitting. De verliezers van de eer-
ste profiteerden stevig van de nu 
mindere tegenstand en bij de eerste 
vijf treffen we dan ook geen A spe-
lers aan. Op eenzame hoogte ein-
digden Anton Berkelaar & Wil van 
der Meer met een score van maar 
liefst 66,23%, knap gedaan heren! 
Op twee Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord die uitkomend in de afde-
ling B 60,86% haalden.
De derde plek was alweer voor 
een C, ditmaal in de personen van 
Tini Geling & Jo Wevers die 58,55% 
scoorden.
Elisabeth van den Berg & Ineke Hil-
liard lieten er ook geen misverstand 
over bestaan en benutten de C start 
met een keurige vierde plaats van 
58,22%. Janny Streng- Korver & 
Francis Terra lanceerden zich met 
een B aanloop van 58,11% naar 
de beste vijf van de in totaal veer-
tig paren. De winnaars van de vo-
rige keer, Atie de Jong & Ria We-

zenberg, handhaafden zich nu uit-
komend in de A groep meer dan uit-
stekend als zesde met 58% precies. 
Op zeven kwamen Joop van Delft & 
Frans Kaandorp, als gerenommeer-
de A spelers door met 57,89% en 
ook Marijke & Ger van Praag maak-
ten met 57,57% als achtste indruk. 
Marja van Holst Pellekaan & Sandra 
Raadschelders vertoefden met hun 
55,15% als negende ook in de hoog-
ste regio en André van Herel & Co-
ra de Vroom konden zich met hun 
54,71% hier nog net bij aansluiten. 
Voor de overige dertig paren rest de 
herkansing op plaatselijke roem in 
de derde zitting.
Geen hoogtevrees en nieuws-
gierig geworden hoe dat voelt zo 
hoog op een ladder, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Party centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl of tele-
foon 0297 567458.

Slechte score van 
G-voetballers KDO
De Kwakel - Na een moeizame 
start van KDO G1 in de 1e compe-
titiewedstrijd tegen Schagen en een 
goed toernooi in Beverwijk, waarin 
alle wedstrijden en de penaltybo-
kaal werden gewonnen, moest za-
terdag aangetreden worden tegen 
Dindua. Het eerste kwartier ging de 
wedstrijd gelijk op maar KDO ver-
gat bij de omschakeling om mee te-
rug te komen. Dat resulteerde in 2 
snelle counterdoelpunten voor Din-
dua 0-2. Gelukkig deed KDO ook 
wat terug en Stijn scoorde in een 
goede aanval de aansluitingstref-
fer 1-2. In een hele slechte periode 
waarbij de verdediging van 3 spe-
lers telkens tegen 5 aanvallers van 
Dindua kwamen te staan werd de 
stand voor rust naar 1-4 getild. In 
de rust moest flink gewerkt worden 
aan de motivatie van de spelers van 
KDO. Het spel werd na rust een stuk 
beter en KDO liet bij vlagen zien dat 

Weekend vol Uithoornse 
successen op NK Kanopolo
Uithoorn - De kanopoloërs van Mi-
chiel de Ruyter hebben uitsteken-
de zaken gedaan op het Neder-

lands Kampioenschap. Tijdens het 
ontknopingsweekend in Helmond 
sleepten twee teams een promo-

tie in de wacht, pakten de dames-
ploegen ieder een podiumplek en 
werd de jeugd zelfs landskampi-
oen. MDR was dit jaar met 7 teams 
sterk vertegenwoordigd op het NK. 
In de jeugdklasse was MDR heer en 
meester: de jonge talenten wonnen 
iedere wedstrijd. Ook de twee da-
mesteams lieten van zich horen. In 

hun klasse pakten ze een knappe 
tweede en derde plek.
Het 2e klasse-team speelde vorig 
jaar nog een divisie lager -waar het 
seniorenteam dit jaar debuteerde op 
een mooie 6e plek- maar de opko-
mende talenten bleken intussen zo 
hard te zijn doorgegroeid dat ze al-
le nieuwe tegenstanders het nakij-
ken gaven. Volgend jaar mogen ze 
daardoor al meedoen in de 1e klas-
se. MDR 3 zal daar dan niet meer te 
vinden zijn, want zij wonnen na ver-
lenging hun bloedstollende promo-
tie-degradatie-wedstrijd, waardoor 
ze komend seizoen in de hoofdklas-
se met de top van Nederland mee-
doen. In die klasse stond het eer-
ste team met een nieuwe forma-
tie aanvankelijk nog verrassend op 
koers voor een podiumplek, maar 
helaas vielen ze daar in het laatste 
weekend toch net buiten. Een klein 
MDR-tintje zat  er wel nog aan het 
podium, want voor het ongeslagen 
Odysseus kwamen dit jaar Bryce 
Hollman en Remko van Vliet uit, die 
zo met hun team voor het eerst de 
landstitel in de wacht sleepten.

Gelijk spel voor Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels 2 is op 
bezoek gegaan bij SDO in Bus-
sum. Legmeervogels heeft uit de 
twee voorgaande duels nog geen 
punt weten te halen en wilde daar 
in het duel tegen SDO verandering 
in brengen. het is legmeervogels 
2gelukt om in Bussum tegen SDO 
een punt uit het vuur te slepen. had 
meer ingezeten maar toch 1 punt 
in een uitwedstrijd is een goed re-
sultaat. het is Kenneth van der Nolk 
van Gogh die na een vrije trap geno-
men door Tim Correia weet te score 

voor Legmeervogels. door deze tref-
fer is de al in de 2e minuut opge-
lopen achterstand weggewerkt. in 
de 2e helft is het Legmeervogels dat 
de meeste aansprak mag maken op 
een tweede treffer.
Het zit dan even niet mee voor Leg-
meervogels en met kunst en vlieg-
werk weet SDO een treffer van Leg-
meervogels te voorkomen. Leg-
meervogels geeft niets weg. op de-
ze manier eindigt het duel SDO 2 – 
Legmeervogels 2 in een gelijkspel 
1-1. 

Tafeltennis voor 60 plussers
Uithoorn - Bewegen en u reactie 
snelheid verbeteren in een sportieve 
omgeving dan bent u welkom bij de 
tafeltennis vereniging de MEPPERS.
Tafeltennis is een sport die zich uit-
stekend leent voor het verbeteren 
van u conditie en reactie snelheid. 
Tafeltennis vereniging de Meppers 
nodigt u uit om in de maanden sep-
tember en oktober gratis kennis te 
maken met het senioren tafeltennis.
Onze doelgroep is gericht op 60 
plussers zowel dames en heren. Wij 
spelen op elke dinsdag middag van 
15.30 uur tot 17.30 met een (kor-
te koffie stop). Waar: In de Gymzaal 
van scholen gemeenschap aan de 

Eendracht 4 te Uithoorn. De Mep-
pers is een tafeltennisclub met een 
staat van dienst van ruim 30 jaar. 
Met een leden bestand van 16 ac-
tieve spelers. Variërende in de leef-
tijd van 60 tot 80 jaar. Ons doel is 
sportief gezellig geen wedstrijden of 
toernooien. Wij spelen meestal dub-
bel, gemengd dames en of heren. 
Wedstrijd ervaring is mooi mee ge-
nomen maar geen must. Een klein 
beetje ervaring op gedaan op cam-
ping of school is al voldoende. Heeft 
u interesse kom even buurten. Zie 
ook onze web side www.vdo-se.nl. 
Of bel voor nadere informatie 0297-
567873 na 16.00 uur

Klassewerk scholierenveld-
loop bij AKU
Uithoorn - Woensdag 5 oktober or-
ganiseert AKU weer de scholieren-
veldloop. Een jaarlijks terugkerend 
groot loopevenement voor alle ba-
sisscholen en scholen voor voortge-
zet onderwijs in Uithoorn/De Kwa-
kel en deels de Ronde Venen/Am-
stelveen. De scholierenveldloop 
wordt ook dit jaar weer ondersteund 
door Klassewerk interieurbouw en 
dat betekent dat alle kinderen die 
deelnemen met een prachtige her-
innering naar huis gaan. 
Alle scholen zijn aan het begin van 
het nieuwe schooljaar benaderd met 
de vraag om de kinderen op te ge-
ven voor de veldloop en ook dit jaar 
is het enthousiasme bij veel scho-
len weer heel groot. Een aantal da-
gen voor de start hadden zich al 700 
scholieren aangemeld en dat stimu-
leert de organisatoren van AKU om 
te zorgen voor een interessant par-
cours en een goed verlopende or-
ganisatie. De weergoden waren ons 
vorig jaar erg slecht gezind, wij ho-
pen dat zij dit jaar op onze hand zijn.

Programma
In verband met het continu-rooster 
bij enkele basisscholen zal het eer-
ste startschot om 14.30u. klinken 
voor de kinderen van alle groepen 

3. Om het programma compact te 
houden, zullen bij de jongste groe-
pen jongens en meisjes gezamenlijk 
starten. Er wordt wel een aparte uit-
slag voor jongens en meisjes bijge-
houden. De laatste start voor de ou-
dere leerlingen van het voortgezet 
onderwijs zal rond 17.00u. plaatsvin-
den. De eerste drie aankomende per 
groep krijgen na afloop een medail-
le omgehangen.

‘Drink Water’
De organisatie What’s up/JOGG zal 
ook bij de schlierenveldloop weer 
aandacht geven aan het belang van 
water drinken. Frisdranken, waaron-
der ook sportdranken bevatten veel 
ongezonde suikers. Het drinken van 
water kan daarom niet genoeg on-
der de aandacht worden gebracht. 
Het JOGG, Jongeren Op Gezond 
Gewicht, is nu bijna twee jaar actief 
in de gemeente om jongeren en ou-
deren te stimuleren bij het sporten 
meer water te drinken. Tijdens de 
scholierenveldloop krijgen alle kin-
deren ook nu weer na afloop wa-
ter uitgereikt. AKU ontvangt woens-
dag 5 oktober graag alle lopers en 
belangstellende familieleden op de 
baan en zal zorgdragen voor een 
schitterende sportmiddag.

BMX WEST op zonnige 
thuisbaan in Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zondag vond 
alweer de 9e strijd om de BMX west 
competitie plaats ditmaal op de 
thuisbaan in Uithoorn. Een specia-
le dag want dit zou de laatste BMX 
west wedstrijd zijn op deze loca-
tie want volgend jaar zal er gere-
den worden op de nieuw aan te leg-
gen baan bij de Randhoorn. Veel rij-
ders van UWTC aan de start van-
daag want op de eigen baan rijdt je 
toch altijd een stukje beter dan op 
een andere baan en natuurlijk ook 
leuk om voor het thuispubliek je 
BMX kunsten te vertonen. In totaal 
65 races in de eigen en open klasse. 
Er werd keurig op tijd begon met de 
races het was duidelijk te merken 
iedereen had er heel veel zin in van-
daag! Van de jongste 6- tot de oude-
ren 40+ werd er een flinke strijd ge-
leverd om een plek in de halve finale 
of gelijk al een A-finale te veroveren, 
dit leverde bij de cruisers 40+ een 
felle strijd op tussen Miriam Soede 
en Willem van der Steegt waar dit-
maal toch de dame aan het langste 
eind trok en de A-finale mocht rij-
den...

Leeftijden
Bij de leeftijdsklasse 8-9 en 10-11 
moest er zelfs nog een kwartfinale 
bij de open klasse verreden worden. 
Tevens een herkansing bij de boys 
15-16. 8-9: Brad Jongkind werd 
keurig 1ste ook Jur de Beij reed 
voor wat hij waard was en werd 
2e voor Bas Kortekaas ging het 
net te snel hij werd 5e. 10-11: Alec 

van der Mast de hele dag al voor-
op te zien liet in de kwart zien dat 
hij heel graag een beker mee naar 
huis wou nemen vandaag en werd 
1ste, Mika Klijn werd 3e in de ande-
re kwart finales reden Jessy Soede 
en Rens Grömmel ook allebei naar 
de eerste plaats, Daan Corts keurig 
2e, Joel Rijneker kwam in de eer-
ste bocht ten val maar kon geluk-
kig zijn weg daarna wel vervolgen 
maar een plaats in de halve finale 
was hierdoor wel verkeken even-
eens voor Jordi Maijenburg hij werd 
5e. Bij de herkansing 15-16 reden 
de drie mannen (Jimmy van Woer-
kom, Jesse van Hattem en Jeffrey 
Koeleman) naar de 1ste, 2e en 4e 
plaats op naar de halve finale!

Halve finales
Halve finales; na een korte pauze 
kon er begonnen met de halve fi-
nales in de eigen en open klasse. 
Eerst de ½ finales in de eigen. 9-10: 
Brad Jongkind 3e, Bas Kortekaas 6e 
geen finale voor hem vandaag. 10-
11: eerst de beurt aan Jur de Be-
ij, goede start maar na de bocht 
glijdt Jur van zijn trapper en is een 
kans op een plaats bij de eerste 4 
verkeken, Mika Lang in de ande-
re halve finale wordt 2e.11-12 9 rij-
ders van UWTC in de beiden ½ fi-
nales; Alec van der Mast, Joël Rij-
neker en Daan Corts lukt het in de 
eerste; Jessy Soede, Rens Grömmel 
en Jordi Maijenburg in de ande-
re. Voor de overige (Jennifer Maer-
ten, Jasper van Diemen en Seth van 

Dijk) een B-finale vandaag. 12-13: 
alle 4 rijders in de eerste halve fi-
nale (Brian Worm, Max Kroon, Ri-
co van Saase en Sophie Kortekaas) 
het lukt jammer genoeg alleen Bri-
an om zich voor de A finale te plaat-
sen. 13-14: Jochem v.d. Wijngaard 
wordt 2e, Tonko Klein Gunnewiek 
was helaas ziek naar huis gegaan… 
en Max de Beij wordt ook 2e. 14: 
Izar van Vliet Garcia heel sterk van-
daag een keurige 1ste plaats, ook 
een plek in de A-finale voor Brian 
Boomkens de overige 2 rijders Jef-
frey Maerten en Jordy den Hartog 
rijden een B-finale vandaag. 15: Ke-
vin Boomkens en Maarten van der 
Mast een A finale vandaag en Jim-
my van Woerkom, Flip van Walra-
ven, Jesse van Hattem en Jeffrey 
Koeleman een B finale. 17: Arjan 
van Bodegraven vliegt over de baan 
vandaag en laat in zijn halve fina-
le zien dat hij echt bij eerste hoort 
en wordt mooi 1ste, ook Joey Nap 
en Thomas van de Wijngaard naar 
de A finale een B finale voor Mi-
chiel Jansen en Lars Wiebes. Open 
klasse ½: 8-9: een finale plek voor 
Jur de Beij, Brad Jongkind komt 
net tekort en wordt 6e; 10-11: Rens 
Grömmel 1ste, Jessy Soede 2e, Alec 
van der Mast 1ste en Daan Corts 3e 
voor Mika Klijn ging het echt te snel 
maar ja hij hoort ook tot de jongste 
leeftijdsklasse. 12-13: Brian Boom-
kens, Max de Beij en Thomas v.d. 
Wijngaard alledrie naar de finale!. 
14-15: Joey Nap, Maarten van der 
Mast, Kevin Boomkens en Izar van 
Vliet Garcia weten zicht te plaatsen 
voor de finale in de open klasse. 
Finales 
De zon scheen heerlijk over de 
baan, het publiek was helemaal op-
gewarmd voor de finales! Er werd 
begonnen met de cruisers 40+ deze 
finale moest opnieuw gestart wor-
den doordat een aantal rijders over 
het starthek waren gevallen bij de 

start. Eelco Schoenmakers 3e, Evert 
de Jong 6e, Wim Pieterse 7e en Mi-
riam Soede 8e; Cruisers 30-39: Eric 
Schoenmakers 2e; Cruisers 17-29: 
Wouter Plaisant reed keurig naar 
de 1ste plaats gevolgd door Mike 
Veenhof, Bas van Kuijk werd 5e en 
Sven Wiebes 7e. Tijd voor de aller-
kleinsten 6- Gino Soede wordt op 
zijn eigen baan mooi 2e voor zijn 
grootste concurrente Sara Mole-
naar. 7-8 daar rijdt Noud van Dijk 
naar een mooie 4e plaats, Sophie 
Mastenbroek wordt 6e en Mitch van 
der Steegt 8ste; 9-10 Brad Jong-
kind wordt 8ste; 10-11 Mika Lang 
rijdt voor wat hij waard is op zijn ei-
gen baan en wordt 3e; 11-12 een 
heel groen feestje wordt deze finale 
maar liefst 6 rijders van UWTC aan 
de start hierin heeft Jessy Soede de 
beste papieren en wordt 1ste met 
in zijn kielzog Rens Grömmel, Daan 
Corts 3e, Joël Rijneker 5e, Jordi Ma-
ijenburg 6e en Alec van der Mast 7e; 
12-13 Brian Worm 3e; 13-14 Max de 
Beij liet zien dat hij erg sterk is en 
reed naar een mooie verdiende 1ste 
plaats, Jochem v.d. Wijngaard werd 
5e; 14: Izar van Vliet Garcia gaat el-
ke weer steeds sterker rijden en op 
zijn thuisbaan helemaal een welver-
diende 1ste plaats voor hem, Bri-
an Boomkens werd 4e; 15-16: Ke-
vin Boomkens wordt 5e en Maarten 
van der M ast valt in de eerste bocht 
en wordt daar 8e heel jammer want 
er had zeker meer in gezeten. La-
dies: Priscilla van der Meer 4e; 17+: 
daar rijdt Joey Nap een erg ster-
ke finale wordt 2e heel knap want 
hij de jongste rijder van de finale-
rijders, Arjan van Bodegraven 3e en 
Thomas v.d. Wijngaard 5e. De vol-
gende rijders van UWTC gingen nog 
met een mooie beker naar huis: 8-9 
Jur de Beij 2e; 10-11: Jessy Soede 
1ste en Alec van der Mast 3e; 14-
15: Joey Nap 1ste en 16+: Arjan van 
Bodegraven 2e. 

KDO vergeet winst te 
pakken in matige derby
De Kwakel - Zonnige omstandig-
heden en deze op papier interes-
sante streekderby zorgen voor veel 
supporters op het sportpark aan de 
Vuurlijn. Door vakanties en blessu-
res begint Raymond de Jong met 
een zeer jeugdig elftal. Aanvoerder 
Timo Kas is de oudste speler met 26 
jaar. Mathijs van Rijn en Joris Kor-
tenhorst beginnen op de bank om-
dat ze niet 100% fit zijn. Blessu-
res aan de rug en lies gooien roet 
in het eten. Op de rechterflank zijn 
er ook enkele wisselingen in de op-
stelling. Menno Lingeman begint 
op rechtsback, Dennis Pappot op 
het middenveld en de jonge Mika 
van der Weijden maakt zijn basisde-
buut als rechtsbuiten. De eerste vijf 
minuten zijn voor FC Aalsmeer. De 
ploeg van Marco Bragonje, voorma-
lig Roda 23 trainer, zet KDO vroeg 
vast waardoor het opbouwen stroef 
gaat. Toch komt KDO in de 14e mi-
nuut op voorsprong. Na een vrije 
trap van Jim Klijn komt de bal bij 
Dennis Pappot. Dennis schiet de bal 
vervolgens beheerst kruiselings in 
de linkerbovenhoek. Grote vreugde 
bij het publiek en een mooie opste-
ker voor de jonge aanvaller. Na dit 
eerste kwartier gaat het spel beide 
kanten op. Enkele gevaarlijke situa-
ties voor het doel van Tim van Die-
men leveren echter niets op voor FC 
Aalsmeer. De voorhoede van KDO 
verzet veel werk en zet de verde-
diging van FC Aalsmeer vroeg on-
der druk, waardoor ook zij niet aan 
degelijk opbouwen toekomen. Vlak 
voor rust een korte corner van Jim 
Klijn. De bal komt bij Joeri Stange 
terecht, helaas schiet hij met een 
harde pegel op de lat. In de rebound 
levert het niks op voor KDO.
Kansen
In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld, KDO kan niet uitlopen en 

FC Aalsmeer creëert geen grote 
kansen. Verder zijn er weinig noe-
menswaardige momenten, de der-
by lijkt dood te gaan bloeden. Ray-
mond de Jong brengt in de 52e mi-
nuut Mathijs van Rijn in om zo de 
2-0 te forceren en wat meer power 
voor het Aalsmeerse doel te krijgen. 
Maar ook Mathijs krijgt weinig kans 
om zijn eerste doelpunt van het sei-
zoen te maken. Het slotoffensief van 
Aalsmeer begint zo rond de 80e mi-
nuut. Maar het is KDO dat nog een 
grote kans krijgt. In de 83e minuut 
legt Jim Klijn na weer een gevaar-
lijke korte corner de bal bekwaam 
bij de tweede paal. Daar staat Joe-
ri Stange helemaal vrij, helaas schiet 
de aanvaller voorlangs. De wedstrijd 
lijkt beslist, maar niets is minder 
waar. In de 94e minuut gaat Dami-
an Veldman op avontuur, de verde-
diging van KDO vergeet in te grij-
pen, waardoor hij ongehinderd kan 
uithalen en met een laag schot als-
nog de 1-1 kan aantekenen. 
Domper
Een zware domper voor KDO. Kij-
kend naar het spelbeeld over de ge-
hele wedstrijd was een overwinning 
terecht geweest. We vergaten echter 
de wedstrijd in een vroeg stadium te 
beslissen. Twee doelpunten scoren 
in drie wedstrijden past niet bij onze 
spelopvatting. Iedere wedstrijd wor-
den veel kansen gecreëerd, maar de 
kansen worden nog weinig verzil-
verd. Met dit gelijkspel is KDO wel 
van de laatste plek af. Deze positie 
wordt nu alleen nog door MMO in-
genomen. Volgende week staat de 
uitwedstrijd tegen ASC uit Oegst-
geest op het programma. Deze 
ploeg heeft tot nu toe vier punten 
behaald. Bij winst kan KDO afstand 
nemen van de onderste plekken en 
omhoog kijken naar de plek waar de 
ploeg hoort te staan. 

het ook in de 2e klasse mee kan ko-
men. Daan en Omar schoten KDO 
weer in de wedstrijd 3-4. De kansen 
op de gelijkmaker kwamen er wel 
maar werden niet benut. Dat deed 
Dindua wel en bepaalde hiermee de 
eindstand op KDO G1-Dindua G1 
3-5. Lag nu aan het weer zaterdag? 
Beide teams speelden rond het mid-
daguur en de zon brak net door op 
het KDOterrein. Het was wel warm 
maar lekker voetbalweer. KDO JG1 
speelde tegen kHFC JG1 die zich 
hadden versterkt deze transferpe-
riode met een aantal goed voetbal-
lers. KDO JG1 kwam er niet aan te 
pas in de 1e helft. Daarnaast is de 
keeper van kHFC altijd moeilijk te 
passeren. Dus de spaarzame kan-
sen gingen er niet in. kHFC deed het 
beter en stond met de rust verdiend 
voor met 0-4. KDO wisselde de kee-
per in de rust en ging beter voetbal-
len. Er ontstond een soort van even-
wicht tussen beide teams. Veel du-
els op het middenveld en maar wei-
nig doelpogingen. De spaarzame 
acties voor het doel van beide teams 
werden door de keepers onschade-
lijk gemaakt. Een pluim voor keeper 
Kelly, ze zorgde er voor dat de rust-
stand tevens eindstand werd. KDO 
JG1-kHFC JG1 0-4

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Uithoorn - Het jaarlijkse schoolfeest dat de start 
van het schooljaar inluidt op obs Toermalijn 
stond dit jaar in het teken van de Olympische 
spelen. Onder leiding van ‘chefs  de mission’ juf 
Anouk en meester Ton werden vrijdagmiddag 
16 september voor de sporters allerlei uitda-
gende activiteiten neergezet door leerkrachten 
en ouders. Om klokslag vier uur ging het feest 
van start. Degene met een vaste hand konden 
boogschieten en ringgooien. Voor de Daphne 
Schippers onder de kinderen was er een atletiek-
baan met extra hindernissen. De stormbaan was 
een uitdaging voor groot en klein. De olympische 
zwemmers konden hun hart ophalen door te 

Basisschool de Toermalĳ n start nieuwe schooljaar met groot feest:

zwemmen met een krokodil; het was wel zaak om 
de krokodil voor te blijven! Het schminken was 
erg in trek en er stond, zoals ieder jaar, de hele 
middag een lange rij wachtenden. Gedurende 
de middag waren er twee loterijen, een voor de 
kinderen en een voor volwassenen waar mooie 
prijzen te winnen waren. Voor de inwendige mens 
was ook gezorgd, men kon consumptiekaarten 
kopen waarmee onder andere hamburgers, fris 
e.d. te verkrijgen waren. De leerlingen van Toer-
malijn kregen ieder een deelnemerskaart die ze 
konden laten aftekenen bij de activiteiten. Een 
ding stond gelukkig al vast: iedereen mocht tot 
het eind deelnemen, van een “losersvlucht” zou 

geen sprake zijn. Nieuw dit jaar was de Toerma-
markt, waar van iedere leerling een zelf gemaakt 
kunstwerk voor een klein bedrag gekocht kon 
worden. Van de opbrengst van het feest worden 
door de ouderraad nieuwe sporttenues aange-
schaft. 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. 

T O E R M A LY M P I C S
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