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nu echt van start
Uithoorn - De werkzaamheden aan
de Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan, onderdeel van de ‘hoofdontsluiting Oude Dorp’, gaan nu
echt van start.

WIJ ZIJN ZoNdag
29 septeMber opeN

NAJAAR 2013

De plannen daartoe zijn door de
gemeente bekendgemaakt. Tijdens een inloopavond over dit onderwerp, donderdag 19 september,
konden belangstellende bewoners
van het Oude Dorp er ook kennis
van nemen via uitleg van projectleider Jack de Jong bij de gemeente Uithoorn en Albert-Jan Snethlage
van Fugro Divisie Geotechniek. De
slappe (veen)grond onder het Tha-

merlint, de middensloot en sommige niet onderheide woningen zijn
aanleiding tot het nemen van bijzondere maatregelen bij de (her)
aanleg van beide lanen. “De grondwaterstand wordt bewaakt door
peilbuizen in de grond aan te brengen. Bovendien moeten er voorzieningen in de ondergrond komen om
de door langsrijdend verkeer veroorzaakte trillingen op te vangen
zodat die niet tot schade aan de woningen leiden. Een aantal woningen
is daartoe bouwkundig opgenomen
en ingemeten”, laat Albert-Jan Snethlage weten. Dat alles zal de nodige nauwkeurigheid vergen en rela-

tief veel werk met zich meebrengen.
Bijzondere aandacht is er ook nodig
bij het uitgraven van de grond bij
de onderdoorgang van de busbaan.
Daar is men al enkele weken bezig
(fase 1). Er moeten onder andere
een brede buis voor de waterzuivering en enkele andere kabels en leidingen omgelegd worden. Als alles
goed gaat volgt de constructie van
een betonnen bak in het uitgegraven deel waarin later de weg wordt
aangelegd. Dat vergt niet alleen een
goede kennis van zaken en vaardigheden, maar ook de nodige tijd.
(Vervolg elders in de krant)

ISUZU Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Uithoorn - Op woensdag 18 september om vier uur in de nacht
zijn twee inbrekers betrapt door
de bewoner van een woning aan
het Herman Gorterhof. De twee
jongens hadden zich toegang tot
de woning verschaft via een bovenraampje aan de achterzijde.
Diverse kasten en lades zijn open
gemaakt. Op het moment dat de
dieven in de gang liepen, is de be-

0297-581698

Thamen overhandigt opbrengst
werkdaggeld aan VUmc Kinderstad
Uithoorn - De werkdag, die jaarlijks
op scholengemeenschap Thamen
wordt gehouden, heeft een bedrag
opgeleverd van maar liefst 9856,18
euro. Leerlingen hebben één dag in
juni gewerkt voor een goed doel en
dit jaar kwam de opbrengst volledig
ten goede aan VUmc Kinderstad te
Amsterdam. Op woensdagmiddag
18 september jl. hebben vijf leerlingen van Thamen deze cheque overhandigd aan VUmc kinderstad.
De cheque is overhandigd door de
leerlingen die het grootste aandeel
hebben geleverd. De volgende leer-

ADVERTEREN?
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INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
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Uithoorn - Deze week komt het
vijfde klimaatrapport van het IPCC
uit. Ongetwijfeld verschillen de meningen weer zeer tussen de deskundigen en zullen de gemoederen hoog oplopen. Kunnen we de
schaatsen definitief aan de wilgen
hangen of komen ze de komende
winters toch uit het vet? De diverse en soms verrassende scenario’s
worden onder andere behandeld in
de cursus sterrenkunde welke vanaf 1 oktober door CREA gehouden
wordt in het fort aan de Drecht te
Uithoorn. Docent Maarten Bregge-

man smeedt op 5 dinsdagavonden
van 20.00 tot 22.00 uur een uurtje powerpoint aan een uurtje DVD
over het onderwerp van de avond,
dat u op het puntje van de stoel zal
brengen! Voorkennis is niet nodig,
belangstelling voor wat er boven
onze hoofden gebeurt is voldoende. Op heldere avonden natuurlijk
gewoon live sterren kijken en ontdek dan zelf dat het toch anders is
dan van een video. Voor inlichtingen: www.crea-uithoorn.com of telefonisch (0297)561291 en mobiel
06-47849113.

Bewoner betrapt inbrekers

Geen krant
OntVanGen?

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Warmt de aarde nog
steeds op?

lingen mochten de cheque overhandigen: Suus van Leeuwen (2T2),
Ruby Berlips (2T3), Fabienne Leeseman (3T4), Jari Klaverstijn (3Ke1)
en Danny van der Voort (4Ke1). De
cheque werd namens VUmc Kinderstad in ontvangst genomen door
de stadhouder (zo heet de wethouder in VUmc Kinderstad) Marijke Peer. Zij gaf aan dat het VUmc
erg verguld was met deze donatie
die door de zelfwerkzaamheid van
de leerlingen tot stand is gekomen.
Leerlingen hebben op die werkdag
allerlei klusjes gedaan. Met de opbrengst kan VUmc Kinderstad haar

activiteiten uitbreiden. VUmc Kinderstad is een speelstad van twee
verdiepingen bovenop het VU medisch centrum, pal naast de nieuwe kinderkliniek en is mogelijk gemaakt door het Ronald McDonald
Kinderfonds. In Kinderstad kunnen zieke kinderen spelen en zich
ontspannen; even vergeten dat ze
ziek zijn. Dit bevordert hun herstel.
VUmc Kinderstad helpt daarbij en
laat kinderen vooral even kind zijn.
Kinderstad is niet alleen voor zieke kinderen. Ook de ouders, broertjes en zusjes kunnen er voor enkele uren verblijven.

woner wakker geworden. Toen hij
poolshoogte ging nemen, zag hij
de twee jongens wegrennen. Via
de achterdeur zijn ze weggehold.
Een van hen heeft hierbij zijn
schoen verloren. Door de politie
is een buurtonderzoek gehouden,
maar de twee zijn niet gevonden.
Het betreft twee jongens, beiden
hebben opgeknipt haar. Een van
hen droeg een donker donsjack.

Bromfietsdieven aangehouden
Uithoorn - Op woensdag 18
september om acht uur in de
avond zijn twee bromfietsdieven
aangehouden. Door een getuige
werd gezien dat de jongens van
15 en 13 jaar uit Uithoorn er vandoor gingen met een in de Johan
van Oldenbarneveldtlaan neergezette brommer. Naar aanleiding van het gegeven signale-

ment kon de politie de jongens
in de kraag vatten. De 13-jarige
heeft op de bromfiets gereden en
is aangehouden wegens diefstal.
De 15-jarige bood bij de aanhouding nogal veel verzet en heeft
hiervoor een proces-verbaal gekregen. De volgende dag zijn de
jongens opgehaald door hun ouders.

Winkeldievegge in kraag gevat
Uithoorn - Op maandag 23 september even voor elf uur in de
ochtend is een winkeldief op heterdaad betrapt in een zaak op
het Zijdelwaardplein. Door personeel werd gezien dat een 17-ja-

rige Uithoornse er vandoor wilde
gaan met enkele producten zonder hiervoor te betalen. De jongedame is overgedragen aan de
politie. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Jubilarissen bij EHBOvereniging De Kwakel
De Kwakel - Tijdens de ledenvergadering van EHBO-vereniging St.
Vincentius zijn een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Gerrie
Laan is al ruim 40! jaar actief lid van
de vereniging. Dorine en Richard
van Zanten zijn dit beiden al ruim
25 jaar! Richard was deze avond helaas afwezig, maar Gerrie en Dorine konden voor deze verdienste
een speldje en een mooie bos bloemen in ontvangst nemen. De ver-

eniging dankt Gerrie, Dorine en Richard voor hun inzet en enthousiasme, en hoopt dat ze nog lang lid zullen blijven. Ook lid worden? 14 (niet
21!) oktober start een nieuwe cursus; 14 maandagavonden van 20.00
tot 22.00 uur in de kantine van KDO.
Bel of mail voor meer informatie: mariska.ehbodekwakel@gmail.
com, EHBO.st.Vincentius@hotmail.
com of 0652333445-Mariska v.d.
Veer.
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Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en ofﬁciële
feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Wegwerkzaamheden
Amsterdamseweg
De werkzaamheden aan de Amsterdamseweg zijn in volle gang en zullen voor het eind van het jaar klaar
zijn. Hieronder geven wij u een samenvatting van de actuele werkzaamheden. Kijk voor uitgebreide informatie over de werkzaamheden,
afsluitingen en omleidingsroutes op
de projectpagina Amsterdamseweg
op www.uithoorn.nl of volg ons via
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn.

Werkzaamheden kruising
Wiegerbruinlaan

De nieuwe rotonde op de kruising
Amsterdamseweg-Wiegerbruinlaan
is eind september klaar en kan dan
direct gebruikt worden.

Werkzaamheden kruising
Molenlaan

Als de rotonde op de Wiegerbruinlaan klaar is, beginnen wij met de
werkzaamheden bij de kruising Molenlaan. De weg wordt gedeeltelijk
afgesloten en is alleen eenrichtings-

verkeer mogelijk. De werkzaamheden aan de kruising Molenlaan duren
tot eind november.

Werkzaamheden wegvakken
tussen de kruisingen

Tussen de diverse kruisingen wordt
een middenberm gemaakt. Zo’n middenberm is ook aangelegd op het
wegvak tussen de kruisingen Joh.
Enschedeweg en de Ondernemingsweg. Om deze werkzaamheden te
kunnen doen wordt per weggedeelte
een weghelft afgesloten voor het verkeer. Omleidingsroutes worden met
verkeersborden aangegeven.

Werkzaamheden
Amsterdamseweg –
Petrus Steenkampweg

De werkzaamheden aan de onderdoorgang busbaan en de aansluitende kruising met de Petrus Steenkampweg zijn eind dit jaar klaar. Tot
die tijd blijft de kruising nog steeds afgesloten.

Het asfalt van de N521 tussen de gemeenten Amstelveen en Uithoorn is
van onvoldoende kwaliteit en wordt
voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
Het huidige ﬁetspad naast de N521
wordt herstraat.

Afsluiting

De werkzaamheden kunnen voor u
als inwoner van gemeente Uithoorn
van invloed zijn.

W

S

De N521 Zijdelweg wordt over de gehele breedte afgesloten voor het verkeer om de werkzaamheden snel
en veilig uit te kunnen voeren. De
werkzaamheden vinden plaats in de
avond en in de nacht. Gedurende de
werkzaamheden wordt het verkeer
omgeleid met borden. Kijk voor meer
informatie over de werkzaamheden
op www.uithoorn.nl of www.noordholland.nl

Twitter

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten? Volg dan provincie NoordHolland en gemeente Uithoorn op
twitter: www.twitter.com/ProvincieNH
www.twitter.com/gem_uithoorn

Uithoorn duurzamer
dan u denkt?
Uithoorn wil een duurzame gemeente zijn. Ondernemers, bewoners en
natuurlijk de gemeente zijn daarom
hard aan de slag om dat met elkaar
te bereiken. Zo heeft de gemeente
niet alleen elektrische auto’s, maar
sinds kort ook elektrische scooters;
werken we zoveel mogelijk met gereedschap dat wordt opgeladen via
zonne-energie; hebben we lantarenpalen van gerecycled materiaal met
LED verlichting en leggen we natuurlijke speelplekken aan zoals bij
de Groenrode Scheg en in Meerwijk
(download voor extra speelplezier
ook het polderboek of het boomboek,
via www.uithoorn.nl/nme).

Inwoners

De inwoners zie je steeds vaker kiezen voor zonnepanelen op hun daken. In Noord-Holland is via SamenZonneEnergie al twee keer de mogelijkheid geweest om via een groepsaankoop zonnepanelen aan te schaffen. Enkele Uithoornaars hebben
hiervan gebruik gemaakt.
Op 14 oktober 2013 is in Zaanstad opnieuw een kick off voor een
groepsaankoop. Bent u geïnteresseerd hou dan de website van SamenZonneEnergie in de gaten:
http://samenzonneenergie.
ichoosr.com/content/partner/
samenzonneenergie

Ondernemers

Ondernemers zijn samen met de gemeente in gesprek en op zoek naar
de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Op 2 september 2013 werd de

tweede bedrijvenbijeenkomst energie & duurzaamheid gehouden, georganiseerd door de gemeente Uithoorn. Op het programma stond de
lokale voorronde van de regionale
duurzaam MKB prijs en het leveren
van input op de visie op duurzaamheid voor Uithoornse ondernemers.

Van Zaal vertegenwoordiger
in de Regio

De lokale jury, wethouder Ria Zijlstra,
voorzitter van de Stichting Uithoorn
in Bedrijf Jelle Schmidt en vertegenwoordiger vanuit de regio-jury Ans
Ursum van Fair Business, hadden de
lastige taak om de winnaar te bepalen. Het werd een nek aan nek race
tussen Van Zaal en Jos van de Berg.
Uiteindelijk verzamelde Van Zaal de
meeste punten en ontving 1000 euro
als aanmoediging om duurzaamheid
verder te ontwikkelen binnen het bedrijf en naar de regio toe. Op 10 oktober staat Van Zaal in de regioﬁnale samen met 4 ondernemers van de
andere gemeenten Diemen, OuderAmstel, Amstelveen en Aalsmeer. U
kunt Van Zaal steunen door uw stem
uit te brengen via www.mvoprijs.nl.
Dat kan nog tot 9 oktober a.s.

Wilt u een bijdrage leveren?

Helemaal goed natuurlijk. Misschien
wilt u deelnemen in de denktank van
Wethouder Ria Zijlstra? Maar wij komen ook graag met u in contact als u
een goed idee wilt delen of gewoon
op de hoogte wilt blijven van nieuwe
ontwikkelingen. Meer informatie kunt
u vinden via www.uithoorn.nl

Niet schuiven maar draaien

Toegangsdeur gemeentehuis wordt
vervangen door een draaideur
Van 20 september tot en met 20 oktober wordt de huidige toegangsdeur van het gemeentehuis aan de
Laan van Meerwijk 16, vervangen
door een draaideur. De verbouwing
wordt gedaan om klimaat- en arbotechnische redenen. Tijdens de verbouwing wordt de ingang van het gemeentehuis tijdelijk verplaatst (doorlopen richting het Zijdelmeer) zodat
u geen last heeft van de werkzaamheden.

U

Provincie Noord-Holland gaat in oktober 2013 beginnen met grote onderhoudswerkzaamheden aan de
N521 Zijdelweg tussen de gemeente Amstelveen en de gemeente Uithoorn tot eind november 2013.

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

E

Groot onderhoud aan de N521
Zijdelweg

CO L O F O N

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

I

Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.
Er verandert niets aan de openingstijden van het gemeentehuis. Uiteraard kunt u ook online gebruik maken
van onze diensten. Kijk op www.uithoorn.nl voor onze openingstijden en
de digitale balie voor welke zaken u
niet naar het gemeentehuis hoeft. De
tijdelijke toegangsdeur voldoet aan
het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS).

N201, N196 en verkeerbesluiten
De omlegging van de N201 nadert
voltooiing. Iets waar Uithoorn al jaren
naar uitkijkt. De grote stroom doorgaand verkeer verdwijnt eindelijk uit
het dorpscentrum. Dat komt de leefbaarheid ten goede, maakt dat de
twee dorpshelften aan elkaar kunnen
worden gesmeed en verbetert de bereikbaarheid van Uithoorn.
Eind dit jaar wordt de nieuwe N201 in
gebruik genomen. Echter, de op- en
afritten bij de Zijdelweg zijn dan nog
niet klaar. Dat betekent dat de nieuwe verkeersroutes nog niet allemaal
gebruikt kunnen worden. Daarom is
voor Uithoorn de omlegging pas écht
klaar op het moment dat de op- en afritten gebruikt kunnen worden. Dat is
naar verwachting eind maart 2014.
Dat neemt niet weg dat de gemeente
gewoon doorwerkt aan alle noodzakelijke maatregelen. Zo is nog steeds
de planning dat de Amsterdamseweg
en nieuwe hoofdontsluiting (Thamerlaan en Prins Bernhardlaan) eind dit

jaar klaar zijn. Voor een aantal wegen
moeten nog verkeerbesluiten genomen worden waarop inspraak mogelijk is. Ook dat gebeurt nog dit jaar.
Nu de opening van de weg nadert,
neemt het aantal vragen over bereikbaarheid toe. Vragen over planning,
wat er met de N196 gaat gebeuren
maar ook over de nieuwe routes. Uit
de vragen blijkt dat mensen vaak niet
weten hoe het verkeer na de omlegging nu precies gaat rijden.

Informatiebijeenkomst
en inspraak

In oktober worden verschillende verkeersbesluiten ter inzage gelegd. Dat
wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Op diezelfde pagina geven wij meer informatie over de nieuwe verkeersstructuur en de planning.
Eind oktober organiseren we daarover een informatiebijeenkomst die
op de gemeentepagina wordt aangekondigd.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van

Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.

mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-

Vervolg op volgende blz.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

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

-

VERKEERSBESLUITEN

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

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk:
- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Contactpersoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111.
- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein,
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen

-

Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot en
met donderdag 26 september 2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297513111.
Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013.
Info: de heer van de Pol, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297 513111.
Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.
Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.
nl
Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met
17 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 2, 32, 34, 38 t/m 42, 46 t/m 50, 61 en 63 en Pastoor L.
Pullenlaan 12, 20 en 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen
van onderheide terrassen en Pastoor J. van Dijklaan 2, 32, 34, 38 t/m 42, 46
t/m 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van steigers.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade, Marktplein, Dorpsstraat, Amsteldijk-Noord, De Visserlaan,
Blomstraat en Amstelstraat, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van laagspanningskabels, het overzetten van huisaansluitingen en het
rooien van oude laaglaagspanningskabels. Ontvangen 13 september 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 56, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel. Ontvangen 19 september 2013.
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

Thamerdal
- Zijdelveld 66b, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de zijkant, het wijziging van de garagedeur in een vast kozijn aan de voorzijde
en het realiseren van een onderheid terras.

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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. Bezwaar: t/m 1 november 2013.

De Kwakel
- Achterweg 54, vergunning kabels en leidingen voor het plaatsen van een HD
gas huisaansluing. Bezwaar t/m 1 november 2013.
Dorpscentrum
- Thamerlaan-Prins Bernhardlaan (fase 4), vergunning kabels en leidingen voor
het wijzigen van gasleidingen. Bezwaar t/m 29 oktober 2013.
- Stationsstraat, vergunning kabels en leidingen voor reconstructie drinkwaterleiding. Bezwaar t/m 1 november 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, omgevingsvergunning voor het vervangen van rolbanen Winkelcentrum Amstelplein. Bezwaar: t/m 30 oktober 2013.
- Fermoor 8, vergunning aan de heer Buijs voor het plaatsen van een container
op de openbare weg van 7 t/m 25 oktober 2013. Bezwaar t/m 28 oktober 2013.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 7, vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Bella Donna voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 september 2016;
- voor het schenken van alcoholische dranken;
Bezwaar t/m 29 oktober 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Team Timmerman voor het organiseren van de toertocht “Tour de Poel voor het goede doel” op 29 september
2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Willem Klooslaan 56, omgevingsvergunning voor het vervangen van het bestaande gevelkozijn door een schuifpui in de voorgevel. Bezwaar: t/m 28 oktober 2013.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Publicaties personeelsbeleid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordeningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden. Het college van B&W heeft op 12 juni 2013 het volgende besluit genomen:
- Intrekken regeling inzet premiekorting ouderen

WWW.UITHOORN.NL

Van Kadernota naar begroting 2014
Goede samenwerking raad en college levert resultaat op
Vlak voor het zomerreces (4 juli 2013) heeft de raad de
Kadernota 2014 vastgesteld. In de Kadernota staan de
hoofdlijnen van beleid en de daarmee samenhangende
(ﬁnanciële) keuzes voor het komende jaar. Op 7 november
2013 bespreekt de raad de begroting 2014. De organisatie
bereidt die bespreking nu met de richtlijnen van de
kadernota in de hand voor. Wij vinden het belangrijk
dat u, als inwoner, tijdig bij dit proces betrokken bent.
Daarom geven wij op deze pagina een toelichting op
het proces en de voorgenomen maatregelen.
Waar gaat het om?

De landelijke overheid heeft bezuinigingen op het gemeentefonds doorgevoerd en de gemeente(n) moet
(en) het met minder geld doen. Daar
komt bovenop dat het Rijk taken
overdraagt aan de gemeente. Dus
ook Uithoorn moet met minder geld
straks meer gaan doen. Verder heeft
de economische tegenwind gezorgd
voor een ﬁks verlies in het resultaat
van onze bouwgrondexploitatie. Tot
slot vragen lokale ontwikkelingen om
extra investeringen, bijvoorbeeld op
het gebied van veiligheid. Alle ontwikkelingen moeten in de begroting opgevangen worden. Dat vergt keuzes:
hier wat meer, daar wat minder.

Voortouw

De gemeente Uithoorn moet zorgen dat haar ﬁnanciële huishouding
op orde is. Dat houdt in dat het gemeentelijke huishoudboekje (de begroting) over meerdere jaren geen
tekorten laat zien. In gemeenteland
spreken we van ‘financieel gezond
zijn’. Financieel gezond zijn is een
voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven opereren. Heel belangrijk
dus. Dit keer nam de raad het voortouw voor een andere aanpak van
het proces. Doel was een structureel
sluitende begroting, zeg maar een
kloppend huishoudboekje voor de
komende vier jaar (2013-2017). De

raad heeft het merendeel van de bezuinigingsvoorstellen opgesteld Het
college heeft alleen voorstellen gedaan met betrekking tot veiligheid en
de herverdeling van taken op het gebied van zorg, jeugd. Die voorstellen
zijn vervolgens in de vorm van amendementen op 4 juli 2013 door de raad
vastgesteld en opgenomen in de kadernota.

Succesvol

Die aanpak bleek succesvol. De raad
ging bij haar zoektocht naar geld
zorgvuldig te werk. Ze heeft alle posten onder de loep genomen. De raad
is er in geslaagd om sportverenigingen, bibliotheek en culturele organisaties niet te treffen. Dit is enerzijds
gelukt door alle werkterreinen kritisch
te bekijken, maar ook door onder andere te kiezen voor het verwerken
van de BTW in de tarieven van de
riool- en reinigingshefﬁng. Een heel
lastige beslissing omdat dit gaat over
de portemonnee van de burgers. De
inschatting is dat inwoners jaarlijks
ongeveer 30 euro per huishouden
meer moeten gaan betalen.

En verder...

In Uithoorn werken we met programma’s. Hieronder vindt u kort toegelicht in welk programma welke bezuiniging is doorgevoerd en – zo concreet mogelijk - wat dit betekent.

PROGRAMMA
BEREIKBAARHEID
We besteden minder geld aan het
uitvoeren van projecten van het
UVVP (Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan). Dat kan ertoe leiden dat
projecten uit dit programma niet of
later of met wijzigingen worden uitgevoerd. Dat laatste betekent bijvoorbeeld een keuze voor een sobere inrichting van de openbare
ruimte of weg.

PROGRAMMA
WONEN IN UITHOORN
Buurtbeheer anders vormgeven.
Er komt minder geld voor het organiseren van buurtbeheer en voor
de overlegvormen hiervan. De
medewerkers van de gemeente
zijn minder uren beschikbaar voor
buurtbeheer. De vertegenwoordigers van Buurtbeheer en de gemeente zijn met elkaar in gesprek
over een andere werkwijze. En
hoewel we nog geen eindresultaat
hebben, verwachten we een constructieve oplossing.
Het optimaliseren van gebieds/
bouwplannen. Hier is vooral de organisatie aan zet. Bij de actualisatie van de grondexploitatie, die de
raad in november vast moet stellen, komt een plan van aanpak om
de taakstelling te realiseren.
Openbare verlichting buitengebied. We besparen op de energiekosten door straatlantaarns in
dunbevolkte delen van Uithoorn
en in het buitengebied uit te zetten.
Er komen wel alternatieven, onder
meer ‘kattenogen’ en belijning.
Inrichting en kwaliteit van wegen.
We verlagen het niveau van het
onderhoud en besteden minder
geld aan het beheer van wegen en
bermen.
Sponsoring openbare ruimte. Het
onderhouden van de openbare
ruimte is kostbaar. Daarom proberen we geld te verdienen aan de
openbare ruimte, bijvoorbeeld door
het werven van sponsors. Er kunnen (reclame)borden van sponsors
in de buitenruimte geplaatst worden, bijvoorbeeld van de hovenier
die (gratis) voor de groenvoorziening op een rotonde zorgt.

PROGRAMMA
DUURZAAM UITHOORN
Er is minder geld beschikbaar voor
advies en uitvoering van projecten
van ‘Energiek op weg!’. Zo krijgen
scholen per 2014 geen lespakketten meer over energie, natuur en
duurzaamheid via de gemeente.
Wél behouden we het aanbod via
de werkgroep Natuur- en MilieuEducatie (NME) van de milieusamenwerking Amstelland-Meerlanden). Daarnaast is de duurzaamheidsadviseur van de gemeente
Uithoorn minder uren per week beschikbaar.
De kwaliteitsnorm zwerfvuil gaat
omhoog. Er komt iets meer geld
voor het voorkomen en opruimen
van zwerfvuil in Uithoorn en De
Kwakel.

PROGRAMMA
OPGROEIEN IN
UITHOORN
De gemeente zet in op een doorlopende zorgketen waarbij de ondersteuning aan kwetsbare inwoners op elkaar aansluit en dat
hulpverlening efficiënt en effectief samenwerkt. Hierbij staat de
zorg voor de kwetsbaren voorop.
Daarnaast biedt de gemeente ondersteuning door de zelfredzaamheid en de eigen kracht van buurtbewoners en jongeren zoveel mogelijk te stimuleren . De rol van de
gemeente is het bieden van een
springplank en te werken vanuit
wat men nog wél kan. Financieel
levert dit een structurele bezuiniging op het opbouwwerk en jongerenwerk.
Brede school coördinator: De
functie van brede school coördinator komt te vervallen. De combinatiefunctionarissen zijn inmiddels
in dienst bij Sportservice Noord
Holland en nemen de taken in hun
werkzaamheden mee onder begeleiding van Sportservice NoordHolland.

PROGRAMMA
FINANCIEEL GEZOND
De BTW nemen we vanaf 2014
mee in de afvalstoffen- en rioolhefﬁng. Burgers krijgen het door deze
maatregel ﬁnancieel moeilijker. De
belasting stijgt voor een gemiddeld

huishouden met €2,50 per maand
(= € 30 per jaar). Voor sommige
inwoners kan dit bedrag een probleem vormen. Zij kunnen een beroep doen op kwijtschelding.

PROGRAMMA
ECONOMIE EN
ONDERNEMEN
We stellen de bijdrage aan citymarketing bij en verlagen het beschikbare bedrag voor citymarketing in 2014 en 2015 met 10.000
euro per jaar.
Dit
betekent
minder geld voor de promotie van
Uithoorn. Daardoor kunnen burgers en ondernemers minder beroep doen op ﬁnanciële steun voor
het organiseren van evenementen
en activiteiten.

PROGRAMMA
MEEDOEN EN
MEEDENKEN
Het budget voor de re-integratieactiviteiten wordt met € 15.000
verlaagd. De werkwijze past de
organisatie aan en is erop gericht
inwoners die een beroep doen op
een uitkering direct en zo intensief
mogelijk te begeleiden naar werk.
De bezuinigingen mogen niet leiden tot een toename van het aantal mensen dat gebruik maakt van
een bijstandsuitkering.

PROGRAMMA
VEILIGHEID
De mogelijkheden voor activiteiten
rondom voorlichting over brandpreventie zoals ‘brandveilig leven’
zijn beperkt doordat er geen extra
geld beschikbaar is. Samen met
de brandweer werkt de gemeente
een plan van aanpak uit op basis
van de bestaande budgetten.
De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) gaan we minder in-

zetten. De organisatie werkt hiervoor een plan uit. Minder inzet van
de BOA kan leiden tot verloedering
in het openbaar gebied en minder
controle op overtredingen. Ook
kan vertraging optreden bij controle van vergunningen en kunnen
overtredingen later worden opgemerkt. Dit leidt mogelijk tot meer
klachten bij het bestuur en meer
handhavingsverzoeken en aansprakelijkheidstellingen.

PROGRAMMA
BESTUUR, BESTUURSONDERSTEUNING EN
DIENSTVERLENING
De gemeente Uithoorn heeft samen met diverse andere gemeenten een aantal gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn onder andere samenwerkingsverbanden op
het gebeid van openbare gezondheidszorg en veiligheid. Samen
met de partners onderzoeken we
de mogelijkheden om binnen deze samenwerkingsverbanden bezuinigingen te realiseren.

Gemeentelijke organisatie

Niet alleen in de programma’s is
scherp gekeken naar het geld. Ook
binnen de eigen organisatie moet
door nóg efficiënter werken een bezuiniging gerealiseerd worden. Vanaf 2014 levert de organisatie 200.000
euro in. In 2015 is dat 350.000 euro
tot 650.000 euro in 2017. In 2014 gebeurt deze besparing vooral door het
bevriezen van de uitgaven op inhuur
en efﬁciency. Daarna moet de bezuiniging komen uit de samenwerking
met de gemeenten Ouder-Amstel,
Diemen en Ronde Venen.

Reageren

Het pakket aan maatregelen treft niet
iedere inwoner op dezelfde manier .
Wél vinden we het belangrijk dat iedere Uithoornaar en Kwakelaar weet
wat er speelt. Vooral omdat ook onze inwoners creatief zijn in het vinden
van oplossingen. Wilt u een idee delen of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de grifﬁe via mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch: 0297 513963.
Met vragen over het proces tot aan
de begroting, kunt u een mail sturen
naar gemeente@uithoorn.nl. In de
gemeentegids vindt u alle contactgegevens van het gemeentebestuur. Alle stukken zijn beschikbaar via www.
uithoorn.nl.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

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

Verleidelijk voordeel bij
Renault Nieuwendijk
Uithoorn - Profiteren van veel voordeel? Een weekendje weg cadeau
krijgen? Of kans maken op het
winnen van een droomprijs in de
Staatsloterij? Bezoek dan snel één
van de filialen van Nieuwendijk. Tot
en met 29 september is het Salon de
Promotion! Voor diegenen die een
Renault met 14% bijtelling willen
rijden is dit hét moment. De belastingwetgeving verandert per 1 januari 2014 en vele modellen zullen dan
in de 20% bijtellingscategorie vallen.
Profiteer daarom alléén in 2013 nog
van 14% bijtelling op de Renault Clio
Hatchback benzine en Renault Mégane diesel. De Renault Clio Hatch-

CRISIS

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

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

Mijmeringen

back en Estate met dieselmotoren
blijven wel 14% bijtelling behouden
in 2014. Naast al het extra voordeel
waar men van kan profiteren tijdens
de Salon de Promotion, doet Nieuwendijk er nog een schepje bovenop. Bij aankoop van een nieuwe Renault ontvangt men tijdens de
actieperiode, een weekendje weg in
eigen land t.w.v. 250,- cadeau! Bezoekers worden zeker niet teleurgesteld, want zij ontvangen bij een
bezoek aan de showroom een gratis 1/5 staatslot. Nieuwsgierig? In
Aalsmeer, Hoofddorp en Hillegom
zijn ze op zondag 29 september extra geopend. U komt toch ook?

Het begrip crisis kun je op veel verschillende manieren interpreteren. Een algemene definitie is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Het woord crisis heeft in de
dagelijkse spraak een negatieve lading,
van oorsprong echter is de term neutraal. Het gaat niet zozeer om
het woord crisis als wel waar het op duidt, de context van de situatie. Gaat het over de economie, je huwelijk of over je psychische staat
van zijn? Met een crisis kan je eigenlijk maar een kant op, je zit op
de bodem van de put dus moet je gewoon weer omhoog. En laat ik
meteen duidelijk zijn dat in dit geval het een crisis van lichte aard is,
ik bedoel een nieuwe bank uitkiezen kun je niet meteen labelen als
een noodsituatie.

Bijna-thuis huis ThamerThuis
viert vijftienjarig jubileum
Uithoorn/De Kwakel - ThamerThuis is een voorziening waar ernstig zieke mensen verzorgd kunnen worden, waarvoor geen behandelingsmogelijkheid meer is en die
een korte levensverwachting hebben en waarbij het in de eigen woning verblijven niet mogelijk is. Het
is al weer vijftien jaar geleden dat in
De Kwakel het bijna-thuis huis ThamerThuis tot stand kwam en in een
grote behoefte te voorzien blijkt. Het
bestuur van de stichting heeft dit jubileum willen vieren om zo de vele
mensen die bij ThamerThuis betrokken zijn - vooral de vrijwilligers en
donateurs - in het zonnetje te zetten.
Pianiste
De feestelijke bijeenkomst in de
Thamerkerk werd voorafgegaan
door een pianoconcert van de bekende pianiste Iris Hond. Zij gaf een
schitterend concert, met composities van o.a. Chopin en Rachmaninoff, waarbij de vele aanwezigen
ademloos toeluisterden. Het concert
werd besloten met een eigen compositie, die zij op elfjarige leeftijd
gecomponeerd had en die bij velen
tranen van emoties teweegbracht.
Het talrijke publiek reageerde en-

thousiast op de voorstelling van deze jonge en uiterst talentvolle kunstenares, die na afloop een genereus aanbod deed om bij gelegenheid nog eens op te treden voor de
patiënten in ThamerThuis.
Pauze
In de pauze, en later op de feestelijke bijeenkomst, hield de voorzitter
van de Stichting Vrienden van ThamerThuis, Marianne Klinkenberg,
een helder betoog over het belang
en de ontwikkelingen van de palliatieve zorg, en over de rol die ThamerThuis speelt en in de toekomst
gaat spelen. Zij bedankte hierbij
ook de donateurs, die zo noodzakelijk zijn voor het goed kunnen functioneren van ThamerThuis. Tijdens
de drukbezochte feestelijke bijeenkomst die op het concert volgde,
waarbij ook burgemeester en wethouders aanwezig waren, besteedde Klinkenberg extra aandacht aan
die vrijwilligers die al vanaf het begin bij ThamerThuis betrokken zijn.
Volgens de vele enthousiaste aanwezigen kan ThamerThuis terugkijken op een uitermate geslaagde
viering van het jubileum van deze
voor de terminale patiëntenzorg zo
belangrijke instelling.

Klein Orkest KnA Uithoorn
schittert op Elfia te Arcen

Nieuwe pastoor voor de
Emmaüsparochie
Uithoorn - Zaterdag 21 september
vond in de kerk van de Emmaüsparochie een bijzondere viering plaats
waarin de Deken van Amsterdam,
Pater A. Bakker, de nieuwe pastoor
voor de Emmaüsparochie en tevens
de Administrator voor de parochies
van De Kwakel en Nes aan de Amstel installeerde. Voor de deuren
van de kerk ontving pastoor Samuel
Marcantognini officieel de sleutels
van kerk en pastorie. (zie foto)
Daarna gingen de deken en de beide nieuwe pastores, want met pastoor Samuel werd ook vicaris Henry Rivas benoemd voor deze parochies, de kerk in voor een viering
waarbij het Emmaüskoor de zang
verzorgde. Aan het begin van de
viering werd door de vice-voorzitter
van het kerkbestuur de brief voorgelezen waarbij Mgr. Punt, de bisschop van Haarlem-Amsterdam, de
nieuwe pastoor officieel benoemde.
Verschillende vertegenwoordigers
van de parochie, van oud tot jong,

boden Pastoor Samuel daarna symbolen aan die horen bij zijn taak.
Een doopschelp om kinderen mee
te dopen, een bijbel om Gods woord
te verkondigen, olie om zieken mee
te zalven, een kelk en ciborie om te
gebruiken in de viering van de eucharistie. Omdat beide priesters ook
in de parochie zijn komen wonen
ontvingen zij een kaars, zoals ook
andere nieuwe parochianen die ontvangen en vanuit het bestuur werd
een agenda aangereikt voor de vele vergaderingen en afspraken die
ongetwijfeld zullen volgen. Er waren
veel gasten van buiten bij de viering.
Collega-pastores uit de regio, vertegenwoordigers van de PKN-kerk in
Uithoorn, mensen uit Alkmaar waar
de pastores eerder werkzaam waren. De viering werd afgesloten met
een speciaal feestlied voor de beide
nieuwe priesters en nadien was er
in het Trefcentrum gelegenheid voor
koffie en thee en natuurlijk een nadere kennismaking.

‘Koken aan de Amstel’
naar restaurant Amstelfort
Uithoorn/De Kwakel - ‘Samen aan
de Amstel’ heeft tot doel de sociale verbondenheid tussen inwoners
te versterken en in beeld te brengen. Eén van de projecten is: Koken
aan de Amstel. Buurtbewoners koken voor buurtbewoners onder leiding van koks uit onze lokale restaurants. De recepten van de diners
worden gebundeld in een Uithoorns
kookboek. In het kookboek worden
de koks en de restaurants voor het
voetlicht gebracht. Ook wordt informatie gegeven over de verschillende
wijken in Uithoorn en De Kwakel en
natuurlijk komen de gastkoks aan

het woord. Op 9 oktober zijn de inwoners van de Meerwijk Oost uitgenodigd om te komen koken en eten
bij restaurant Amstelfort. Samen met
gastheer Thijmen Trouwborst zullen
vrijwilligers een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht gaan maken.
Wilt u ook komen eten, dan kost
een menu 15 euro. Aanmelden via
www.samenaandeamstel.nl. Meld u
snel aan, want vol is vol! Bij de volgende restaurants zal binnenkort
gekookt en gegeten worden: Leenders, het Rechthuis, het oude Spoorhuis, Sjiek aan de Amstel en La Musette.

Uithoorn - Op fantasyfestival ‘Elfia’ in de Kasteeltuinen Arcen stond
op 14 en 15 september jl. een bonte
mix van muzikanten, theatermakers,
verhalenvertellers, bodypainters en
re-enactmentgroepen op het programma. Zo ook het ‘Klein Orkest’
van muziekvereniging KnA uit Uithoorn, dat speciaal voor Elfia was
omgedoopt tot ‘Hobbit Orchestra’.
Na een succesvol debuut op Elfia in
Haarzuilens eerder dit jaar mochten
zij wederom een optreden verzorgen onder leiding van dirigent Richard Wortel. Speciaal voor Elfia Arcen hebben de leden van het ‘Klein
Orkest’ hun zomerstop ingekort om
nog extra te kunnen repeteren. Het
orkest met 28 muzikanten speelde in volledige bezetting een speciale setlist met muziek uit bekende
fantayfilms (o.a. uit The Lord of the
Rings, The Hobbit Star Wars en andere SciFi-films), gekleed in zelfgemaakte hobbitkostuums.
Daar Arcen voor het orkest iets verder ligt dan Haarzuilens hadden alle orkestleden een onderkomen gezocht in de buurt van de kasteeltuinen, waar het festival plaatsvond.
Zowel op zaterdag als op zondag
hebben zij wederom een spetterend optreden verzorgd. Alle voorbereidingen daartoe hebben zijn
vruchten afgeworpen. Het publiek
dat in groten getale naar het evenement was gekomen, luisterde naar
de prachtige muziek en was zelf in
90% van de gevallen ook prachtig
uitgedost.

Film
Van het optreden is een film gemaakt die terug te vinden is op youtube. Naast de lange versie is van
het optreden ook een mooie compilatie gemaakt. (Hobbit orchestra –
compilation – Elfia Arcen 2013). Ook
kunt u daar een interview met de dirigent terugvinden. (Hobbit orchestra conductor – Elfia Arcen 2013).
Het Klein Orkest bestaat uit beginnende en gevorderde muzikanten
met een breed repertoire: van pop
tot hardrock en van klassiek tot het
vaderlands levenslied. Het is de mogelijkheid voor beginnende muzikanten om in te stromen in een orkest. Het staat onder leiding van Richard Wortel en de muzikanten stralen passie en plezier uit! Wat is er
nou leuker dan samen muziek maken en dan ook nog eens deelnemen aan een evenement als de Elf
Fantasy Fair? Het orkest gaat zich
nu voorbereiden op het najaarsconcert van Kna ‘A Music Night Out’
welke wordt gehouden op 2 november a.s.! Dit concert is het grootste
concert dat Kna jaarlijks geeft en alle onderdelen van Kna zullen vertegenwoordigd zijn: het Klein Orkest
maar ook de Harmonie, de Drumfanfare, het Dweilorkest en de Twirlers. Het zal wederom plaatsvinden
in het Crown Theatre in Aalsmeer
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om deel te nemen aan
het Klein Orkest of heeft u belangstelling voor het leren bespelen van
een instrument? Bezoek dan de site:
www.kna-uithoorn.nl

Zitten of slapen?
We hadden al eerder rondgekeken in die suffe meubelwinkels. Een
aankoop doen lukte echter niet, want ik zat in de fase “Ik ben er ook
nog en het moet 100% naar mijn zin zijn” en dus kwamen we er niet
uit. Het project ‘nieuwe bank’ had ik dus een paar maanden met rust
gelaten. Afgelopen week echter sliep ik een nachtje op onze bank,
normaliter de plek waar ik nog kan slapen als ik ziek, zwak en misselijk ben maar het lukte niet meer. Mijn heup lag in een doorzitplek
en dat was de druppel die de emmer deed overlopen. We moesten
weer op pad voor die ene, nieuwe, perfecte bank waar alle gezinsleden van zeggen “Ja, dat is hem”. En een belangrijk detail is dan natuurlijk ook het budget! Het is niet voor niks crisis in Nederland en de
wereld en geld kun je maar een keer uitgeven. Dan zit ik liever nog
een jaar op een versleten, oude bank of op de grond dan dat ik overhaast een verkeerde keus maak.
Meubelboulevard
We durfden het weer aan om ons op een meubelboulevard te begeven. Voor de afwisseling waren we nu in Beverwijk, maar een meubelboulevard kun je het niet meer noemen, de enige trekpleister die
daar nog mensen trekt is de Zwarte Markt. Wat een triest, deprimerend gebeuren is het daar. Veel gebouwen staan leeg, overal bordjes met faillissement en uitverkoop en wat ooit felgekleurde aankondigingsborden waren, is er nu nog een lichte pasteltint van over. Een
winkel stak er rooskleurig bij af en daar gingen we naar binnen. Stuk
voor stuk stonden er mooie banken met nog mooiere prijskaartjes
eraan. De discussie waar wij middenin zitten is stof of leer, en als
het dat laatste is wat voor leer dan? Waar doe je goed aan, wat blijft
lang mooi als je een huis hebt waarin de bank redelijk wordt afgeragd. Laat ik het zo stellen, onze bank moet een intensief gebruik
kunnen doorstaan.
Verkooppraatjes
Als je dan als gezin een dergelijke winkel binnentreedt, dan ben je
gewoon de pineut. Je word gescand, ingedeeld in een categorie en
daarna wordt het juiste aas aan de hengel geplaatst en wordt er een
poging gedaan om je binnen te hengelen. Aan dit hele toneelstukje heb ik een ontzettende hekel. Eigenlijk jaag je me daarmee stante
pede weg, maar ja, ik was niet alleen. Dus het aas in dezen is dat ze
op je kinderen inspelen. “Ach, wat een zoete jongetjes, dat doen ze
goed zeg, mogen ze straks een snoepje, is dat goed, ik regel meteen
een verkoopster voor jullie, anders voelen jullie je zo verwaarloosd,
hahaha” en ik denk alleen maar “Help, waar is hier de nooduitgang!”
Wat ik wil weten is één ding: hoe duur is bank A in hoekopstelling
B met leersoort C, want met die vanafprijzen kan ik niks. Verkopers
kunnen over zo’n klein simpel rekensommetje echt heel lang doen.
Tenminste, de verkoopster die wij hadden getroffen. Ze deed ontzettend haar best, deed heel joviaal, prees meerdere keren de kinderen,
ging helemaal mee in dat de bank die we op het oog hadden die echt
heel mooi was en deed hier zeker 40 minuten over. En ik denk alleen
maar als je nou opschiet, kan ik ook nog in een volgende winkel kijken. Ik denk dat ze provisie krijgen, niet alleen op verkochte banken
maar ook op hoe lang ze een slachtoffer eh ik bedoel klant in de winkel kunnen houden.
Tot slot
Het gaat net zoals voorheen. Ik ben er nog niet uit, ik ben een twijfelkont en wil graag goede beslissingen maken en vind het soms prima
om een beslissing nog even op te schorten. Elke keer een klein stapje en dan kom je er ook wel. En is de voorpret soms ook niet gewoon
leuk? In de tussentijd sparen we nog even door totdat we echt zomaar ineens de knoop doorhakken en er dan toch een nieuwe bank
in huis staat.
Die bank is niet zo belangrijk, maar wel waar die voor staat: gezelligheid, thuis, met een dekentje in de hoek, samen zijn, goeie films kijken, stoeien, knuffelen en dat alles nu de dagen weer lengen en het
snel donker wordt.
Het allerbelangrijkste van alles … dat we op die bank mogen zitten
met de mensen die we liefhebben en nog bij ons zijn.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11
jaar en schuw.
- Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater. Sam is 5 jaar oud en heeft
klein hapje uit oor.
- Mijdrecht, Kamille: Cypers witte poes. Mattie heeft witte bef en
voorpoot.
Gevonden:
- Wilnis, N212, Centrum: Zwart-bruin-witte kat.
- Abcoude, Winkeldijk: Zwart-grijs cyperse poes.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Zwart poesje met paar witte haartjes op
de borst.
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agapornis. De vogel heeft een geel lijfje en
oranje kopje en is erg tam.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Zwarte poes.
- Uithoorn, Johan de Witlaan: Zwart-witte kat. Snorharen zijn wit, hij
heeft een witte bef, witte sokjes en onder zijn neus is het ook wit.
- Uithoorn, Amsteldijk-Zuid: Grijs-witte kat.
- Uithoorn, Randhoornweg: Cyperse poes. Klein van postuur.
- Vinkeveen, Demmerikse kade: Hond. Chihuahua. Een niet-gecastreerde reu met langharige zwart-wit-bruine vacht.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,
via @RaadUithoorn

‘Geen lastenverzwaring in begroting Uithoorn’
Raadslid Jordy Keimes van het CDA.

moeten we hier rekening
mee houden, en verdere
lastenverzwaringen voor
onze inwoners en bedrijven
zoveel mogelijk vermijden.”

4

Wat voor aanpassingen denk je aan?
We moeten het zoeken in de
uitgaven van de gemeente.
Die zullen naar beneden

‘Werkgroep Geen Lastenverzwaring
zoekt naar alternatieven voor
begroting volgend jaar’
In deze aflevering van de Raadspagina stellen
we vijf vragen aan fractievoorzitter Jordy
Keimes van het CDA. In de begroting voor
2014 wil hij lastenverzwaring zoveel mogelijk
vermijden. “We hebben nog tot 7 november
de tijd om alternatieven te vinden.”

1

Waarom wil je
lastenverzwaring
vermijden in de begroting?
“Het is voor iedereen inmiddels wel duidelijk dat we
op onze uitgaven moeten
letten. En dat geldt voor heel
Nederland. De overheid bezuinigt. Stijgende belastingen en
dalende tegemoetkomingen
laten zien dat er meer van
burgers en bedrijven wordt
gevraagd. Voor mij is dit een
signaal dat we als gemeente

niet aan deze tendens mee
moeten doen, omdat er dan
een ongewenste stapeling van
lastenverzwaringen ontstaat.”

2

Kun je dit toelichten?
“Naast de bezuinigingen
van de Rijksoverheid vragen
ook de waterschappen een
hogere bijdrage. En dan staat
ook nog eens de inflatie op
een hoog niveau, waardoor
ieders geld minder waard
wordt. Ik vind: als gemeente

3

Wat betekent deze
stelling voor de
begroting van Uithoorn?
“Aan het begin van de zomer
is de kadernota over de
gemeentelijke begroting
van 2014 verschenen. Hierin
is een totaalbedrag van
€ 350.000 aan lastenverzwaringen opgenomen. Ik wil
proberen hier iets aan te doen.
Daarom gaat op mijn initiatief
vanaf morgen de werkgroep
Geen Lastenverzwaring aan
de slag. Alle partijen werken
hierin samen. Hopelijk lukt
het om alternatieven voor de
lastenverzwaringen te vinden,
zodat we de begroting kunnen
aanpassen. Op 7 november is
het debat over de begroting
van volgend jaar, dus we
hebben nog even de tijd.”

moeten. Natuurlijk is daar
al eerder naar gekeken,
maar de kadernota is in hoog
tempo opgesteld, dus wie

weet is er iets over het hoofd
gezien. Misschien kunnen
we beleid aanpassen, zodat
het goedkoper wordt. Of
misschien zijn er taken die
we tegen minder kosten op
hetzelfde niveau kunnen
aanbieden. Efficiënter dus.”

5

Hoe groot acht je
de kans van slagen?
“Het zal lastig worden. Wat
ik hoop, is dat alle partijen
het belang van de werkgroep
inzien. Dat ze onderkennen

dat we lastenverzwaringen
moeten zien te voorkomen.
Als we vanuit dat uitgangspunt samen op zoek gaan
naar oplossingen, dan krijgen
we die € 350.000 misschien
weer uit de begroting.
Daarvoor zullen we moeilijke
keuzes moeten maken.
Ik hoop dat alle partijen er
veel voor over hebben om de
inwoners en bedrijven van
onze gemeente te ontzien.”

Gemeenteraad bespreekt nieuwe sociale taken
Als in 2015 sociale taken
van de Rijksoverheid naar
de gemeentes worden overgeheveld en het ‘sociale domein’
naar de gemeente komt,
moet daar beleid voor zijn.
Uithoorn besprak op 12
september de ‘visie sociaal
domein’: het geheel van organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten
en de participatie bevorderen.
In de visie wordt geschetst hoe
de gemeente denkt de nieuwe

taken te willen gaan uitvoeren.
Dit zijn onder andere taken
voor de jeugdzorg, Wmo/
AWBZ en de nieuwe ‘participatiewet’. Concreet was er
weinig over de plannen te
zeggen, omdat de Tweede
Kamer de wetten nog moet
goedkeuren. Desalniettemin
waren er veel vragen. De PvdA
wilde weten wat ‘stapelingsproblemen’ zijn. Dat zijn
problemen die zich opstapelen
en dan onbeheersbaar
worden, gaf wethouder

Zijlstra aan. “Juist door de
brede aanpak kunnen we
die problemen nu eerder aanpakken.” Gemeentebelangen
wilde weten wat de waarde is
van de pilots die nu uitgevoerd
gaan worden. Zijlstra: “Met
die pilots kunnen we kijken
of we op de goede weg zitten.”
Over de wijze waarop
Uithoorn omgaat met de
uitvoering van de wetten, mag
de raad zich nog uitspreken
in zogeheten koersbesluiten,
aldus de wethouder.

Raadsagenda
Datum: 26 september 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Koop realisatieovereenkomsten Legmeer West
deelgebied 3 19.40 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 17 oktober
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Albert Heijn - Jos van den Berg

denkt echt aan de kleintjes

Doe mee aan de grote “Pampersactie” van Albert Heijn - Jos van den Berg.
®
Schrijf je in voor deze actie en ontvang 4 pakken Pampers gratis*.
*Inschrijving is mogelijk van 23 september t/m 3 november 2013 en geldt alléén voor kinderen die geboren zijn na 7 oktober 2011.
Overige voorwaarden en inschrijfkaart zijn verkrijgbaar in de winkel.

facebook.com/AHJosvdBerg
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Springschans meiden 8C
gaan regionaal
Uithoorn - Woensdag 18 september werden de schoolhandbal wedstrijden gehouden bij de Legmeervogels. De Springschans deed met
meerdere teams mee. Hierdoor
moesten ze ook tegen elkaar handballen. De eerste wedstrijd was dan
ook tegen de Springschans en de
meiden hadden het zwaar. Ze moesten beide nog in het spel komen. De
eerste wedstrijd bleef gelijk met 2-2.
Daarna tegen de Toermalijn. Dit was
minder moeilijk. De meiden speelde goed over en het resultaat was
dan ook een 0-6 winst. Toen moes-

ten ze tegen de toch altijd lastige
Kwikstaart spelen. Hier wonnen ze
van met 3-1. Dit mede dankzij goed
keepwerk en het goed overspelen
van de meiden. Daarna was het finale spelen tegen het team van de
Kwikstaart. Een spannende finale.
Van 1-1 naar 1-2, 2-2 en uiteindelijk
wonnen ze met 3-2. Hiermee zijn ze
eerste geworden en mogen ze volgend jaar de regionale kampioenschappen gaan spelen.
Geweldig gedaan Chinouk, Yael, Alisha, Michelle, Tatum, Kim, Tess, Pam
en Sam.

Legmeervogels en Ajax samen gebroederlijk in het doel.

Legmeervogels E6 speelt
onvergetelijke wedstrijd tegen Ajax
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
moest de E6 van Legmeervogels
spelen tegen de 8-jarige talentjes
van Ajax. In de kleedkamer was al
merkbaar, dat dit toch wel een ander soort wedstrijd was, dan normaal. Na een minuut stilte, vanwege het overlijden van oud-Ajax speler Gerrie Muhren, begon de fantastische wedstrijd. Tot 10 minuten
kon Legmeervogels, Ajax nog een

beetje bijhouden en werd er vanuit achter voetballend opgebouwd.
Met snel en zeer mooi combinatie
voetbal scoorde Ajax de 0-1. De rust
werd gehaald (na zeer hard werken)
met een 0-3 achterstand en keeper
Youri Janzing stond als een tijger
te keepen. Legmeervogels was ook
een paar keer gevaarlijk geweest,
met o.a. een schot op de lat van David Fluks.

Na de limonade deed Ajax er nog
een schepje bovenop. Aanvoerder
en laatste man Rohan Sassen probeerde zijn team op te peppen. Daniel van Vliet, Jayden Zschuschen
en Rens Janmaat verdedigden wat
ze konden en vochten voor elke
bal. Toch lukte het Ajax nog, om de
tweede helft 6 doelpunten te maken. Abdelilah Bouybaouin kwam
oog in oog met de keeper net kracht

te kort voor een doelpunt. Quinten
Tekke scoorde wel twee mooie doelpunten en Robin van Es schoot keihard op de lat.
De eindstand van de wedstrijd, onder leiding van Scheidsrechter Marcello Boud was 2-9. Een onvergetelijke wedstrijd, waarin de E6 heeft
laten zien, dat er in de toekomst rekening gehouden moet worden met
dit team.

Winst voor Stijn Ruijter
bij Interclub UWTC

Top BMX competitie
in Erp
Uithoorn - Afgelopen weekend
was de gehele top van de BMX
competitie aanwezig in Erp voor
alweer de 4e Topcompetitie van
dit seizoen. Dit is weer de 1ste
wedstrijd waarvoor de punten
gaan meetellen voor plaatsing
voor het NK en WK voor 2014.
Aangezien volgend jaar het WK in
Rotterdam gaat plaatsvinden waren er ook rijders van UWTC aanwezig om de nodige punten bij
elkaar te sprokkelen. Zondag om
10.00 uur voor aanvang van de
wedstrijd werd iedereen welkom
geheten. Daarna kon er gelijk begonnen worden met de manches,
in totaal 54 ritten voor de cruisers
en de leeftijdsklasse 7 t/m 12 jaar.
Op de spectaculaire nieuwe baan
in Erp was het voor veel rijders
toch wennen aan de hoge startheuvel en de hoge kombochten
en dat resulteerde toch in heel
veel valpartijen. Bij de boys 8 begon het voor Rens Grömmel niet
goed, meteen bij de eerste heuvel
viel hij, gelukkig kon hij het in de
andere twee ritten nog goed maken door daarin derde en tweede te worden. Toch een plekje in
de kwartfinale voor hem. Bart van
Bemmelen had de smaak goed te
pakken en reed in alle drie zijn
manches mooi naar een eerste
plaats! Jimmy van Woerkom reed
vandaag zijn eerste TC en dat
was heel spannend, helaas was
het hem niet gelukt om door te
stromen naar de kwartfinale. Van
de 18 rijders van UWTC die zich
hadden ingeschreven wisten toch
8 rijders zich te plaatsen voor de
kwartfinales. Hierin reed Alec vd
Mast zeer verdienstelijk naar een
4e plaats, een mooie halve finale voor hem. Voor Jochem v.d.
Wijngaard zat het goed mee deze kwartfinale, de hele wedstrijd

lag hij op een 5e plaats maar op
het laatste stuk gleed iemand van
zijn trappers waardoor hij mooi
door ging. Brian Boomkens reed
zeer constant in zijn kwartfinale naar een mooie eerste plaats.
Na een pauze van 5 minuten konden de 18 halve finales beginnen,
de spanning begon al op te lopen. Alec van de Mast heeft gevochten voor wat hij waard was
maar net vijfde, helaas geen finale voor hem. Voor Brian Boomkens en Bart van Bemmelen ging
het super vandaag, voor hen beiden een finaleplek, fantastisch! In
de finale reed Brian bij de boys
10 naar een 6e plek en Bart was
in een felle strijd verwikkeld met
zijn grote concurrent Pieter van
Lankveld uit Erp. Helaas kon Bart
het niet van hem winnen maar
reed naar een zeer verdienstelijke tweede plaats. De vader van
Uwtc-rijder Melvin van der Meer
ging bij de loterij nog met de
hoofdprijs ervandoor, een mooie
Ballonvaart.
Om 13.30 uur was de wedstrijd
afgelopen, de rijders kunnen zich
nu gaan opmaken voor de volgende topcompetitie op 20 oktober in Zoetermeer.
Uitslagen:
Cruisers 17-24 Wouter Plaisant
van de Wal 5e in de halve finale
Cruisers 45+ Evert de Jong 5e in
de halve finale. Boys 7 Jur de Beij helaas in de halve finale gevallen. Boys 8 Alec v.d. Mast 5e in
de halve finale. Joel Rijneker 6e
in de kwartfinale. Rens Grömmel
5e in de kwartfinale. Boys 10 Brian Boomkens 6e in de finale. Jochem v.d. Wijngaard 8e in de halve finale. Boys 12 Kevin Boomkens 5e in de kwartfinale . Bart
van Bemmelen 2e in de finale

Sportdag op de Kajuit
Uithoorn - Het was een sportieve
week op de Kajuit. Nadat op woensdag veel handbalteams in actie waren gekomen, was het vrijdag de
beurt aan de groepen 1 t/m 4 om in
en rond de school te gaan sporten.
Gelukkig waren de weergoden ons
goed gezind en waren er veel en-

thousiaste ouders die ons konden
helpen.
De kinderen hebben zich in het
zweet gewerkt bij een scala aan activiteiten. Klapper was de afsluiting:
met alle kinderen op het plein, met
als toeschouwers alle ouders, de
“hoki poki” dansen!

Amstelrenners in actie
op WK Wielrennen
Uithoorn - In het Italiaanse Florence worden deze week de wereldkampioenschappen wielrennen verreden. Voor WTC De Amstel is deze week de wegwedstrijd voor beloften extra interessant, want daarin gaat clublid
Derk Abel Beckeringh van start.
Beckeringh heeft met zijn sterke
rijden in de kijker gereden van de
bondscoach. Twee andere renners met hun roots in Ouderkerk
aan de Amstel zijn daar deze da-

gen actief geweest in de Ploegentijdrit. Jens Mouris reed met
zijn Orica-ploeg naar het zilver.
Orica was uiteraard een van de
favorieten, maar was na 57 vlakke kilometers één seconde langzamer dan Omega- Quick Step.
Dion Beukeboom kwam aan de
start met zijn De Rijke team. De
Rijke is een continentale ploeg en
het was al knap dat deze ploeg
zich geplaatst had. Het De Rijketeam werd 30e.

Vierde team Michiel de Ruyter kampioen
Uithoorn - Het vierde kanopoloteam van Michiel de Ruyter is kampioen geworden in de derde klasse.De jonge ploeg speelde vorig jaar
nog jeugdklasse en werd daar nota bene nog tweede. Dit jaar speelden de jongkies voor het eerst bij
de senioren en het was dus meteen prijs! Het team sloot de reguliere competitie af met een gedeelde derde plaats. Daarmee verzekerde de ploeg zich van een plek in de
play-offs waar de beste zes teams
aan mee deden. Ondanks een valse

start, een gelijkspel tegen een gemeen spelend seniorenteam, herpakte het team zich voor de belangrijkste wedstrijd van allemaal: die tegen Odysseus uit Alkmaar. De ploeg
uit de Kaasstad verloor het hele seizoen geen wedstrijd maar kon in de
belangrijkste fase van het seizoen
geen vuist maken. MdR ging beter
met de druk om (logisch, de ploeg
speelde de afgelopen seizoen al talloze finales) en won met 3-2. Die zege hing even aan een zijden draadje
toen ‘Ody’ een onverdiende penalty

kreeg. Karma bestaat gelukkig want
die ging over!
Een ander sleutelduel werd gespeeld tegen Hydronauten uit Leeuwarden. Daar had het team namelijk een dag eerder met 3-0 van verloren. Door een gewijzigde tactiek
werd hun belangrijkste speler uitgeschakeld won MdR nu met 5-0!
Ook van Viking Venlo (6-4) en Rijnland (6-0) werd gewonnen, waardoor de ploeg kampioen is geworden en promoveert naar de tweede klasse!

Op het moment dat het vierde team
de kampioenswedstrijd speelde tegen Rijnland, speelde het eerste team van MdR ook een kampioenswedstrijd. Na een twee tweede plaatsen op rij op het hoogste
niveau was het tijd voor een eerste
landstitel. In een directe confrontatie met eeuwige rivaal Groningen,
trok de ploeg echter aan het kortste
eind: 4-5 verlies waar een gelijkspel
genoeg was geweest. Met als resultaat de derde zilveren plak achter elkaar.
Het tweede team, dat ook in de
hoofdklasse speelt, werd tamelijk anoniem zesde. Het derde team
handhaafde zich in de eerste klasse
maar gemakkelijk ging dat niet. Van
één directe concurrent werd gewonnen maar de cruciale wedstrijd
voor direct lijfsbehoud eindigde in
een gelijkspel. Hierdoor moest er
een promotie/degratieduel komen
met de nummer twee uit de tweede klasse. In de verlenging scoorde
de immer gevaarlijke linkspoot Paul
Voorbij de bevrijdende golden goal.

Uithoorn - Zondag 22 september
vertrokken klokslag 10 uur de jongste rennertjes, van categorie 1 en 2,
voor hun 6 rondjes over het wielerparcours van de UWTC. Voor Joyce de Rijk en Sita Eijkenbroek was
dit hun eerste echte wedstrijd. Louisa van Suchtelen rijdt ook pas heel
kort en kwam er gedurende de race
ook achter dat wielrennen soms afzien is, vooral als je onzacht in aanraking komt met de bestrating. Een
groepje van zeven renners nam al
snel afstand van de rest, waar onze Mees Smoorenburg op zijn tanden moest blijven om erbij te blijven.
Hij was dan ook erg boos toen hij
er op het laatst toch af moest. Youri Janzing had vandaag niet de goede benen om in het peloton te blijven. Daan van Lüling (Swift) won
met overmacht de sprint van het peloton. Mees 7e, Joyce 10e
Bij categorie 3-4 ging DTS lid Tristan
Kool er snel vandoor. Zijn ontsnapping was succesvol want hij
reed onbedreigd naar de winst. De
UWTC-ers Sven Buskermolen, Benjamin Wessels en Olivier van Suchtelen hebben allen nog weinig tot
geen koerservaring en reden in eigen tempo de wedstrijd uit. Benjamin dacht één ronde voor het einde te stoppen, maar werd door omroeper/trainer Wim Veenboer weer
op de fiets gepraat. Zodoende werd
ook Benjamin in het eindklassement
opgenomen. Sven 12e, Olivier 13e
en Benjamin 15e.
Startveld
Bij categorie 5-6 maar een klein
startveld. Uwtc-er Stijn Ruijter en
Volendammer Lars Klugt waren aan
elkaar gewaagd, gingen er samen
vandoor en wisten iedereen te dubbelen. Achter de koplopers een redelijk verspreid veld. Stijn en Lars
maakte er een spannende sprint
van, die Stijn wist te winnen.
Een leuk veld van 17 renners aan
start bij de oudste jeugdrenners.
Verschillende keren probeerde renners om weg te komen, maar dat
lukte uiteindelijk niemand. Een bijna

compleet peloton ging sprinten om
de winst. Deze ging naar Thijs Neuteboom van Swift. Bart de Veer 6e,
Menno van Capel 10e en Sven Nijhuis 12e.
Een uitgebreid verslag en veel foto’s
kunt u vinden op de website: www.
uwtc.nl/wielren
Zwanenburg
Zaterdag 21 september deden een
aantal jeugdleden van UWTC mee
aan de grote prijs van Zwanenburg.
In categorie 5 was Eric Looij gestart.
Na een enerverende wedstrijd volgde er een massasprint waarin Eric
4e werd. Dat was genoeg om een
beker in ontvangst te nemen. Bij cat
6 reed Stijn Ruijter mee. Hij hield
zich de eerste helft van de wedstrijd schuil in het peloton en liet
alle vluchtpogingen en terughaalacties aan zich voorbij gaan. Pas
twaalf rondes voor het eind kwam
hij in actie met een venijnige demarrage. Daarmee pakte hij gelijk
een flinke voorsprong. Niet veel later kreeg hij gezelschap van Sjoerd Bakker en gezamenlijk wisten ze
het jagende peloton voor te blijven.
Langzaam maar zeker bouwde ze
de voorsprong uit. Bij de eindsprint
werd Stijn verslagen door de uitgekiende tactiek van zijn medevluchter, en werd hij tweede. Sven Nijhuis
reed mee bij categorie 7. Ook hier
een wedstrijd met veel ontsnappingen maar niemand slaagde erin een serieus gaatje te slaan. Sven
kon goed volgen en sloop af en toe
naar voren in het peloton. De massasprint aan het eind van de wedstrijd is niet de specialiteit van Sven
en hij reed de wedstrijd rustig uit in
het peloton.
Het wielren seizoen loopt op zijn
einde. Op 28 september doen er 3
UWTC ploegen mee aan het NCK
in Lauwersmeer. Een ploegentijdrit om het Nederlands Club Kampioenschap. Op zondag 29 september staat de eerste nationale veldrit
alweer op het programma. Diverse
renners van de UWTC zullen in Dordrecht aan de start staan.
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Super gezellige en
drukbezochte

burendag

evenementen

in uithoorn en de Kwakel
Uithoorn/De Kwakel - Op zaterdag 21 september werd in
Uithoorn voor de zesde keer de Burendag georganiseerd.
De dag markeerde tevens het eenjarig bestaan van Villa
Kakelbont in Europarei. Er was van alles te beleven. Het
begon met een heerlijk ontbijtje in De Kwakel. Tussen
8.30 en 12.00 uur kon iedereen komen ontbijten. Wel, ze
kwamen... meer dan 150 mensen! Het was reuze gezellig
en de broodje waren overheerlijk.
In de Legmeer waren diverse activiteiten. Zo was er
een kinderruilbeurs in het Burgemeester Kootpark
en een informatiemarkt bij Buurtsteunpunt aan het
Legmeerplein. Daar kon je een heerlijk bakje koffie of
thee drinken met wat lekkers erbij, je laten masseren,
voorlichten over buurpreventie, zorg, wonen, noem
maar op.. Buurtbeheer Thamerdal organiseerde een
viswedstrijd, een quiz over Thamerdal, een rommelmarkt
voor kinderen, er was een balonnenclown en je kon je
laten schminken. Natuurlijk ontbrak hier ook het kopje
koffie of thee niet.
De opkomst in ’t Buurtnest was grandioos. De
buurtgenoten maakten er een gezellige dag van met een
leuke speurtocht in het Libellebos voor de kinderen. Om
half een kon iedereen aanschuiven voor een gezamenlijke
lunch. Deze werd goed bezocht en smaakte heerlijk. De
jarige Villa Kakelbont ontving zelfs zo’n 160 mensen. Ook
daar waren er volop heerlijke gerechten. De burgemeester
sneed de taart aan. Bij het optreden met zumba dansen
had iedereen veel plezier.

Bilderdijkhof
Ook bij wijksteunpunt Bilderdijkhof werd het zaterdag
een geslaagde ochtend. Om half 10 druppelden de eerste
mensen al binnen en al gauw zat de zaal vol met druk
babbelende buurtbewoners die genoten van een kop
koffie met een heerlijk stuk gebak.
Monique vertelde over de schoonheidssalon, die dankzij
het Oranjefonds een metamorfose heeft ondergaan. Voor
deze salon is grote belangstelling, die evenals de kapper,
schoonheidsspecialiste en de pedicure altijd drukbezocht
wordt. Deze dag was ook Peter Reichardt uitgenodigd
die iets kwam vertellen over een fiets met ondersteuning,
zodat degene die wat moeite heeft met een gewone fiets
toch mobiel kan blijven.
Dan is het tijd voor de opening van de salon en onder
grote belangstelling werd het lint doorgeknipt, zodat de
salon vervolgens door iedereen bekeken kon worden. Er
werden een hapje en drankje rondgedeeld, de ‘buren’
konden ondertussen heerlijk bijpraten, waar dan ook
flink gebruik van is gemaakt.
Op het einde van de ochtend trad het smartlappenkoor
‘Denk aan de buren’ op. Er werd luidkeels meegezongen
en gedeind. De stemming zat er goed in.
Er was veel saamhorigheid op deze Burendag bij
wijksteunpunt Bilderdijkhof.

Zijdelwaard
Tijdens deze Burendag werden de klanten en bezoekers
van winkelcentrum Zijdelwaard extra verwend!
De winkeliers van Zijdelwaard
verwelkomden hun
klanten in de voormalige ruimte van boekwinkel Ten
Hoope met een gratis kopje koffie of thee en een heerlijk
gebakje! In de ruimte stond tevens een informatiewand
opgesteld met afbeeldingen waarop de belangstellenden
konden zien hoe het winkelcentrum er in de toekomst uit
zal gaan zien. Velen kwamen een kijkje nemen en lieten
zich de koffie en gebak goed smaken!
Voor de kinderen waren er ballonnen en iedereen kon
meedoen met het Rad van Fortuin en daarmee mooie
prijzen winnen van de Zijdelwaard-winkeliers, zoals een
minuut gratis winkelen bij Albert Heijn en een reischeque
van € 250 euro! Ook was Buurtbeheer Zijdelwaard
vertegenwoordigd en trad een Shantykoor op.

Uithoorn aan de Amstel
Tenslotte Buurtbeheer Centrum Uithoorn aan de Amstel.
Zij organiseerden een gezellig buurtdiner. Vanaf zeven
uur was iedereen welkom en kon men een ‘vorkje
meeprikken’. Je kon genieten van heerlijke pasta’s,
salades en andere huisgemaakte gerechten. Na het eten
kon iedereen nog genieten van een openluchtfilm.
Kortom, het was de gehele dag gezellig in Uithoorn en
De Kwakel. Op deze pagina tevens een foto overzicht van
deze dag.
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Mooie winst voor Dames
Qui Vive op Noordwijk
Uithoorn - Dames 1 van Qui Vive heeft de derde wedstrijd van het
seizoen met een mooie zege afgesloten. Met 6-2 werd van Noordwijk gewonnen. Het was een felle
wedstrijd waarvoor Qui Vive al haar
kracht voor uit de kast moest halen.
Noordwijk ging direct fel van start
en zette Qui Vive direct onder druk.
Ze stonden hoog en vormden een
sterk blok, waardoor de achterhoede van Qui Vive nauwelijks kans zag
om de bal naar voren te spelen. Deze opzet kende echter ook nadelen.
Op het moment dat Qui Vive door
hun blok heen kon breken , kreeg de
voorhoede van Qui Vive veel ruimte
waardoor ze drie keer in een 3 tegen
1 positie kwamen te staan en twee
keer konden scoren: een keer in de
2e minuut uit een mooie voorzet van
Loulou van der Kasteele door Maren
Schaatsbergen en een keer in de 6e
minuut door Loulou zelf. Noordwijk bleef daarna druk uitoefenen,
maar de achterhoede van Qui Vive kon de rust behouden en keepster Moon Zethoven wist een mooie
aanval van Noordwijk te stoppen. In
de 25e minuut dekte een achterhoede speelster van Qui Vive de tegenstander echter aan de buitenkant,
waardoor ze op het verkeerde been
stond toen de aanvalster via de binnenkant de cirkel inliep en de stand
op 2-1 zette.

Druk
Na de rust bleef Noordwijk vol druk
zetten. De ruimtes binnen de Qui
Vive verdediging waren daardoor
soms te groot, waardoor de tegenstander soms erg gevaarlijk was.
Gelukkig kon een corner in de 10e
minuut gestopt worden. Qui Vive bleef snel door-wisselen, waardoor er veel energie in het team zat.
Ze bleven op zoek naar een derde doelpunt. In de 12e minuut van
de tweede helft leverde dat de eerste strafcorner voor Qui Vive op die
door Barbara Schmidt hoog in de
linkerhoek werd geschoven.
Maar ook Noordwijk bleef jagen op
een doelpunt. Een backhand-schot
op doel in de 19e minuut ketste af
op de paal, maar de rebound werd
toch in geslagen. Noordwijk ging
daarna op zoek naar de gelijkmaker. Een strafbal die ze daarna kregen toegewezen, werd echter naast
gepusht, waardoor de stand op 3-2
bleef.
Qui Vive kwam daarna op stoom
met twee doelpunten van Willemijn
de Bruin: de eerste in de 24e minuut, mooi voorbereid door Michelle
Karemaker en de tweede in de 26e
minuut op een voorzet van Maren
Schaatsbergen. Barbara Schmidt
maakte daarna het laatste doelpunt
door een strafbal te verzilveren.

Damesvoetbal heeft
toekomst bij Legmeervogels
Uithoorn - De snelst groeiende afdeling binnen de KNVB en Legmeervogels is het meisjes, dames,
vrouwenvoetbal. Verenigingen hebben tegenwoordig een afdeling
waarin de belangen van de dames
bijna helemaal tot haar recht komen.
De dames vinden het altijd erg prettig als zij samen kunnen voetballen
in een gezellig team maar ook willen sommige dames spelen in een
elftal waar het naast erg gezellig is
ook verwacht wordt dat je een goede sportieve prestatie t neer zet. Bij
Legmeervogels zijn beide mogelijkheden gezelligheid en prestatie samen gevoegd in bijvoorbeeld de dames 1. In dit elftal, de dames1 zijn
op dit moment 13 dames actief aan
het trainen en wedstrijden spelen zij
doen dit dan op de zondag in de 5e
klasse van de KNVB district West
1.De thuiswedstrijden zijn altijd om
14.00 uur en op kunstgras
Nu zijn 13 dames voor een elftal wel
voldoende om een wedstrijd te spelen maar eigenlijk te weinig om een
goede reeks neer te zetten. Ook dames willen wel eens een weekendje vrij zijn, raken geblesseerd of er is
een ander reden waarom zij op zondag niet kunnen spelen. De huidige

speelsters van de dames 1 zien het
aantal van 13 dames op dit moment
graag uitgebreid to zo’n 18 dames.
Om deze reden is de dames 1 van
Legmeervogels dringend op zoek
naar versterking. De dames trainen
2 maal per week op dinsdag en donderdag van 20.30 uur tot 22.00 uur
en spelen dus de competitiewedstrijd op zondag. Nu bestaat de mogelijkheid dat jij ook wel op voetbal wil maar eerst even de kat uit
de boom wilt kijken of het werkelijk
iets voor je is. Nu, deze meisjes/dames/vrouwen kunnen zonder verdere verplichting aan een, twee trainingen deelnemen. Je kunt eventueel samen met je vriendin komen.
Het kost niets en als je het leuk vindt
dan zou je gelijk mee kunnen doen
in een competitiewedstrijd. Op dit
moment is Legmeervogels vooral op
zoek naar meisjes, dames, vrouwen
in de leeftijd van af 16 jaar. Als je
er dan uiteindelijk voor kiest om te
gaan voetballen bij de dames 1 dan
liggen shirt, broek, kousen en trainingspak voor je klaar. Heb jij zin om
bij de dames 1 van Legmeervogels
te komen voetballen of wil jij eerst
nog wat weten? Bel dan met Hans
Heere, 06-51080124.

Op de foto, het team vlnr: achter: Silvia Bocxe , Driek de Beij midden: Leeanne, Fay, Famke, Roos, Fleur, Senza, Minke voor: Yara, Lisanne

E1 KDO handbal dit jaar
‘onder krachtstroom’
Uithoorn - De E1-meiden van KDO
leggen dit jaar de lat hoog. Afgelopen seizoen werd de wintercompetitie, in de zaal, nog met een derde plaats afgesloten. In de buitencompetitie werd zelfs een verdienstelijke tweede plaats bereikt. Met
het verkrijgen van een nieuwe shirtsponsor, De Beij Elektra b.v.; de professionalisering van de trainingsarbeid onder leiding van Simon Versteeg en Chantal Hennekes; de gedreven coaching van Silvia Bocxe,
wil de ploeg dit jaar een “schokkend” goed jaar draaien. Het team
gaat voor niets minder dan het kampioenschap! In de eerste wedstrijd

bleken de meiden de door hen zelf
opgelegde “spanning” prima aan te
kunnen. Uit tegen Havas, werd met
goed combinatiespel een klinkende
overwinning behaald 1 – 17! De eerste thuiswedstrijd zaterdag 14 september tegen ‘dorpsgenoot’ Legmeervogels werd, in bijzijn van de
nieuwe sponsor, met 8 – 1 gewonnen. Afgelopen zondag werd VOS
uit lijnden met 2 – 5 aan de zegekar
gebonden. De verrichte trainingsarbeid begint steeds meer vruchten af
te werpen. De gedrevenheid, maar
vooral ook het spelplezier bij het
team straalde er ook deze wedstrijd
weer vanaf!

Dam tot Dam

De jongste deelnemer
komt uit Uithoorn
Uithoorn – Zondag jl. Liep Gert Lek
uit Uithoorn de 10 Engelse Mijl (16,2
kilometer) van de Dam tot Dam loop.
Heel bijzonder want met zijn 12 jaar
was hij daarmee de jongste deelnemer van de 55.000 deelnemers. Gert
liep voor de organisatie Dokters van
de Wereld. Deze organisatie zorgt
ervoor dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden. Dit kun-

Gert hardloopt al vanaf jonge leeftijd. Hij is lid van AKU geworden,
maar heeft een voorkeur voor lange afstanden en dat is niet zo gebruikelijk als je jong bent. Zo liep
hij op zijn 10e al 10 kilometer en
dat ging hem eigenlijk zo soepel af
dat hij besloot voor een langere afstand te gaan. De combinatie van
hardlopen en lopen voor een goed
doel leek hem een leuke manier om
echt te genieten van een hardloopwedstrijd. Via de website op justgiving heeft hij sponsorgeld opgehaald . Vanaf April is hij serieus en
gedisciplineerd gaan trainen en zon
dag 15 September liep hij zijn laatste trainingsrondje langs de Amstel.
De Dam tot Dam is een fantastische
loop, een geweldige ervaring en het
smaakt naar meer.

Voorbereidingen voor
Zilveren Turfloop
Regio - Op 3 november 2013 organiseert de Atletiekvereniging De
Veenlopers uit Mijdrecht voor de
23e keer De Zilveren Turfloop. Een
paar weken geleden is al gestart
met de voorbereidingen.
Ook dit jaar zal de De Zilveren
Turfloop de eerste loop zijn van het
Zorg & Zekerheidcircuit 2013/2014.
Aan dit circuit, dat tot de grootste
van het land behoort, doen acht regionale lopen mee. Bij elke loop krijgen de deelnemers het aantal punten dat gelijk is aan hun plaats op
de ranglijst. De punten worden bij
elkaar opgeteld en degene met het
laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg en Zekerheid Circuit 2013/2014. Kijk voor
meer informatie op www.zorgenzekerheidcircuit.nl Nabij sporthal De
Phoenix kan weer op verschillende
afstanden worden gestart. Voor de
jeugd is er de Rabo Kinderloop over
een afstand van 1 km waarvan het
parcours door het sportpark voert.
De deelname hieraan is gratis. De
Rabo Kinderloop start om 10.15 uur.
Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatielopen. Tenslotte is er een Busines-

sloop die kan worden gelopen als
5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven en instellingen.
Men loopt in teamverband en de
gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling voor
deze Businessloop enorm.
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele
vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route.
Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 11.00 uur. De Rabo Kinderloop start om 10.15 uur. In de sporthal De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast
is er een tasseninname. Uiteraard
kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die
de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.
Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid,
het prijzengeld, het parcours etc.
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl

Joey v.d.Wal redt punt
voor Legmeervogels
Uithoorn - Met een fabelachtige reactie in minuut 99 heeft Joey
v.d.Wal er voor gezorgd dat Legmeervogels tenminste 1 punt aan
het thuis duel tegen de SO Soest
heeft overgehouden.
In de 99ste minuut, ja tegenwoordig met al de pasje controles duren alle wedstrijden veel langer
dan 90 minuten, zou Dylan Meijer van SO Soest onreglementair ten val zijn gebracht. Strafschop besluit de scheidsrechter.
Heel Legmeervogels te neergeslagen en heel SO Soest staat te
juichen. Deze strafschop zou de
beslissing brengen in het voordeel van de SO Soest Immers de
verwachting was toch wel dat de
scheidsrechter na deze treffer direct zou affluiten. Het is dan Alli
Coban die de bal heel zorgvuldig
klaar legt, zijn aanloop neemt en
dan ziet dat de bal niet in het doel
verdwijnt maar is gestopt door
Joey v.d.Wal. Nu is het anders om.
SO Soest staat te neergeslagen
op het veld en Legmeervogels feliciteert Joey v.d.Wal met deze fabelachtige redding. Direct na het
stoppen van deze strafschop fluit
scheidsrechter De Groot voor hei
eind en is Legmeervogels bij de
entree in de 2e klasse B nog ongeslagen.
Duel
Het duel begint niet goed voor
Legmeervogels. Al in de 3e minuut is het Ali Coban die op aangeven van Olivier Steenvoorden
Legmeervogels doelman Joey
v.d.Wal kansloos laat en de 0-1
een feit is. Het is niet de eerste
keer dat Legmeervogels op een
snelle achterstand wordt gezet.
Ook in de eerste thuiswedstrijd
tegen de FC Weesp was het geval.
Maar gelukkig bezitten de spelers van Legmeervogels en goede
vecht mentaliteit en binnen 7 minuten is de stand weer gelijk. Het
is Robin Oussoren die verwarring schept in de verdediging van
de gasten. Zijn pas komt voor de
voeten van Mels Bos, deze geeft
de bal laag voor en het tenslotte Jordy de Groot die de 1-1 weet
te score. SO Soest is even aangeslagen en Stefan van Grieken is
toet twee maak toe zijn inzet gestopt worden door de doelman en
door een verdediger. Hierna golft
het spel op en neer. Beide ploegen zien namelijk de mogelijk-

heid om als overwinnaar van het
veld te stappen. Daar door is het
voor de 226 aanwezige toeschouwers een leuke wedstrijd om na te
kijken. Gedurende de rest van de
eerste helft zijn de verdedigers de
baas over de aanvallers en gaat
de rust in en de 1-1 op het score bord.
Passeren
Ook de 2e helft begint niet goed
voor Legmeervogels en als in de
eerste helft is het al naar 3 minuten raak. Nu is het SO Soest speler Majad Diango die in stelling
wordt gebracht en met een klein
beetje hulp lukt het hem om Joey
v.d.Wal voor de tweede keer in dit
duel te passeren.1-2 Maar ook nu
beschikt Legmeervogels over voldoende veerkracht om terug te
komen in de wedstrijd. Op aangeven van Robin Oussoren maakt
Mels Bos met een uitgekookte lob
de zo verdiende 2-2. Dan golft het
spel op en neer gelijk als in de
eerste helft en ook nu zijn de verdedigers de baas over de aanvallers. Tot aan de 99ste minuut toen
scheidsrechter De Groot de gasten de strafschop toekende gevolg door de redding van Joey
v.d.Wal. Eigenlijk geeft de 2-2 wel
en juist beeld van de wedstrijd.
Mede door deze en andere uitslagen is het tot op heden een wonderbaarlijke competitie.
De drie huidige leiders VVIJ,
Nieuw Utrecht en Legmeervogels
hebben 5 punten uit 3 duels en
nummer 14FC Hillegom heeft uit
3 duels 2 punten weten te halen.
Dit wil dan zeggen dat het verschil tussen de nummer 1 en de
nummer laatst slecht 3 punten is.
Legmeervogels 2 weet wel te winnen van de SO Soest. Het enige
Legmeervogels doelpunt wordt
gescoord door Quincy Pos op
aangeven van Jeffrey Nauta in de
37ste minuut van de eerste helft.
Door dit resultaat is Legmeervogels 2 in de reserve 1ste klasse
opgerukt naar de 2e plaats op de
ranglijst met slecht 3 punten achterstand op koploper Roda’23 2.
Zondag 29 september speelt Legmeervogels 1 uit in Haarlem tegen United/DAVO, aanvang 14.00
uur en Legmeervogels 2 gaat in
Hilversum op bezoek bij SDO 2.
Dit duel begint om 10.30 uur.

nen mensen zijn in heel afgelegen
gebieden. Bijvoorbeeld vluchtelingen, moeders en pasgeborenen of
straatkinderen. Maar ook kinderen
met aangeboren of verworven misvormingen in ontwikkelingslanden
die ze opereren in het kader van “
Operatie Glimlach” project. Ook bekommeren zij zich migranten zonder verblijfspapieren in Nederland.
Mensen die om wat voor reden dan
ook geen toegang hebben tot medische zorg. Door mee te lopen en
sponsorgeld op te halen kunnen
operaties vergoed worden.

BC De legmeer

Lijnie en Rita nu op de
hoogste sport
Uithoorn - Rustig stijgen en dalen
is dat het geheim van een laddercompetitie?
Lijnie Timmer en Rita Vromen beheersen dit tot nog toe het beste van
de ruim 45 paren van Bridge Club
de Legmeer, of hebben ze de Butler telling het beste door? De meesten worstelen met de percentages
die voor het aantal impen niet altijd
een voorspellende waarde hebben,
zo lijkt het althans. Op deze derde
avond was de winst voor Joop van
Delft & Frans Kaandorp met 60 punten op kaartlengte gevolgd door de
club kampioenen Cees Bergkamp
& Ruud lesmeister, die op 57 kwamen. Nel & Adriaan Koeleman schoten weer eens uit hun slof en werden knap derde met 46, waarna Tini
Lotgerink & Jeanette Vermeij en André van Herel & Cora de Vroom allen
met 33 op vier uitkwamen. Voor het
laatste koppel een welkome opsteker na de sof van een week eerder,
al doende leert men toch? Ben ten
Brink had zich versterkt met regionale topper Luuk Smit en de man-

nen deden het gezien hun reputatie, verdienstelijk met 25 punten als
zesde. Tom de Jonge & Herman Vermunicht bleven de soms opmerkelijke spelverdelingen goed de baas
en dat resulteerde in een mooie zevende plek met een score van 23.
Wim Slijkoord & Francis Terra deelden met 18 de achtste en negende
plaats met Ger Quelle & Ans Voogel,
waarvan laatst genoemden zich zo
ook herstelden van de mispeer van
de tweede avond. Gerda van Liemt
& Els van Wijk schaarden zich tenslotte met 17 imps netjes bij de top
tien. Rob Bakker & Rie Bezuijen waren het eerste paar met een negatieve notering van 2, maar bleven
daarmee mooi vijftien paren voor
waarvan de allerlaatste op min 65
uitkwam. Bent u het spoor nu ook
een beetje bijster, kom dan uw licht
eens opsteken op de woensdagavond vanaf 19.15 uur in sporthal
De Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297567458.

Groep 5 Springschans
eerste met schoolhandbal
Uithoorn - Afgelopen woensdag
waren er weer school handbal wedstrijden. Alle kinderen kunnen zich
dan inschrijven en hier met hun
klasgenoten aan meedoen. Zo deed
ook groep 5C van de Springschans
mee. Vol enthousiasme gingen ze
de kleedkamer in. De hele ochtend
vielen er verschillende regenbuiten maar toen het fluitsignaal klonk
voor de handbal, kwam er geen regendruppel meer.
De meiden begonnen wat onwennig. De strijd daarentegen was niet
minder heftig. Lekker fanatiek gingen ze van start. Mya gooide een
paar keer op doel. Luciënne en
Bruhilde gebruikte hun ervaring als
handbalster en dribbelde wat mak-

kelijker. Tevens scoorde ze ook een
paar keer. Jet begon als keep maar
wilde ook wel een keer meespelen.
Via een stuiterbal maakte ze een
mooi doelpunt. Eef dribbelde prima mee en was goed aanspeelbaar
en Tess gooide ook een paar keer
hard en raak op doel. Het resultaat
mocht er zijn. De eerste wedstrijd
verloren ze van de Zon met 0-1, de
tweede wonnen ze met 4-2 van De
Regenboog en de laatste tegen de
Kwikstaart werd gewonnen met 1-0.
Na deze drie wedstrijden gingen
de meiden allemaal naar de kantine voor de uitslag. De spanning
was best groot. Maar de blijdschap
enorm want ze waren eerste geworden. Knap gedaan meiden!
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KDO 1 buigt achterstand
om in overwinning

Dames KDO3 kampioen
2012-2013

De Kwakel - Na de jammerlijke 3-1
nederlaag van vorige week tegen De
Meer, speelde het eerste afgelopen
zondag thuis tegen het Amstelveense NFC. Ter voorbereiding op deze
wedstrijd speelde KDO dinsdag de
17e een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Argon zaterdag en verloor
ternauwernood in de slotfase met
1-2. Daarnaast was de training van
afgelopen donderdag een training
van Dick ‘Cooky’ Voorn. De voormalig assistent van Bert van Marwijk
nam met veel passie de KDO-selectie onder zijn hoede en gaf na afloop
een lezing over zijn indrukwekkende carrière. Dick Voorn werd 65 jaar
geleden geboren aan de Boterdijk
in de Kwakel. Na het overlijden van
zijn vader, toen ‘Cooky’ vijf was, en
zijn moeder een nieuwe man leerde
kennen, verhuisde de familie Voorn
naar Maastricht. Dick Voorn speelde in tegenstelling tot zijn vader en
broer nooit voor KDO.

De Kwakel - Afgelopen seizoen zijn
we (KDO da3) kampioen geworden
in de 2e klasse. Met het kampioenschap zijn we direct gepromoveerd
naar de 1e klasse waar we nu reeds
3 wedstrijden ongeslagen zijn.

Aftasten
In het begin van de wedstrijd was
het duidelijk aftasten tussen beide
ploegen, waarbij NFC na tien minuten spelen ontsnapte aan een vroege achterstand. Nadat keeper Peter Onderwater in zijn zestienmetergebied geklopt was, kon rechtsback Danny ten Hoope de bal nog
net voor de lijn weg schieten. In de
daaropvolgende aanval was het wel
raak voor de ploeg uit Amstelveen.
Een schot vanaf twintig meter verdween over doelman Onderwater
heen en belandde in het doel, 0-1
voor NFC. In de 15e minuut was het
bijna 0-2 na een knappe solo van de
buitenspeler van NFC, maar zijn inzet ging net over het Kwakelse doel
heen. KDO was in de eerste helft
druk zoekende om de Amstelveners weerstand te bieden, maar kon
geen vuist maken. De thuisploeg
kreeg in de 18e minuut een volgende domper te verwerken toen Chiel
Kok met een heupblessure het veld
moest verlaten, Patrick Schijff was
zijn vervanger.
Nadat er in de volgende twintig minuten weinig noemenswaardig gebeurde op het veld, was de eerste
kans van de Kwakelaars in de 38e
minuut direct wel raak. Na prima
voorbereidend werk van Bobby Uitermarkt, wist deze rechtermiddenvelder Mathijs van Rijn vrij voor de
Amstelveense doelman te spelen.
Van Rijn greep deze kans met beide handen aan en schoot als een
echte spits de bal hard en straks
langs de NFC-doelman, 1-1. Lang
kon KDO echter niet van deze gelijke stand genieten, want in de 42e

minuut kwamen de Amstelveners
langszij. Een schot vanuit de tweede
lijn kwam op de bovenkant van de
Kwakelse lat terecht, waarna KDO
zeer matig reageerde op de daaropvolgende rebound. NFC was wel
alert en kon eenvoudig de 1-2 binnenschieten. Met deze stand gingen
beide ploegen ook de rust in.
Sneller
Vlak na rust kwam KDO met de
schrik vrij, want NFC verzuimde om snel ruimer afstand te nemen van de Kwakelaars. Een kansrijke lob over doelman Onderwater
ging net over, terwijl diezelfde keeper Peter in de 52e minuut op fantastische wijze een slippertje van
Michael Meijer herstelde. In de 67e
minuut was Menno Lingeman vanaf rechts dichtbij de gelijkmaker,
maar de koelbloedige Amstelveense doelman hield zijn ploeg op de
been. Twee minuten later reageerde de Kwakelse verdediging niet
goed op een lange bal, waarna de
spits van NFC eenvoudig de 1-3 kon
maken. KDO leek verslagen, maar
werd één minuut later terug in de
wedstrijd geholpen door aanvoerder Sven Vlasman. Na goed doorzetten van Joeri Stange, kwam de
bal uiteindelijk op de rand van het
zestienmetergebied voor de voeten van Sven terecht, die op uiterst
koelbloedige wijze de 2-3 in de linkerhoek binnenschoot. Wat er daarna gebeurde, maakte indruk op vele aanwezige toeschouwers. KDO
kreeg de juiste spirit te pakken en
dankzij een enorme werklust en bereidheid om voor elkaar te strijden
werd NFC volledig teruggedrongen.
De beloning hiervoor volgde in de
83e minuut toen Menno Lingeman
aan de rechterkant vrij werd gespeeld. Menno behield uitstekend
het overzicht, schoot niet zelf, maar
zag Joeri Stange aanstormen vanaf de linkerkant en bediende hem
op maat, zodat Joeri van dichtbij
de 3-3 kon aantekenen. Een enorme vreugde-explosie was het gevolg, waarbij de Kwakelaars vervolgens op jacht gingen naar meer. In
de 90e minuut kreeg KDO vanaf de
rechterkant een vrije trap, waarbij
invaller Jim Klijn achter de bal ging
staan. De jonge, technisch begaafde Jim wist op prachtige wijze de
bal bij de tweede paal neer te leggen. Nadat Mathijs van Rijn net niet
bij de bal kon komen, was het Sven
Vlasman die ongehinderd de bal van
dichtbij binnen kon tikken, 4-3. Een
prachtige ontknoping voor de Kwakelaars na een schitterende slotfase
van de wedstrijd.

We kennen elkaar van CSW te Wilnis waar de meeste van ons jaren
samen hebben gespeeld op het
veld. Inmiddels waren we al ‘even’
gestopt met veldvoetbal op het moment dat er 5 speelsters van het
‘oude’ KDO3 stopte na het seizoen
2011-2012. Direct meldde 4 nieuwe
dames zich aan om het team weer
compleet te maken. Met succes! Gezelligheid heeft altijd voorop gestaan, vóór de wedstrijd maar vooral ook tijdens de bekende 3e helft.
Er is binnen en buiten het veld altijd een klik geweest, dat is een van

Spannende finales bij
Schoolhandbal Toernooi
Uithoorn-De Kwakel - De afgelopen twee woensdagen stonden bij
Legmeervogels en KDO in het teken van schoolhandbal. Voor deze
gelegenheid was er bij beide clubs
een extra veld op het gras aangelegd, zodat er in totaal op vijf velden
gespeeld kon worden. Dit was ook
zeker nodig gezien het groot aantal
deelnemende teams (65!)
Op woensdag 11 september was het
’s morgens nog regenachtig, maar ’s
middags werd het een stuk beter
en de zon brak door. Zo begonnen
om 13.30 uur de eerste wedstrijden
in het zonnetje. Bij Legmeervogels
speelden de allerjongsten (groep
3) de wedstrijden op het mini-veld.
In poule 1 behaalde de Kwikstaart
de eerste plaats en in poule 2 was
dit De Zon. De meisjes van groep
5 speelden op het verharde veld. In
poule 1 werd de Springschans eerste en in poule 2 De Zon.
Als laatste was het de beurt aan de
jongens van groep 8. De winnaar
van poule 1, het team van De Kajuit

speelde de finale tegen de winnaar
van poule 2, De Zon. Het was een
zeer spannende finale, en eindigde
in een gelijke stand 2-2. De uiteindelijke ‘Golden Goal’ werd gemaakt
door De Kajuit en zo behaalden ze
de eerste plaats.
Minder
Op woensdag 18 september was het
weer iets minder bestendig, af en
toe werd er een wedstrijd in een buitje regen gespeeld. Bij groep 4, poule 1, won De Kwikstaart alle wedstrijden en werd daarmee eerste. In
poule 2 was dat De Regenboog. Ook
bij de meisjes groep 6 werd er in 2
poules gespeeld, De Springschans
en wederom de Kwikstaart werden
eerste in hun poule. Net als bij de
jongens van groep 8 was het bij de
meisjes van groep 8 ook een spannende finale. In een gelijk opgaande strijd won De Springschans van
De Kwikstaart met 3-2. De winnaars
van groep 8 mogen door naar de
volgende schoolhandbalronde.

Op zoek naar een
nieuwe hobby?
Basisschool de Zon
kampioen schoolhandbal!
Uithoorn - Het was woensdag 18
september en de meiden van groep
7 van de basisscholen moesten bij
KDO handballen. Er hadden zich
vijf scholen opgegeven en de Kwikstaart was zelfs met twee teams gekomen. Er waren twee poules van
drie gemaakt. Basisschool de Zon

hadden wonnen de eerste twee
wedstrijden gewonnen en plaatste zich voor de finale. Dit was tegen
de Kajuit die ook hun poulewedstrijden allebei gewonnen hadden. Won
vorig jaar de Kajuit de finale van de
Zon, nu won de Zon, zij waren dit
keer net sterker.

KDO 2 opnieuw onderuit,
ditmaal thuis tegen Elinkwijk
De Kwakel - Na een zeer moeizaam
begin van de competitie, speelde
het tweede van KDO afgelopen zondag thuis tegen Elinkwijk 2. Na een
gelijkopgaande eerste helft was het
de ploeg uit Utrecht die in de 15e
minuut op 0-1 wist te komen na vermeend buitenspel. Na deze achterstand kwamen de Kwakelaars beter
in de wedstrijd en kregen een aantal

mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen, maar verzuimden dit. In
de tweede helft nam Elinkwijk vervolgens in de slotfase van de wedstrijd ruimer afstand van KDO, wat
uiteindelijk leidde tot een 0-3 nederlaag.
Aankomende zondag speelt het
tweede om 13:00 uur uit in Leusden
tegen Roda’46 2.

Uithoorn - Wekelijks kunt u in dit
weekblad de stukjes van de lokale bridge verenigingen vinden. Dit
gaat vaak over de uitslag en of er
goed gescored wordt. Maar weet
u ook dat Bridge spelen een leuke en afwisselende bezigheid is?
Menig uurtje kunt u zo gezellig samen met anderen aan de
bridgetafel verbrengen. bij vele
clubs kunt u in de regio vinden
waar u overdag of ‘s avonds terecht kunt. Elke bridgeclub kan
nieuwe leden gebruiken maar om
lid te worden moet u uiteraard
wel eerst leren bridgen.
In Uithoorn is nu een werving gestart om nieuwe bridgers op te
leiden waarbij u kunt aansluiten.
Om het te leren is het belangrijk dat u het leuk vindt om samen met anderen een uitdagend
kaartspel te spelen. In 12 opeenvolgende lessen worden de beginselen van het bridge spel uiteengezet. Maar ook zal direct het
geleerde in de praktijk gebracht
worden door met mede-cursisten een aantal oefenspellen te
spelen. Vele nieuwe termen komen aan de orde (Acol, Dummy,
Renonce,Sans Atout) en u leert
de bijzondere gewoontes van een
bridger zoals na afloop je kaarten
weer schudden en terugleggen
in mapjes.Het bridgespel kent vele facetten en elke les behandeld

een nieuw stukje theorie. Aan het
eind van de cursus bent u dan in
staat om samen met anderen gezellig een bridgespel te gaan spelen. De basis is daarmee gelegd.
Of uw toekomst op een bridgeverening zal zijn of dat u liever
thuis met kennissen samen thuis
gaat bridgen zal tijdens de cursus wel blijken. Elk nieuw spel is
een kleine puzzel die vaak op vele manieren opgelost kan worden. Als u deze uitdaging aan wilt
gaan dan is dat wel een investering in uw toekomst. Eenmaal
gegrepen door het “bridge-virus” kunt u vaak niet wachten om
weer nieuwe uitdagingen aan te
gaan. Een gemiddeld spel duurt
zo’n 7 minuten. Na 4 spellen krijg
je vaak nieuwe tegenspelers en
een wedstrijd duurt (elke week)
zo’n 3 uur. Kortom variatie genoeg dus om daarmee uw sociale netwerk verder uit te breiden.
Dus als u op zoek bent naar een
nieuwe hobby dan is leren bridgen wellicht wat voor u! Bij voldoende belangstelling zal er
een cursus in september/oktober
starten in Uithoorn en wel op de
vrijdagmiddag of op de vrijdagavond. Opgeven (met voorkeur
voor vrijdagmiddag of avond) of
voor verdere vragen: Mail naarhans.selman@planet.nl of bel
naar 06-53211411

de factoren van ons succes. Zodra
de wedstrijd is begonnen is iedereen gefocust en telt alleen de winst.
We hebben dat gevoel het hele seizoen vast weten te houden en zijn
met slechts 9 verliespunten kampioen geworden. Een dankwoord gaat
uit naar onze trouwe supporters en
sponsor, de Twee Heertjes te Vinkeveen. Elke week konden en kunnen we rekenen op support en lopen we er netjes bij. Daarnaast willen we KDO bedanken voor de faciliteiten en organisatie van het dames zaalvoetbal. Aan het eind van
vorig seizoen zijn Daphne en Jolanda met ‘voetbalpensioen’ gegaan.
Met Maylin en Simone als opvolgers
gaan we dit seizoen er weer tegenaan. We zijn inmiddels KDO2 en hopen op weer een seizoen met veel
punten en gezelligheid.

Vrouwen overvleugelen
heren bij BVK
De Kwakel - In diverse kaartspellen
is de heer superieur aan de vrouw
(met uitzondering van de gevreesde Schoppen Vrouw bij het hartenjagen) , maar in de totaalstand
van de laddercompetitie van de BV
na 3 speelavonden is daar weinig
van terug te zien. In de top 6 treffen we welgeteld 1 heer aan tussen 11 vrouwen. Gerard van der
Post moet de mannelijke eer voorlopig in zijn eentje hoog houden en
hij moet daar ook nog bij geholpen
worden door een vrouw. Nu is dat
zijn eigen Rees, dus die heeft weinig reden om er voor te zorgen dat
hij die positie opgeeft. Samen nemen zij de 2e plaats in de totaalstand in met een gemiddelde van
56,49%. Niet alleen in het algemeen
klassement maar ook in de uitslag
van de A lijn van donderdag 19 september is de verhouding heer:vrouw
1:11 en we praten dan over dezelfde heer als hier boven, maar die
komt in dit geval wel op de anders
niet vermeldenswaardige 5e plaats.
De top 4 bestaat dus uit louter damesparen (nu worden het natuurlijk
weer dames genoemd om te voorkomen dat ik a.s. donderdag door
hen belaagd wordt) en van die 4
waren Margo Zuidema en Francis
Terra voor de 2e keer in dit nog prille seizoen ongenaakbaar. Met de
hoogste score van de dag van maar
liefst 67,08% zetten zij de rest van
het veld in de schaduw en verstevigden zij hun koppositie ‘over all’,
waar zij een gemiddelde van 62,4%
noteren! Eefke Backers en Marianne
Kamp waren de besten van de rest
met 59,17% en de top 3 wordt gecompleteerd door Loes Schijf en Ria
Broers met 55,83%. Nu we de nummer 5 ook al genoemd hebben mag
de nummer 4 (bij uitzondering, dat
dan weer wel) deze keer niet ontbreken en dat waren Bep Verleun
en Ria van Zuylen met 53,75%. Matty en Kees Overwater konden de

goede vorm van de voorgaande weken geen vervolg geven en zij werden 12e in een veld van 12 paren.
B lijn
In de B lijn was de hoofdprijs voor
Paula en Klaas Kniep met 63,19% en
hierdoor knalden zij omhoog naar
de 7e plaats in de totaalstand. Elly en Jaap van Nieuwkoop herstelden zich van de zeperd van vorige week door 2e te worden met
60,76% en ook zij staan nu in de
top 10. Dat geldt ook voor de nummer 3 van deze avond, Jose Moller en Yvonne Koestal, die iets boven de 59% scoorden. Helen Conijn en Herman Koperdraad sloten
hier de rij. In de C lijn 2 damesparen
in de top 3. Mayke Dekker en Corrie van der Peet deden hier wat Elly
en Jaap in de B lijn deden, revanche
nemen dus voor de uitglijder van
vorige week. Met hun 60,83% werden zij 1e en trokken zij hun gemiddelde op tot boven de 50%. De 2e
plaats was deze week voor An van
der Poel en Ans Nieuwendijk met
een fraaie 59,17%. Het enige ‘herenpaar’ dat deze week een verslagwaardige score behaalde was paar
Ruud Doeswijk-Huub Zandvliet, die
in deze lijn 3e werden met 57,64%
(bedankt heren, namens de andere leden van het vermeende sterke
geslacht). Een aantal van de ‘gevestigde namen’ laat het deze laddercompetitie voorlopig flink afweten.
Zo zien we Wim en Rita in de totaalstand pas op de 15e plaats, Anneke
en Jaap op de 20e en Nelly en Andre op de 30e (!!). Is er een revolutie
op komst bij de BVK?
De tijd zal het leren, want na 3 ronden ladderen gaan we de komende
maanden eerst een paar rondes ‘paren’. Wellicht zijn genoemde paren
dan voldoende warm gedraaid om
ook in de laddercompetitie weer een
rol van betekenis te kunnen spelen.

Kwinkslag M1 begint
goed aan de competitie
Uithoorn - Met slechts een enkele
wijzing in het spelers kwartet hoopt
het team ook dit jaar weer hoge
ogen te kunnen gooien. De avond
begon zoals we gewend zijn met de
eerste heren dubbel, bestaande uit
het duo Bjorn Hottinga en Jasper
van Peursem. Het is altijd lastig om
de spits af te bijten, maar van zenuwen leken ze weinig last te heb-

ben. Met 21-14 en 21-10 was dan
ook al snel het eerste competitie
punt van het seizoen binnen. Hierna was het tijd voor de laatste twee
spelers van het team om samen
hun kunsten te vertonen. Nieuwkomer in het team Bas Kooijman en
Tristan Frese mochten voor het eerst
in de competitie laten zien hoe goed
ze het spel samen beheersen. Alsof ze al jaren samen speelde wist
ook dit koppel met 21-10 en 21-14
te winnen. Na het spelen in tweetallen, mocht iedereen zijn talenten alleen op het veld laten zien. Voor zowel Bjorn, Jasper als Bas verliep dat
vrij soepel en zo was de overwinning voor de avond veiliggesteld.
Tristan kreeg echter een stuk meer
weerstand van onze Hoevenlaakse
gasten en zo waren er dan ook drie
sets nodig met zelfs een verlenging
in de laatste set om de winnaar te
bepalen. Met 23-25 ging dan toch
het eerste punt verloren. Degene
die dachten dat de Vinkeveners het
hierbij lieten zitten, die zaten toch
compleet fout. Met twee sterke afsluitende dubbel partijen wisten
duo’s Bjorn/Bas en Jasper/Tristan
de laatste punten te verzilveren.
Zo eindigde de wedstrijd in een
mooi 7-1 overwinning voor Kwinkslag M1, een avond die zelfvertrouwen zal geven voor de volgende speelronde. Op 27 September zal
het team afreizen naar Odijk om het
tegenstander Krommerijnstreek in
eigen huis moeilijk te maken.
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Wollen jasjes krijgen een vrouwelijke touch

Dikke jas, comfortabele broek en warm vest

Winterkleuren
met accenten

Op avOntuur in
een stOere Outfit

We reizen dit najaar naar een nieuwe dimensie. Naar een plek van
stilte, waar de vrouw zich vrij voelt om te genieten van de schoonheid
van een landschap. Dat gevoel vinden we terug in de vrijetijdsmode.

Op avontuur. Dat is het thema dat de wintercollecties voor kinderen
inspireert. Dikke jas, comfortabele broek en hooded vest. De nieuwe
wintercollectie is een feest voor avonturiers.

De moderne, casual utility looks met een vrouwelijke touch komen tot leven met dikgebreide stoffen, wol, leer en tweed. Gebreide stukken met een
handgeweven uitstraling worden op verfrissend moderne wijze gecombineerd met wollen jasjes, leren bikerjacks, jeans en shorts van tweed. Traditionele winterkleuren variërend van zwart en crèmewit tot marineblauw, kaki,
bruin en paarszwart bieden een spannend contrast met levendige tinten zoals het geel van de zonsondergang, roodbruin en curryrood. Hiermee worden opvallende accenten aangebracht in de moderne casual look. Of je je
nu kleedt voor een avontuur in de buitenlucht of de feestelijkheden aan het
eind van het jaar, de nieuwe collectie omvat alle klassiekers die de moderne nomade nodig heeft.

Of je nu te voet of per boot op avontuur gaat, met de nieuwe collecties is het
allemaal mogelijk. Kies je voor comfortabel maar stylish verantwoord, dan
heb je het als stoere meid onder je dikke warme jas niet koud in items van
canvas, fake leather en jeans. De lange gebreide vesten, jurken en sportieve rokjes worden mooi afgestyled met een gebreide sjaal en toffe tas. De afgewassen materialen, zorgen ervoor dat je relaxed en comfortabel kunt genieten na een dag op avontuur te zijn geweest. Ook de boys zoeken deze
winter het avontuur in de kou op. Het liefst staan ze voorop de boot te turen
over zee. Dit is het makkelijkst in een stoere broek, met daarop een warm
gevoerd vest met capuchon, dikke jas en een sjaal om de nek. En na een
dag in de kou trekken deze stoere mannen hun comfortabele joggingbroek
aan. De sportieve en comfortabele items zijn voorzien van stoere applicaties, badges en gave prints.
De nieuwe wintercollectie is een feest voor avonturiers.
Foto’s: Another World

Traditionele winterkleuren doen het dit najaar goed.
Foto: Esprit

Voor iedere gelegenheid de perfecte schoen

BetOverd dOOr
het stadsleven
De nieuwe schoenmode voor dames is geïnspireerd door het
stadsleven. Slenterend door bijvoorbeeld New York moet de
vrouw er altijd ‘stunning’ uit zien. Op zoek naar avontuur en nieuwe ervaringen.
Dat thema weerspiegelt in de nieuwste mode. De verscheidenheid die
de stad te bieden heeft, is in de collecties terug te vinden. De vrouw
draagt bij elke gelegenheid dé perfecte schoen. Hoewel de stijlen uiteenlopen, benadrukken de schoenen de supervrouwelijke ‘glitz’. Of het
nu gaat om glinsterende hakken, stoere booties, sneakerwedges of laarzen met metallic details. Opvallende details sieren verschillende stijlen.
Met metalen details die de vrouw een verrassende rockchick stijl bezorgen. Een metalen hak benadrukt het klassieke silhouet van een frisse,
moderne touch. Maar het kan ook anders. Zelfs tijdens een casual zondagse brunch kun je rocken. Bijvoorbeeld met een sneakerwedge. Glanzend leer biedt elegantie, met behoud van de streetstyle. Met sportieve gespen, studs en opvallende ritsen ben je een rebel. Perfect voor de
vrouw die een beetje sensatie niet schuwt.
De verscheidenheid van de stad weerspiegelt in de schoenmode.
Foto’s: Miss Madden

Met mooie boots de buitenlucht in

ZO vrij als een
stOere vOgel

Veelzijdigheid in materialen

een vleugje
excentriciteit

Met mooie stoere boots stappen door de bossen, een verrekijker
op je buik en kijken naar de vogels. Kinderen moeten zich met hun
schoeisel zo vrij als een vogel voelen.

Veelzijdigheid in materialen kenmerkt de nieuwe
herfst- en wintermode voor vrouwen. Visuele impulsen krijgen een extra boost door innovatieve stoffen,
stofcombinaties en technische effecten.

Aan de nieuwe mode zijn diverse thema’s verbonden. Meisjes gaan deze winter voor allure. Mooi gemaakte schoenen, meisjesachtig en gekleed.
Met gebruik van prachtige materialen. Kleine parels worden bijvoorbeeld
gebruikt om de schoenen op te sieren. Meiden lopen als pauwen zo trots
op hun mooie nieuwe schoenen. Alles afgewerkt met eigenwijze stiksels.
Maar je kunt ook voor stoer en bijdehand gaan. En dat geldt voor zowel jongens als meisjes. Ieder kind kiest voor het buitenleven op zijn best. Schoenen die zijn voorzien van eigengemaakte prints, gecombineerd met mooie
kwaliteitsleersoorten. Oftewel, stoere boots voor avonturiers. De schoenen
hebben een opvallend eigen stikwerk en ook hier is een tegendraadse steek
niet meer weg te denken. Wil je liever sportief voor de dag komen, dan
kies je voor snel en brutaal. Opvallende prints geven de schoenen kleur.
Met sneakers kun je ravotten en rennen, klimmen en klauteren. De schoenen zijn voor cowboys en prinsessen! Voor trendbewuste kids met een eigen stijl.

Een vleugje excentriciteit en een speelse mix van verschillende elementen benadrukken de individualiteit van de
winterlook. Decoraties creëren een krachtige vrouwelijke
look, terwijl militaire en biker-elementen een coole touch
geven. De nodige flair bereik je met gezellige elementen en
etnische inspiraties. Prints staan hierbij nog steeds centraal
in de vorm van grafische motieven, sierdesigns, dieren of
digitale bloemenprints. In tegenstelling tot de diversiteit in
materialen, zijn de silhouetten deze winter veel meer cleancut en ingetogen. Rits-jassen en biker-styles zien we in allerlei materialen met casual en relaxed stoffen. Wil je echt
vrouwelijk voor de dag komen, dan ga je voor een peplum
jas. Broeken voegen specifieke accenten toe met nieuwe
materialen en het nauwsluitende silhouet blijft trendy. Het
winterkleurenpalet wordt deels bepaald door zwarte en
donkere kleuren, zoals dark navy, diep robijnrood en donkerrood. Heldere intense schakeringen verlevendigen het
beeld. Naast herfstbruin krijgen pastels een winterse interpretatie om een zacht, natuurlijk gevoel te benadrukken.

Kinderschoenen mogen snel en brutaal zijn.
Foto’s: Red Rag

Speciale stofcombinaties creëren een vrouwelijke look.
Foto: Betty Barclay

Met een shawl, doek of muts maak je jouw outfit af

Wild, Ongerept
en rOmantisch
De collecties handschoenen, tassen, doeken en shawls voor deze
winter zijn geïnspireerd op IJsland. We ontdekken nieuwe materialen
en expressieve kleuren en vormen.
Met een shawl, doek of muts maak je jouw outfit af en kun je je onderscheiden. Dat geldt voor hem en haar. De nieuwe collecties zijn net zo mooi en
contrastrijk als het eiland waarop de oerkracht van de aarde voelbaar is: ongerept wild en tegelijk romantisch. De landschappen van IJsland zijn ruw en
krachtig, hebben een sterk karakter en vormen een fascinerende, sprookjesachtige omgeving, waarin de strijd der elementen duidelijk te zien is. Wat
betreft de kleuren draait alles om intense petroleum- en bessenkleuren. Deze worden verrijkt door krachtige aardtinten, heldere natuurtinten en lichte,
luchtige pastelkleuren. Luxueuze, soepele materialen en zacht suède in warme paarstinten, donkere oranjetinten en de aardkleuren Yak en Moss weerspiegelen veelzijdigheid en laten handschoenen, tassen, doeken, shawls en
kleine leren accessoires optimaal tot hun recht komen. Opvallend is dat natuurtinten en aardkleuren de boventoon voeren. Hier straalt een klassieke,

We ontdekken nieuwe materialen en expressieve kleuren.
Foto’s: Roeckl
tijdloze schoonheid uit. Zachte bruintinten zorgen in combinatie met heldere kleuren voor contrast. Tenslotte is het fraai om grof breiwerk op speelse
wijze te combineren met leer in een antieke afwerking.
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Een vleugje luxe misstaat niet

Speciale wassingen zorgen voor karakter

EEN ULTIEME
WINTERROMANCE

DENIM MOET
KLEUR HEBBEN

Van weelderig kant tot warme oversized poncho’s. De ultieme winterromance creëer je het komend seizoen helemaal zelf. En natuurlijk hoort daar een vleugje luxe bij.

Denims moeten komende winter stoer en krachtig ogen. Opvallend
aan de eigentijdse collecties zijn de terugkomende unieke ‘handmade’ vintage wassingen en de optimale aandacht voor details.

De winter staat te popelen om ons liefdevol te omarmen. En dat betekent
een nieuwe uitdaging om verrassende outfits samen te stellen. De nieuwe
collecties bieden volop mogelijkheden. Blouses van glanzende materialen
combineer je bijvoorbeeld stijlvol met leren broeken. Het zorgt voor een sublieme synergie tussen elegant en stoer met een vleugje rock & roll. Warme
kleuren zoals ‘shades of red’, stone grey, petrol en shimmering metallic, bieden een lichtje in de duisternis. Eén van de trends dit seizoen is knitwear.
Hiermee creëer je in samenspel met symmetrische lijnen en pied-de-poule
dessins, de ideale casual chic look voor overdag en een weldadig luxe look
voor in de avond. De nieuwe collectie van dit merk bestaat uit een reeks
ontwerpen, die zowel binnen, als buiten een ultra-feminiene uitstraling garanderen. Denk daarbij aan stijlvolle lammy bodywarmers en gewatteerde
vesten, die highlights binnen de collectie vormen.

De tijd dat denims standaard blauw kleurden, ligt ver achter ons. Tegenwoordig kies je voor een uitgesproken outfit. Dankzij speciale wassingen
creëer je een rijke uitstraling, waarin het eigen karakter sterk naar voren
komt. Gekleurde denims zijn dit seizoen niet weg te denken! De unieke wassingen zorgen voor verrassende en kleurrijke accenten. Ze zijn hot en bovenal zeer mannelijk. Hooker groen, bordeaux rood, een stijlvolle cognac
kleur of toch de klassieke donker blauwe denim, met alle kleuren kun je dit
seizoen voor de dag komen. Chinos, mogen dit seizoen absoluut niet ontbreken in de kledingkast. In combinatie met een grijsbruin geblokte blouse of een legergroen sweatshirt, zorgen deze voor een perfecte look in de
donkere, regenachtige maar oh zo warme en gezellige herfst- en wintermaanden. Wil je altijd divers en uniek zijn, dan kies je voor een vleugje excentriciteit.

De winter staat klaar om ons liefdevol te omarmen.
FOTO: Peter Hahn

Unieke wassingen zorgen voor kleurrijke accenten.
Foto’s: Reign

Lak krijgt meer aandacht dit seizoen

MET EEN TAS MAAK JE
EEN MODESTATEMENT
Met een tas maak je een modestatement. Komend seizoen ligt de
nadruk op metallics, high shine en color stitching.
Opvallend is dat het thema ‘donker en mysterieus’ het komend seizoen
goed doet, maar mooi gecombineerd kan worden met het thema glamorous, dankzij het gebruik van glanzende materialen en studs. We zien het
bij een merk als Bulaggi waar we veel metallic en lak zien terugkomen.
Metallic is een echte eyecatcher en in veel modellen terug te vinden:
subtiel als piping of als hoofdbestanddeel van een shopper. Uniek is het
model met een metallic zijde en een uni zijde. Afhankelijk van je ‘mood’
bepaal jij hoe je de tas draagt. Lak krijgt ook meer aandacht dit seizoen, van top tot teen of subtiel als detail. Heel trendy is het combineren
van diverse lakkleuren met elkaar. Is in het lak een subtiele glitter verwerkt, dan kom je helemaal stoer voor de dag. Voor de feestdagen of een
avondje uit zijn de doorgestikte frametasjes met ketting populair. Een
elegant en vrouwelijk tasje die elke vrouw wil en moet hebben. Belangrijk te weten: prints maken deze winter een sterke comeback. We kijken
niet meer op van tassen in groene, aubergine of zilveren croco prints.
Het thema ‘donker en mysterieus’ doet het goed.
Foto’s: Bulaggi

Mooie pasvormen en stretchmaterialen

DE BROEK ZIT
ALS GEGOTEN

Een energieke stijl voor de man

INSPIREREND
EN OPWINDEND

Deze winter zetten vrouwen de toon met een
broek, die is verrijkt met trendy details en vervaardigd uit super soft high-stretch twill of denim. Dit
materiaal maakt dat de broek als gegoten zit.
Met een mooie broek laat je de beste kanten van de
vrouw tot uiting komen. Zowel innerlijk als uiterlijk.
Mooie pasvormen en stretchmaterialen zorgen ervoor
dat de broek optimaal draagbaar is. Daarbij moet een
broek toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit
zijn. Deze winter kiezen vrouwen voor trendy en ‘comfy’ en dat hebben de broekenlabels goed begrepen. Het
spreekt op deze manier een brede vrouwelijke doelgroep aan met broeken voor elke gelegenheid, in opvallende prints of stoere wassing. Met een broek verander je in ‘the-girl-next-door’ of in een heuse moviestar.
Er is veel mogelijk met prints en kleur. Wil je jouw excentrieke kant ontdekken, ga dan voor een futuristische
uitstraling met metallic coated bleach effect of een metallic silver look.
Een broek laat de beste kanten
van de vrouw tot uiting komen.
Foto: American Honey

Reizen naar verre landen en een opwindend
leven leiden. De mannen van deze tijd genieten van iedere dag en bekijken de wereld met nieuwe ogen.

Met een bril bepaal je jouw stijl.
Foto’s: DSQUARED2 Eyewear

Brillen gewaagd en
kleurrijk

CHARMANTE
VERSCHIJNING
Hoe snel kan het gaan.
Stapten we amper tien jaar
geleden nog massaal over
op contactlenzen, tegenwoordig willen we allemaal
een bril. Zelfs als we er geen
nodig hebben.
De bril is namelijk in een sneltreinvaart het modeitem bij uitstek geworden. Met een bril
bepaal je jouw stijl en dat betekent meteen dat een bril niet
meer saai is. De nieuwe collecties zijn dynamisch, gewaagd,
kleurrijk en maken van jou een
charmante verschijning. De komende winter wordt de trend
van voorgaande jaren doorgetrokken. Er is een mooie balans
ontstaan tussen eigentijds design en stijlvolle invloeden. De
nieuwe modellen tonen het onderscheidende karakter van
de bril in de mode. Natuurlijk
is er ook wat nieuws te melden. De retrojaren zestig domineren de mode. Geïnspireerd
op de vrouwelijke zonnebril uit
het verleden is de welbekende
sensuele ‘cat-eye’ vorm weer
helemaal hip.

Dat betekent dat ze open staan voor nieuwe
trends. Op modegebied zijn dat er nogal wat. De
nieuwe herenmode voor dit najaar grijpt bijvoorbeeld terug op oude tradities, maar wel bekeken
vanuit een moderne levenshouding. Het zorgt
voor verrassende combinaties. Mannen mogen
hun actieve geest tonen en kunnen dankzij de
nieuwe collecties hun inspirerende gevoel ook
daadwerkelijk laten zien. Het springt hier fraai
op in met een stijlvolle modelijn met een opvallend energieke look. Wat te denken van een
nauwsluitende jeans met een modieus colberttje met daaronder een bijpassend giletje. Of een
half lange zwarte jas op een jeans blouse en denim. Durf te combineren.
De herenmode voor dit najaar grijpt
terug naar oude tradities.
Foto: Esprit

Lingerie die gezien mag worden

SPANNENDE ONDERMODE
Niets is zo ergerlijk als knellende underwear onder je outfit. Ondermode behoort vooral comfortabel te zijn en elke nieuwe ontwikkeling is er dan ook op gericht het draagcomfort verder te optimaliseren.
Lingerie geeft je een onbezorgd en goed gekleed gevoel. De wereld van
de lingerie blijft spannend. Voor zowel vrouwen als mannen geldt dat ondermode sexy en sensueel moet zijn. Met een vleug verleiding erbij. Hoewel de lingerie schreeuwt om aandacht, is de trend nog steeds dat je deze
zomer geen spoortje van de ondermode ziet. Dus naadloze en onzichtbare fashion. De lingeriemerken kiezen in hun nieuwe collecties voor stijl. Dat
betekent voor vrouwen vrolijke dessins en uitgesproken kleurencombinaties. De strings, hipsters en shorts in katoen, microvezel en ultra light worden gecombineerd met beha’s in identieke zomerse kleuren en motieven.
Voor de man is er ook veel mogelijk. De nieuwe looks variëren van trendy
tot klassiek, met steeds als uitgangspunt eenvoud, comfort, vernieuwing en
verscheidenheid. En verscheidenheid is er komende zomer volop.
Mooie lingerie geeft je een onbezorgd gevoel.
Foto’s: TC Wow en Ten Cate
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Jeugdige ondernemers starten
digitale ruilbeurs
Regio - Dat het project Zomerondernemers in de regio zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat er
verscheidene jongeren zijn die na
deelname hieraan een eigen bedrijf
hebben opgestart.
Zo ook Julia (14) en Lisa (17) de
Groot. Zij hebben deze zomer deelgenomen aan het project en zijn
dermate enthousiast geworden dat
zij onlangs een eigen bedrijf zijn begonnen met www.Vija-ruilen.nl. Op
deze site kunnen kinderen en jong-

volwassenen van 5 t/m 21 jaar oud
hun tassen, schoenen, WII spellen
of andere producten waarop ze zijn
uitgekeken of niet meer mooi vinden, ruilen voor iets anders. De site is kind- en gebruiksvriendelijk en
voor alle leeftijden. Alles op de site
wijst zich vanzelf.
De site is ook voor jongvolwassenen
geschikt en is daarin zelfs uniek.
Ouders kunnen speelgoed van hun
kinderen waarop ze uitgekeken zijn,
op de site plaatsen. Op deze manier

kunnen ouders voor de dure decembermaand weer ander speelgoed of producten verzamelen zonder dat het geld kost.
Webwinkel
De beide zussen zijn van mening
dat hun site in deze tijden van crisis een aanvulling is om zo toch op
een goedkope manier aan andere spullen te kunnen komen. Er is
ook een ruilsite voor volwassenen
aan de activiteit gekoppeld. Lisa:
“Wij bieden bedrijven aan om voor
aantrekkelijke prijzen te adverteren.
Wij gaan veel acties richting de media doen. Bedrijven die ons nu het
vertrouwen geven kunnen meeliften
met onze actie. In de toekomst willen wij alles automatiseren en zelfs
een bruikbare App laten ontwikkelen.” Maar er is meer. “Lisa is bovendien met een webwinkel begonnen,” laat Julia weten. “Daarin verkoopt ze oud-Hollandse 3D kaarten, mini-kaarten en geld-cadeaubon enveloppen voor alle gelegenheden, zoals verjaardagen van baby,
kinderen, mannen en vrouwen. De
geld-cadeaubon enveloppen worden verkocht aan boekhandels en
kiosken. Hollandse 3D kaarten wor-

den verkocht aan souvenirwinkels,
winkels die klompen verkopen, winkels die oud-Hollandse snoep verkopen, maar ook aan landwinkels.
Julia verzorgt tevens nog fotoshoots
voor bekende kledingketens en modellenbureaus. Er zijn nog genoeg
onderwerpen en producten die je
hieraan zou kunnen toevoegen,” aldus Julia.
Beide jeugdige dames volgen overigens nog een schoolopleiding
en doen het ondernemerschap er
naast. Voor meer informatie kunnen belangstellenden via e-mail
hun wensen kenbaar maken: info@
vija-ruilen.nl of de website bezoeken. Die heeft professionele allure en is gemaakt en in de lucht gebracht door TeamCom 2013 uit Alphen a/d Rijn. Vanzelfsprekend maken Lisa en Julia volop gebruik van
de social media om zich te profileren. Vija-ruilen is dan ook te volgen op twitter: www.twitter.com/vijaruilen en www.twitter.com/vijavolwassenen. Like onze pagina op facebook: www.facebook.com/vijaruilen en www.facebook.com/vijavolwassenen. Belangstellenden kunnen bovendien tot en met december een gratis advertentie plaatsen.

TOT € 2.000,-

EXTRA INRUILWAARDE*

gRATIs bI-fUEL

wegens succes verlengd!

UpgRADE

20% kORTINg
Op AccEssOIREs

EXcLUsIEf bIj

VAN kOUWEN

€ 500,- gRATIs
bRANDsTOf

Van Kouwen verlengt
actie Opel Big Event
Regio – Van Kouwen heeft de succesvolle landelijke Opel actie verlengd! Nog tot 30 september kan iedereen die een nieuwe Opel aanschaft profiteren van: Tot 2000,- extra inruilwaarde, 500,- gratis brandstof, 20% korting op accessoires en
een gratis upgrade naar een Bi-Fuel uitvoering. Frank Vaneman, directeur van de Van Kouwen bedrijven: “The Big Event van Opel bleek
een daverend succes. Daarom heb-

ben wij de actieperiode van The Big
Event verlengd tot 30 september.
The Big Event is hét moment om uw
auto in te ruilen voor een gloednieuwe Opel. Want als u nu een nieuwe Opel koopt bij Van Kouwen, dan
profiteert u van unieke voordelen
die uitsluitend gelden bij Van Kouwen. Profiteer hier nog van vóór 30
september!” U vindt Van Kouwen in
Aalsmeer, Mijdrecht, Hoofddorp en
Amsterdam.

Sijbrants & van Olst Specaaloptiek viert
25-jarig jubileumfeest
Regio - Sijbrants & van Olst is al 25
jaar een begrip voor moderne brillen
van zeer hoogstaande kwaliteit! Niet
alleen in Uithoorn en Ouderkerk aan
de Amstel, maar in feite in heel Amstelland en ver daarbuiten!
Bij Sijbrants & van Olst kan men kiezen uit een enorme collectie monturen en zonnebrillen van bekende topdesigners, zoals bijvoorbeeld
Theo, Paul Smith, Oliver People en
Lindberg. Sijbrants & van Olst beschikt over de allernieuwste meetapparatuur voor het aanmeten van
alle soorten contactlenzen en brillenglazen, waardoor zij bijvoorbeeld

nachtlenzen en multifocale lenzen
als perfect maatwerk kunnen leveren. Uiteraard zijn alle medewerkers
gediplomeerd opticien, contactlensspecialist of optometrist.
Hoya
Voor de levering van hun kwaliteitsbrillenglazen werkt Sijbrants & van
Olst nauw samen met het ook in Uithoorn gevestigde HOYA Vision Care.
Dit bedrijf is wereldwijd een van de
grootste producenten van brillenglazen. Het succes komt voort uit
het continu toepassen van baanbrekende innovaties.

Brildragers ervaren dit bijvoorbeeld
bij het dragen van multifocale glazen: is er bij conventionele glazen
vaak sprake van hinderlijke vertekeningen, bij de nieuwste multifocale HOYA glazen zijn deze nagenoeg
geëlimineerd!
Jubileum
Bij een 25-jarig jubileum horen cadeaus! Daarom heeft Sijbrants &
van Olst voor haar klanten een heel
bijzondere aanbieding bij de aankoop van Hoya-glazen, met kortingen die kunnen oplopen van 25 euro tot maar liefst 75 euro, afhanke-

lijk van het soort glas. Bovendien
maakt u kans op een uniek bezoek
aan de interessante Hoya-fabriek in
Uithoorn! Daarnaast ontvangt u het
320 pagina’s tellende, prachtige, full
colour boek van de bekende Nederlandse ontwerper Paul Baars, met
een compleet overzicht van vooraanstaande autoriteiten op het gebied van optische illusies en gezichtsbedrog. Een waar collectors
item, speciaal voor de klanten van
Sijbrants & van Olst.
Kijk snel op de advertentie elders in
deze krant!

Optreden Jan Rot in de
Thamerkerk
Uithoorn - Na de opening van het
SCAU seizoen op 22 september
door KnA komt aanstaande zondag
29 september Jan Rot (1957) als
eerste in het seizoen met zijn voorstelling Nummerrrr 1!!! in de Thamerkerk. Aanvang om 14.30 uur.
Het Popinstituut noemt hem ‘Een
van de meeste interessante figuren uit Nederlandstalige muziek.’
In zijn optredens ‘komt het bes-

In de bocht van de Ringdijk Tweede Bedijking achter het Esso tankstation
(links van het midden op de foto) wordt een nieuwe rotonde aangelegd voor
de ontsluiting van Amstelhoek op de N201 en richting De Hoef. Een deel van
het groen (rechts) wordt binnenkort daarvoor gekapt.

Aanleg nieuwe rotonde
bij Fort Amstelhoek
Amstelhoek - Het stuk Mijdrechtse Zuwe vanaf de kruising met de
Tienboerenweg op de N201 krijgt
een vervolg in de vorm van een
nieuwe aansluiting op de Ringdijk Tweede Bedijking in Amstelhoek. Ongeveer ter hoogte waar nu
nog het bedrijf van Pothuizen Recycling is gevestigd, zal op termijn het
wegtracé tussen het Fort en het Esso tankstation met een bocht aansluiten op een nieuw te bouwen rotonde in de bocht van de Ringdijk
Tweede Bedijking. Het project ‘Omlegging Amstelhoek’, onderdeel van
het Masterplan N201+ van de Provincie Noord-Holland, realiseert deze aansluiting. De Provincie NoordHolland start in de eerst week van
oktober al met de voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van
de rotonde en de wegaansluitingen. Die bestaan uit het kappen van
een aantal bomen en struiken tussen het tankstation en het Fort in de
bocht van de weg. Vervolgens worden een waterleiding en een gasleiding verlegd. Daarna wordt begonnen met de vormgeving van het tracé.
‘Mettertijd zal de verkeersstructuur
bij Amstelhoek fors wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. De
hoofdontsluiting vindt dan plaats via
deze nieuwe rotonde in de verbin-

dingsweg tussen de Ringdijk Tweede Bedijking en de Mijdrechtse Zuwe, met enerzijds de verkeersafwikkeling naar de N201 bij de kruising Tienboerenweg en anderzijds
richting Mijdrecht-West, De Hoef
en Nieuwveen vice versa. Vanwege
de omgelegde N201 en deze nieuwe aansluiting hoeft het wegennetwerk van Amstelhoek te zijner tijd
alleen nog maar lokaal verkeer af te
wikkelen. Immers, het doorgaande
verkeer maakt dan gebruik van de
nieuwe N201 en de ontsluiting van
Uithoorn loopt via de Amsterdamseweg, even voorbij het aquaduct.’ Aldus laat de provincie in een bericht
aan de omwonenden weten.
Het is nog niet bekend of het Esso tankstation op de huidige locatie zal blijven bestaan, dan wel dat
ook die een eigen aansluiting krijgt
op de nieuwe rotonde. En de Irenebrug dan? Die zal uitsluitend voor
inwoners uit De Ronde Venen nog
dienen als toegang tot een parkeergarage in het centrum van Uithoorn,
maar ook om met name bewoners
uit Amstelhoek de gelegenheid te
bieden het centrum van Uithoorn te
bezoeken, bijvoorbeeld om te winkelen, hun kinderen naar school te
brengen en op hun werk te komen.
Althans, zo zijn nog altijd de plannen!

te van muziek, poëzie en Jan Rot
samen’. Naast het meer populaire genre behaalde hij ook opvallende successen als vertaler van klassiek werk in het Nederlands zoals
diverse Mahlerprojecten, werken
van Brahms (Een Hollands Requiem), Schubert en de Matteüs Passie van Bach in 2006. In april 2011
verscheen de kloeke bundel Meesterwerk met bijna 400 pagina’s klassieke muziekteksten in het Nederlands. Sinds 2011 presenteert Jan
Rot zich weer meer als soloartiest.
Na het ‘gelukkig getrouwd’-project
‘Ik hou van Jou!’ met naast vertaalde
liefdeshits van o.a. Dolly Parton, Eric
Clapton en de Beach Boys en ook
autobiografische verhalen, volgde
in mei 2012 in een uitverkocht Carré de aftrap voor ‘De Grote Jan Rot
show’, waarbij vele bevriende gasten de vertalingen van Jan brachten.
Losse kaarten zijn een week voor
het evenement voor 12 euro te koop
bij de boekhandels Ten Hoope aan
het Zijdelwaardplein en Bruna aan
het Amstelplein en vóór de voorstelling aan de zaal. Jongeren onder de
16 jaar betalen 6 euro.

Dansles op Solidoe
KDV Sima!
Uithoorn - Op woensdag 18 september heeft Shanna van Elleswijk van 10.30 tot 11.15 uur dansles gegeven aan de kinderen van
kinderdagverblijf Simba.
Zij heeft een dansstudio gelegen boven KDV Simba en het
leek Shanna en de leidsters van
Simba erg leuk om samen iets
te organiseren. De kinderen die
niet op woensdag 18 september jl. aanwezig waren konden
zich door middel van een intakelijst inschrijven om ook gezellig mee te komen dansen. Met
ongeveer een vijftiental kinderen
en wat ouders zijn ze naar boven naar de dansstudio gegaan.
Daar stond Shanna van Elleswijk
iedereen op te wachten. Schoenen uit en op de dansvloer met

de voetjes! Shanna maakte met
de kinderen eerst een grote kring
en stelde zichzelf voor om daarna de namen van de kinderen te
vragen. Zo was er gelijk een hele ontspannen, gezellige sfeer. Na
de voorstelronde gingen de kinderen een lange trein maken om
vervolgens heerlijk te dansen en
mooie bewegingen op muziek te
maken. Spelenderwijs leerden de
kinderen zo hun eerste dansje op
smurfenmuziek. Het was echt supergezellig en de kinderen vonden het ook echt heel leuk.
Volgende week woensdag 25
september zullen de kinderen
wederom uitgenodigd worden
om gezellig te komen dansen.
Met z’n allen hopen zij er dan ook
weer een supergezellige ochtend
van te maken!

Groen Uithoorn wil
Project Waaks!
Uithoorn - Op de raadsvergadering
van morgen, donderdag 26 september, zal gemeenteraadslid Arjan
Koopmans van Groen Uithoorn een
voorstel indienen om het project
Waaks! in Uithoorn op te starten.
Door mee te doen aan Waaks! ondersteunen hondenbezitters in hun
eigen buurt de politie in de strijd tegen criminaliteit. Van de hondenbezitters wordt gevraagd oplettend te
zijn tijdens het uitlaten van de hond
en de politie te bellen bij verdachte situaties. De politie kan hierdoor
snel handelen. Dit vergroot de pakkans waardoor erger voorkomen
kan worden. Politie en hondenbezitters houden in het project Waaks!
persoonlijk contact. Daarnaast is
bij signalering van verdachte zaken
snelle actie verzekerd. Ook koppelt

de politie terug wat er met de melding is gedaan. Het project Waaks!
draait inmiddels bij meerdere gemeenten zoals Utrecht, IJsselstein
en Vleuten. De politie heeft ondersteuning nodig om de veiligheid in
Uithoorn te vergroten. Door projecten als Burgernet, straatcoaches en
het project Waaks wordt hier invulling aangegeven. Het project Waaks
onderscheidt zich door de snelle
en directe lijn met de politie. Verder heeft de politie door het project
ondersteuning van actieve hondenbezitters die dagelijks door de buurt
lopen en opletten op verdachte situaties. De kosten van het project zullen zeer beperkt zijn, omdat de opzet al operationeel is en de deelnemers op basis van vrijwilligheid
meedoen.

Eetkamer weer van start
Uithoorn – Morgen, donderdag
26 september, gaat Eetkamer Goede Genade weer van start met een
nieuw seizoen. Iedereen mag weer
aanschuiven voor een goed gerecht en een goed gesprek. Het thema deze maand is Aziatisch. Alle maaltijden worden door vrijwilligers thuis gekookt en op een buffet
geplaatst. De gasten mogen zelf opscheppen wat ze lekker vinden. Het
aantal deelnemers ligt meestal rond
de veertig. Zij zitten aan lange tafels. De vaste gasten kennen elkaar
inmiddels een beetje, maar nieuwe mensen zijn natuurlijk van harte
welkom. Jong en oud, alleenstaanden of gezinnen, iedereen kan zich
aanmelden via de website www.eet-

kamergoedegenade.nl of via telefoonnummer 523272.
Eetkamer Goede Genade is op 19
januari 2012 van start gegaan. Het
doel was om in deze tijd van economische recessie mensen die het
moeilijk hebben te ondersteunen
en mensen die eenzaam zijn gezelschap te bieden. Het aantal aanwezigen groeide elke keer. De gezelligheid van het met elkaar eten staat
voor de gasten bovenaan. De maaltijd is gratis. Er mag een vrijblijvende
vrijwillige bijdrage worden gegeven.
Eetkamer Goede Genade is gevestigd in de Herman Gorterhof 3. De
avond begint om zes uur en duurt
tot half negen. Iedereen is welkom.
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Herinrichting Thamerlint nu echt van start
Vervolg van de voorpagina
Waardevolle beuk
Er wordt nog altijd volop gewerkt
aan de omlegging van kabels en leidingen bij de kruising Petrus Steenkampweg/Amsterdamseweg.
Die is al sinds januari dit jaar afgesloten voor het verkeer. Overeenkomstig het plan moet dat werk omstreeks deze tijd klaar zijn. Vervolgens wordt ook deze kruising opnieuw ingericht zodra de weg onder
de busbaan voltooid is en wordt de
verbinding tussen de Amsterdamseweg met de Thamerlaan en de Prins
Bernhardlaan tot stand gebracht.
Als alles mezit zal dit deel van de
hoofdontsluiting aan het einde van
dit jaar (week 52) gereed zijn. Het
gaat hier op bijgaande tekening om
de fasen 1 en 3 (de blauw en oranje
gekleurde delen). Daar hoort ook de
herinrichting van de kruising met de
Stationsstraat/onderdoorgang bij.
Die wordt voor dat doel in de laatste week december voor alle verkeer afgesloten. Daarna is dit meest
omvangrijke gedeelte van het werk
afgerond. Voor het maken van de

onderdoorgang moet een waardevolle boom worden verplant. Dat is
een rode beuk op de Stationsstraat,
hoek Thamerlaan. Naar verwachting
zal in de week van 23 september de
boom worden verplaatst. Die wordt
voor korte tijd op het talud naast de
busbaan ‘geparkeerd’… In het voorjaar van 2014 wordt de boom verhuisd naar de definitieve locatie
op het middeneiland van de rotonde Amsterdamseweg-Wiegerbruinlaan. Voor het verplanten wordt gebruikgemaakt van grote kranen. Om
die reden worden de kruising en het
fietspad bij de onderdoorgang van
de busbaan tijdelijk afgesloten als
dit werk wordt uitgevoerd.
Herinrichting Thamerlint
De Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan worden opnieuw ingericht.
De Jong legt uit dat dit in fasen zal
gebeuren waarbij de werkzaamheden telkens per ‘blok’ worden uitgevoerd. Dus een deel Pr. Bernhardlaan tegelijkertijd over de volle breedte samen met een deel Thamerlaan. In de week van 28 oktober
wordt begonnen met de rotonde op
de kruising Pr. Christinalaan en de

Pr. Irenelaan. Aansluitend het ‘blok
Thamerlaan en Pr. Bernhardlaan (zie
fase 2, paars ingekleurd op de tekening). Op de hoek met de Pr. Irenelaan wordt voor het verkeer een tijdelijke verbindingsstrook gemaakt
achter de voormalige burgemeesterswoning op de hoek. Dat werk
staat ingepland tot en met de week
van 18 november. Het zou voor de
verkeersomleidingen ten behoeve
van de bewoners in het Oude Dorp
wellicht handig zijn om de bussluisconstructie in de Raadhuisstraat,
parallel aan de N196, tijdelijk te verwijderen of op te vullen. Dan heeft
men een (extra) uitweg naar de
kruising op het Amstelplein.
Meteen daarna, in de week van 25
november, wordt fase 4 uitgevoerd
(het geel ingekleurde gedeelte).
Dat moet gereed zijn aan het einde
van de week van 9 december. Vervolgens sluit de kruising Stationsstraat/onderdoorgang in de week
daaropvolgend hierop aan (51).
Mocht alles volgens plan verlopen
en er geen onverwachte tegenslagen optreden, is einde van dit jaar
het Thamerlint (verkeerstechnisch)
opnieuw ingericht. “Al het rijdende

verkeer krijgt gedurende de werkzaamheden per werkperiode ‘passende omleidingsroutes’ aangeboden waarbij alle straten vanaf de
Adm. Tromplaan tot en met die in de
Oranjebuurt en ook de Amsteloever
zullen worden gebruikt. Het complete Oude Dorp krijgt de komende
maanden dus overal te maken met
omleidingsverkeer,” aldus De Jong.
Bewoners zeggen benieuwd te zijn
of de werkzaamheden binnen de
aangegeven tijden hun beslag zullen krijgen, of dat er uitloop is en
hoeveel overlast dit alles voor hen
en het verkeer zal betekenen. Als dit
project klaar is kunnen zij zich opmaken voor de volgende klus die
eraan komt.
In januari 2014 gaat de Amsteloever op de schop voor de herinrichting van de Dorpsstraat, het Marktplein en de Wilhelminakade. Die
worden omgetoverd tot een fraaie
wandelpromenade met een eenrichtingsverkeer voor bevoorraders.
Dat moet half april 2014 klaar zijn
en dan is het Oude Dorp voorlopig verlost van allerlei opbrekingen
en bouwactiviteiten in de openbare
ruimte. Totdat de cultuurcluster bij
het Resmipand zich aandient…

Marieke winnares bolderkar AH Jos van den Berg
Uithoorn - Marieke Out uit Uithoorn was afgelopen week de gelukkige winnares van een bolderkar
bij Albert Heijn Jos van den Berg. Bij
aanschaf van twee Roosvicee producten maakte men kans om de-

ze te winnen. De naam van Marieke kwam uit de hoge hoed.
Op de foto de blije familie Out samen met teamleider van AH Jos van
den Berg, Koen Stoop.

IVN-lezing over ‘plusplanten’
Regio – Volgende week dinsdag 1
oktober organiseert IVN afdeling De
Ronde Venen & Uithoorn een lezing
over zogenaamde ‘plusplanten’. De
lezing vindt plaats in NME-centrum
De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint om 20.00 uur en de toegang is
gratis. In je tuin kun je planten zetten omdat ze mooi bloeien en mooi
met elkaar combineren. Maar er zijn
planten die veel meer te bieden hebben. Dat zijn de zogenaamde ‘plusplanten’. Ze zorgen er bijvoorbeeld
voor dat er meer vogels en vlinders
in uw tuin voorkomen. Hans Kramer
van de biologische plantenkwekerij
De Hessenhof uit Ede is uitgenodigd
om hier meer over te vertellen. Hij
zal ook wat kisten planten voor de
verkoop meebrengen. De Hessenhof heeft het SKAL-certificaat en is
daarmee een officieel erkend biologisch bedrijf, een van de weinige

vasteplantenkwekerijen in Europa
en de enige met biologisch geteelde Helleborus. Alle planten (behalve enkele gepatenteerde) worden
door de kwekerij zelf opgekweekt;
dat garandeert soortechte en ziektevrije planten. Op de verkoopbed-

Theo Groot van KnA 80 jaar muzikant!
Uithoorn - Hoe kan je nu tachtig
jaar muzikant zijn?... “Gewoon door
op je elfde ermee te beginnen,” zegt
de onlangs 91 jaar jong geworden
Theo Groot met een gulle lach. Hij
ontvangt ons in zijn comfortabele woning in de Wildenborch aan
de Guido Gezellelaan waar hij sinds
drie jaar zelfstandig woont.
Hij speelt nog regelmatig met het
harmonieorkest van KnA Muziekvereniging Uithoorn, waarvan hij behalve muzikant in de jaren vijftig van
de vorige eeuw ook bestuurslid en
dertig jaar (!) voorzitter is geweest.
Hij is van deze muziekvereniging 65
jaar lid en werd om die reden samen
met twee collega muzikanten afgelopen zaterdagvond 22 september
in het bijzijn van een groot deel van
zijn familie – en dat zijn inmiddels
5 generaties! - daarvoor gehuldigd.
De huidige voorzitter van KnA, René
van Welbergen, overhandigde Theo
het Erecertificaat voor zijn bijzondere verdiensten voor KnA.
Theo was en is een veelzijdig muzikant en speelt zowel klarinet als
saxofoon. Tegenwoordig voorname-

lijk basklarinet. Behalve voor KnA
heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt als zanger in het Emmaüskoor van de RK parochie Emmaus in Uithoorn. Tot die parochie was
hij toegetreden sinds hij met zijn gezin in 1948 in Uithoorn kwam wonen. Voor die tijd woonde hij met
zijn vrouw korte tijd in Amsterdam,
waar zij vanuit het Noord-Hollandse platteland naartoe waren verhuisd. Nog steeds is Theo lid van
het koor en niet te vergeten het Gregoriaans koor, dat een warm plakje in zijn hart inneemt. Voordat Theo
naar Uithoorn kwam was hij al 15
jaar muzikant in Bovenkarspel waar
hij op 6 september 1922 is geboren. Hij trouwde op 11 april 1945
met Duw Bakker uit Grootebroek
en vierde in april 2010 samen met
haar en familie zijn briljanten bruiloft, dus toen ook al een 65 jarig jubileum! Zijn echtgenote is hem vlak
daarna jammer genoeg ontvallen.
Het echtpaar kreeg zeven kinderen,
van wie de meesten ook muzikaal
zijn en vijf van hen een verschillend
instrument bespeel(d)en. Die waren
ook allemaal lid van KnA en maak-

ten deel uit van het orkest. Theo en
zijn vrouw genoten bij KnA bekendheid als tante Duw en ome Theo.
Thuis les geven
“Er zijn inmiddels vijf generaties
Groot op de wereld, waarvan nummer 54 binnenkort geboren zal gaan
worden,” vertelt zoon Ton Groot die
samen met zijn vader herinneringen
ophaalt. “We kwamen in Uithoorn in
het Thamerdal te wonen omdat ik
een baan bij Fokker kreeg op Schiphol,” memoreert Theo op zijn beurt.
“Uithoorn is dichterbij dan Bovenkarspel natuurlijk. Eerst hebben we
op de Plesmanlaan gewoond. Vanwege gezinsuitbreiding kregen we
in 1963 de kans te verhuizen naar
een woning op de Prins Bernhardlaan. Daar hebben we op nummer
14 heel lang gewoond en omdat het
wat groter was kon ik daar ook les
aan opkomende muzikanten geven,
waaronder mijn kinderen. Toen wij
hier kwamen wonen ben ik behalve van het Emmaüskoor ook lid van
KnA geworden. Dat bestond toen al.
Met KnA heb ik natuurlijk heel veel
concerten en optredens meegemaakt in al die jaren. Ik ben in 1984
bij Fokker met pensioen gegaan,
volgend jaar is dat dus al dertig jaar.
Daarna kreeg ik natuurlijk veel tijd
om mij aan de muziek en de zang
te wijden. Dat heeft voor een groot
deel een vreugdevolle invulling aan
mijn leven gegeven.” Ton: “Behalve dat vader zelf heel actief was als
muzikant en in het bestuur heeft hij
ook nog vrijwel iedereen bij KnA die
een blaasinstrument speelde, bij
ons thuis aan zowel de Plesmanlaan
als de Bernhardlaan les gegeven.
Totdat ze zover waren dat ze met de
harmonie mee konden doen. Misschien zijn dat er wel honderd geweest.”
Muzikaal unicum
Theo heeft zich in zijn leven zeer
verdienstelijk gemaakt voor het muzikale en culturele leven in Uithoorn.
Hij ontving daarvoor behalve een
Koninklijke Onderscheiding als lid
in de orde van Oranje Nassau, ook
allerlei oorkonden, ere-certificaten
en de erepenning in zilver van de
gemeente Uithoorn.
In de loop der tijd heeft Theo zich op
veel blaasinstrumenten onderscheiden. Hij kan op verschillende saxofoons spelen, zoals de bariton-saxofoon, de bas-saxofoon, een tenor-

saxofoon, een alt-saxofoon en een
sopraan-saxofoon. “Ze hebben allemaal een andere sound. Dat geldt
ook voor verschillende klarinetten
die ik kan bespelen,” legt Theo uit.
“Ik heb behalve bij KnA ook nog een
poosje in het Seniorenorkest gespeeld en bij ‘Crescendo’ in Bovenkarspel. Daar leefde de muziek. Bijna 90 procent van de inwoners was
destijds donateur van Crescendo en
had er wat mee. Verder was ik ook
nog lid van het stedelijk orkest van
Enkhuizen. Waar we bij KnA bijzonder trots op waren was het succes
van de boerenkapel ‘de Deurdouwers’, een onderdeel van KnA waarin ik ook deel van uitmaakte. Die
optredens leverden vooral tijdens
feesten en partijen en niet te vergeten het carnaval in Duitsland geld
op en dat was mooi meegenomen
voor de clubkas. Later heb ik ook
nog in een combo gespeeld, waarbij we met z’n drieën klassieke muziek ten gehore brachten. Vandaag
de dag beperk ik mij tot de harmonie bij KnA. Een keer in de week repetities en geregeld uitvoeringen en
concerten. Mijn zoon Ton brengt en
haalt mij dan, want ik rij zelf geen
auto meer.”
Theo kwam in de functie van vertegenwoordiger namens de KnA in
aanraking met de stichting culturele activiteiten Uithoorn. Daarvan is
hij een poosje voorzitter geweest. In
die hoedanigheid ontmoette hij ook
vaak de burgemeester. In zijn leven
zijn dat er tot nu toe zes verschillende geweest: C. Koot, Henk Letschert, Evert Brautigam, Jos Castenmiller, Berry Groen en nu Dagmar Oudshoorn.
Theo woont weliswaar zelfstandig, maar is zelden alleen. Hij zoekt
de gezelligheid op bij KnA, maar
gaat ook regelmatig naar Het Hoge
Heem, waar hij de maaltijd gebruikt.
“Ik kan hier zelf ook wel koken,
maar het is ongezellig om in je eentje te eten. Het Hoge Heem is trouwens niet zo ver hier vandaan,” laat
Theo weten die wel thuishulp heeft.
Afgelopen zaterdag was er dus een
feestelijke bijeenkomst bij KnA.
Daar kreeg Theo zijn zoveelste certificaat van verdienste uitgereikt.
Gezien de gezondheid van Theo
en zijn enorme passie voor muziek
en KnA, kan het niet anders dat hij
dit blijft ambiëren. Tachtig jaar muzikant en 65 jaar lidmaatschap van
KnA. Dat is een muzikaal unicum!

den staan altijd minstens 2500 soorten; er is een moederbestand van
6000 soorten.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 0172-407054. Zie ook www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.
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Opbrengst
collecte
Uithoorn/De Kwakel - De collecte
van het Prinses Beatrix Spierfonds is
nu beëindigd en wel met een fantastisch resultaat in Uithoorn en
De Kwakel. In deze moeilijke tijden
heeft eenieder toch gul gegeven
voor alle spierzieke mensen. De opbrengst dit jaar was 10.331,79 euro,
zelfs meer dan vorig jaar. Hartelijk
dank aan alle collectanten, die zich
hebben ingezet om voor dit goede
doel te collecteren en voor alle gulle
gevers, waardoor er weer velen geholpen kunnen worden.

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