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De Ko n i n g m a ke l a a r s

Uithoorn - Op zaterdag 1 oktober 2016 wordt wederom
de Landelijke Open Dag Dierenartsen georganiseerd. Verspreid over het land openen
dierenartsenpraktijken
hun
deuren om te laten zien hoe de
dierenartsen in Nederland zorgen voor mens en (huis)dier.
De praktijken bieden een kijkje achter de schermen van veterinair Nederland. Dierenarts Annemieke Calis in Uithoorn doet mee met de Landelijke Open Dag en opent haar
deuren tussen 11.00 uur en
15.00 uur. Er zijn rondleidingen door de praktijk en u kunt
meedoen met een leuke prijsvraag. Kom kennis maken met
het (bijna) complete team van
dierenartsen en assistentes. Zij
beantwoorden graag uw vragen. Kom kijken hoe het er aan
toe gaat bij een kijk operatie of
een intensieve opname. Kinderen zijn ook van harte welkom.
Dierenarts Annemieke Calis, Oranjelaan 32a, Uithoorn.
www.annemiekecalis.nl

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Uithoorn: Omg. Arthur van Schendellaan (200 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
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Geen titel voor Miss
Beauty of Noord-Holland

KORT NIEUWS:

Open dag
Dierenartsen

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aanleg vrijliggende busbaan tussen Uithoorn en Aalsmeer kan van start gaan. V.l.n.r. Marvin Polak, Derk Reneman, Jop
Kruis, Pieter Litjes en Dick Winters

Nieuwe busbaan voor
HOV in 2019 in gebruik
Regio - Donderdag 22 september werd de aanleg van een nieuwe busbaan voor Hoogwaardig
Openbaar Vervoer over de voormalige N196 tussen Uithoorn, door
Aalsmeer naar Hoofddorp officieel bekrachtigd. Dat gebeurde in
café-restaurant De Dorpshoek in
Aalsmeer door ondertekening van
de
samenwerkingsovereenkomst
tussen de Provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door projectleider Dick Winters, die de gedeputeerde Elisabeth Post verving),
de Stadsregio Amsterdam (wethouder Pieter Litjens) en de gemeenten Haarlemmermeer (wethouder
Derk Reneman), Aalsmeer (wethouder Jop Kluis) en Uithoorn (wethouder Marvin Polak). Carl Riechelman van de gemeente Aalsmeer ‘regisseerde’ de bijeenkomst ter plaatse en de eerste reacties van de aanwezige vertegenwoordigers op het

omvangrijke project waaraan een
prijskaartje van ruim 29 miljoen euro hangt.
Het project is in nauwe samenwerking met deze vijf partijen tot stand
gekomen. De provincie Noord-Holland neemt de uitvoering van de
busbaan op zich. Begin 2017 is naar
verwachting de aannemer geselecteerd die het werk gaat uitvoeren
en starten de voorbereidingen. De
daadwerkelijke aanleg vindt in de
loop van 2017 plaats. Volgens planning kunnen de eerste bussen in
het voorjaar van 2019 over de nieuwe busbaan rijden.
Op het grondgebied van Uithoorn is
er vanaf het busstation tot aan de
Poelweg al een vrije busbaan voor
HOV in twee richtingen aangelegd
en in gebruik. Vanaf de Poelweg
richting Aalsmeer is deze tot aan
de Legmeerdijk nu nog enkelbaans
en ook die gaat een vrije busbaan

in twee richtingen worden. Vervolgens wordt de lijn in die uitvoering
doorgetrokken over de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer naar
de Fokkerweg bij het kruispunt met
de N196. Na afloop van de ondertekening van de samenwerking werd
deze handeling symbolisch tot uitdrukking gebracht met vijf puzzelstukken die de samenwerkende
partijen in elkaar schoven waarna
het nieuwe tracé van de HOV in zijn
totaliteit zichtbaar werd.

Uithoorn - Inwoonster Stella Dorrestein heeft als Miss Beauty of
Noord-Holland op 10 september
met verve en elan deelgenomen
aan de finale voor de titel van Miss
Beauty of The Netherlands 2016. Zij
heeft daar haar uiterste best gedaan
om in de bovenste regionen te eindigen, maar dat is helaas niet gelukt.
Er was voor haar geen titel weggelegd. Jammer, maar het zij zo. Niettemin was zij wel finaliste en behoorde landelijk bij de mooiste Miss
Beauty’s. Dan heb je jezelf toch
niet slecht geprofileerd! Als winnares werd uitgeroepen Miss Beauty of Limburg, Kimberley Xhofleer
is winnares geworden en mag zich
een jaar lang Miss Beauty of The
Netherlands noemen. Miss Beauty
of Utrecht, de Mijdrechtse Nadide
Werkhoven, bracht het tot de eerste
drie en viel dus in de prijzen. Zij gaat
als 2nd ‘Runner Up’ deelnemen aan
de internationale Miss verkiezing.
Dus toch een ‘winnende miss’ in de
regio zou men kunnen stellen. Stella is desgevraagd wel teleurgesteld
maar er niet al te zeer rouwig om. “Ik

vond het echt een geweldige avond
tijdens de finale en ik heb ook bijzonder genoten van het avontuur,”
aldus Stella. “De finaleweek was
een hele belevenis. Met 24 meiden
vijf dagen achter elkaar bikkelen op
hakken om de show voor te bereiden. Het was alle bloed, zweet en
tranen (letterlijk!) waard. De show
zelf was een heel spektakel met
verschillende dansjes, een bikinironde, verschillende modeshows en
een galaronde. Echt heel leuk georganiseerd. Ik ben niet in de prijzen gevallen maar daar heb ik vrede mee. Het was een geweldige ervaring en nu begint het ‘echte’ leven
weer. Ik heb meteen mijn studie Gezondheidswetenschappen weer opgepakt en heb inmiddels mijn eerste tentamen van dit studiejaar er
alweer op zitten. Graag wil ik van de
gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die via sms op
mij heeft gestemd en voor de hulp
en bijdragen aan de stichting Haarwensen waarvoor ik mij heb ingezet.
Wie weet tot een volgende keer als
ik weer zou willen meedoen.”

Sluitende verbinding
Projectleider Dick Winters was bij
met de ondertekening voor de aanleg van de busbaan, die straks een
sluitende verbinding vormt in de
oost-west verbinding van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
tussen Mijdrecht en Hoofddorp.
Vervolg elders in deze krant.
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Gemeente Uithoorn moet
even ‘bijpinnen’ voor DUO+
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
moet ruim 3 miljoen euro bijstorten
om de begroting van DUO+ 2017 op
orde te krijgen. Daar waren commissieleden tijdens een commissievergadering ‘Organiseren’ op 15
september en raadsfracties in een
extra raadsvergadering over dit onderwerp op donderdag 22 september bepaald niet blij mee. Men liet
dat ook duidelijk merken. Overigens
had het college tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 7 juli jl. al een waarschuwing afgegeven dat de kosten
van DUO+ de inkomsten door onvoorziene omstandigheden dreigen
te overstijgen. Dat is dan ook gebeurd en tevens zorgelijk voor de

gemeente zelf want die moet het
bedrag putten uit een budget wat
er niet is. De gemeente heeft geen
geld om dit soort tegenvallers op
te vangen. Het op te hoesten (gemeenschaps)geld wordt voornamelijk gebruikt voor ICT doeleinden en
inhuur van (nieuw) personeel om de
problemen bij DUO+ op te lossen
en wordt aan de reserves (vanuit
de post Sociaal Domein) onttrokken. Uithoorn maakt sinds 1 januari
dit jaar deel uit van het samenwerkingsverband met de gemeenten
Ouder-Amstel en Diemen. Doel van
het samenwerkingsverband is versterking van de bestuurskracht te
realiseren en de uitvoering, bedrijfsvoering en ICT-systeem in één orga-

nisatie onder te brengen (=DUO+).
Maar ook om kosten te verlagen, de
kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verkleinen. Het profijt
daarvan is momenteel nog lang niet
in zicht.
Hoog ziekteverzuim
Er zijn verschillende oorzaken aan
te wijzen waarom het niet loopt bij
DUO+. Het draait organisatorisch
en procesmatig slecht, er wordt onvoldoende samengewerkt, ambtenaren zijn verspreid over drie gemeentehuizen en trachten daar te
functioneren maar voelen zich ‘ontheemd’.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Tijdens het concert van
afgelopen zondag mocht Monica
Verzaal-Boland felicitaties in ontvangst nemen van voorzitter Marco
Lesmeister en een mooie oorkonde
en bos bloemen van bestuurslid Rebecca van Doorn. Monica is begonnen bij KnA in de fanfare en heeft
dus nog op straat meegelopen en

meegedaan aan de vele concoursen.
Zij heeft altijd klarinet gespeeld maar
later ook een tijdje slagwerk en saxofoon. Tegenwoordig speelt ze klarinet in het Orkest van KnA en ze is altijd van de partij ondanks haar vele
nachtelijke uurtjes in de verzorging
van mensen met een verstandelijke
beperking in Ons Tweede Thuis.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Burendag in de Legmeer
nuttig en plezierig
Uithoorn - Mede dankzij het mooie
weer kende Burendag in de Legmeer, dat afgelopen zaterdagmiddag door het plaatselijke Buurbeheer georganiseerd werd op het
Legmeerplein, veel toeloop van bewoners die even kwamen buurten
en genoten van een hapje en een
drankje. Jong en oud vermaakten
zich met schilderen en de gezellige
muziek van de band Broonzy Ben.
Speciale aandacht was er voor het
werk van het Repair Café, de Belklus, het specialistisch jongerenwerk van Meion en het behoud van
de Wereldwinkel in Uithoorn als die
op de Hoeksteen moet verlaten als
deze op termijn wordt verkocht. Ook
werd er gesproken over de mogelijke komst van de Uithoornlijn en
de verplaatsing van de bibliotheek,
eerst naar de Dorpsstraat in de
voormalige schoenenzaak van De
Zwart en later naar Confucius aan
de Wilhelminakade. Onder de aanwezigen en het winkelend publiek
zijn 200 rozen met contactgegevens

van het Buurtbeheer uitgedeeld om
Buurtbeheer de Legmeer meer onder de aandacht van bewoners te
brengen. Hartelijk dank aan supermarkt Deen, bloemenkiosk Silvio, Chinees Simply Asian en Thaise
take away Napa voor de sponsoring
van deze middag!
Eveneens een woord van dank aan
alle vrijwilligers die deze middag tot
een succes hebben gemaakt! Volgend jaar volgt er zeker weer een
vervolg op deze Burendag die zowel nuttig als ook plezierig voor en
door de buurt wordt ervaren. Kortom, Burendag blijkt een prima instrument te zijn om de leefbaarheid
in de buurt een update te geven,
bewoners met elkaar kennis te laten maken, ideeën en meningen uit
te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van wat er zoal speelt
in de buurt.
Dit alles omlijst door een leuke presentatie met een gezellige uitstraling. Kortom, het was weer een geslaagd gebeuren. Houden zo!

Infoavond mogelijke vrijeschool
Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn
Regio - De ouder-initiatiefgroep
die de komst van een vrijeschool in
de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn onderzoekt, heeft een tweede informatie-avond gepland voor
belangstellenden. Om ouders uit
De Ronde Venen/ Uithoorn de kans
te geven eens een vrijeschool van
binnen te bekijken, zal deze avond
plaatsvinden in de Vrije School Parcival, Lindenlaan 336 te Amstelveen.
Op deze avond veel informatie over
vrijeschoolonderwijs. Aan de orde
kom het leeftijdsgericht werken in
de vrije school en het zogenaamde
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“kleuteren”. En natuurlijk de stand
van zaken van dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven
via vrijeschoolgroenehart@gmail.
com. Inloop 19.45 uur, start programma 20.00 uur, einde programma 21.30 uur, desgewenst napraten
met een drankje na afloop.

Rommelmarkt

Uithoorn - Zaterdag 1 oktober a.s.
houdt de Uithoornse oratorium vereniging “Amicitia” weer haar jaarlijkse rommelmarkt. In kerkgebouw
“De Schutse”, naast winkelcentrum
Zijdelwaard in Uithoorn gaat tussen 9.30 en 13.30 uur weer van alles over de toonbank tegen vriendelijke prijzen.
De koffie staat klaar en er zijn ook
weer eigengemaakte kaarten.

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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De Kwakel - Ieder jaar in september vindt de Week van de Zonnebloem plaats met als afsluiter de
Nationale Ziekendag op de tweede zondag van september. Deze hele week gaat extra aandacht uit naar
het Zonnebloemwerk voor zieken
en gehandicapten. Ook De Zonnebloem afd. De Kwakel/Vrouwenakker zet zich hiervoor in. Ditmaal
ontving de doelgroep een mooie
bos zonnebloemen van de vrijwil-

ligers. En wat waren ze blij verrast!
Wij als Zonnebloem willen op deze
manier proberen dat zieke, gehandicapte en gezonde mensen tijd en
aandacht voor elkaar hebben. Het
zou niet alleen op deze dag moeten
maar eigenlijk het hele jaar door wat
wij ook proberen na te streven. Dit is
ook de reden dat we in de week tegen de eenzaamheid op 28 september a.s. op kosten van de Riki-Stichting bij Bistro 9 gaan lunchen.

Weekagenda
Vita Welzijn

Alzheimercafé op
donderdag 6 oktober
Thema: voeding en dementie
Gastsprekers zijn Mariëlle van
Dijk van wijkteam Zijdelhof en
Susanne Hendriksen en Mascha
Bolhuis, diëtisten bij Amstelring
Aanvang 19.30 uur, einde 21.00
uur. Zaal open vanaf 19.00 uur,
toegang is gratis.
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Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Wat is het zwijgrecht?
“Was u op 26 september 2016
om 09.30 uur aanwezig op het
Amstelplein in Uithoorn?”
“Ik zwijg.”
“Was uw vriendin, mevrouw de
Vries, op 26 augustus om
09.30 uur aanwezig op het
Amstelplein in Uithoorn?”
“Ik zwijg.”
“Hoe komt het dat u op 26
september 2016 5140 euro
contant op zak had?”
“Ik zwijg.”
We komen het met regelmaat tegen in het strafproces: verdachten
die zich beroepen op het zwijgrecht tijdens het verhoor. Het
zwijgrecht betekent dat een verdachte niet hoeft te antwoorden
op de vragen die de politie, officier of rechter hem stelt. De gedachte hierachter is dat niemand
hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Met een beroep op het zwijgrecht levert een
verdachte geen bewijs voor zijn
eigen schuld en ontloopt hij het
risico dat zijn woorden verkeerd
worden uitgelegd. Zo wordt de
verdachte beschermd tegen het
optreden van de overheid.
In strafzaken merken we dat verdachten het zwijgrecht niet alleen gebruiken om principiële redenen, maar ook omdat het ze
strategisch gezien goed uitkomt.
Vooral in de zaken waarin er weinig bewijs is, kan er door gebrek
aan een verdachtenverklaring
twijfel ontstaan of de verdachte
de strafbare gedraging wel echt
heeft gepleegd. Dat bemoeilijkt

het strafrechtelijk onderzoek, omdat het dan meer tijd en inspanning kost voor politie en OM om
andere bewijsmiddelen te verzamelen. Een ander voordeel is
dat de rechter niet mag vaststellen dat een verdachte schuldig is,
juist omdát hij besluit om niets
over de verdenking los te laten.
Maar het zwijgrecht levert niet alleen voordelen op voor de verdachte. Zo kan het voorkomen dat
de verdachte langer in voorarrest
moet blijven, omdat politie en OM
meer tijd nodig hebben om te achterhalen wat er nu werkelijk is gebeurd. Wie ervoor kiest om niets
te verklaren, kan zich bovendien
niet verdedigen tegen ander belastend bewijs. Bijvoorbeeld: een getuige verklaart dat hij heeft gezien
dat de verdachte 10 zakjes met wit
poeder in zijn tas heeft. Als de verdachte dat niet weerspreekt, dan
kan de rechter de verklaring in het
nadeel van de verdachte meenemen in zijn bewijsoverwegingen.
Wie zwijgt, stemt dus - tot op zekere hoogte - toe. Tot slot weegt de
rechter de houding van verdachte mee bij de straftoemeting. Een
verdachte die ondanks een bewezenverklaring toch zwijgt, hoeft
hierbij niet op het begrip van de
rechter te rekenen.
Een verdachte kan dus gebaat zijn
bij een beroep op het zwijgrecht,
maar dat is niet geheel zonder risico. Kiest de verdachte er toch
voor om (strategisch) te zwijgen,
dan moet hij ook de eventuele
consequenties aanvaarden.

Winkel Ceres extra open

Tot op heden was het op woensdagen alleen mogelijk om artikelen af te geven bij Stichting Ceres.
Maar mede om in de behoefte van
de klanten te voorzien, heeft Stichting Ceres het besluit genomen om

Bingo Het Buurtnest
Woensdag 28 september in ’t
Buurtnest (aanvang 13.30 uur).
De bingo is altijd gezellig en er
zijn leuke prijzen! De kaartjes
kosten 0,50 per stuk en de toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom!
Zang-instuif
Zingt u graag of wilt het eens
proberen, dan bent u welkom
op de 1e en 3e dinsdag van de
maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Het gezellige koor wordt begeleid door Harry. Kosten: 1,- exclusief koffie of thee.

DaarOM

Uithoorn - Met ingang van woensdag 5 oktober 2016 zal de winkel
van Stichting Ceres aan de Industrieweg 33 in Uithoorn in het vervolg ook iedere woensdag van 10.00
uur tot 16.00 uur zijn geopend.

Vita-Amstelland
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209,
www.vita-amstelland.nl

129e jaargang
oplagE: 14.900

De Zonnebloem zegt het
met bloemen

Column 16

Foto: Loes van der Meer
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ook de winkel op de woensdagen te
openen. Uiteraard blijft het ook mogelijk artikelen af te geven op de
woensdagen bij Stichting Ceres en
wel tussen 08.00 uur en 15.30 uur.
Winkel:
ma, di, do, vr 10.30 uur - 16.30 uur
wo en za
10.00 uur - 16.00 uur
Inname:
ma, di, do, vr 08.00 uur - 16.00 uur
wo en za
08.00 uur - 15.30 uur

Vredesduif voor multiculturele
vrouwenstudio Pavones
Uithoorn - In de vredesvesper
van de Raad van Kerken UithoornDe Kwakel op 24 september ontving Stichting Pavones de vredesduif. Tonny Jansen, voorzitter van de
Raad van Kerken, spelde een vredesduifje op bij Mavis Liesdek en
Giovanna Karsters, respectievelijk
voorzitter en secretaris van Pavones.
Pavones is een multiculturele vrouwenstudio, een ontmoetingsplek
voor vrouwen uit verschillende culturen. Vrouwen kunnen er terecht
voor een praatje en gezelligheid
maar ook voor allerlei activiteiten en
om Nederlands te leren.
Ieder jaar is er in de vredesweek de
‘vlucht van de vredesduif’. Iemand

die zich inzet voor vrede en verbinding, krijgt tijdens de vredesvesper
als blijk van waardering een olijfhouten vredesduifje opgespeld. Het
duifje staat symbool voor vrede. Vrede lijkt vaak groot en ongrijpbaar
maar begint met gewone mensen
die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. Met mensen die bruggenbouwers zijn in hun eigen omgeving, zoals Liesdek en Karsters en
de andere vrouwen van Pavones.
In de Raad van Kerken Uithoorn-De
Kwakel werken samen de Emmaüs
Parochie, Parochie St. Jans Geboorte
en de Protestantse Gemeente te Uithoorn. www.rvkuithoorndekwakel.nl
en www.stichtingpavones.nl.

Open huis bij Molenstaete
in Aalsmeer
Regio - De NVM Open Huizen Dag
staat weer voor de deur! Op zaterdag 1 oktober a.s. is iedereen welkom tussen 11:00 en 15:00 uur. Ook
wij zetten de deuren van Molenstaete Aalsmeer weer open deze
dag. Als extra service zullen er een
aantal adviseurs aanwezig zijn van
de Westeinder Adviesgroep voor
het beantwoorden van vragen. Tevens kunt u bij hen direct terecht
voor een indicatie van uw financiële
mogelijkheden. De Westeinder Adviesgroep is al jaren een bekende
en betrouwbare naam in Aalsmeer
De adviseurs van de Westeinder
Adviesgroep worden op Independer met een 8,9 beoordeeld waarmee dit kantoor het best beoordeelde kantoor in Aalsmeer is. Met name het feit dat dit kantoor volstrekt

onafhankelijk is en vrijwel alle banken en andere geldverstrekkers vergelijkt vormt een garantie voor een
uitstekend en eerlijk advies.

Collecte
Uithoorn - De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds Uithoorn/De
Kwakel heeft dit jaar het geweldige
bedrag opgebracht van 8.633,51. In
deze tijd heeft eenieder toch gul gegeven voor alle spierzieke mensen.
Hartelijk dank aan alle comitéleden,
collectanten, die zich hebben ingezet om voor dit mooie doel te collecteren en aan alle gulle gevers, waardoor er weer velen kunnen worden
geholpen.
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Gemeente Uithoorn moet
even ‘bijpinnen’ voor DUO+
Vervolg van de voorpagina.
Voorts werkt men nog altijd met drie
verschillende systemen wat binnen
een gezamenlijk ICT-systeem geïmplementeerd moet worden. Daarnaast moeten ze veel en verder reizen. Als gevolg van de abnormale
werkdruk en vanwege tal van onzekerheden heeft men minder plezier in het werk is het ziekteverzuim
hoog (9 procent), waar ruim 4 procent het landelijk gemiddelde is. Bovendien is na acht maanden de directeur bij de organisatie vroegtijdig
vertrokken en zijn er leidinggevenden vervangen. Ook gaan er stemmen op dat er meer medewerkers
willen afhaken. Kortom, het gaat
momenteel niet goed met DUO+
ook al moet eerlijkheidshalve hierbij
worden gezegd dat elke organisatie
wel startproblemen kent die vroeg
of laat opgelost moeten worden. Dat
vergt tijd maar het moet ook niet te
lang duren.
Zorgen
De politieke partijen in de raad maken zich terecht ernstig zorgen over
de gang van zaken. Niet in de laatste plaats over de positie en financiële situatie bij de eigen gemeente. Er was voor 2016 een beginbegroting voor DUO+ opgesteld, maar na negen maanden ‘in
bedrijf’ zijn komt men geld te kort
vooral door duurdere contracten
met leveranciers en software ontwikkelaars alsook hogere kosten
voor ICT en oplopende personeelslasten door inhuur van personeel
van buitenaf. “Het opstappen van
de directeur in zo’n vroeg stadium
zorgt voor onrust. Het effect daar-

van is merkbaar en maakt het proces er niet makkelijker op,” vertelt
burgemeester Oudshoorn die aangeeft zich eveneens zorgen te maken, vooral over de personeelssituatie, de onrust en het hoge ziekteverzuim. “De organisatie zit momenteel
in zwaar weer en dat heeft effect op
het moreel. Medewerkers gaan over
op de ‘overlevingsstand’. We moeten noodverbanden aanleggen om
de organisatie te blijven aansturen.
Daarnaast werken we er momenteel
hard aan om het vertrouwen terug
te winnen bij het personeel en daardoor leegloop ter voorkomen. Maar
ook de harmonisatie van de processen heeft hoge prioriteit en aandacht nodig. Er wordt daarvoor een
plan van aanpak opgesteld.” Afgelopen week is er door het Algemeen
Bestuur van DUO+ een presentatie gegeven aan bestuurders van de
deelnemende gemeenten. Daarbij
kwamen behalve de problemen ook
de hogere kosten en het verzoek
om ‘even bij te storten’ aan de orde. Dat geldt trouwens voor alle drie
gemeenten, maar Uithoorn moet het
meeste bijdragen.
Vertrouwen
De partijen gingen over het onderwerp met elkaar in debat, Er
kwam niet veel vuur uit. Alle partijen maakten zich zorgen over de
huidige gang van zaken bij DUO+.
Men liet kritische noten horen en
ondanks de moeizame voortgang
van het proces en de verplichting
om 3 miljoen euro uit de reserves
te trekken en in de ‘kas’ van DUO+
te storten, zeiden de coalitiepartijen
VVD, Gemeentebelangen en DUS!,
met steun van Ons Uithoorn en de

PvdA toch vertrouwen te hebben
dat er uiteindelijk een goed functionerende uitvoeringsorganisatie zal
komen. Het CDA en Groen Uithoorn
uitten de meeste kritiek op het voorstel ‘even bij te pinnen’. Jaap Baak
(CDA) liet weten dat medewerkers
van DUO+ nog geen enkele verbetering zien in de voortgang bij de
organisatie, terwijl het bestuur het
omgekeerde beweert. Over dat verschil van mening maakt het CDA
zich ook zorgen omdat daardoor ten
onrechte de indruk kan ontstaan
dat het wel goed zal komen. Baak
liet weten dat de raad over het algemeen beter geïnformeerd had moeten over de voortgang van het proces. Hij wees ook op het feit dat in
de vorige begroting de OZB moest
worden verhoogd om toevoeging
van geld aan de risicoreserve mogelijk te maken. Dat is niet te rijmen met de onttrekking van 3 miljoen aan de reserves. Op basis hiervan wilde het CDA op voorhand niet
instemmen met het raadsvoorstel.
Arjan Koopmans van Groen Uithoorn had er helemaal geen goed
woord voor over. “De financiële situatie van de gemeente Uithoorn
zelf is al zorgwekkend. Wij moeten nu niet onze laatste reserves
spenderen aan het overeind houden van DUO+ als uitvoeringsorganisatie. Hoe kunnen bezuinigingen op de kinderboerderij, sportverenigingen en de bibliotheek nog uitgelegd worden als we drie miljoen
euro in ‘een badkuip’ moeten storten en we op ‘de blauwe ogen’ van
het bestuur maar moeten geloven
dat alles goed komt? En wie gaat de
rapportage doen? De nu al overbelaste ambtenaren? En wat gaat dat

Oneiros Ensemble verrast met
subliem Frans programma
Uithoorn - Het nieuwe concerten kleinkunstseizoen van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn
(SCAU) werd zondagmiddag geopend met een ensemble dat eerst
niet in de jaarfolder stond toen deze werd verspreid. De aanvankelijk geprogrammeerde jonge harpiste trok zich onverwacht terug. Het
SCAU-publiek, met als gast cultuurwethouder Ria Zijlstra, kreeg er in
de Thamerkerk wel een zeer goed,
zevenkoppig, ensemble voor in de
plaats: het Oneiros Ensemble. Afgestudeerd of bijna klaar aan verschillende Nederlandse conservatoria vonden de musici elkaar in
2011 en besloten ze kamermuziek
te gaan spelen in afwisselende bezettingen. Daar zaten ze dan, eerst
met zijn vijven. Johan Olof en Eva
van Haaften, viool, Adriaan Breunis,
altviool, Justa de Jong, cello en harpiste Liesbeth Vreeburg begonnen,
met op de lessenaars het rustige, ijle
“Grabgesang” voor Richard Wagner, van Franz Liszt. Daarna kwam
de vaart er flink in tijdens het spe-

len van de “Première Rapsodie” voor
klarinet, fluit, strijkkwartet en harp
van Claude Debussy, met de prima
fluitist Ivo Visser erbij en met klarinettist Diederik Ornée in een briljant
gespeelde solopartij. Het ensemble
verkleinde zich weer in het “Strijkkwartet nummer 1” van Darius Milhaud. Dat straalde al hier en daar de
warmbloedige dansante geest van
Zuid Amerika uit voordat de componist daar een tijd ging werken.

dend. Een voor de luisteraars stellig
onbekend werk, waarmee de musici meeslepend lieten horen dat er
ook in België voortreffelijke componisten actief waren en zijn. Een goe-

weer kosten?” Het liefst zag hij dat
Uithoorn uit het samenwerkingsverband stapt om zich aan te sluiten bij
een grotere gemeente als bijvoorbeeld Amstelveen waar de zaken al
op orde zijn. Van meet af aan is hij
consequent tegen het samenwerkingsverband geweest.
Uitstappen onmogelijk
De burgemeester beantwoordde naar eer en geweten de vragen
van de raadsleden en gaf met nadruk aan dat stoppen met het proces onwenselijk en zelfs onmogelijk is maar dat er alles aan gedaan
wordt om de rust te laten terugkeren en het proces positief af te ronden. De drie gemeenten zitten in de
organisatie vast en het is niet mogelijk daar zomaar uit te stappen. “Het
zou twee jaar duren en nog meer
geld kosten als we daartoe zouden
besluiten. Tegen die tijd verwachten
we dat we al zodanige vorderingen
hebben gemaakt dat we over de hele lijn een daling van de kosten zien
en tegelijkertijd een stijging van de
kwaliteit van de dienstverlening met
een efficiëntere werkwijze door de
uitgevoerde harmonisatie.” Aldus
burgemeester Oudshoorn.
De raadsfracties geloofden haar en
stemden later op de avond met uitzondering van Groen Uithoorn en
het CDA in met de gevraagde extra
bijdrage van 3 miljoen euro. Hierbij zij aangetekend dat men feitelijk
niet anders kon, echter met in het
achterhoofd ‘prima, maar wel éénmalig!’ Ingestemd werd ook met
een amendement dat door de VVD,
DUS! en Gemeentebelangen werd
ingediend waarbij het college van
B&W is opgedragen per kwartaal
aan de raad te (laten) rapporteren
over de voortgang van DUO+ door
middel van een financiële reportage met toelichting. Met uitzondering van Groen Uithoorn werd ook
dit aangenomen. Op die manier wil
de gemeenteraad de vinger aan de
pols blijven houden.
de keus van het ensemble, evenals
de energiek gespeelde “Introduction et Allegro van Debussy”. Daarmee besloot het voltallige ensemble dit mooie openingconcert met
zijn smaakvol gekozen en originele programma. Op zondag 16 oktober staat gitarist Eric Vaarzon Morel
spelend en vertellend op het SCAUpodium met zijn lied- en flamencoprogramma “De Waterdrager”.

Harp
Na de pauze begonnen de vlot toelichtende violist Johan Olaf en de
harpiste klein en kort met de subtiel gespeelde “Berceuse op de
naam van componist Gabriël Fauré” van zijn jongere collega en bewonderaar Maurice Ravel. Aangenaam verrassend was daarna het
“Concert voor fluit, harp en strijktrio” van de Belg Joseph Jongen.
Brede orkestraal getoonzette stromen muziek van een laatromantische en zeer Frans georiënteerde
allure vulden de zaal uiterst wellui-

ke of gehandicapte kinderen (van 6
tot en met 17 jaar oud) een bijzonder en onvergetelijk avontuur beleven. Zelf een vliegtuig besturen! Een
dag zonder zorgen, zonder ziekte
of handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan
bijzonder zijn, een dag die ze nooit
meer vergeten. Zaterdag 17 september was het zover, ruim 40 kin-

Uithoorn - Op dinsdagavond 11
oktober om 20.15 uur is de eerste
repetitie van het Groot Uithoorns
kerstkoor. Iedereen die van kerstmuziek en van zingen houdt is van
harte uitgenodigd om mee te zingen
met dit bijzondere projectkoor, onder leiding van dirigent Ferdinand
Beuse. In 10 wekelijkse sessies op
de dinsdagavond wordt een afwisselend kerstrepertoire ingestudeerd
dat leuk en geschikt is voor zangers van iedere leeftijd. Op zondag
18 december zal tijdens een tweetal
sfeervolle kerstconcerten bij dans-

en partycentrum Colijn het resultaat
van de muzikale inspanningen te
horen zijn. Deelnemers aan dit projectkoor hoeven niet te beschikken
over een geschoolde zangstem. Enige koorervaring is een pré, maar dit
project kan ook de aanzet zijn tot
het opdoen van de eerste koorervaring. Op de website www.uithoornskerstkoor.nl kunnen geïnteresseerden meer informatie lezen. Aanmelden voor dit project kan via een formulier op bovenstaande website of
via de Vocal Company op telefoonnummer 0297 521718.

‘Herbergh 1883’ wint 4e ronde
PvdA KroegKwis-competitie

Thamen overhandigt opbrengst
werkdaggeld aan “Stichting Hoogvliegers”
Uithoorn - De werkdag op scholengemeenschap Thamen heeft een
bedrag opgeleverd van maar liefst
8.675,-. De opbrengst komt volledig ten goede aan “Stichting Hoogvliegers”. Op zaterdag 17 september heeft oud leerling Rik de Kuiper
en teamleider Carl Kooijman deze
cheque overhandigd aan Peter Bakker. Stichting Hoogvliegers laat zie-

Meezingen in het ‘Groot
Uithoorns Kerstkoor’

deren waren uitgenodigd om een
fantastische dag te beleven op
vliegveld Hilversum. De dag begon
met lage bewolking en rond 11 uur
gingen de eerste Hoogvliegers de
lucht in. Met 10 vliegtuigen werd er
de hele dag af en aan gevlogen. De
meeste kinderen konden daadwerkelijk over hun eigen regio/huis vliegen. Eenmaal in de lucht konden de

piloten in spé zelf sturen, zij waren
voor één dag echt even piloot, even
de ziekte of handicap helemaal vergeten. Op de grond was er ook een
hoop te doen. De brandweer van
Loosdrecht had een mini brandweerdag gemaakt op het vliegveld.
De kinderen konden spelen met
water en zich ook even brandweerman voelen. Daarnaast kon er ook
gereden worden in een vrachtwagen, scheuren in mooie sportauto’s
en mochten de kinderen zelf de politieagenten in de boeien slaan. Ook
was het clownsduo Keppie en Vlinder er, om de kinderen te laten lachen. Hoogvliet had een levensgrote boodschappentas als springkussen ter beschikking gesteld. Als
grote verrassing kwamen ook de
politiehelikopter en de traumahelikopter langs om de kinderen een
kijkje te laten nemen. De hele familie kon genieten van een echte verwendag. In totaal vlogen er uiteindelijk 38 kinderen met één van hun
ouders en soms mocht zelfs het
broertje of zusje nog mee. Voor de
aandrager van de Thamen werkdagactie, inmiddels oud leerling
Rik de Kuiper, was het ook speciaal. Twee jaar geleden maakte bij de
rondvlucht met zijn autistisch broer.
Op deze dag mocht hij namens de
leerlingen van scholengemeenschap Thamen 8.675,- overhandigen. Met deze opbrengst beleven
nog veel meer zieke of gehandicapte kinderen de dag van hun leven.

Uithoorn - Halverwege de avond
nam ‘Herbergh 1883’ een minieme
voorsprong op ‘We rotzooien maar
wat an’ en stond deze ook niet meer
af. Daarmee werden zij de winnaar
van deze ronde. Door hun tweede plaats nam ‘We rotzooien maar
wat an’ wel de koppositie in de totaalrangschikking over van ‘Ons Uithoorn’. ‘Herbergh 1883’ had er in de
deze week gespeelde vierde ronde van de PvdA KroegKwis-competitie 2016 duidelijk zin in. Direct na
de eerste serie van twee keer tien
vragen namen zij met achttien punten de leiding. ‘PvdA Uithoorn’ volgde met een punt achterstand. ‘Ik
trap op mijn fietsje’ kreeg de rode lantaarn. In de tweede serie vragen was ‘Herstel team 2’ de sterkste en zij kwamen daarmee op gelijke hoogte met ‘Herbergh 1883’. ‘Ons
Uithoorn’ volgde met drie punten
minder op de derde plaats. De derde serie vragen was duidelijk voor
‘We rotzooien maar wat an’. Zij behaalden in deze serie achttien punten, een meer dan ‘PvdA Uithoorn’
en drie meer dan ‘Herbergh 1883’.
Hiermee namen zij ook de tweede
plaats in het totaal in bezit. ‘Herberg
1883’ behield echter de leiding. Bij
het ingaan van de vierde serie vragen waren ‘Ons Uithoorn’ en ‘Ik trap
op mijn fietsje’ feitelijk al uitgeschakeld voor de avond-overwinning.
Het verschil tussen de vier bovenste teams was klein. Alle vier maakten ze nog kans op de overwinning.

Zoals wel vaker maakten de laatste tien vragen het verschil. Overduidelijk was ‘Herbergh 1883’ het
sterkst in het herkennen van de muziekvragen. Zij herkenden de meeste artiesten en gespeelde nummers.
In deze vierde serie behaalden zij
achttien punten en dat was ruim
voldoende voor de eindoverwinning.
‘We rotzooien maar wat an’ werd
knap tweede en ‘Herstel team 2’ en
‘PvdA Uithoorn’ deelden de derde
plaats.De volledige uitslag van deze
vierde ronde: 1. ‘Herbergh 1883’: 65
punten; 2. ‘We rotzooien maar wat
an’: 59 punten; 3 en 4: ‘Herstel team
2’ en ‘PvdA Uithoorn’: 57 punten; 5.
‘Ons Uithoorn’: 53 punten en 6. ‘Ik
trap op mijn fietsje’: 47 punten. De
stand na vier van de vijf te spelen
ronden: 1. ‘We rotzooien maar wat
an’: 18 punten; 2. ‘Ons Uithoorn’:
17,5 punten; 3. ‘PvdA Uithoorn’: 15
punten; 4. ‘Hé, een kasteel’: 12 punten; 5. ‘Herbergh 1883’: 11,5 punten;
6. ‘Ik trap op mijn fietsje’: 11 punten;
7. ‘Herstel team 2’: 10 punten en 8:
‘Da Vinci’: 3 punten. Woensdag 23
november spelen we de laatste ronde van deze PvdA KroegKwis-competitie 2016. Dan zal beslist worden
wie zich kampioen mag noemen en
de beker in ontvangst nemen. Nieuwe teams zijn van harte welkom
om eens een keer mee te spelen.
Opgeven kan via pvdapubquizz@
gmail.com. Plaats van handeling
is opnieuw Herbergh 1883 aan de
Schans in Uithoorn.’
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Zaterdag a.s. Lifestyle event
in Koopcentrum Mijdrecht
Regio - Zaterdag 1 oktober a.s. organiseert M! Shopping Mijdrecht
samen met een 40-tal winkeliers en
lifestyle specialisten het ‘Fashion,
Food, Fun & More Lifestyle Event!
Dit evenement is een ‘upgrade’ van
het bekende ‘Modeweekend’ met
als doel een nog breder aanbod van
interessante thema’s voor alle bewoners van Mijdrecht en omstreken te bieden. Om ervoor te zorgen
dat iedereen van alles kan beleven,

concentreert het evenement zich
nu op 1 dag i.p.v. een heel weekend. Op en rond het podium op het
Raadhuisplein, alsmede op andere plekken in het centrum vinden
diverse modeshows, presentaties
en demonstraties plaats rond alles
wat met lifestyle te maken heeft, zoals mode, gezonde voeding, beauty,
wonen, auto’s en meer. Er zijn activiteiten voor vrouwen, mannen en
kinderen, gebracht door lokale winkeliers, dealers en andere experts

die een band met het thema ‘Lifestyle’ hebben.
Nieuwe collecties
Bekijk de nieuwste collecties gedurende 3 inspirerende modeshows, zie de laatste trends op het
gebied van gezonde voeding, leer
van kookdemo’s, beleef de laatste
trends in sierraden, bijouterieën en
brillen, proef de lekkerste koffie die
je kan bedenken, ga winter-barbecueën, de lekkerste smoothies ma-

ken, proeflopen op ‘Balansschoenen’, proefzitten in uw droomauto,
laat je boek signeren, kinderen hun
creativiteit ontdekken in de creatieve kids corner, enzovoorts... U komt
ogen, oren, reuk- en smaakpapillen tekort!. De dag zal worden afgesloten met een heuse Stiletto Run
door de Dorpsstraat. Uiteraard kunt
u daarna rustig de dag afsluiten
op de terrasjes van de Mijdrechtse Horeca. Het ‘Fashion, Food, Fun
& More Lifestyle Event’ is op zaterdag 1 oktober a.s. vanaf 10:00 geopend. De eerste modeshow start al
om 11:00. Zorg dat u er bij bent! Volgende week maken we het complete programma bekend. Houd de lokale media en www.facebook.com/
ShoppingMijdrecht/dus goed in de
gaten.

Opel Van Kouwen introduceert dit weekend de
nieuwe MOKKA X en de nieuwe Zafira

Uitspraak Huurcommissie in
het voordeel van Onder Dak
Uithoorn - De Huurcommissie in
Den Haag heeft eindelijk uitspraak
gedaan per brief inzake het intrekken van de erkenning van Onder
Dak door Eigen Haard. Dit was een
vrij unieke zaak, want het komt niet
vaak voor dat een Woningcorporatie
de erkenning van een huurdersvereniging intrekt, en deze keer zelfs
ten onrechte.
Het blijkt nu dat de juridische adviseur van Eigen Haard dus ook fouten kan maken. Maar ook de juriste
in het bestuur van huurderskoepel
Alert heeft de kwestie verkeerd beoordeeld en daarmee de huurders
geen dienst bewezen. Het handelen van Eigen Haard en Onder Dak
is getoetst aan de Wet, aan de Samenwerkingsovereenkomst die is
gesloten tussen Onder Dak en Eigen Haard, aan de uitkomst van de
Achterbanraadpleging en aan de
Statuten. Voor de beoordeling van
het conflict tussen Onder Dak, Euro Parel, Alert en Eigen Haard is ook
de volledige schriftelijke communicatie overhandigd aan de Huurcommissie. Die uitspraak komt er kortweg op neer dat Onder Dak in alle opzichten gelijk heeft gekregen.
Daaruit blijkt dat het bestuur onder
het voorzitterschap van Joke Morren de juiste koers heeft gevaren

ten opzichte van Eigen Haard en de
juiste interpretatie had van de Wet
en van de Samenwerkingsovereenkomst die Onder Dak had met Eigen
Haard. Dat mag ook wel eens vermeld worden.
Huurdersorganisaties
onderling oneens
Helaas was de samenwerking en
solidariteit tussen huurders ver te
zoeken. Roddel en gekonkel brengt
nooit een oplossing en daarom was
er maar een weg en dat was om de
zaak voor te leggen aan de Huurcommissie. Het bestuur van huurderskoepel Alert heeft de bewonerscommissie Euro Parel geen
dienst bewezen door achter de rug
van Onder Dak om hen te adviseren in opstand te komen tegen Onder Dak in plaats van samen te werken. Joke Morren is per 1 januari na
ruim 8 jaar gestopt met haar voorzitterschap. Maar de afhandeling van
de zaak voor de Huurcommissie zou
ze nog begeleiden. Het huidige bestuur van Onder Dak wil alle relaties herstellen en heeft zelfs mensen van Euro Parel uitgenodigd in
het bestuur plaats te nemen.
Ledenvergadering
Op de ledenvergadering op vrijdag-

Regio - De bestaande Opel Mokka
en de Opel Zafira Tourer zijn de afgelopen jaren bekende en veel verkochte modellen gebleken. En nu
dus tijd voor vernieuwing. De Mokka wordt vervangen door de nieuwe MOKKA X en de Zafira Tourer
door de nieuwe Zafira. Beiden zijn
prachtig gelijnde modellen die voorzien zijn van de nieuwste ontwikkelingen op veiligheids- en multimedia gebied. En nu met veel voordeel
aan te schaffen bij Van Kouwen. Op
vrijdag 30 september en zaterdag 1
oktober staan de auto’s te pronken
in de showrooms van Van Kouwen
in Aalsmeer, Amsterdam en Hoofddorp. Ook kan er worden proefgereden met beide modellen. Zondag
2 oktober tijdens de koopzondag in

Amsterdam is dat ook nog mogelijk.
Van Kouwen Amsterdam (Zuidoost)
is geopend op de zondagen van
11.00 tot 16.00 uur. Voor de snelle
beslissers is er tijdens dit introductie
weekend extra voordeel te behalen.
Een tankpas t.w.v. 500,-, 2 speciaal
geprijsde intropakketten op de Zafira, 50% korting op een Safety Pakket op de MOKKA X en ook bij deze modellen ontvangt u: 3 jaar gratis Opel Onstar met 4G WIFI en de
afleverkosten cadeau. Deze laatste 2 voordelen is een nieuwe actie
en deze geldt op alle nieuwe Opels.
Dit geeft al gauw een voordeel van
meer dan 1000,-. Meer informatie
over de nieuwe Opel MOKKA X en
de Opel Zafira vindt u op www.vankouwen.nl.

avond 30 september in de Ponderosa is er alle gelegenheid om vragen
te stellen en kennis te maken met
nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter te kiezen. Alle leden
hebben daarvoor een uitnodiging
ontvangen. De beoordeling van de
Huurcommissie:
1. De Huurcommissie stelt vast dat
de Huurdersvereniging Onder
Dak voldoet aan de eisen die in
art. 1, lid 1 onder f van de Wohv (Wet op het Overleg Huurder Verhuurder) aan een huurdersorganisatie worden gesteld.
De HV heeft aangetoond dat zij
steun heeft van een achterban
die zij vertegenwoordigt (via de
achterbanraadpleging).
2. Wohv biedt geen grondslag om
de HV te verplichten om samen
te werken met de koepel van alle
huurdersverenigingen van Eigen
Haard (Alert). Daaruit volgt dat
een gebrek aan samenwerking
tussen Onder Dak en Alert of
tussen Onder Dak en de bewonerscommissie Euro Parel geen
aanleiding kan vormen voor een
verbreking van de samenwerking tussen Eigen Haard en Onder Dak.
3. De beslissing van Eigen Haard
om de samenwerking met Onder
Dak te verbreken was dus niet in
overeenstemming met de Wet.
4. Er is sprake van een conflict in
de relationele sfeer tussen diverse bestuursleden. Het is aan

betrokken partijen om hier zelf
uit te komen. De Huurcommissie geeft de voorzitter van Onder
Dak in overweging om geen actieve, zichtbare rol meer te spelen in de samenwerking met Euro Parel.
De HV Onder Dak voldoet aan
de eisen die in de wet aan een
huurdersvereniging worden gesteld.
De Wohv biedt voor Eigen Haard
geen grondslag de samenwerking met de Onder Dak te verbreken op grond van het ontbreken van samenwerking met Alert
of Euro Parel.
Volgens art. 8a van de Wohv
worden partijen geacht te zijn
overeengekomen wat in deze uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen 8 weken
nadat de uitspraak is verzonden een beslissing van de rechter heeft gevorderd over het punt
waarover de Huurcommissie om
een uitspraak was verzocht.
Deze uitspraak wordt opgenomen in een openbaar register.
Deze uitspraak is ook verzonden
aan Eigen Haard.

5.

6.

7.

8.

Contact
Voor contact met de waarnemend voorzitter Ron Dumas bel 0622939734 of email onder-dak@live.
nl. Voor contact met de voormalig voorzitter het telefoonnr. 0297524720.

Met sponsorloop en open kerk

Jubileum van de Burght
afgerond
Uithoorn - In de week van 18-25
september heeft de Emmausparochie gevierd dat 50 jaar geleden de
kerk werd geopend . Het werd begonnen met een viering op zondag
18 september met veel oud-parochianen en de medewerking van alle koren. Tevens werd de tentoonstelling geopend die in de dagkerk
was ingericht. Zaterdag 24 september werd de kerk opengesteld voor
alle buren van de kerk en werd er
een sponsorloop opgezet met rondjes om de kerk. Daarna was er voor
belangstellenden een rondleiding
door de kerk en langs de tentoon-

stelling. Besloten werd met een samenzang en een optreden van Ferdinand Beuse en Frans Pieck de
vaste muzikanten in de Burght. Om
te zorgen voor een feestelijke ambiance werd de dag geopend met het
optreden van 2 herauten die de dag
opende met trompetmuziek waarna de kinderen hun rondjes rond
de kerk liepen.De verschillende activiteiten – zoals een maaltijd op
woensdag - en de sponsorloop leverde een bedrag op van ruim 850
euro voor het onderwijs project van
Pater Nico Schipper in Matli in Pakistan.

Edwin en Annemarie van
der Sar aanwezig bij Motion
Fysiotherapie en Preventie
Uithoorn - Donderdag 22 september waren Edwin en Annemarie van
der Sar aanwezig bij Motion Fysiotherapie en Preventie. Vanuit de
Edwin van der Sar Foundation waren zij aanwezig bij de inloopmiddag voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Deze inloopmiddag was in 2016 voor het eerst
georganiseerd tijdens de fitness4daagse.

Edwin en Annemarie hebben uitgebreid de tijd genomen om met iedereen een praatje te maken en
Edwin heeft met een groep balactiviteiten gedaan. Het bezoek was
omdat Motion zich al jaren inzet om
sporten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel beter toegankelijk te maken, dit past precies in
de doelstelling van de Edwin van
der Sar Foundation.

A jazzy afternoon met JUUZZ
Uithoorn - Op zondagmiddag 9
oktober aanstaande verzorgt Judith Beuse met haar jazzensemble JUUZZ ‘a Jazzy Afternoon’ bij
partycentrum Colijn in Uithoorn. Zij
spelen bekende jazz standards in
de stijl van de jaren ’40 en ’50. Met
hun interpretatie van de nummers
proberen ze dichtbij het oorspronkelijke arrangement te blijven. Hun
voorliefde voor deze ‘Old Style’jazz
steken ze ook in hun presentatie
niet onder stoelen of banken en dat
komt behalve in de muziekkeuze
ook zeker tot uitdrukking in de aankleding. De vaste triobezetting van
Juuzz is naast zangeres Judith Beuse contrabassist Paul Mulder en gitarist Vincent Pot. Speciaal voor de
jazzmiddag op 20 maart in Uithoorn
is het jazztrio uitgebreid met trompettist Gerard Kleijn, drummer André van Damme en pianist Nick van
den Bos. Met een keur aan bekende jazzliedjes nemen zij hun gasten
mee in de sfeer van de New Yorkse jazzclubs uit de jaren ’40 en ’50
met muziek van o.a. Duke Ellington, Ella Fitzgerald en Frans Sinatra. Judith zal het publiek middels
bijzondere, grappige en ontroerende anekdotes meenemen in de sfeer
van het New York rond de jaren ‘50.

Het wordt een gezellige en ongedwongen middag voor iedereen die
zin heeft om zich te laten meevoeren op de romantische en swingende klanken van dit Uithoornse jazz
ensemble. Aanvang is om 14 uur en
het optreden zal tot uiterlijk 17 uur
duren. Meer informatie kunt u opvragen via www.juuzz.nl of bij partycentrum Colijn in Uithoorn. Kaarten
zijn o.a. verkrijgbaar bij Perlo Plaza bij winkelcentrum Zijdelwaard in
Uithoorn.
Foto’s: Jean Haasbroek

Gratis uitje ouderenfonds
Uithoorn - Unieke aanbieding van
het Nationaal Ouderenfonds.
Op het stand in Petten heeft het Nationaal Ouderenfonds een prachtig
strandhuisje staan waar jaarlijkse
uitjes georganiseerd worden. Speciaal voor onze regio is er nu een extra
dag georganiseerd op dinsdag 11
oktober. We hebben een reservering
voor 50 personen en gaan met een
touringcar. Wilt u mee, meldt u zich
dan snel aan. Dat kan telefonisch bij
uw coördinator van het Ouderenfonds, Ria Tammer 0630717741 of
mail naar nofuithoorn1@gmail.com.
De voucher actie van AH Jos vd

Berg is nog niet afgelopen waarop
de vervoerskosten van 12 euro pp
voor eigen rekening komt . Het Ouderfonds kent geen leden dus bent
u 60 plusser, geef u op dan gaan
we er een gezellige dag van maken compleet verzorgd met koffie
en gebak, een lunch en live muziek.
Mocht het slecht weer zijn dan hebben ze een aangepast programma.
Het programma is van 11.00 tot
15.00. Vertrektijd 9.30- 9.45 Amstelplein en Zijdelwaardplein.
Kijk voor meer uitjes of voor de indeling van deze dag op evenementen.ouderenfonds.nl

IVN Lezing Vogeltrek en
Vogels ringen
Regio - Op dinsdag 4 oktober is het
Dierendag in De Woudreus in Wilnis met volop aandacht voor vogels.
En wel specifiek over de vogeltrek
en het ringen van vogels. Ook vertoont de Vogelwerkgroep van IVN
De Ronde Venen & Uithoorn de film
‘Uilen ringen’. Spreker Tijs van den
Berg van de Vogelwerkgroep begint
de lezing met de vogeltrek. Waarom trekken vogels? Is het nieuwsgierigheid naar verre vreemde landen of worden ze door kou of honger gedreven? Hoe vinden ze hun
weg heen en terug? En hoe weet je
of een vogel een trek- of standvogel is?
Na de pauze gaat Tijs in op het ringen van vogels. Waarom wordt dit
gedaan en wat kun je daarvan leren? In het bijzonder is er aandacht
voor het ringen van uilen. De werkgroep PR & communicatie heeft
hiervoor in samenwerking met filmer IVN Natuurgids Peter Betlem
en de Vogelwerkgroep, de film ‘Uilen ringen’ gemaakt. De film wordt
tijdens deze avond voor het eerst
getoond en is een aanvulling op
de websitereeks ‘Op locatie’; films
over natuurgebieden en door IVNvrijwilligers georganiseerde activiteiten in de natuur dichtbij. In ‘Ui-

len ringen’ laat de Vogelwerkgroep
zien hoe een jonge Kerkuil op locatie wordt geringd. Tijs is ook degene die de jonge Kerkuil ringt en
een uitleg geeft. Bert Fakkeldij zorgt
daarbij voor het vastleggen van de
gegevens die nodig zijn voor verder
onderzoek. Benieuwd naar de lezing
en de film? Kom dan op 4 oktober
naar het NME-gebouw De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De zaal gaat open om 19.45 uur,
de lezing start om 20.00 uur. Natuurlijk is deze Dierendag-lezing
ook voor iedereen toegankelijk. Wel
wordt een vrijwillige bijdrage van €
2,50 gevraagd. Voor meer informatie: Tinok van Hattum, 0297-534562.
Zie ook de afdelingswebsite: https://afdeling.ivn.nl/afdeling/deronde-venen-uithoorn.

BIJ HUIS
08 Nieuwe Meerbode
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ideaal. Wel met Hoofddorp en Uithoorn. Mocht de Uithoornlijn er komen, die bij het busstation ook aansluiting geeft op de tram, betekent
die verbinding voor ons ook een
enorme verbetering. Met dit project willen wij eigenlijk ook als gemeente aansluiten op de terugkeer
naar het dorpse karakter en wordt
de Burgemeester Kasteleinweg een
toegangsweg voor louter bestemmingsverkeer. Wij zien de integratie
van de busbaan met de aanpassing
van de weg net zoals Uithoorn als
een ‘leefbaarheidsproject’. Nu we
zover zijn bereiken ons ook steeds
meer positieve geluiden uit de samenleving en met name vanuit het
participatietraject over de plannen.
Daar kunnen we niet anders dan blij
om zijn.”

Nieuwe busbaan voor
HOV in 2019 in gebruik
Vervolg van de voorpagina.

Hierdoor kunnen reizigers snel van
A naar B rijden. Winters liet desgevraagd weten dat de provincie het
stokje van de gemeenten overneemt
in de aanleg van de busbaan. Wethouder Rene Derkman van de gemeente Haarlemmermeer voegde er
het volgende aan toe: “Voor de hele regio geldt dat openbaar vervoer
een succesnummer is. Het groeit
enorm en dat is mede te danken aan
de R-net verbindingen en de vraag
naar hoogwaardig openbaar vervoer wat erg in deze regio leeft. Gezien de economische activiteiten en
toekomstige ontwikkelingen aan de
zuidflank van Amsterdam, waaronder Schiphol, is goed en snel openbaar vervoer een zaak van levensbelang want ook het wegverkeer
neemt steeds meer toe en dan zijn
vrije busbanen een must.” Portefeuillehouder van Stadsregio Pieter Litjens onderschreef de woorden van
de andere partners. “Er staat veel
woningbouw gepland de komende
jaren in de regio Amsterdam en dat
legt een grote druk op de infrastructuur. De mobiliteit neemt daardoor
toe, zowel per auto als per open-

baar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer over vrije banen draagt
dan bij aan een snellere bereikbaarheid van bestemmingen. Daarom ben ik blij dat deze HOV-verbinding er komt. Samenwerking tussen
verschillende partijen is onontbeerlijk bij dit soort projecten.” Litjes –
die ooit burgemeester van Aalsmeer
is geweest - wees daarbij op de ‘struggle’ die de gemeente Aalsmeer
na de omlegging en ingebruikname
van de N201 een aantal jaren heeft
moeten voeren om aan alle partijen
uit te leggen wat het belang was om
een ‘knip’ in de Burgemeester Kasteleinweg aan te brengen. Dit ten
faveure van een meer leefbaar en
veilig centrum van Aalsmeer waarbij het dorp niet meer in twee helften zou worden doorsneden door de
provinciale weg. Toen de politiek en
de inwoners het eens waren geworden kon ook de weg worden vrijgemaakt voor de aanleg van de vrijliggende busbaan van oost naar west
voor HOV. De omgelegde N201 is nu
volop in gebruik, kan Aalsmeer aan
zijn toekomst bouwen en de busbaan worden aangelegd. Participatie
met veel partijen is daarbij aan vooraf gegaan.

Leefbaarheidsproject
Wethouder Marvin Polak: “Het belangrijkste is dat ook inwoners
van Uithoorn en De Kwakel door
de aanleg van deze nieuwe busbaan een snelle verbinding krijgen
met het westelijk deel van het land
en Schiphol. Bijkomend voordeel is
dat de aanleg ook voor minder verkeer vanaf de Burgemeester Kasteleinweg richting Uithoorn gaat zorgen. Dan wordt het op de Koningin Máximalaan immers ook rustiger. Er gaat dan meer verkeer over
de N201 dat niet meer door de centra van de dorpen rijdt. Ook wij zijn
druk doende maatregelen te nemen
om het centrum leefbaarder en veiliger te maken. Ten derde, mocht de
Uithoornlijn er komen, sluit de doorgaande HOV-route ook aan op de
rechtstreekse en snelle verbinding
met de tram naar Amsterdam. Goed
voor de gemeente Uithoorn, maar
ook voor inwoners van Aalsmeer en
zelfs voor die uit De Ronde Venen.”
Wethouder bouwprojecten Jop Kluis
uit Aalsmeer reageerde als volgt:
“Hoogwaardig openbaar vervoer is
heel belangrijk voor Aalsmeer. Wij
zijn sterk Amstelveen en Amsterdam gericht en die verbinding is niet

Ontbrekende schakel
De vrijliggende busbaan wordt in
zijn geheel aangelegd tussen de
kruising met de Poelweg (Uithoorn)
en de Fokkerweg (gemeente Haarlemmermeer). In dat tracé zijn 5 rotondes opgenomen. Bij 4 rotondes rijdt de bus recht door de rotonde heen. Door over het ‘midden
eiland’ van de rotondes heen te rijden wordt de busrit voor de reiziger
niet alleen sneller, maar ook comfortabeler. Alleen op de rotonde bij
de Zwarteweg in Aalsmeer rijdt de
bus met het verkeer mee. Nabij de
kruising Fokkerweg/N196 (Schiphol-Zuid) wordt een knooppunt
aangelegd om overstappen mogelijk te maken naar het Sternet van
Schiphol. In Haarlemmermeer sluit
de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en
de Fokkerweg; in Uithoorn op het
bestaande HOV in Uithoorn. Met de
realisatie van de nieuwe busbaan
wordt de ontbrekende schakel in
de zogenaamde ‘Oosttak’, de hoogwaardige busverbinding tussen
Hoofddorp, Aalsmeer en Uithoorn
in de provincie Noord-Holland ingelast. Deze Oosttak is onderdeel van
het OV-netwerk in de regio Hoofddorp - Aalsmeer - Uithoorn – Schiphol dat onder de naam R-net in de
noordelijke Randstad wordt ontwikkeld. In het lichgt van deze ontwikkelingen gezien zou het natuurlijk
helemaal mooi zijn als bij de kruising in de N201 met de Tienboerenweg in Amstelhoek het tracé van
de busbaan ook als tweebaans zou
worden uitgevoerd als een HOV-lijn.
Dan staat de bus naar Mijdrecht tijdens de avondspits tenminste niet
steeds vast in de file. Maar dat is
aan de provincie Utrecht...

Opening van jeugd
theaterschool Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zondag vond
de opening van de Jeugd TheaterSchool Uithoorn plaats in Dans en
Partycentrum Colijn. Het was een
afwisselende middag met om te
beginnen een prachtige opening
waarin Danny Nooy en Robbert
Besselaar zelf acte de présence gaven met een heerlijke medley van
musicalnummers. Het publiek dat in
groten getale naar de opening was
gekomen was zeer onder de indruk
van hun mooie optreden. Daarna
werd de Jeugd TheaterSchool Uithoorn officieel geopend door Marc
Forno. Na een babbeltje met Danny en Robbert over hun gezamenlijke verleden en producties knipte hij het rode lint door. Vervolgens
gaven ze nog een gezamenlijk optreden en daarna werd de kinderen verzocht naar de andere zaal
te gaan om de dansworkshop van
Laurens Hagens bij te wonen. Deze
65 kinderen tussen de 4 en 14 jaar
deden zeer geconcentreerd en fantastisch mee met de choreografie
op het nummer ‘Stoer of Stom?’ van

Kinderen voor Kinderen. Het tweede half uur bestond uit een les ‘spel’
ofwel acteren in de grote zaal onder leiding van Danny en het laatste
half uur kregen de kinderen zangles van Robbert. Na deze workshop viel alles op zijn plek; de kinderen konden het lied zingen met
de daarbij behorende uitdrukkingen
en de choreo dansen! Menig ouder
was verbaasd over hoeveel de kinderen in 1 middag geleerd hebben.
En dat is precies wat Danny, Robbert, Axel en Heleen willen bereiken
met deze school. Niet alleen liedjes
en choreo’s uit je hoofd leren maar
vooral het leerproces daar naartoe
staat bovenaan de wensenlijst van
dit viertal. Samen op zoek naar de
(verborgen) talenten en in een veilige omgeving iets moois neerzetten.
De lessen starten vanaf dinsdag
10 januari en op zondag 26 maart
staat de Masterclass met Mariska
van Kolk op de agenda, deze is gratis toegankelijk voor alle leerlingen
van de JTSU. Meer info of inschrijven: www.jtsu.nl

vereniging groeit en daarmee ook
de orkesten. Zowel het leerlingenorkest, voor de beginnende (jonge)
muzikanten als ook het groot orkest van KnA. Voor het groot orkest
is de vereniging nog op zoek naar
volwassen mannen die trombone of
tuba willen (leren) spelen. Zij kunnen deelnemen aan het project de
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Natuur in wording
Op een van die wonderbaarlijk
warme avonden van september besluiten mijn vrouw, dochter en ik nog even een rondje
Waverhoek te doen. Als we het
hek overklimmen, horen we in
de verte het rustgevende gegak
van de vele grauwe ganzen die
er bivakkeren. In de verte zien we
een eenzame lepelaar. Later zullen er vast nog meer neerstrijken
op deze slaapplek. Tot onze verrassing lopen er koeien los en die
zijn weer even verbaasd dat wij
er verschijnen. Toch wel groot ineens die beesten als je er langs
moet. Dapper stappen wij voorwaarts en wachten af wie plaats
maakt voor wie. Gelukkig doen de
koeien niet moeilijk en laten ons
met hun stoïcijnse blik langs. Dat
heb ik met schapen wel eens anders meegemaakt in de lammertijd. Minder imposant dan koeien,
maar als ineens een vastbesloten
kudde zich om je samendromt en
met een “wat-mot-je-hier” blik in
hun horizontale pupillen tegen je
aan begint te duwen, voel je je
toch bepaald ongemakkelijk.
Als we bij de hoek zijn aangekomen komt ineens de zon onder het wolkendek tevoorschijn
en in het laatste kwartiertje op
weg naar zijn plek onder de horizon laat hij zich in al zijn glorie
zien. Zijn vuurrode reflectie knalt
van het water af en het lijkt wel of
er plotseling twee sterren in ons
zonnestelsel zijn. Terwijl we staan
te oeh-en ahen bemerken we opeens een zacht zoemend geluid
boven ons. We kijken naar boven en zien een krioelende kolom

dansende muggen. Honderden,
duizenden die iedere keer weer
nieuwe grijze en zwarte patronen
vormen. Zolang ze niet steken is
het een prachtig gezicht. We lopen verder en komen een kudde
schapen tegen. Een schaap ligt
uitgeput op de grond en ademt
zwaar alsof de laatste adem niet
ver weg meer is. Als we goed kijken, lijkt hij ook nog eens een
raar tuigje aan te hebben. Besluiteloos kijken we elkaar aan: kunnen we het arme beest nog helpen of is het al te laat? We kijken
nog eens naar de andere schapen en plotseling zien we dat er
toch wel veel een blauw achterwerk hebben. Ineens realiseren
we ons dat het tuigje niet een of
ander soort mitella is, maar dat hij
de zak met krijt tussen de voorpoten van de ram op zijn plaats
houdt. Zo kan de boer zien welke schapen al gedekt zijn en door
welke ram, afhankelijk van de
kleur op het achterwerk van de
ooi. Meneer heeft er een bijzonder drukke avond op zitten.
Vrijwel alle dames zijn op hun
achterste getooid met uitbundig blauw. Geen wonder dat hij
zo amechtig ligt uit te hijgen. Hij
heeft een bijzonder hoog arbeidsethos want al zuchtend en steunend staat hij weer op en begint
bij de dichtstbijzijnde dame aan
te dringen. Natuur in wording en
over een maand of vijf zien we
het resultaat door de wei dartelen. Wel een blokje om lopen voor
de ooien tegen die tijd!
Sep Van de Voort, natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Nationale Kringloopdag
bij Stichting Ceres
Uithoorn - Bij zo’n 150 kringloopwinkels, aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven
Nederland (BKN), is op zaterdag 1
oktober a.s. groot feest. Het belooft
een dag vol met leuke acties en activiteiten te worden. Zie tevens de
advertentie elders in deze krant of
kijk op de website van Stichting Ceres (www.ceres-kringloop.nl).
Het thema van Nationale Kringloopdag 2016 is ‘Een goeie koop doe je
bij de Kringloop’. Jaarlijks verwerkt
de branche circa 120 miljoen kilo
goederen en daar zitten heel veel
‘koopjes’ tussen. En op 1 oktober
zijn er veel ‘koopjes’ te vinden in onze winkel! Ook bijzondere ‘koopjes’!

Door spullen nog een tweede leven te geven zorgt u voor een vermindering van de afvalberg en hoeft
er niet iets nieuws geproduceerd te
worden. Niet alleen het milieu, maar
ook mensen hebben profijt van de
kringloop. De opbrengst van de verkochte spullen wordt zowel geïnvesteerd in mensen die het moeilijk
hebben om op de reguliere arbeidsmarkt een baan te vinden als in goede doelen (landelijk en plaatselijk).
Bij Stichting Ceres kunnen mensen
tijdelijk aan de slag en in sommige
gevallen zelfs aan het werk blijven.
Bij Stichting Ceres werken bijvoorbeeld mensen die moeten re-integreren nadat ze langdurig werkloos
of ziek zijn (geweest) of mensen die
een beperking hebben. Daarnaast
werken bij Stichting Ceres ook veel
mensen die het ‘gewoon’ heerlijk
vinden om als vrijwilliger onze Stichting te ondersteunen met hun kennis en inzet.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Open huis en flatconcert KNA
Uithoorn - Afgelopen zondagmiddag was het Open Huis bij Muziekvereniging KnA. De belangstellenden konden kennis maken met de
verschillende muziekinstrumenten
en de daarbij behorende docenten. Het was zeer goed bezocht en
er zijn weer een aantal nieuwe jonge leerlingen uit voort gekomen. De
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Middelbare Muziek Meesters. Dit
project waarbij 40+-ers de mogelijkheid krijgen om tegen een gereduceerd tarief een muziekinstrument te leren bespelen, is net gestart met maar liefst 20 deelnemers
maar instromen is nog steeds mogelijk. Meer informatie op de website: www.kna-uithoorn.nl

Gezellig
Later op de middag was het gezellig toeven aan de waterkant bij de
flats van de Bijvoet, Madelief en Boterbloem. Bezoekers in stoeltjes of
kleedjes en op de balkons konden
genieten van klassieke en populaire
nummers met het toepasselijke thema ‘Water’. Het concert werd gestart
met een optreden van het leerlingen
orkest. Jongens en meisjes die pas
kort muzieklessen volgen op diverse instrumenten. En wat is het toch
leuk om te zien hoe gedreven ze zijn
en dat ze samen al zo leuk kunnen
spelen! Deze kinderen volgen natuurlijk muzieklessen maar zij repeteren ook iedere week met elkaar in
het Muziekgebouw van KnA. Daarna begon het concert van het KnA
Orkest o.l.v. Gerhart Drijvers. Marine’s March, Frozen, Bridge over
Troubled water en nog meer. Al met
al een zeer geslaagde middag. Het
orkest maakt zich nu op voor de repetities met de dirigenten van het
HPE Maestro Concert op 18 oktober
a.s. in de Schouwburg van Amstelveen. Gratis kaarten voor dit concert
zijn te reserveren via www.amusicnightout.nl. Binnenkort meer informatie over dit concert.

Doel nationale kringloopdag
Tijdens de Nationale Kringloopdag
kan het publiek kennis maken met
een heel bijzondere branche. De
kringloopbranche geeft niet alleen
spullen een tweede kans maar, wat
veel mensen nog niet weten, geeft
ook mensen een tweede kans en
zet zich in voor het ondersteunen
van goede doelen. Voor veel mensen in Uithoorn en De Kwakel is de
kringloopbranche ‘iets vreemds’. En
onbekend, maakt onbemind. Daarom is het goed om eens een kijkje te komen nemen in ‘De Leukste
Winkel van Uithoorn’. Heerlijk snuffelen tussen de enorm uitgebreide
sortering artikelen. De boeken- en
kledingafdeling van Stichting Ceres zijn uniek te noemen en geweldig om eens rustig bij rond te kijken.
Waarom is kringlopen
goed, wat levert het op?
Als u spullen inlevert of koopt bij
een kringloopwinkel levert u een
belangrijke bijdrage aan het milieu.

Activiteiten
Op deze Nationale Kringloopdag
vinden bij Stichting Ceres diverse
activiteiten en acties plaats. Zo kunnen kinderen zich tussen 11.00 uur
en 14.30 uur prachtig laten schminken. De klanten die tussen 10.00
en 14.30 uur iets kopen bij Stichting Ceres ontvangen aan de kassa een waardebon, waarmee zij tussen 11.00 uur en 14.30 uur bij de in
het pand van Stichting Ceres aanwezige ‘Nostalgische Fotograaf’ een
klassieke foto kunnen laten maken.
En voor iedereen is er gratis koffie,
thee of limonade met iets lekkers.
Kortom, kom zaterdag 1 oktober a.s.
naar de Kringloopwinkel van Ceres
aan de Industrieweg 33 in Uithoorn.

2e katern

E Markt sponsort het Jeu de Boules
toernooi in De Kwakel
De Kwakel - Donderdag 22 September 2016 organiseerde de plaatselijke Jeu de Boules club, “”Het Wil-

genhofje” De Kwakel, het tweede jeu
de Boules toernooi, dat gesponsord
word door een Kwakelse onderne-

mer. Elke maand schenkt een Kwakelse ondernemer waardebonnen,
die bij zijn bedrijf ingewisseld kun-

nen worden. Deze middag schonk
Berry van de E markt waardebonnen en een poedelprijs. Berry van de
E markt namens alle leden hartelijk
dank hiervoor. Ook was er een Piet
Verhoef prijs, ook Piet hartelijk dank.
Het was prachtig weer en er deden
deze middag 21 deelnemers(sters)
mee. Er werden drie ronden gespeeld en er werd veel strijd geleverd, met dan ook mooie winnaars.
De 10 waardebonnen werden gewonnen door 1e Thera Winter 3+18,
2e Mien de Jong 3+17, 3e Andre de
Jong 3+15, 4e Anno v.d. Wal 3+12,
5e Corry Verlaan 2+20, 6e Anneke Koeleman 2+13, 7e Mien Breuren 2+6, 8e Rie Hoogerwerf 2+4, 9e
Wout Verlaan 2+2, 10e Marta Wijfjes
2+1. De poedelprijs was deze keer
voor Tiny Rentenaar 0-24, de Piet
Verhoef prijs werd gewonnen door
Corry Verlaan 13-1. De organisatie
Jeu de Boules club ”Het Wilgenhofje” De Kwakel, kan weer terug kijken op een zeer geslaagd toernooi.
Het volgende Jeu de Boules word
gehouden 20 otober 2016 met als
sponsor Het Fruitpaleis.

Honkbal pupillen 1
thamen najaarskampioen!
Uithoorn - Zaterdag mochtend ook
de Honkbal Pupillen 1 op bezoek bij
mede kanshebber voor de titel Vennep Flyers uit Nieuw-Vennep. Ook
dit werd een bijzonder spannende
wedstrijd. Thamen weet in de eerste
slagbeurt meteen 3 punten te scoren
door onder andere honkslagen van
Quinto, Goya en Matthijs. Vennep
Flyers trekt echter mede door een
homerun in de gelijkmakende slagbeurt meteen de stand weer gelijk,
3-3. In de tweede inning weet Thamen vijf punten te scoren door honkslagen van Kai, Matthijs en wederom
Quinto, 8-3. Echter Vennep Flyers
trekt de stand wederom gelijk tot 8-8
en de vele meegekomen ouders zitten op het puntje van de bank. Jeremi komt in de derde inning met vier
wijd op de honken en Dominique

De Kwakel - Zoals elke club die
een klasse hoger gaat spelen heeft
KDO G1 het ook een stuk moeilijker in de 2e klasse. De 3e klasse vorig jaar afgesloten zonder nederlaag
en nu de eerste 2 wedstrijden ver-

loren in de najaarscompetitie. Zaterdag was de thuiswedstrijd tegen
WMC G2. Op papier gelijkwaardig
aan KDO. De start van KDO was
niet goed de opbouw vanuit de verdediging werd niet goed uitgevoerd

lange loopafstanden. Alle deelnemers worden ingedeeld in de diverse leeftijdsklassen, zodat iedereen van jong tot oud kans maakt
om kampioen te worden in zijn of
haar categorie. Afgelopen zondag
25 september was het weer zo ver.
De vele vrijwilligers stonden klaar
om jong en oud te ontvangen. Onderdelen waren uitgezet en het zonnetje scheen vrolijk over de atletiekbaan aan het Sportpark Randhoorn
in Uithoorn.

Dekker en Trudy Fernhout haalden
net de 60% niet, maar hun 59,90%
mag er niettemin zijn. Het was ruim
voldoende voor de 2e plaats. Addy
de Zwart en Hettie Kesting veroverden brons met 54,17%. In de C lijn
konden Jan van der Knaap en Jaap
Verhoef eindelijk de hoog gespannen verwachtingen (waarvan overigens niet helemaal duidelijk is
waarop die zijn gebaseerd!) waarmaken door met 61,25% 1e te worden. Die positie moesten zij overigens wel delen met Tonny Godefroy en Harrie Rubens. Het feit dat
Jan en Jaap erin slaagden tegen Ria
Bulters en Ans Nieuwendijk maar
liefst 8 (gedoubleerd!) down te gaan
in een 3SA contract geeft wel aan
dat er nog wat werk voor ze aan de
winkel is. Rie Bezuyen en Gerbrand
van Nigtevegt werden in deze lijn 3e
met 57,5%.
In de totaalstand nemen de dit keer
niet aanwezige Rita en Wim Ritzen
met ruim 60% de koppositie in, gevolgd door de ook afwezige Ineke Hilliard en Huib van Geffen (bijna 56%). De furieus gestarte Atie en
Wan Overwater staan met eveneens
bijna 56% thans op de 3e plaats

Prachtige prestaties voor
de Springschans

waardoor WMC steeds druk kon
zetten op de verdediging van KDO.
Dat leverde WMC een paar goede
kansen op. Het doelpunt van WMC
wat al in de lucht hing kwam uit een
spelhervatting. Uit een corner werd
de bal fraai ingekopt 0-1. KDO had
eigenlijk nog niet veel laten zien.
Met Carlos op de linksvoor positie kwam KDO een aantal keer gevaarlijk uit. Schoten op doel werden
een aantal keren geblokt maar een
strakke pass vanaf links werd door
Stijn keurig ingetikt 1-1.
Na rust was het KDO dat aandrong
maar WMC sloeg toe uit een counter 1-2. KDO ging meer op de aanval spelen en was een aantal malen dicht bij de verdiende gelijkmaker. Bij een vervelend incident waar
voor beide partijen 2 felgekleurde
kaarten werden getoond was KDO
de kluts weer even kwijt. WMC profiteerde en scoorde door een goed
uitgevoerde counter 1-3. Langzaam
kwam het besef dat WMC toch niet
veel beter was dan KDO echter de
stormloop op het doel van WMC
kwam te laat. Bronwin pegelde nog
wel een bal voortreffelijk achter de
keeper van WMC maar pogingen
van Youssef en Daan werden gestuit zodat de stand bleef steken op
KDO G1- WMC G2: 2-3.

Clubkampioenschappen bij AKU
Uithoorn - De laatste zondag van
september staat bij alle leden van
AKU in Uithoorn al jaren geblokkeerd in de agenda voor de Clubkampioenschappen. Leden, ouders, vrijwilligers of gewoon geïnteresseerden zijn welkom om deel
te nemen aan één van de vele onderdelen. Er wordt gestreden in een
meerkamp (sprint, middellange afstand, verspringen, hoogspringen,
kogelstoten of balgooien en speerwerpen) of op één van de middel-

De Kwakel - Met een wat magere bezetting van slechts 36 paren
werd op donderdag 22 september
2016 in Dorpshuis De Quakel de 4e
ronde gespeeld van de laddercompetitie van de BVK. Voorlopig was
dit de laatste zitting voordat volgende week de parencompetitie begint
en pas in de laatste weken van dit
seizoen gaan we weer met de laddercompetitie door. Na enig schuifwerk in de samenstelling van de lijnen, als gevolg van wat miscommunicatie inzake aan- en afmeldingen, werd tegen 20.00 uur gestart.
Een van de wijzigingen op het laatste moment betrof het doorschuiven
van Rina van Vliet en Gerda Bosboom van de B naar de A lijn. Van
die beslissing kreeg wedstrijdleider
Joop den Blanken achteraf nog een
soort van spijt, want Rina en Gerda pakten met 65,28% brutaal zomaar de hoofdprijs in de A lijn een
dat was net voor de neus van Joop
en zijn partner Riet Doeswijk, die
dus 2e werden met 60,76%. De 3e
plaats was voor Truus Langelaan en
Elly van Nieuwkoop met 58,33%. In
de B lijn was de 1e plaats voor Riet
en Wim Beijer met 61,46%. Mayke

Schoolhandbal

legt een schitterende stootslag neer
waarop hij door de nodige foutieve
aangooien samen met Jeremi over
de thuisplaat kan komen, 10-8. Ondertussen heeft Jeremi het werpen
overgenomen van Quinto en houden de Thamen jongens het verdedigend prima dicht. In de vierde inning weet Thamen nog een puntje te
scoren, 11-8. Echter de Thamen verdediging komt soepel door de verdediging mede door het sterke gooien
van Jeremi. Na nog twee mooie veldacties mag Jeremi op gepaste wijze
met drie slag de wedstrijd beëindigen en gaan de jongens samen met
hun coaches aan de kinderchampagne. Gefeliciteerd! Volgende week
spelen de jongens hun laatste wedstrijd van het seizoen bij en tegen
Hoofddorp Pioniers.

Weer onnodig verlies
voor KDO G1

Laddercompetitie BvK

Sprint
Meer dan 125 atleten hadden zich
van tevoren of op de dag zelf aangemeld voor de wedstrijd en kregen
hun startnummer uitgereikt. Om
half 11 werd gestart met de technische nummers, waarna de sprint op
het programma stond. Ouders hadden langs de baan zitting genomen
op een van de vele bankjes of op
een zelf meegebrachte strandstoel.
De sfeer zat er al snel goed in. Zoals altijd was het weer uitstekend.

Klaverjassen bij
Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdag 30 september de
laatste vrijdag van de maand september en dus klaverjassen bij Legmeervogels. Ja, het seizoen voetbalseizoen is van start gegaan en dan
start ook weer de maandelijkse klaverjasavond bij Legmeervogels. Er
is weinig of niets veranderd ten opzichte van afgelopen seizoen. Starten om 20.01 uur. Er is geen tombola. Na het laatste spel gelijk de prijsuitreiking. Er worden 4 rondjes gespeeld van elk 16 spellen. Ook wordt
er niet gespeeld met het bekende
mes op tafel. Gewoon een gezellig
avondje klaverjassen. U komt ook?
Voor diegene wat minder makkelijk
lopen. U kunt met de auto of fiets
doorrijden tot aan het clubhuis.
Na de sprint werd de baan vrijgemaakt voor een aantal langere afstand lopers van de club voor wie
de 3000 meter op het programma
stond. Na dit onderdeel werd verder
gegaan met de looponderdelen van
de meerkamp. De strijd tussen de
deelnemers werd met het onderdeel
scherper. Zeker bij een aantal grote
pupillen groepen was de competitie
spannend. Inmiddels maakte iedereen zich op voor de allesbeslissende 1000 meter.
Gezellig
Intussen vind bij het gezellige clubhuis de eerste prijsuitreiking bij de
pupillen plaats. Bij de meisjes pupillen werden de nieuwe kampioenen
Mirte(mini), Elin (pupillen C), Maud
(pupillen B) en Jade (pupillen A). Bij
de jongens pupillen werden Florian
(mini), Jessie (pupillen C), Maxime
(pupillen B) en Stefan (pupillen A)
als winnaar gehuldigd. Bij de meisjes junioren D won Sindy de gouden
medaille, bij de C-junioren Pauline.
Bij de jongens was Niels de sterkste bij de D-junioren, Sjoerd bij de
C-junioren en Thimo bij de B-junioren. Bij de senioren waren Maaike en Marcel de winnaar onder 35
jaar en daarboven Cindy en Willem.
Na alle atletiek onderdelen werd het
onderdeel teamestafette gehouden.
Er was een leuk estafette parcours
uitgezet door enkele jonge trainers
en met veel gelach en soms ook wat
fanatisme werd door alle groepen
het parcours afgelegd. Namens alle deelnemers wil de organisatie alle
vrijwilligers en alle andere mensen
die ons vanaf de kant hebben staan
toejuichen bedanken voor deze dag.
En uiteraard alle nieuwe clubkampioenen van harte gefeliciteerd. Het
was weer een topdag waarin AKU
bewijst één grote familie te zijn.

Uithoorn - Woensdag 21 september
j.l. was het de beurt aan de groepen
6 en 7 om hun talent te laten zien
op het handbalveld. De meiden van
groep 7a mochten het spits afbijten.
Zij speelden de eerste twee wedstrijden tegen het Duet en de Kajuit.
Beide wedstrijden wonnen zij glansrijk. De derde wedstrijd tegen de
Toermalijn was een stuk pittiger. Deze werd verloren, maar de meiden
hebben tot het einde hun gedrevenheid laten zien. Ze mogen trots
zijn op de tweede plaats die zij hebben behaald. Bij de jongens groep 7
kwam groep 7b in actie. De jongens
leken te sterk voor de tegenstanders, want alle vier de wedstrijden
werden gewonnen. Ze speelden tegen de Kwikstaart, de Zon, de Kajuit
en de Toermalijn. Met een prachtige
gouden beker verlieten zij het sportcomplex. Bij de jongens groep 6
kwamen twee teams van de Springschans in actie. Het eerste team bestond uit tien jongens van groep 6b.
Het tweede team was een combinatieteam van groep 5b, 6a en 6b.

De teams zaten in dezelfde poule en
mochten het dan ook in de eerste
wedstrijd al tegen elkaar opnemen.
De jongens van groep 6b waren net
iets te sterk voor het andere team
en wonnen de wedstrijd. Bij hen in
de poule zaten ook nog twee teams
van de Kwikstaart en een team van
de Toermalijn. Er werd gestreden op
het veld door alle teams. De keepers
zorgden ervoor dat scoren moeilijk
was, maar toch lukten het de teams
om de nodige doelpunten te maken.
Het combinatieteam 5/6 won de
wedstrijd tegen de Toermalijn, maar
de tegenstand van de andere drie
teams bleek net iets te groot voor ze.
Ze eindigden op een vierde plaats
en ontvingen hiervoor een mooie
beker. De jongens van groep 6b
wonnen drie wedstrijden en speelden tegen één van de teams van de
Kwikstaart gelijk. Zij mochten de
gouden beker mee naar school nemen. Wat waren ze trots! Het was
een hele leuke en sportieve dag met
veel enthousiaste toeschouwers
langs de lijn!

Intersport Duo Uithoorn verbindt
zich als sponsor aan AKU
Uithoorn - Afgelopen dinsdag 20
september is tegen de atletiekbaan
door filiaalhouder Sebastiaan Hofer
en voorzitter Wim Verlaan het sponsorcontract getekend tussen Intersport Duo Uithoorn en Atletiek Klub
Uithoorn. Intersport Duo Uithoorn
was deze zomer al actief als subsponsor van de Kooyman Polderloop en wil graag verdere samenwerking met Atletiek Klub Uithoorn.
Naast een bord langs de baan zal
Intersport Duo duidelijk aanwezig

zijn bij verschillende AKU-evenementen voor het geven van informatie over het loopassortiment. In de
winkel van Intersport Duo zal verder de nadruk komen te liggen op
de sportieve band tussen beiden in
de vorm van informatiemateriaal op
de balie van de loopafdeling. Hier
wordt verwezen naar AKU als eerste stap naar een gezonde looptoekomst met intersport Duo als adviseur op het gebied van loopaccessoires als kleding en schoeisel.

3e katern
Voorinschrijven Zorg- en
Zekerheidcircuit bij AKU

Herstel bridgetop bij De Legmeer
Regio - Na de derde avond ladderbridge keren de normale verhoudingen zo langzamerhand weer terug. In de uitslag worden de beste
vijf plaatsen vrijwel weer gedomineerd door de door de wol geverfde A-paren. Hiervan waren Stenny &
Herman Limburg de beste met een
score van 67,86%, natuurlijk wel geholpen door een vliegende C start.
Daarvan profiteerden ook Ger Quelle & Gijs de Ruiter volop door als
tweede op 66,37% te komen. Jan Egbers & Ben Remmers ondervonden,
uitkomende in het B gedeelte, meer
tegenstand en pareerden die met
een prima 64,38% als derde. Virtueel het beste deden Cees Bergkamp
en Ruud Lesmeister het door alle A
concurrentie met 60,91% als vierde de baas te blijven. De runners up
waren deze keer Elisabeth van den
Berg & Ineke Hilliard die hun B start
verzilverden met 60,22% als vijfde.
Cor Hendrix & Wim Röling tipten

ook aan zo’n stuntje, haalden wel is
waar geen zestiger en geen top vijf,
maar hun 59,62% mag er ook zijn.
Tonny & Otto Steegstra zetten hun
A- trend met 59,33% gestaag voort
en To van der Meer & Elly Belderink
maakten hun jaren lange ervaring
te gelde met een uitstekende achtste plek van 57,94%. Johan Le Febre & Wim Slijkoord bleven Ben ten
Brink & Francis Terra met 55,85 om
55,75%, als negende en tiende, net
voor. Voor de overige vier en dertig
paren was deze keer geen plaatselijke roem weggelegd, maar er komen
nog twee ladderavonden, wie weet?
Wilt u ook eens ervaren hoe zoet een
overwinning smaakt, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur
in Dans & Partycentrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.

Regio - Het loopcircuit van Zorgen Zekerheidcircuit staat weer
voor de deur en dat betekent dat
iedere enthousiaste loper zich kan
inschrijven voor de 8 lopen die onderdeel zijn van het circuit.
Clubhuis AKU
Het is de komende weken weer

De Amstel Bridgeclub:

Greet & Nel bieden en
maken groot slem!

Darten in Dorpshuis De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 1 oktober
2016 is er weer darten in De Kwakel.
Het dorpshuis is het strijdtoneel voor
het 5e Open Kwakelse koppel toernooi 501. (501 Poulesysteem met verliezers ronde). Deelname kost 8 euro

per koppel. De inschrijving start om
12.00 uur en de wedstrijd begint om
13.30 uur. Voor meer inlichtingen kunt
u contact opnemen met Pieter Langelaan: 06-11434716. Dorpshuis De
Kwakel, Kerklaan 16, tel. 06-19704447

AKU meiden A1 2e bij
finale van Noord-Holland!

Thamen honkballers verliezen
Uithoorn - Vrijdagavond werd het
wederom een spannende wedstrijd
tegen Cromtigers uit Krommenie en
helaas werd er weer niet gewonnen
door de heren van Thamen.
Thamen keek al vroeg tegen een
behoorlijk achterstand aan deze
vrijdag. Al in de eerste inning wist
Cromtigers te scoren na een tweehonkslag en een velderskeus, 0-1
en weet verder uit te lopen naar
0-4 waarna Thamen even kort terugkomt naar 2-4. Cromtigers gaat
ondertussen verder met het uitbouwen van de voorsprong mede daar
Thamen wat slordig is in de verdediging en al snel is het 2-12. Tha-

men weet in de vijfde inning terug
te komen tot 8-12 mede dankzij een
granslam homerun van Hagendoorn
en ook in de zesde inning komen er
nog 2 punten bij, 10-12. Cromtigers
weet in de zevende inning nog een
punt te scoren 10-13 en helaas weet
Thamen daarna niet meer te scoren.
Na 3,5 uur spelen is het einde wedstrijd in verband met de regels inzake het spelen onder kunstlicht.
Thamen is hiermee verzekerd van
de vijfde plek in de competitie, een
prima resultaat na de vele wisselingen na afgelopen seizoen. Komende
zondag gaan de heren nog op bezoek bij DVH uit Amstelveen.

Nationale Petanque
Competitie gaat van start
De Kwakel - De Nationale Petanque Competitie (NPC) is een competitie tussen verenigingen.
Zaterdag 1 oktober gaat deze competitie op alle niveaus van start.
Ruim 300 teams hebben zich voor
deze competitie ingeschreven. Zij
spelen in zes divisies met in totaal
40 poules van acht teams.
Vorig jaar ging deze competitie als
proef van start met de top- en tweede divisie. Winnaar vn de topdivisie
werd toen PU Kennemerland, die in
december aan het finaleweekeind
van de Eurocup in Zweden zal deelnemen. De winnaar van de topdivisie kwalificeert zich voor deelname aan de Eurocup. Boule Union
Thamen zal daarvoor nog een aantal keren moeten promoveren. Boule Union Thamen start deze competitie met een team in de vijfde en
een team in de zesde divisie. Een
team bestaat uit zes tot negen spelers, waarvan er steeds zes tegelijk
spelen. De competitie bestaat uit 14
ontmoetingen. Zeven uit en zeven
thuis. Per ontmoeting worden drie
rondes gespeeld. Tweemaal een
ronde met drie doubletten en een
ronde met twee tripletten.

De tegenstanders zijn in deze competitie voor team 1 De Stetters (Castricum), Les Bohémiens (Amsterdam), PU Kennemerland 4 en 5
(Haarlem), Les Boules Fleuries (Lisse), Ça Roule (Heerhugowaard) en
Lijnden.
Het tweede team speelt tegen Zoetermeer, OSB (Bodegraven), Celeritas (Alkmaar), Gouda, Les Pointeurs
(Alphen a/d Rijn), PU Kennemerland 6 (Haarlem) en Nieuwerkerk
a/d IJssel. Na de pilotcompetitie in
2015/2016 starten nu alle divisies.
In de regio nemen meer verenigingen deel aan de NPC. PU Badhoevedorp komt uit in de topdivisie en in de 4e divisie, Bulderbaan
uit Amstelveen speelt in de 3e en
4e divisie. Wilt u meer weten over
de competities en kampioenschappen in het petanque kijk dan op
www.nlpetanque.nl. Beide teams
van BUT beginnen op 1 oktober met
een thuiswedstrijd op de accommodatie aan de Vuurlijn. De tegenstanders zijn resp. De Stetters en Zoetermeer. Aanvang 12.00 uur.
Het volledige speelprogramma
vindt u op de website www.
buthamen.nl.

mogelijk om je in te schrijven voor
de wedstrijden van het circuit in
het clubhuis van Atletiekvereniging AKU op sportpark de Randhoorn. De eerste mogelijkheid is
dinsdag 26 september van 18.30–
19.30 uur. De tweede mogelijkheid
is dinsdag 4 oktober van 19.30–
21.30 uur.

Uithoorn - Eindelijk was het dan
zover, de regio finale van de pupillencompetitie in Beverwijk. Meerdere AKU pupillen hadden zich geplaatst voor deze finale, door individueel of met het team goed te presteren op 2 van de 3 pupillen competitiewedstrijden.
Bij de teams mochten alleen de beste 8 teams door naar de finale, terwijl individueel de beste 12 pupillen door mochten. Al een paar jaar
mogen de meisjes van de AKU door
naar de finale, maar dit jaar zijn ook
de jongens mini door. Een knappe prestaties voor een jonge groep
waarvan een groot aantal pas net
een paar maanden op atletiek zit!
De dag werd gestart met een officieel defilé waarbij de kinderen met
de vlag van hun club een ronde over
de atletiekbaan mochten lopen,
langs hun trainers, ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s die allemaal waren komen kijken om deze
talenten aan te moedigen. Na een
luid applaus kon de dag beginnen
met de estafettes 4 x 40 m voor de
jongens mini.
Ze werden 2e op deze afstand met
een prachtige tijd van 36,47 sec. De
meisjes A1 behaalde op de 4 x 60 m
een 2e plaats met een nieuw persoonlijk record van 37,71 sec. Waarbij ze voor het eerst een tijd onder
de 38 sec. liepen en daarbij meteen
goed meededen in het klassement.
Meerkamp
Nadat de estafettes achter de rug
waren, kon iedereen zich klaar gaan
maken voor de meerkamp onderdelen. Deze onderdelen worden individueel gedaan, maar als team tellen
de resultaten van de beste 4 atleten
mee voor het eindklassement.
Per categorie worden er verschillende onderdelen uitgeoefend waaronder: 40 of 60 m sprint, balgooien,
kogelstoten, hoogspringen en verspringen. Jade Linthorst meisjes A2,
Fenna Schneider en Esmee Meering
meisjes A1 hadden zich voor deze
dag individueel geplaatst.
Guus Pouw, Akira Kerr, Mads van
Veenendaal, Tim Taanman en Mark
Westra kwamen als team voor de
jongens mini in actie. Noami van
Berkel, Filia Kaffatos, Julia van Luinen, Fenna Schneider en Esmee
Meering hadden zich als team geplaatst. Julia moest op het allerlaatste moment helaas afhaken
i.v.m. een knie blessure.

Mooie prestatie’s
Deze dag werden er super mooie
prestaties neergezet, de PR’s vlogen je om de oren. De trainers Pauline, Thijs en Marcel waren er natuurlijk ook bij om hun pupillen aan te
moedigen en te begeleiden bij hun
onderdelen. Er was dan ook de laatste weken intensief getraind op de
onderdelen en dat leverde mooie
resultaten op. Bij de jongens wist
Tim een prachtige sprong te maken
met ver springen van 2,39 cm en
ook Mats kan heel goed verspringen en kwam tot 2,72 cm. Guus liep
een scherpe tijd van 8.13 op de 40 m
, Akira scherpte zijn pr aan tot 8.02.
Mark wist maar liefst 18,04 m bal te
werpen. Met o.a. deze prachtige resultaten eindigde de jongens op de
6e plaats in het eindklassement. De
meiden van de A1 waren er op gebrand om dit jaar een plek op het
podium te behalen. Na het prachtige resultaat op de estafette, verliep
ook het balwerpen heel goed. Alle
meiden gooiden boven de 20 meter,
waarbij 3 meiden hun p.r verbeterden. Filia gooide 20,86 cm en Fenna kwam tot 22,73 cm De sprint viel
een beetje tegen, waar er gehoopt
werd op 3 meiden onder de 10 seconden. Liepen alleen Noami met
een prachtig p.r. van 9,98 en Esmee
onder de 10 sec. De meiden moesten nu nog heel ver gaan springen
om op het podium te komen. Niemand behaalden een p.r. Het podium leek niet te gaan lukken, de tassen werden ingepakt om naar huis
te vertrekken. Maar door tegenvallende resultaten van de andere verenigingen bij het balwerpen, bleek
dat de meiden toch 2e waren geworden. De ontlading was enorm.
Met een geweldig eindklassement:
Esmee 9e, Fenna 11e , Naomi 12e en
Filia 18e was het meiden toch gelukt! Jade was de enige van de A2
vanuit de AKU, gelukkig kreeg ze
steun van haar zus, haar moeder
en trainer Marcel. Jade stootte een
p.r. van 7,24 en bij het hoogspringen
verbeterde ze haar p.r met 10 cm
naar 1.20. Bij de sprint lukte het haar
niet om dichterbij haar sterke concurrenten te komen. Ze eindigde op
de 13e plaats, wat een heel knappe prestatie is. Kortom de trainers
en ouders en vooral de club kunnen
trots zijn op deze top talenten die op
deze mooie zonnige dag weer gezorgd hebben voor mooie resultaten
voor de AKU.

Regio - Donderdagmorgen werd
alweer de derde zitting van de 1e
competitieronde bij ABC gespeeld.
De voorzitter mocht die ochtend ook
een aspirant lid verwelkomen. Welkom Gerdie. De vakantieperiode is
nog niet helemaal voorbij, zodat we
nu met 21 paren, helaas een stilzit in
de B-lijn, van start gingen.
De ongelijke verdelingen van de
kaarten lokten in de A-lijn een aantal slempogingen uit. Maar Greet &
Nel waren het enige paar dat 7 harten speelden en maakten bij spel 23.
Een score van 2210 punten, mooi
dames! De vijf andere paren stopten jammer genoeg bij de manche,
maar maakten wel 4 harten + 3. Met
zo’n verdeling zouden controlebiedingen een grote hulp zijn mensen.
Een renonce in een kleur kan je dan
over de streep naar de slem trekken.
Bij spel 9 werd door Ciny & Herman
en Ria & Wim een klein slem geboden. Helaas ging dit 6 harten-contract respectievelijk 1 en 2 down.
Het gevaarlijkste contract werd geboden door Wies & Marthe. Bij spel
16 boden zij 6 harten, omdat ze zich
op lieten drijven door de tegenpartij. Natuurlijk werd dit contract gedoubleerd en ging dit paar zelfs 5
down met een min-score van 1100
punten. Aja & John, vorige week afwezig, hadden er weer echt zin in
en speelden voortreffelijk. Ze werden eerste in deze lijn.
In de B-lijn kon ook deze ochtend
het niemand winnen van Greet &
Henk, een paar dat heel goed op el-

kaar is ingespeeld. Zij werden weer
eerste! Alleen Arna & Gerda gaven
nog behoorlijk tegengas en behaalde aan de tafel van Greet & Henk
een score van 71,88%. Spel 11 was
helaas geen sans spel. Een mooie
lange klaverenkaart kan aardig zijn
bij sans, maar meestal heeft de tegenpartij dan ook een lange kleur.
Moet je dan van slag, dan ga je zeker down hetgeen een aantal paren
is overkomen. Een 5 klaveren-contract zat er wel in. Bij spel 18 was
het tegenspelen en de uitkomst van
cruciaal belang. Er is bij dit spel 4
harten +2, 4 harten contract, 2 harten +1, 2 harten +2 en 4 harten +1
gespeeld. Met andere woorden een
foute start en je hebt een 0-score!
De uitslag van de beste
drie paren: A-lijn
1. Aja & John
2. Ria & Wim
3. Ada & Roelie en
Els & Alice
B-lijn
1. Greet & Henk
2. Miep & Jan
3. Jany & Hanny

66,15%
59,38%
53,65%
62,50%
58,13%
54.38%

We zouden nog graag nieuwe leden willen verwelkomen. Bridget u
graag, is de donderdagochtend een
uitgelezen ochtend om eens niet uit
te slapen maar gezellig te bridgen?
Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 564729. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee
competitielijnen.

Wisselbeker voor het jaarlijks
ALS Rummikubtoernooi
De Kwakel - Zondag ontving de organisatie van het jaarlijks ALS Rummikubtoernooi van de presentatoren
Peter Brouwer en Pieter Koppenol
van het zondagse sportprogramma
van Rick FM een wisselbokaal voor
de winnaar van dit evenement. Hiermee hopen ze dat er nog vele edities zullen plaatsvinden. In januari
a.s. zal van dit toernooi de achtste
editie plaatsvinden. Oproep aan de
eerste 7 winnaars: De organisatoren

zijn zeer blij met deze aktie van de
beide presentatoren. Er zijn natuurlijk al 7 edities geweest van dit evenement en daarom roepen we de 7
winnaars op zich te melden bij Berry Groen, zodat wij ook hun naam en
jaar op de beker kunnen laten graveren. De nu nog onbekende winnaar van editie 8, gepland in januari 2017 weet nu al dat hij of zij naast
een mooie prijs ook vereeuwigd zal
worden op deze (grote) bokaal.

LMV Onder 17 door oog
van de naald
Uithoorn - Zaterdag 24 september
vertrok LMV met een ongeslagen
status naar Haarlem, om aan te treden tegen Onze Gezellen. Het voornemen was om zeker 3 punten mee
te neme Of het aan de temperatuur
lag was niet duidelijk, maar de eerste helft was geen boeiend verhaal,
zeg maar een puddinghelft. Hoewel
LMV vanaf de aftrap een overwicht
had, resulteerde dit slechts in enkele kansen voor David en Walid. Gelukkig had de scheidsrechter in al
zijn wijsheid besloten extra drinkpauzes in te lasten. De tweede helft
liet een heel ander beeld zien. LMV
voerde de druk op, zette OG op eigen helft vast en dwong meer kansen af. In de 50e minuut mocht Luuk
aanleggen voor een vrije trap vanaf
20 meter. Niet hard, maar loepzuiver
krulde hij de bal in de rechterbovenhoek voor de verdiende voorsprong.
Dit kwam blijkbaar zo hard aan bij
OG, dat ze het over een andere
boeg gingen gooien. Ze begonnen
forse overtredingen te maken, wat

al snel leidde tot 2 tijdstraffen voor
ruw spel. Ook de leiding van OG liet
zich niet ongemoeid door met verbaal geweld de scheidsrechter te
bestoken. Desondanks lukte het OG
om bij een spaarzame aanval onze
keeper te verschalken en de gelijkmaker binnen te schieten. LMV zette er een tandje bij, want punten
achterlaten bij deze tegenstander
zou slechts betekenen dat agressief
en onsportief spel tot resultaat kan
leiden. In de 70e minuut werd Benjamin door de keeper in het strafschopgebied gevloerd, penalty ! Tim
behield zijn zenuwen en benutte de
penalty vlekkeloos, waarmee hij zijn
status als penaltykiller in ere hield.
De nieuwe achterstand werd OG teveel, na weer 3 zware overtredingen
hield de scheidsrechter het voor gezien en blies voor het eindsignaal.
Licht gehavend uit de strijd, maar
met 3 punten in de pocket huiswaarts. Goed dat jullie je niet hebben laten provoceren, ook dat tekent de klasse van dit team!

Op 8 oktober van 10:00 tot 14:00
is iedereen weer welkom!

OPEN DAG
NZURI PLAZA
Testpersonen gezocht

SunCare zonnestudio
Zonnestudio Suncare Mijdrecht
heeft de hele maand oktober
een super actie: 2x zonnen voor
slechts 14,99 op alle banken DUS
OOK DE PRESTIGE 1600!! Op
de open dag krijgt iedereen zelfs
een gratis crème, waardoor je
nog mooier bruint.

Probeer Gratis en Vrijblijvend het nieuwste en
meest geavanceerde hoortoestel van Resound.
Ontdek wat Oorwerk voor u kan betekenen
Met het nieuwste toestel van ReSound neemt u weer moeiteloos deel aan
gesprekken, zelfs als het rumoerig is. U voelt zich zelfverzekerder en u heeft
weer vertrouwen om het beste uit het leven te halen dankzij de aanwezigheid
van geluid.

Nzuri schoonheidssalon
Wil jij de conditie van jouw huid
weten? Laat dan je huid op de
open dag gratis professioneel
meten. Met de zomermaanden
vrijwel achter ons, heeft je huid
vaak te maken met factoren als
hyperpigmentatie en droogte.
Met de overgang naar een
nieuw seizoen is een huidmeting
met de hannah Skin Analyzer
een belangrijke eerste stap om
je huid weerbaar te maken ter
voorbereiding op het najaar!
Huidspecialist Laura is net
geslaagd voor de masterclass
wenkbrauwstyling en mag zich
nu professioneel wenkbrauwspecialist noemen! Om dat te
vieren kun je op de open dag
geheel gratis de Highbrow
Perfect
Brows
behandeling

Ervaar het zelf!
Maak nu een afspraak met onze gecertificeerde audiciens voor een
vrijblijvende WAUW experience! Wij laten u graag ervaren hoe u zelf
uw hoortoestel kunt bedienen en het geluid kunt bepalen wat u op dat
moment comfortabel vindt.

De voordelen:
3 Zelf het gewenste geluid bepalen wat u op dat moment prettig vindt
3 Onzichtbare plaatsing in het oor
3 Draadloos genieten van gesprekken, muziek en televisie
3 Onopvallende bediening

Oorwerk Uithoorn
Schans 2, 1421 BB Uithoorn

Oorwerk Aalsmeer
Stationsweg 2, 1431 EG Aalsmeer

T: 0297 520 100

T: 0297 320 478 E: aalsmeer@oorwerk.nl

E: uithoorn@oorwerk.nl

Openingstijden:
ma t/m vr 09:30 - 17:30 en za 09:30 - 15:00 uur

ondergaan en met handige tips
en tricks kan jij straks ook zelf
aan de slag! Wil jij verzekerd
zijn van een plekje maak dan een
afspraak.
Tel: 06-31 57 67 02
Slimness gewichtsconsulent
Inschrijving cursus afvallen in
groepsverband die in januari
2017 weer van start gaat en
vol = vol
• Gratis BMI & middelomtrek
check
• Gratis weegmoment
Informatie over de mogelijkheden
m.b.t. afvallen bij Slimness
NewLook
NewLook maakt op de dag
gratis van elke nagel een mooi
kunstwerk!
Of wil jij meer informatie over
haarverlenging/hairextensions?
Ook dan kun je op de open dag
terecht bij NewLook.
De zonnestudio is uiteraard tot
20:00 geopend.
NzuriPlaza is te vinden op de
Bozenhoven 19a | Mijdrecht |
nzuriplaza.nl

NzuriPlaza
is te vinden op:

Bozenhoven 19a
Mijdrecht
nzuriplaza.nl

Openingstijden: zie www.oorwerk.nl

www.oorwerk.nl
Gevraagd:
Voor mijn vrachtauto orginele
flipje tiel, michelin pop met gele
band en chrome mistlampen
wie heeft dit nog.
Tel. 0297-786546
Verloren:
Bosje van 4 sleutels, omgeving
verfwinkel Zandvoortselaan.
S.V.P bellen Tel. 06-24126746.
Tel. 023-5291175

Te koop:
Als nieuw prominent leren
sta op stoel met relaxfunctie,
bordeaux bruin-rood. €450,Kan worden bezorgd.
Tel. 06-87370936
Aangeboden:
Wegens teveel ingekochte
biologische legkorrel voor
kippen zak 5 kg voor € 5,-.
Tel. 023-5291005

Gezocht:
Voor verzamelaar tegen betaling lp,s en singeltjes van pop
beat muziek uit de jaren 50-60
kijk eens op zolder.
Tel. 06-12946730
Vermist:
Verloren: zilveren ketting met
zeilboothanger. Op sportterrein
eindenhout of rond coornhert.
Tel. 06-40981934

4e topcompetitie BMX in
zonovergoten Venlo
Uithoorn - Afgelopen weekend
was de hele Nederlandse BMX top
neergestreken in Venlo om daar de
4e wedstrijd te verrijden in de topcompetitie strijd. Ook 30 UWTCers besloten deze strijd weer aan te
gaan. Zondag om 11.00 uur werd er
begonnen met de in totaal 99 ritten
van de cruisers, boys/Girls 7- t/m
16, sportklasse en junior en elite.
Het leek wel zomer op deze herfstdag in september. Manches; bij de
cruisers 17-29 deden Roberto Blom
en Wouter Plaisant v.d. Wal goede zaken zij reden alledrie de manches bij de eerste 4 gelijk een finale voor hen. Ook Michiel Jansen bij
de cruiser klasse 30-44 reed sterke manches; 4,2,3 en kon zo gelijk
doorstomen naar de finale. Bij de
klasse boys 7- reed de 6-jarige Gino Soede de sterren van de hemel
vandaag; 4,4,3 een halve finale voor
deze kleine man die toch maar de
strijd met de oudere jongens durft
aan te gaan.. Bij de boys 8 reed
Brad Jongkind zeer sterke manches
2,2,2 ook gelijk een halve finale voor
hem. Bij de boys 10 kwam Jur de
Beij net iets tekort voor de kwartfinale 4,5,4. Mika Lang zijn leeftijdgenootje liet vandaag 3x in de manches zien hoe je een perfecte binnenbocht moet nemen. Tot de laatste bocht reed hij 3x 2e maar in de
laatste bocht pakte hij de nummer
1, en werd zo 3x 1ste, keurig gedaan
daar gaan we vast nog veel meer
van zien vandaag! Jennifer Maerten bij de Girls 11-12 reed 3x naar
de 4e plaats op naar de halve finale. Bij de boys 11 doen er altijd
veel jongens mee waardoor er een
kwartfinale verreden moet worden
in deze leeftijdsklasse maar eerst
de manches (Rens 2,2,2, Joël 4,3,4,
Alec 3,3,3, Jessy 2,2,2 en Daan, hij
ging elke manche een stukje harder fietsen 4,3,2) voor deze mannen
een kwartfinale alleen voor Jordi
ging het iets te hard vandaag 3x5e

maar volgende keer in Heiloo heeft
hij weer een nieuwe kans. Boys 13
ook een kwartfinale voor Max, Brian
en Jochem helaas viel Tonko in de
2e manche over het starthek waardoor een kans op de kwartfinale al
heel snel verkeken was. Bij de boys
14 reed Izar sterke manches dus
ook een kwart voor hem, voor Jeffrey hield het helaas na de manches op. Boys 15 Kevin Boomkens
reed 2,1,2 en was dus zeker van de
halve finale voor Maarten v.d. Mast
werd het nog lastig 3,5 in de eerste 2 manches in derde manche
moest hij de bij de eerste vier eindigen voor de halve finale maar helaas hij werd weer 5e. Bij de boys 16
reed Joey Nap 3x naar de 3e plaats
op naar de halve finale. Bij de Girls
17+ reed Priscilla v.d. Meer 3x naar
de 5e plek niet genoeg voor de halve finale. Bij de sportklasse 17-24
3; UWTC-ers aan de start Roberto
Blom 3,4,4 en Arjan van Bodegraven 3,2,2, voor hen een kwartfinale
helaas voor Thomas v.d. Wijngaard
4,5,5 net niet. Michiel Jansen sportklasse 25+ reed keurig in zijn drie
manches naar de 4e plek en kon
zo heel relaxed gelijk naar de finale doorgaan.
Kwartfinales
Eerst de beurt aan Mika Lang bij de
boys 10 hij rijdt naar de 2e plaats
een halve finale voor hem vandaag! Boys 11: eerste kwartfinale helaas valt Alec v.d. Mast op de
eerste bult, Daan Corts wordt 7e in
zijn kwartfinale. Joël Rijneker gaat in
zijn kwartfinale ook onderuit. Rens
Grömmel en Jessy Soede rijden bij
elkaar in de kwart. Rens heeft helaas een slechte start en wordt daardoor 5e, Jessy Soede rijdt sterk naar
de 3e plaats een halve finale voor
hem, keurig gedaan. Boys 13: Max
de Beij wordt 5e, Brian Boomkens 4e
en Jochem v.d. Wijngaard 7e. Boys
14: Izar van Vliet Garcia rijdt zeer

Te koop:
Winterbanden voor Volvo
205/55/R16, 5 gaats sportvelg
met 5 spaken €400,-, Wolfracevelgen 14 inch, 5 gaats €250,-.
Tel. 06-37581515
Gratis ophalen:
Tijdschriften modelauto nr.1 t/m
166 en meer dan 10 jaargangen
auto in miniatuur.
Tel. 06-10495006

Te koop:
Wasmachine met ingebouwde
droger indesit. Met gebruiksaanwijzing. Werkt uitstekend.
€125,- bezorging mogelijk.
Tel. 06-84526073
Te koop:
Senseo koffiesetapp, 2 water
resovoirs €30,-, Sandwichmaker Princess €22,50
Tel. 06-21921738

Te koop:
Wollen tapijt handgekn. 232
x 228 cm, bruin (m wit gemeleerd), gekocht bij de zwart, evt.
Afleveren € 200,-.
Tel. 06-49980555
Gezocht:
Heeft iemand mijn zilveren
ketting met zeilboothanger
gevonden. Ik ben er erg aan
gehecht. Tel. 06-40981934

Finales
In de finale bij de cruiserklasse 1729 twee UWTC-ers; Roberto Blom
wordt 3e en Wouter Plaisant v.d.
Wal 7e. Bij de cruisers 30-44 wordt
Michiel Jansen 6e en in zijn finale bij de sportklasse 25+ wordt hij
8e. Dan de beurt aan de challenge
klasse eerst Brad Jongkind (boys 8)
wordt 6e. Mika Lang (boys 10) rijdt
een prachtige finale en wordt hierin
maar liefst 3e! Mika straalt van oor
tot oor. In de finale bij de boys 14
wordt Izar van Vliet Garcia 8e ook
een 8e plaats voor Joey Nap bij de
boys 16.

Verwarde man weer terug
Uithoorn - Op vrijdag 23 september
kreeg de politie rond 21.30 uur een
melding dat er een man over de Koningin Maximalaan liep. Volgens de
melder maakte de man een verwarde

indruk. De ter plaatse gekomen politie
kon achterhalen dat de man weggelopen was uit een gesloten inrichting te
Amsterdam. De ambulance heeft de
man weer naar de inrichting gebracht.

Niets weg na inbraak bedrijf
De Kwakel - In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 september
is ingebroken in een bedrijf aan de
Hoofdweg. De dader heeft zich via
een deur toegang verschaft en in
het bedrijf gezocht naar een buit.
Er was waarschijnlijk niets van zijn

Te koop:
Plafondlamp zon maan sterren
als nw. Ook leuk voor kinderkmr.
Doorsnee 33,5 cm eenvoudig te
bevestigen €1,Tel. 06-49980555
Te koop:
Stevige fietstas voor tourtochten €25,-, Easy Rider
kinderwagen €15,-.
Tel. 023-5288484

Thea & Marja slaan
driedubbelslag

overtuigend naar de 2e plaats. Bij de
sportklasse 17+ wordt Arjan van Bodegraven 2e en Roberto Blom 6e.
Halve finales
Het wordt steeds warmer op de
baan maar ook de strijd wordt
steeds heftiger. Boys 7- Gino rijdt
voor wat hij waard is maar de grote jongens gaan toch een stukje te
snel vandaag maar toch mooi een 7e
plaats. Boys 8: Brad Jongkind rijdt in
zijn halve finale naar een keurige 4e
plaats echt fantastische een mooie
finaleplek voor hem! Dan Mika Lang
boys 10 zal het hem vandaag lukken om een finaleplek te bemachtigen aan zijn inzet zal het vandaag
zeker niet liggen en ja hoor het lukt
hem ook nog, hij rijdt zeer overtuigend naar de 3e plaats! Mika is helemaal klaar voor de finale! Girls 1112; Jennifer Maerten lukt het helaas
niet om een plek in de finale te veroveren. Boys 11 Jessy Soede strijdt
voor wat hij waard is maar een finaleplek zit er helaas niet in maar wel
een keurige 6e plaats. Bij de boys 13
wordt Brian Boomkens ook 6e. Bij
de boys 14 knokt Izar van Vliet Garcia zich naar de 4e plaats en rijdt
vandaag een finale!. Dit lukt helaas
Kevin Boomkens niet bij de boys 15.
Wel een finaleplek voor Joey Nap bij
de boys 16. Bij de sportklasse 17+
helaas geen finaleplek voor Arjan
van Bodegraven

Te koop:
Damesfiets kratje voorop
aluminium frame, Axaslot, met
terug tr.rem €150,-, rietenmand
voor peutervervoer €30,-.
Tel. 06-37151521
Te lkoop:
Damesbureau met blad, 3 lades
€90,-, Sidetable €60,-, Franse
stoel hoge rug, rode bekl. €90,-.
Tel. 023-5849051

of haar gading bij, er is niets weggenomen. Mogelijk is door dezelfde dief ook ingebroken in een bloementeeltbedrijf aan de Mijnsherenweg. Op 24 september ontdekte een werknemer dat er een laptop
was gestolen.

Uithoorn - Met 69% rond, tevens de hoogste dagscore, winnen
Thea Stahl & Marja van Leeuwen
niet alleen de A-lijn maar ze pakken ook de kop op maandagavond
26 sepember bij de BVU. Leo Leenen & Henk van der Schinkel werden tweede met 66,25% en Greet &
Henk Stolwijk derde met precies 5%
minder. Hierdoor staan Thea & Marja nu één met 58,36%, Lambert Koeter & Huib van Geffen twee (55,92%)
en Leo & Henk drie (54,72%) na drie
ronden (van zes) in de eerste parencompetitie van het nieuwe seizoen. In hun nek hijgen nog twee
paren met meer dan 54%. De spanning stijgt. De winst in de B-lijn was
voor Cees Harte & Jos van Leeuwen
(62,15%), Marja Calis & Corry Frank
werden gedeeld tweede (58,68%)

met Helma Rapp-Jonkers & Theo
Vermeij. Door een vierde plaats
met meer dan 57% gaan Tini Lotgerink & Marja Baris hier nog steeds
aan de leiding met 59,43%, gevolgd
door Cees & Jos (59,11%) en Helma
& Theo (56,42%). De BVU wil een
platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat ook het
verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een
paar keer mee te spelen en de sfeer
te proeven. Voor nadere informatie,
opgeven en/of lid worden van de
BVU kunt u contact opnemen met
Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948
of via de mail: wagenvoorthans@
gmail.com.

Bedrijfsbus na diefstal retour
De Kwakel - In de vroege ochtend
van dinsdag 20 september ziet een
bewoner van van de Sint Jozeflaan
een nieuwe bedrijfsbus in de straat
staan. Via facebook komt de bewoner er achter dat de auto de dag er
voor, op 19 september, in Nieuwveen van een erf is gestolen. De
daders hebben kans gezien om de
sleutel uit de woning in Nieuwveen
te stelen en zijn met de auto vertrokken. Uit politiegegevens blijken 3 à 4
mannen betrokken te zijn bij de dief-

stal van deze bedrijfsauto. De dieven
gebruikten daarbij mogelijk ook een
groene Transporter met letteropdruk
aan de zijkant met het woord ‚Huis’.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
deze mannen verantwoordelijk zijn
voor een insluiping woning in Boskoop. De daders worden omschreven als Oostblok types. De eigenaar
van de gestolen auto was bijzonder
blij dat de bewoner uit De Kwakel
hem kon vertellen dat zijn nieuwe
bedrijfsbus weer terecht is.

Knuffel zoekt eigenaar
Uithoorn - Bij de politie is maandag 20 september een knuffel binnen gebracht. Het konijn is gevonden nabij het politiebureau. Wie is
zijn knuffel kwijt? Agenten hebben
geprobeerd het konijn te verhoren, maar het pluche dier hield haar
mond dicht. Logisch, want degene

die voor het konijn praat, wordt gezocht. Mis jij je knuffel? Het betreft
een bruin konijn met opvallende
lange oren, armen en poten met een
soort pyjama, rood/wit gestreept en
aan de randjes afgewerkt met strikjes. De knuffel kan opgehaald worden in het bureau Uithoorn.
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Burendag bij winkelcentrum Zijdelwaard

reuze gezellig

Uithoorn – Burendag, afgelopen
zaterdag werd dit in heel Nederland
gevierd. In alle dorpen en steden
waren er wel wijken en buurten die
met elkaar een gezellige zaterdag

hadden. Ook de winkeliers van
winkelcentrum Zijdelwaard in
Uithoorn deden mee. In en om het
winkelcentrum was van alles te
beleven voor jong en oud.

Je kon sjoelen, midgetgolf spelen,
gezellig in de zon zitten en
genieten van live muziek. Er was
ook van alles te proeven. Vrolijke
meisjes en jongens liepen rond

met bijvoorbeeld, stukjes kaas, vis,
koekjes, bitterballen en noem maar
op. Bijgaande foto’s laten duidelijk
zien dat iedereen het best naar het
zin had.
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teraan starten en stoomde op vanuit het achterveld en maakte het elkaar nog lastig in de laatste fase
van de wedstrijd. Bart wist zijn kleine voorsprong op Luuk nipt te behouden: Bart 25e en Luuk 26e. Dennis Moolhuijsen had problemen met
een vastgeslagen ketting, maar kon
de wedstrijd wel vervolgen nadat de
ketting weer tussen het voorblad
en trapas uit was. Voor Dennis een
60e plaats. Lorena Wiebes waagde
zich na een zeer geslaagd wegseizoen ook weer in het veld. Lorena
eindigde als vierde junior dames en
dat was weer een mooi begin. Vanaf woensdag 28 september starten
de cyclocross trainingen weer bij
UWTC.

Seizoenswisseling bij UWTC
Uithoorn - De herfst heeft zijn intrede gedaan en dat betekent een
wisseling van het seizoen bij UWTC
wielren. De wegtrainingen stoppen en de cyclocrosstrainingen
gaan weer van start. Ook is het einde in zicht van de wegwedstrijden,
en dit weekend is de eerste nationale veldrit alweer geweest. UWTC
heeft een fanatieke groep veldrijders, maar er zijn ook renners die de
baan opgaan of in de winter de conditie op pijl houden op de ijsbaan.
Ronde van de Uithof
Stijn Ruijter stond zondag 25 september aan de start bij de Ronde
van de Uithof: naast de gelijknamige
ijsbaan in Den Haag ligt een clubparcours met veel bochten en hoogteverschil. Een parcours dus voor
aanvallers. En dat is Stijn wel toevertrouwd. Hij zat twee keer mee in een
lange vlucht met een Amstelrenner:
eerst met Enzo Leijnse en later met
Daan Hoeks. Helaas liet het peloton
niemand wegrijden. De lange vluchten waren voor Stijn wel genoeg om
de leidersprijs te winnen: de meeste
keren als eerste over de finish! In de
eindsprint had Stijn nog wat energie
over en pakte hij de derde prijs. Een
mooi afscheid van zijn Nieuwelingentijd. Na 1 oktober wordt hij junior en wachten nieuwe avonturen....
Ook drie jeugdleden reden de ronde
van de Uithof. Siem van Smoorenburg werd 10e bij categorie 2. Bij
categorie 4 waren 2 renners ontsnapt, Mike Derogee won de sprint
van het achtervolgende peloton en
pakte net als Stijn de derde plaats.
Lars Hopman maakte zijn debuut bij
een KNWU wedstrijd. En Lars reed
netjes naar de 15e plaats in cat. 4.
België
Jeugdlid Duuk van der Haagen
heeft zondag een wedstrijdd in Geel
- Winkelomheide (België) gereden.

Eerst een tijdrit van 1400m waar hij
11e werd. Duuk had er geen lekker
gevoel over en zou dus vol gaan in
het criterium. In het criterium reden
heel wat Belgische toppers mee.
Vanaf de start ging het dan ook direct hard. Er zat in het parcours nog
een stuk vals plat, wat het behoorlijk
zwaar maakte. Duuk was hier wel
wat in zijn voordeel met zijn lichtere
verzet. Na 2 rondes vol op kop wilde er niemand overnemen, dit werd
hij zat en demarreerde op het stuk
omhoog. Hierdoor brak het peloton
en 8 andere renners konden volgen.
Doordat er niet goed samengewerkt
werd verrichte Duuk weer veel
werk. Duuk probeerde nogmaals 2
keer om weg te komen, maar werd
weer teruggepakt. In de sprint die
Brian Lambrechts won pakte Duuk
de 8e plek. Met een gemiddelde
van 35km/uur en met een zeer tevreden gevoel mocht hij weer terug
naar NH.
Veteranen
Zaterdag 24 september hebben de
veteranen 68+ en 60+ van UWTC
Leen Blom, Piet Rewijk, John Tromp
en Guus Zantingh hun seizoen afgesloten met een wielerwedstrijd in
Rotterdam. Bij de 68+ waren er enkele kleine schermutselingen maar
na 10 ronden werd er volop gedemarreerd, maar het duurde tot de
14 ronde dat de plaatselijke favoriet
Piet Gruteke er alleen vandoor kon.
Hij bouwde een ruime voorsprong
op. Met nog 6 ronden te gaan
sprongen er 3 renners weg uit het
peloton met daarbij Leen Blom, deze
drie bleven buit schot van het peloton, maar wisten de koploper niet te
achterhalen. De wedstrijd werd gewonnen door Piet Gruteke uit Rotterdam, 2e werd Leo de Vet uit Koedijk en Leen Blom uit Uithoorn behaalde een mooie 3eplek. Na het
startschot van de 60+ bleef het de

eerste ronden rustig in het peloton.
Daarna werd erop volop gedemarreerd maar niemand kreeg de ruimte. Pas na drie kwart van de wedstrijd wisten er drie renners onder
aanvoering van Arie Blomberg uit
het peloton te ontsnappen en zij
kregen een kleine voorsprong maar
werden niet meer achterhaald. De
wedstrijd werd gewonnen door
de animator van de wedstrijd Arie
Blomberg uit Keldichem, 2e werd
Martin Pruijsen uit Pijnacker. John
Tromp finishte als 8e en Piet Rewijk
kwam als 13e over de streep.
Grote prijs Cees Sint Nicolaas
Ondertussen begon op zondag in
Dordrecht de eerste nationale veldwedstrijd. Een droog en hard parcours zorgde voor snelle wedstrijden. Bij de amateurs/sportklasse maar liefst 5 UWTC leden aan
de start. Tommy Oude Elferink had
pech, want problemen met zijn fiets
zorgde ervoor dat hij in de eerste
ronde al uitviel. Bas de Bruin kon
mee in de kop van de wedstrijd en
werd heel netjes zesde in dit grote deelnemersveld. Bart de Veer en
Luuk van Vliet moesten beide ach-

Stage bij UWTC
Lorena Wiebes volgt aan het Johan
Cruijff college de opleiding sport en
coaching. Zij zal voor haar opleiding
stage gaan lopen bij UWTC. UWTC
is onlangs officieel SBB leerbedrijf
geworden en olv clubtrainer Sjon vd
Berg zal Lorena zich het komende
jaar gaan bekwamen in het geven
van trainingen.
NCK
Zaterdag 1 oktober zullen er twee
UWTC ploegen aan de start staan
bij het NCK (Nederlands Club Kampioenschap) in Dronten. De jeugdploeg start om 10.28 uur. Helaas
heeft Sven Buskermolen deze week
zijn sleutelbeen gebroken en moet
dus noodgedwongen langs de zijlijn
staan. Romy, Danny en Duuk zullen
vooral voor de ervaring gaan. De Bploeg start om 11.26 uur en in deze klasse gaan 49 ploegen van start.
Lorena, Armando, Niels en Ian gaan
proberen zo hoog mogelijk te eindigen. We wensen de UWTC deelnemers in ieder geval veel succes.
Gentlemansrace Ad Fiege
memorial
Zondag 9 oktober sluiten de leden
het wegseizoen met een koppeltijdrit van ongeveer 12 km. Na afloop
is er een maaltijd en zullen de prijzen worden uitgereikt. Er kan in 4
categorieën worden ingeschreven:
jeugd&ouder, dame&heer, dames,
licentiehouder&gentleman. Waarbij
de gentleman geen wedstrijdlicentie mag hebben. Meer informatie
staat op www.uwtc.nl/wielren

Honkbal Aspiranten
Thamen kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
konden de Honkbal Aspiranten van
Thamen kampioen worden door van
medekoploper Hoofddorp Pioniers 2
te winnen. Onder ideale weersomstandigheden en met heel veel publiek langs de lijn werd het een hele spannende wedstrijd. Thomas
stond op de heuvel voor Thamen en
moest nadat hij door zijn pitchcount
was de heuvel verlaten bij de stand
4-5 in het voordeel van Hoofddorp.
Nils neemt het werpen prima over

Maas autogroep sponsor
van qui vive hockey
Uithoorn - De spelers van de heren- en damesselectie van Hockeyvereniging Qui Vive hebben vijf
prachtig bestickerde Volkswagens
in ontvangst mogen nemen. Ronald
Maas van “Maas Autogroep” kwam
voor deze gelegenheid naar Qui Vive en ontving daarbij van hockeyvoorzitter Rob Das een taart met de
logo’s van Maas, Volkswagen en Qui
Vive. Maas Autogroep ondersteunt
de spelers van Dames 1 en Heren
1 reeds vele jaren. De heren spelen
dit seizoen in de hoofdklasse; het
hoogste niveau in Nederland!

Veel spelers studeren en wonen in
Amsterdam en zonder goed vervoer
is het lastig om elke week aan drie
trainingen en een wedstrijd deel te
nemen. Bovendien geven veel spelers ook trainingen aan de jeugdteams van Qui Vive. Met de auto’s
van Maas Autogroep is het vervoer
van de teams op een fantastische
wijze geregeld. Spelers en staf van
de teams zijn met recht trots! Als de
sportieve prestaties net zo stralend
zijn als de auto’s, wordt het een topseizoen!
Foto’s: Jip van der Valk

en zorgt evoor dat Hoofddorp in de
derde inning niet nog verder kan
uitlopen. Thamen neemt in de derde inning de leiding over door maar
liefst zes punten te scoren en komt
zo op 10-5.
In de vierde inning weten de jongens van Thamen mede door een
fantastisch dubbelspel van Thomas
en Nick een einde te maken aan deze wedstrijd en kunnen de jongens
plus hun coaches feestvieren.

Badmintonvereniging De
Kwakel sprokkelt punten
De Kwakel - In een moeilijk weekend weet de kwakel toch weer punten te sprokkelen. Team1 had een
zware kluif aan Martinus Amstelveen, misschien wel hun sterkste
tegenstander dit seizoen. Marieke
Hogerwerf wist haar single te winnen en daarmee het enigste puntje te pakken voor dit team in een
wedstrijd die met 1-7 verloren ging.
Team 2 mocht eindelijk hun eerste
wedstrijd spelen van dit seizoen.
In een hernieuwde samenstelling
speelden zij tegen Space Shuttle uit
Uithoorn. Dat het team nog niet helemaal op elkaar is ingespeeld met
duidelijk in de dubbels en mixdubbels, die helaas, hetzij nipt, verloren gingen. Wel werden de singles
van Ilse Hogerwerf, Rik Straathof en
Lars Griemelijkhuijsen gewonnen.
Einduitslag: 3-5.

Team 3 speelde tegen een jeudig
Slotermeer. De herendubbel van
Jan van Kempen en Peter Schoonderwoerd werd gewonnen net als
de single van Jan. Ook wist Peter samen met Eva van der Zweep de mixdubbel te winnen. Einduitslag: 3-5.
Team 4 trad aan tegen Polisport uit
Schagen. De singels van Daphne de
Vor, Britta van der Linde en Wouter
Plasmeijer werden gewonnen. De
wedstrijd werd afgesloten met een
3-5 verlies.
Wil je ook komen badmintonnen,
dat kan. De jeugd traint op zaterdagochtend van 9 tot 11 uur in de
KDO hal. De senioren trainen en
spelen op maandagavond van 19:00
tot 22:30 in de KDO hal. Kom langs
en speel een keertje mee, misschien
kom jij volgende jaar ook voor ons
uit in de competitie?!

Legmeervogels hebben
succes op het nieuw veld
Uithoorn - Op zondag 25 september was het dan zover. Het eerste veld of hoofdveld is dan helemaal gereed. In de achter ons liggende weken is al het grasverwijderd en is er een zeer fraai kunstgrasveld ingelegd. Alle hekken zijn
vervangen door hekken in de kleuren van Legmeervogels en langs het
veld is een sproeiinstallatie aangebracht waardoor het mogelijk is om
voor de wedstrijd en in de rust het
veld te besproeien met water. Zijn
maar weinig verenigingen welke
dit hebben; een kunstgrasveld met
een sproeiinstallatie. Wethouder Ria
Zijlstar en voorzitter van Legmeervogels Sjaak van Beek hebben het
veld officieel geopend. Daarna was
het toch wel even rennen toen de
sproeiinstallatie aanging. De wind
stond even de verkeerde kant op. Er
waren er weinig die zin hadden in
een koude douche. Maar de aanwezige hebben wel gezien en gemerkt
dat deze installatie goed werkt.
Opening
Na de offieciele opening is het dan
de tijd voor het echte voetbal.
Door de 2e zege en de eerste thuis
overwinning van dit seizoen staat
Legmeervogels nu op een keurige
6e plaats met 6 punten uit vier duels. Assendelft is de dupe geweest
van de dadendrang van Legmeervogels. Gelijk vanaf de aftrap is de
eerste mogelijkheid er voor Jordy de
Groot om zijn elftal op voorsprong
te schieten. Helaas zat er te weinig
kracht achter zijn inzet om de doelman van Assendelft Max Boon te
verschalken. In de 5e minuut is het
wel raak aan de andere kant. Een
counter van Assendelft, trainer jack
Honsbeek had daar nog zo voor gewaarschuwd, leidde de 0-1 in voor
Assendelft . Het is Maarten hemmen
die de doelman van Legmeervogels
Donovan Partosoebroto weet te verschalken. Lang heeft Assendelft niet
kunnen genieten van de voorsprong
Binnen 6 minuten is de opgelopen
achterstand weggewerkt en omgebouwd tot een 2-1 voorsprong.
Eerst is het Janyro Purperhart die de
gelijkmaker op aangeven van Jordy
de Groot. 4 minuten later zijn de rollen omgewisseld. Nu is Janeiro Purperhart de aangever en scoort Jordy
de Groot. Zijn treffer bracht de 2-1
voorrong voor Legmeervogels op
het scorebord. Binnen een tijdsbestek 3 treffer dit zou wel eens een
doelrijk duel kunnen worden. Helaas deze drie treffer was eigenlijk
de hoogte punten in de eerst 45 minuten. Het spel werd rommelig veel
onzuiver passes van beide ploegen.

Op het oog heeft Legmeervogels
dan wel meer balbezit dan de gasten maar doet er gewoon te weinig
mee. Het was verder een saaie eerste helft. In de rust wees trainer Jack
Honsbeek zijn elftal zeer op subtiele
wijze wat er nu allemaal mis is gegaan in de eerste 45 minuten. Maar
vooral wat er allemaal beter zou
moeten gaan in de 2e helft.
Strafschop
De 2e helft is nog geen minuut aan
de gang of Legmeervogels kreeg,
wegens een hansbal van een verdediger van Assendelft, een strafschop
toegewezen. Jordy de Groot kreeg
de kans om zijn aantal treffers in
dit duel te verdubbelen. Helaas voor
hem en voor Legmeervogels ging
zijn inzet via de lat over het doel van
Assendelft. Dit was een grote kans
om dit duel al vroeg in de 2e helft op
slot te gooien. Deze niet benutte kas
geeft Assendelft even een stimulans
om te hopen op een goed resultaat.
De gasten worden even iets sterker
maar doen er weinig of niets mee.
Dan in de 54ste minuut is het wel
raak voor Legmeervogels. Een aanval van Legmeervogels kan onvoldoende gepareerd worden door
Assendelft. Een zwak weggewerkte bal komt voor de voeten van Janyro Purperhart en hij weet dan wel
te score en tilt Legmeervogels dan
naar een 3-1 voorsprong. Dan gebeurt eigenlijk hetzelfde als in de
eerste helft. Het spel wordt weer erg
rommelig en onzuiver. Assendelft en
Legmeervogels geloven het dan eigenlijk wel. Legmeervogels kunnen
makkelijk de schaarse en zonder
overtuiging uitgevoerde aanvalletjes
van Assendelft pareren. In de 90ste
minuut is het Noud Schartman die
na een corner genomen door Lulinho Martins d eindstand 4-1 bepaald.
Volgende week gaat Legmeervogels
op bezoek bij DEM in Beverwijk. Wil
Legmeervogels ook dit duel winnen
dan zal er wel een tandje bij gezet
moeten worden.
Legmeer 2
Legmeervogels 2 heeft ook zijn eerste zege binnen. Het is Martijn Guitink die in de 80ste minuut op aangeven van Jeffrey riemslag weet te
score. dit ene doelpunt was genoeg
voor de eerste overwinning en de
eerste drie competitiepunten.
Legmeervogels 2 tegen Hoogland
2 is een leuke en spannende wedstrijd geweest waarin Legmeervogels dan uiteindelijk aan het langste eind trekt. Legmeervogels zon.2
gaat volgende week op bezoek bij
JOS/Watergraasmeer..

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 22 september werd er weer geklaverjast
in de Schutse waaraan door 40
liefhebbers werd deelgenomen.
De winnaar werd deze avond Jan
de Kuyer met een totaal van 7436
punten na 4 gespeelde partijen.
De tweede plaats was deze keer
voor Gerrit Vink met 7363 punten
en als derde eindigde Maurits de
Vries met 7280 punten. De poedelprijs was deze week voor Herman de Jong met een totaal van

4645 punten. De marsen prijzen
werden op deze avond gewonnen door Jan de Kuyer (2x) Anneke Lebesque (2x)Joke Veenhof
, Bep Groeneveld , Egbert Verkerk
, Inge Maas , Els Luyten , Marian van Gestel , Ada van Maarseveen, Gerrit Vink. Heeft u ook zin
in een avondje gezellig klaverjassen? U bent van harte welkom
op Donderdag 29 september in
de Schutse aan de Merodelaan 1
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Keeztoernooi in het Buurthuis
Amstelhoek - Vrijdag 28 oktober zal
het Buurthuis van Amstelhoek weer
het strijdtoneel zijn voor een gezellig Keeztoernooi. Inschrijven van een
team, bestaande uit 2 personen, kan
bij Madelon van der Jagt (madelonvdjagt@hotmail.com). De inschrijving is pas compleet als het inschrijf-

geld van 15,00 is ontvangen op bankrekening NL09 RABO 0378552287
tnv M. van der Jagt en ovv de team
naam. Er zijn weer mooie prijzen
te winnen. Schrijf je snel in want
vol=vol! Wanneer: 28 oktober 20.00
uur (zaal open 19.30 uur) Waar: Engellaan 3a, Amstelhoek.
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Start activiteiten op het Alkwin Kollege
Uithoorn - Donderdag 15 en vrijdag
16 september was het stil in school,
daarentegen minder stil in de omgeving van de school! In een zomerse

zon waren er voor de jaarlagen verschillende activiteiten: jaarlaag 1 en
2 Havo waren naar het zwembad.
2 Vwo naar ‘Poldersport’, 3v op de

Amstel in drakenboten en 2 Havo
op vrijdag naar ‘Fun Forest’ in het
Amsterdamse Bos. 4 Vwo zat op
verschillende locaties met ‘Wie is

de Mol’, en 4 Havo is naar ‘The
Beach’ in Aalsmeer geweest, 6v
had een sport- en spelprogramma
op de Westeinderplassen.

