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Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Kruispunt omgelegde N201 ter hoogte van de verlengde Amsterdamseweg. Vanaf hier tot aan de Legmeerdijk is een
deel van de nieuwe weg beschikbaar voor het verkeer.

Nieuwe N201 deels open
voor verkeer
Uithoorn - De nieuwe N201 is voor
een (klein) deel opengesteld voor
het gemotoriseerde verkeer. Het is
het gedeelte tussen de Legmeerdijk
en de (verlengde) Amsterdamseweg. Slechts een paar kilometer,
maar toch. Gemotoriseerde weggebruikers kunnen er sinds maandag 1 oktober gebruik van maken. De nieuwe omgelegde N201
was op sommige stukken al geruime tijd gereed, alleen het viaduct
over de Zijdelweg ontbrak nog. Dat
is afgelopen maand goeddeels voltooid waardoor er één ononderbroken weg vanaf de Waterwolftunnel bij Aalsmeer tot aan de Amsterdamseweg in Uithoorn is ontstaan.
De Waterwolftunnel, met het deel
van de weg tot aan de Legmeerdijk,
is wel bouwtechnisch klaar. Dat is
echter nog niet beschikbaar in verband met testperioden van de verschillende technische systemen,
waartoe ook het open tunnelbakgedeelte en het stuk weg tot en met de
Middenweg behoren. Verder moeten er plaatselijk nog enkele aanpassingen van bedrijventerreinen
gewijzigd worden. Om die redenen
gaat alleen het genoemde stuk weg
open.
Beperkt voordeel
Het gebruik van het huidige nieuwe stuk weg levert in feite slechts

een ‘beperkt’ voordeel op. Hoofdzakelijk voor weggebruikers met bestemming Bloemenveiling, Amstelveen en Schiphol-Oost vice versa.
Halverwege kan men er niet op en
af bij de Zijdelweg omdat daar de
toeritten nog niet beschikbaar zijn.
Wellicht is deze opening een aantrekkelijk alternatief voor medewerkers van bedrijven die gevestigd zijn
op het Industrieterrein Noord en
aan de Amsteldijk Noord. Met name
voor vrachtrijders en leveranciers
die het industriegebied tot doel
hebben en nu ‘om de noord’ kunnen rijden, zonder het centrum van
Uithoorn door te hoeven. Zij hebben
een weg met 2 x 2 rijstroken zonder
verkeerslichten. Inwoners van andere wijken in Uithoorn zullen (nog)
even moeten ‘omrijden’ om gebruik
te maken van het nieuwe stuk, mits
men dat zinvol vindt. Dat wordt
voor meer weggebruikers aantrekkelijk als straks wederom een stuk
N201 (en t.z.t de Waterwolftunnel)
bij Aalsmeer wordt opengesteld. Als
komend jaar de op- en afritten bij
het viaduct aan de Zijdelweg klaar
zijn kan ook de rest van autorijdend
Uithoorn daar het nieuwe stuk N201
op en af. Overigens wordt de Amsterdamseweg momenteel gerenoveerd. “Dat duurt nog tot volgend
jaar mei. Daartoe wordt telkens een
deel van de weg afgesloten. Via de

verlengde Amsterdamseweg is en
blijft Uithoorn vanaf de N201 echter goed bereikbaar. In omgekeerde
zin geldt hetzelfde”, laat projectleider Jack de Jong van de gemeente
Uithoorn weten.
In dat licht gezien is het zinvol om
bijvoorbeeld vanaf de Wiegerbruinlaan via de Anton Philipsweg en de
nieuwe rotonde Enschedeweg/Amsterdamseweg v.v. naar de N201 te
rijden. Op dit moment kan dat ook
via de Ondernemingsweg. Omleidingen worden duidelijk aangegeven. Vanuit het Oude Dorp kan men
ook naar de nieuwe N201 komen
via de Admiraal Tromplaan, Stationsstraat, (lage) busbaanonderdoorgang, Amsterdamseweg e.v. De
terugweg kan gewoon via de Thamerlaan. De nieuwe onderdoorgang
van de busbaan als verlengstuk van
de Amsterdamseweg wordt apart
van de renovatie gerealiseerd. Afgelopen maandagmiddag was er
nog maar weinig verkeersaanbod
van en naar de omgelegde N201,
ook al omdat bijna niemand wist
dat een deel ervan in gebruik genomen is. De openstelling is nog niet
overal duidelijk bekendgemaakt en
is trouwens ook (nog) niet officieel.
De provincie laat het (in goed overleg) aan de gemeenten over of zij al
dan niet een stuk van de weg in gebruik willen nemen.

Raadslid Jan Hazen biedt minischeidingsstation Jekko aan
riep de collega-raadsleden en het
college op met behulp van de Jekko
het goede voorbeeld te geven. Momenteel wordt het huisvuil (restafval) dat in Uithoorn in de minicontainers wordt aangeboden verbrand
en vormt daarmee de grondstof
voor de opwekking van elektriciteit.
Het papier en plastic, glas en textiel worden apart ingezameld voor
hergebruik. Feit is dat het restafval nog steeds materialen bevat die
ook hergebruikt kunnen worden. Er
wordt dan ook wel gezegd dat afval
eigenlijk niet bestaat, maar in feite
grondstof is voor nieuwe producten.

Ma. t/m vr.

7.00 - 19.00 uur

Za.

8.00 -20.00 uur

Zo.

10.00 - 18.00 uur

Thuis
Voor de toekomstige verwerking
van het restafval moet de komende periode beleid worden gemaakt.
Uitgangspunt hierbij is dat afvalscheiding aan de bron, dus bij de
mensen thuis, gewenst is. Immers
hoe schoner de restproducten worden aangeleverd hoe meer ze opbrengen. Tijdens het informatieve
beraad werd een groot aantal mogelijkheden gepresenteerd om deze scheiding aan de bron te bevorderen. Van meerdere verschillende containers voor herbruikbare
grondstoffen, het systeem waarbij
herbruikbare grondstoffen worden
opgehaald en bewoners het restafval zelf moeten wegbrengen tot
het per kilo afrekenen van restafval.
Uithoorn doet het met een scheidingspercentage van 42% slechter dan de gemiddelde gemeente in Nederland (56%). De aanwezige deskundige gaf aan dat dit
voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het feit dat in Uithoorn er geen scheiding van Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) plaatsvindt. Dit wordt met de rest van het
afval verbrand. Tegelijk gaf hij aan
dat dit vanuit milieuaspect eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Immers bij
scheiding moet er apart worden opgehaald, dus meer brandstofver-

Zaterdag 6 oktober van 11.00 tot 16.00 uur

OPEN DAG

UITHOORN - AALSMEER
U bent van harte welkom om onze praktijk te bezichtingen.
Voor diverse activiteiten zie:
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
en pagina 5 in deze krant
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Voor meer informatie
zie de advertentie
elders in deze krant.
Of ga naar
W W W. U Y T E R H O V E . N L

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?

VVD promoot afvalscheiding

Uithoorn - Tijdens de afgelopen
raadsvergadering verraste het VVD
raadslid Jan Hazen de collegaraadsleden en het college door alle aanwezigen een mini-scheidingsstation voor batterijen, spaarlampen
en kleine huishoudelijke apparaten
aan te bieden, de zogenaamde Jekko. Aanleiding hiervoor was de terugblik op een eerder gevoerd informatief overleg tussen Raad en College over hoe we in Uithoorn de komende jaren met afvalscheiding om
willen gaan. Hij gaf hierbij aan dat
wat de VVD betreft de verantwoordelijkheid altijd bij jezelf begint en

Openingstijden:

WWW.7STREET.NL

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl
bruik en uitstoot voor transport, terwijl bij de compostering er ook CO2
vrijkomt.
Verschil
Het belangrijkste verschil is dat
je bij compostering een tastbaar
product, namelijk compost overhoudt en bij verbranding elektriciteit. Daarmee lijkt het halen van
een percentage belangrijker dan
het echte milieu effect. Tijdens het
informatieve beraad gaf de VVD
aan niet veel heil te zien in het afrekenen per aangeboden kilo restafval. De ervaringen in andere gemeenten die vaak juichend zijn, blijken in de praktijk vaak minder goed
uit te pakken. Zo heeft bijvoorbeeld
de gemeente Oostzaan, die de eerste gemeente in Nederland was
die hiermee begon, onlangs besloten hiermee te stoppen gelet op alle
negatieve aspecten hiervan. De Uithoornse VVD fractie staat voor een
doeltreffend systeem waarbij, naast
de positieve milieuaspecten, de ser-

Bike Motion: Sportieve fietsers opgelet!

Nieuwe Meerbode deelt
gratis toegangskaarten uit
Regio - Tijdens Bike Motion Benelux exposeren importeurs en fabrikanten van sportieve fietsen, accessoires en kleding hun collectie voor
het nieuwe seizoen. Maar je vindt er
ook aanbieders van fietsvakanties
en sportvoeding. Wij van de Nieuwe
Meerbode hebben nog vijf GRATIS
toegangsbewijzen. Deze zijn, (een
per persoon) morgenochtend, donderdag, tussen 9.00 en 10.00 uur af
te halen bij ons kantoor aan de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht.
Activiteiten
Naast de exposanten met 600 merken is er op Bike Motion Benelux
nog veel meer te zien en te doen.
Er zijn diverse demonstraties en activiteiten. Ook kun je advies krijgen
over onder andere sporttraining en
sportvoeding. Wat is er te zien en te
doen?

De nieuwste modellen racefietsen
en mountainbikes, de laatste trekkingfietsen, BMX-fietsen en trialfietsen, informatie over fietsvakanties en -bestemmingen, fietsonderdelen & accessoires, alle trends in
fietskleding, -schoenen, -brillen en
-helmen, voedings- en trainingsadviezen, spetterende modeshow
en demonstraties, activiteitenplein
met diverse leuke activiteiten, bezoek van bekende wielrenners. Bike
Motion Benelux, 12 t/m 14 oktober
2012, Jaarbeurs Utrecht.
Openingstijden
Vrijdag 12 oktober van 12.0021.00 uur, zaterdag 13 en zondag 14 oktober van 10.00-17.00
uur. Kaarten aan de kassa kosten 15,50 euro. Meer informatie
en voordelige online voorverkoop:
www.bikemotionbenelux.nl

Scheve stoeptegel voortaan
ook via website te melden
Uithoorn - Per 1 oktober kunnen
inwoners van Uithoorn een scheve
stoeptegel ook via de gemeentelijke website melden en zelf de voortgang volgen. Op dit moment kunnen
meldingen over de openbare ruimte
alleen nog schriftelijk of via de telefoon worden doorgegeven.
Per maandag 1 oktober kunnen
mensen daadwerkelijk hun melding
digitaal aan de gemeente doorge-

vice aan de bewoners en beheersbare kosten vooropstaan. Daarbij lopen er momenteel veel ontwikkelingen in de afvalverwerking samen,
waarbij ook de fabrikanten en leveranciers van producten een steeds
belangrijkere rol en verantwoordelijkheid krijgen. In afwachting van
de verdere uitwerking door het college kunnen de Raadsleden en het
college in elk geval thuis alvast aan
de slag. Inwoners die ook een gratis
Jekko willen, worden verwezen naar
www.wecycle.nl

ven. De gemeente handelt de melding vervolgens helemaal digitaal
af. Iedereen kan de voortgang van
de meldingen inzien.
Voorbereidingen
In de afgelopen maanden heeft de
gemeente het hele proces onder de
loep genomen en gekeken hoe dit
beter en efficiënter kon. Dit heeft
bijvoorbeeld tot een betere schifting geleid van de vragen die binnenkomen. Ook heeft de gemeente
onderzocht hoe ze de elektronische
dienst het best kon gaan invoeren.
Was een standaardoplossing geschikt of moest deze aangepast
aan het proces zoals de gemeente
dat wenste? De invoering van deze
e-dienst betekent voor het ambtenarenkorps een andere werkwijze.
Worden nu nog de meldingen voornamelijk geprint en naar de juiste
afhandelaars gestuurd, met ingang
van 1 oktober gebeurt dat zaakgericht en grotendeels digitaal. Daardoor is ook intern de voortgang veel
beter te volgen.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

n

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

u

geld waard. Daarom halen instellingen het op. Heeft u zaterdag de kledinginzameling van Stichting Serviam gemist?
U kunt ze nog bellen. Uw afgedankte textiel wordt hergebruikt, bijvoorbeeld in Afrika of Oost-Europa. Of
het is nog geschikt voor recycling tot
poetslap of isolatiemateriaal. ‘Upcycling’ is nog mooier: we maken er bijvoorbeeld een modieus tasje van! In
Uithoorn is er ongeveer 5 keer per
jaar een kledingactie. Met uw deelname daaraan doet u goed voor medemens en milieu!

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
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ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
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elke vezel telt voor Binnie!
Zaterdag was ik op een feest. Een
vriendin was 50 geworden, maar

de Sarah voor de ingang is halverwege de avond gestolen. Textiel is

In het kader van milieu kan ik de katoenteelt noemen, die de bodem uitput. Het gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen is vervuilend.
Het produceren, wassen en kleuren van stof kost energie en water;
5.000 tot 18.000 liter water per kilo
katoen! Het is daarom zaak dat we
de levensduur van textiel verlengen.
De ontwikkelingen gaan snel. Er zijn
sorteermachines die kleur en samenstelling van textiel herkennen. Spij-

kerbroeken kunnen we ‘vervezelen’
en herspinnen tot garens.
Breng bruikbare kleding en textiel
daarom naar kringloopcentrum Ceres; schoenen kunnen ook naar de
schoenmaker of -winkel. En er staan
textielcontainers bij de parkeergarages Amstelplein en Dorpscentrum
(C1000), het centrum van De Kwakel
en op het Zijdelwaard- en Legmeerplein. Hierin kunt u kleding, schoenen (per paar gebonden), handdoeken, bedtextiel, gordijnen en vitrage
doen. Een vlek of scheur is geen bezwaar, verontreiniging of nattigheid
wel. Graag in een plastic zak aanbieden. De inhoud gaat naar Ceres en
KICI. KICI ondersteunt met de opbrengsten diverse goede doelen.
tips?
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur
een mail naar gemeente@uithoorn.
nl t.a.v. Marian Vermaas. Per brief
mag ook. Andere meldingen over afval worden het snelste opgelost via
telefoonnummer 0297 – 51 31 11 als
‘Melding Openbare Ruimte’.

ACtiViteiten en eVenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt
u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.

12 okt.

Nostalgische Kwakelse avond, Toegang €5,-, van 19:30-23:00.
Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en films. Aanvang: 19.30 uur,
Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

13 okt.

Najaarsmarkt in arbeidstrainingscentrum De Morgenster, De
Visserlaan 6. Hier kunt u artikelen kopen die door de cliënten
zijn gemaakt. De markt duurt van 13.00-16.00 uur. Toegang
gratis. Meer info: ATC De Morgenster, 0297-521942 of morgenster@onstweedethuis.nl

13 okt.

Dorpshuis De Kwakel. Darten. Het eerste open Kwakelse koppeltoernooi 501. Aanvang 13.30 uur. Inschrijving vanaf 12.00
uur. Kosten: €8,- per koppel.

13 okt.

Oratoriumvereniging Amicitia organiseert van 9.30-13.30 uur
een rommelmarkt in De Schutse, De Mérodelaan. Toegang gratis

14 okt.

Circus Sijm, evenemententerrein Legmeer-West. Voorstelling
om 13.30 en 16.00 uur.

19 okt.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

19 okt.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€2,-.

21 okt.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk het ensemble
Zazi. Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting
bespelen vele instrumenten bespelen en zingen Franse en andere chansons.

21 okt.

Zazi concert in Thamerkerk, o.a. Franse Chansons. 14:3017:00 uur.

27 okt.

Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 uur, locatie KDO-kantine,
Vuurlijn 51 in De Kwakel.

2 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€2,-.

3 nov.

Muziekvereniging KnA Uithoorn organiseert A Music Night Out:
Classic meets Rock. Locatie 7 Street, de voormalige studio van
Endemol langs de N201. Programma duurt van 20.00-22.30
uur. Kosten: €10,- p.p. Meer info: www.amusicnightout.nl

4 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€2,-.

CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

16 nov.

5 okt.

Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€ 2,-.

17 nov.

6 okt.

Poppenkastvoorstelling Vrolijke Frans in Wijkcentrum ’t Buurtnest, A. van Schendellaan 59. Duur voorstelling: 11.00-11.30
uur. Bestemd voor kinderen van 2½ t/m 6 jaar met ouders/begeleiders. Aangeboden door: Poppentheater Frans Hakkemars
uit Uithoorn. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door
Stichting Cardanus. Aanmelden via: ekonijn@cardanus.nl of
06-55964781

Intocht Sinterklaas: 10.00 uur Dorpscentrum - Wilhelminakade.
13.30 uur Winkelcentrum Zijdelwaard. 18.00 uur Intocht Sinterklaas in De Kwakel (start evenemententerrein)

18 nov.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk een pianorecital van Folke Nauta met werk van Schubert en Voriset.

23 nov.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

25 nov.

CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

30 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€2,-.

Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.dag Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 uur. Kosten: €1,75.
1e di.dag
Buurtbeheer staat iedere eerste dinsdag van de maand van
v.d. maand 09.30-11.30 uur met Kate & Go bij de hoofdingang van het winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
tot 28 okt.

3 okt.

Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50, 1423 DN Uithoorn. Expositie met werk van Natalie Hoogeveen, Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks, Bianca Knijn en Antoinette Otten. Sieraden, Beelden (o.a. in brons),
Schilderijen, Schaalobjecten. Toegang gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl. Geopend op do. en vrij. van 14.00-17.00
uur, in het weekend van 12.00-17.00 uur.
‘t Buurtnest, A. van Schendellaan 59, Uithoorn. Voorleesproject: iedere woensdagmiddag van 14.30-15.30 u. (behalve in
schoolvakanties) voor kinderen van 2 t/m 7 jaar, verdeeld over
een groep van 2 t/m 4 en een groep van 5 t/m 7 jaar. Daarna mogelijkheid om te knutselen. Gratis deelname. Ook op: 10-17-31
okt; 7 -14-21-28 nov en 5-12-19 dec. Info: Ria Swart, tel. 0297564949.

3 okt.

Kinderknutselmiddag 13:30-15:30 uur, Kinderboerderij De Olievaar, Anton Philipsweg 10

4 okt.

NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over de
Oostvaardersplassen door Erwin van Laar. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Tijd: 10.00-12.00 uur. Leden NVVH gratis, niet leden €1,50.

5 okt.

7 okt.

Presentatieconcert van de Stichting Xing uit het hart. Danscentrum Colijn, Industrieweg 20. Aanvang: 15.30 u. Toegang gratis.
Zie ook www.xinguithethart.nl

11 okt.

Eetkamer ‘Goede genade’. 18.00-20.30 uur. Evangelische
Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3. Gratis maaltijd. Ook op 8 nov. en 12 dec. Tevoren aanmelden via www.
eetkamergoedegenade.nl of 0297-523272.

evenementen vanaf december 2012
staan op www.uithoorn.nl

G

E

M

E

E

N

T

E

N

I

E

U

3 OKTOBER 2012

W

S

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.

Tijdelijk:
- Ophefﬁng geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het gedeelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Verkeersbesluit instellen 30 km/uur zonegebied Hélène Swarthlaan. Ter inzage van 19 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van
der Waals, tel. (0297) 513 111.

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

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Drechtdijk 125, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
zwaluwentil. Ontvangen 27 september 2012.
Dorpscentrum
- Marktplein 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 20 september 2012.
Thamerdal
- Thamerlaan 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
woning op de begane grond en souterrain.
Ontvangen 21 september 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Provinciale Weg 30, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant
van horecabedrijf ’t Kofﬁehuys t/m 30 september 2015. Bezwaar t/m 5 november 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan mevrouw V.d. Broek voor het organiseren van
een actieve sportmarkt op 29 september 2012 van 11.00 tot 14.00 uur. Bezwaar t/m 5 november 2012
- Amstelplein, vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een
tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 8 en 15 december
2012. Bezwaar t/m 6 november 2012
Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 3, verklaring van geen bezwaar aan UWTC voor het organiseren van
de wedstrijd om de Noord-Holland Cup op 21 oktober 2012.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Qua Kunst en Ambacht voor het plaatsen van 20 reclameborden om kenbaarheid te geven aan Qua Kunst en Ambacht op 27 en 28 oktober 2012. Bezwaar t/m 6 november 2012
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de vergaderplaats,
het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
MANDAATBESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben op 25 september 2012 besloten om de programmanager Energie Neutraal 2040 (EN2040) van het Regionaal Milieu Overleg
(RMO) Amstelland Meerlanden, mandaat te verlenen voor het aanvragen van de
Subsidie Duurzame Energie Maatregelen Bestaande Bouw 2012 bij de provincie
Noord-Holland voor de gemeente Uithoorn.
TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN
DEELGEBIED 1 EN ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN IEPENLAAN

Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd
glastuinbouw- gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om het project in fases in te delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure gebracht. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft dit deel van het proces en
is het eerste ontwerpbestemmingsplan dat in procedure gaat voor het project Iepenlaan. Hiermee wordt een eerste stap gezet om de integrale herstructurering
van de Iepenlaan planologisch mogelijk te maken.
Het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1 ligt vanaf 5 oktober 2012
tot en met 15 november 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan Iepenlaan
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het ontwerp beeldkwaliteitsplan Iepenlaan ter inzage te leggen. Dit beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de herstructurering van de Iepenlaan. De gemeente streeft bij de herstructurering van de Iepenlaan naar een hoogwaardig woon,- werk,- leef,- en recreatiegebied. Om dit te kunnen realiseren dient er een goede samenhang en afstemming plaats te vinden tussen het stedenbouwkundige plan, de vormgeving van de
woningen aan de Iepenlaan en de inrichting van het recreatieve groengebied dat
de openheid vormt richting de Stelling van Amsterdam. Het beeldkwaliteitsplan Iepenlaan dient hierbij als instrument om de gewenste kwaliteit van de herstructurering van de Iepenlaan te waarborgen.
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 5 oktober 2012 tot en met 15 november 2012 ter inzage. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is digitaal te raadplegen op
http://www.uithoorn.nl

Daarnaast ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerp beeldkwaliteitsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over
de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan.
Uithoorn, 3 oktober 2012
TERINZAGELEGGING ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58

Toelichting
In Thamerdal is het historische woonlint Zijdelveld gelegen. In het lint staat op
nummer 57 een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote
zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de juridisch planologische regeling om de woning mogelijk te maken.
Inzagetermijn en vindplaatsen
Het ontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” ligt vanaf 14 september 2012 t/m 25
oktober 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zegswijze en verdere procedure
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 12 september 2012
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘LEGMEERPOLDER ZUID’

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend dat ontwerpbestemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting, betreft
de gronden globaal begrensd door de Legmeerdijk in het westen, onder meer de
Meerlandenweg in het noorden, in het oosten door de Zijdelweg en in het zuiden
door de N201 en gemeentegrens met Uithoorn
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang
van 4 oktober 2012. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zienswijze betreffende dit ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. De zienswijzen kunnen naar keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Digitaal
Het digitale plan is formeel het rechtsgeldig plan. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’ raadplegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0362.11E-OW01 en op de gemeentelijke website onder: omgeving-wonenbouwen, bestemmingsplannen-structuurvisies, welke bestemmingsplannen zijn in
voorbereiding of rechtstreeks onder http://ro0362.ropubliceer.nl/.

Papier
Het papieren ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende
de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
VERORDENING EERSTE WIJZIGING PRECARIOBELASTING 2012
VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering
van 27 september 2012 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging op de Verordening precariobelasting 2012. De datum van ingang van
de hefﬁng is de eerste dag na die van de bekendmaking, dus op 4 oktober 2012.
De verordening is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl

WWW.UITHOORN.NL

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen
en hun ouders dicht bij elkaar.
Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.
www.kinderfondsknuffels.nl
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
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!

DOkTERsDIENsTEN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

DIERENARTsEN
dierenarts annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Behandeling na tel. afspraak.
dierenartsenpraktijk
Uithoorn-aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Mijmeringen

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg
praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

opent haar deuren tussen 11.00 en
16.00 uur. De voorbereidingen zijn al
in volle gang. Er zijn rondleidingen,
knuffeldierenspreekuur, een prijsvraag en meer.
Zie voor meer info de advertentie
elders in deze krant of bezoek de
website www.annemiekecalis.nl .
De Landelijke Open Dag Dierenartsen wordt georganiseerd door
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de
beroepsvereniging van dierenartsen, in het kader van het 150 jarig
bestaan van de vereniging. De landelijke open dag zal jaarlijks worden
georganiseerd op de eerste zaterdag na dierendag.

17.15 uur zal er tevens een kinderworkshop (herfstbladeren schilderen) voor kinderen van 7 tot 12 jaar
plaatsvinden. Alle materiaal is in de
prijs van 10 euro inbegrepen. De limonade is gratis.
Informatie
en
opgave:
tel.
0297540444, e-mail: info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl. Atelier
de Penseelstreek is gevestigd aan
de Potgieterlaan 16 in Uithoorn.
uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.
Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook
niet-ANBO/KBO leden zijn van harte welkom! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen, bovendien zijn
de consumpties laag geprijsd. Kom
eens kijken en geniet van de sfeer.
Toegang is gratis!! De volgende bingomiddag is op dinsdag 6 november a.s.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Jacob Catslaan: Jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel
zwart; zijn naam is Kiekie.
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater van 4 jaar oud.
Odie is zwart en heeft een wit befje en wit plekje bij lies.
- Uithoorn, Marijnenlaan: Rood-witte kater; Timmie draagt bandje
met een oranje vlaggetje; hij is van balkon gevallen.
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in nek;
hij is gecastreerd.
- Mijdrecht. Kerspelstraat: Zwarte poes met wat witte haartjes onder
de kin; Poes is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks angorakatje;
heeft witte buik en op de rug wit met grijze vlekken.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Cyperse poes met witte voetjes.
- Uithoorn, bij brug over Amstel: Grijs konijn met 1 rechtopstaand oor
en 1 hangend oor.
- Uithoorn, Goudlijster: Cypers-witte kat; hij heeft een cyperse rug en
staart; buik, bef en kop zijn wit.
- Uithoorn, Amsterdamseweg: Cyperse poes; zij is wit-zwart-grijs;
staart helemaal cypers; linkervoorpoot helemaal wit.
- Wilnis, Burgermeester Padmosweg: Rex konijn; egaal donkerbruin.
- Wilnis, Veenweg: Jong niet-gecastreerd katerje; hij is cypers met
grijs zwarte strepen en stipjes; zwart onder de voetjes en zwart
puntje aan zijn staart.

Uithoorn - Het is zover! De VoorleesExpress is gestart in Uithoorn.
De VoorleesExpress is een project
om taalachterstand bij kinderen te
voorkomen. Vrijwilligers lezen 20
weken lang thuis voor aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar.
Dit stimuleert de taalontwikkeling
van kinderen, verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met
elkaar in contact.

bRANDwEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Project VoorleesExpress
van start in Uithoorn

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

Herfstworkshops in
Atelier De Penseelstreek

Uithoorn – Dinsdag 9 oktober a.s.
organiseren de samenwerkende
Ouderenbonden ANBO en KBO
hun maandelijkse bingomiddag in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1. De aanvang is 14.00

kijk op www.morpheus.nl/matrassen10daagse

DIERENHULP

Dierenarts Annemieke
Calis doet zaterdag mee

Bingo in
wijksteunpunt

profiteer tot en met 13 oktober
van stapels voordeel

dierenambulance
tel: 06-53315557.

Landelijke Open Dag Dierenartsen:

Uithoorn - Ook in deze herfst bestaat weer de mogelijkheid om deel
te nemen aan een workshop in Atelier de Penseelstreek. Het thema is:
herfstbladeren schilderen. Er wordt
met plakkaatverf op papier geschilderd. Alle materiaal is in de prijs (
17,50 euro) inbegrepen. Koffie en
thee zijn gratis. Deelname is mogelijk donderdagavond 11 oktober
van 20.00 tot 22.00 uur. Donderdagmiddag 11 oktober van 15.45 tot

10-daagse

APOTHEEk
apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

www.mEErbodE.nl

Uithoorn - Komende zaterdag 6 oktober wordt voor de eerste keer een
Landelijke Open Dag Dierenartsen
georganiseerd met als thema ‘Dierenarts in 3D: deskundig, dienstverlenend en duurzaam’. Verspreid over
het land doen dierenartsenpraktijken hun deuren open 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. Ook dierenartsen die buiten de dierenartsenpraktijken werken, vertellen er op video over hun
beroep. Dierenarts Annemieke Calis
van dierenpraktijk Amstelplein doet
mee met de landelijke open dag en

matrassen

Is uw huisdier zoek?

Door Flavoring

OPVOEDEN
Deze week is de week van de opvoeding. Door het hele land zijn activiteiten voor ouders en kinderen, georganiseerd door ouders, kinderen,
jongeren, vrijwilligers en professionals.
Het thema van de week van de opvoeding is ‘LUISTER ’S NAAR ME’. Een
heel toepasselijk thema als we het hebben over opvoeden. Als ouders
luister je 24/7 naar je kinderen en op zo veel verschillende manieren en
kinderen op hun beurt moeten luisteren naar hun ouders, leerkrachten
en noem maar op. Je zou kunnen stellen dat luisteren soms een wat ondergewaardeerde vaardigheid is, maar een vaardigheid zo basaal dat die
iedereen nodig heeft.

Een aantal vrijwilligers dat van dit
project hoorde, was hierover zo enthousiast dat zij het project in Uithoorn wilde introduceren. Samen
met de gemeente werden de Vrijwilligerscentrale Cardanus en de bibliotheek Amstelland enthousiast gemaakt. De Vrijwilligerscentrale levert de projectleider voor het project en zorgt, samen met de vrijwilligers, voor de uitvoering. Uithoorn
is de twintigste gemeente in Nederland waar de VoorleesExpress loopt.

Vlak voor de zomervakantie zijn via
een aantal basisscholen gezinnen
geworven. Ondertussen is het zover,
de eerste voorleesvrijwilligers zijn
half september gestart bij deze gezinnen. Zo helpen zij, samen met alle betrokken instanties, om taalachterstand bij kinderen in Uithoorn terug te dringen. Via dit bericht worden gezinnen en voorlezers van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Aanmelding van schoolgaande
kinderen kan via de school. Zij kunnen ook contact opnemen met projectleider Rob Brink (rbrink@cardanus.nl ) of coördinator Annemieke
Vriend (annemieke.vriend@caiway.
net). Ook is men nog op zoek naar
sponsors die het project financieel
willen steunen. Meer over de VoorleesExpress kunt u lezen op www.
voorleesexpress.nl
Druk op CTRL en klik als je de link
wilt volgen” www.voorleesexpress.
nl.

Om te luisteren als volwassene heb je meer nodig dan alleen je oren. Je
moet er de tijd voor nemen of maken, het geduld ervoor hebben en jezelf willen verplaatsen in de gedachtewereld van je kind. Het lastige en
leuke daarvan is natuurlijk dat die wereld steeds verandert. Als je voor je
baby zorgt, stem je af op zijn huiltjes en geluidjes en staat je hele wereld
in het teken van voeden en verzorgen van je kind. Na een kleine twee
jaar komt de peuterpuberteit om de hoek zetten en zal je kind op alles
NEE zeggen en zijn eigen willetje ontdekken. Een noodzakelijke stap in
de ontwikkeling van je kind, maar poehee luisteren is dan soms best lastig. Soms is het enige wat je wil rust en dat die kleine zijn mond houdt en
gewoon luistert naar jou. Maar alle fases gaan voorbij en daarna kom je
in de kleuterfase terecht waarin je kind zo goed gaat praten, dat er hele gesprekken kunnen plaatsvinden waarin je kind veel zal vragen en jij
kan vertellen hoe dingen in elkaar zitten.
Van te voren had ik niet kunnen bedenken dat je als ouder zijnde zoveel aan informatieoverdracht doet. Natuurlijk weet je dat je je kind moet
opvoeden, de regels moet leren zoals die in onze maatschappij gelden
en dat je je eigen waarden en normen meegeeft aan ze. Maar daarnaast zijn kinderen ook leergierig, willen ze weten hoe de wereld in elkaar steekt en moet je soms ook eerlijk toegeven dat je iets niet weet.
Mooi is het dan als je kunt vragen “hoe denk jij dat het werkt of in elkaar steekt?” De antwoorden kunnen je doen verbazen, want de kinderen van tegenwoordig leven in een grote informatiemaatschappij. En als
je de lagere schooltijd hebt doorlopen met je kinderen, staat er een grote nieuwe uitdaging te wachten. Communiceren met je puber en ze door
hun middelbare schooltijd heen loodsen.
Een middelbare schooltijd die op sommige vlakken zo anders is dan
die van ons, want in mijn tijd waren er nog geen mobiele telefoons, laat
staan smartphone of iPads met 24/7 toegang tot het internet. Gelukkig
blijven ook heel veel zaken hetzelfde, want waar draait het allemaal om
in die tijd? Wie ben ik, waar wil ik bij horen, wat vind ik nou leuk en wat
wil ik later worden? De grote vraagstukken blijven hetzelfde, alleen de
externe factoren veranderen iets. Luisteren naar je kind is dan ook bijblijven met die nieuwe ontwikkelingen, interesse tonen in waar je kinderen mee bezig zijn en vooral in gesprek blijven. Luisteren, vragen, doorvragen en zelf vertellen. Dus nee: luister eens naar me is niet altijd zo
simpel maar wel heel leuk!
Niet alleen als ouder ben je aan het opvoeden. Een bekende uitspraak
luidt “It takes a village to raise a child”. Simpelweg gezegd dat iedereen
de kinderen opvoedt, niet alleen de vader of moeder, maar ook opa’s en
oma’s, ooms en tantes, neven en nichten, de professionals op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de school, de vrijwilligers op de
sportclub, de buren, vrienden oftewel bijna iedereen.
Iedereen kan een rolmodel zijn voor een kind, een steun of een luisterend oor bieden en dat is mooi. Want hoe ouder je kinderen worden,
hoe meer je ze ook moet loslaten. Nogal een uitdaging vind ik, je kinderen loslaten maar sinds kort ben ik er niet meer zo bang van, dankzij de
volgende uitspraak: ‘Het is niet een kwestie van loslaten maar van anders vasthouden’!

The Pool Shack wordt
Roadie’s
Uithoorn - The Pool Shack wordt
nu Roadie’s, meer dan muziek(180m2). Dezelfde eigenaar, maar
een nieuwe insteek. Een muziekcafé (en sports) voor jong en oud. Elke donderdagavond live muziek met
o.a. open podium, jam sessies of de
Friends Session Band. Weekend’s
steeds wisselende thema’s, o.a.
Halloween (27 oktober de eerste) ,
Après-ski, Hollandse avond, 80’s &
90’s en diverse dance avonden.
Op elke dinsdag zal de Proton avond

plaatsvinden, een soort beachclubmuziek die de hele avond gedraaid
zal worden.
Naast de muziek kun je hier ook genieten van een potje poolbiljart of
darten en op zondag is het genieten
van voetbal op een groot scherm.
De openingstijden zijn dagelijks van
17.00 tot 01.30 uur, vrijdag/ zaterdag
van 17.00 tot 04.00 uur en zondag
van 14.00 tot 01.30 uur.
Voor meer info: zie advertentie elders in dit blad.
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Winkelcentrum Zijdelwaard maakt g

Culinair Zijdelwaard van vorige we
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groot feest van 25 jarig bestaan

eek zaterdag een enorm succes

Uithoorn - Dat winkelcentrum Zijdelwaard
haar 25 jarig bestaan viert, daar kan geen
enkele bezoekers van het winkelcentrum
van zaterdag jl. meer omheen. Het hele Centrum was van binnen en van buiten prachtig
versierd met ballonnen.
Zaterdag 29 september was de start van het
feestprogramma met de Culinaire Dag. In het
winkelcentrum stonden kramen van de winkeliers met hapjes die de bezoekers kon proeven.
Het animatieduo Rozestraten verkleed als kaasmeisjes en obers deelde de hapjes op vermakelijke wijze uit. Steeds waren ze anders gekleed
en de manier waarop je werd ‘ geholpen’ door
deze heren was fantastisch. Jong en oud genot
van hun grappen en grollen. Het muzikale duo
Mr Right zorgde met hun gitaarspel en prachtige zangstemmen voor een gezellige muzikale
omlijsting. Ook zij waren geheel aangepast aan
het thema Culinair, aangezien zij verkleed waren
als de zingende koks.
Voor de kinderen was er ook van alles te doen.
Bij C1000 konden ze heerlijke cupcakes versieren. Bij de kramen van Perloplaza konden de
kinderen aan de slag met de chocoladefondue
en speculaaskoekjes maken. De kinderen genoten. Wat is er niet leuker om met lange vingers
of spekkies lekker door warme chocolade te roeren en het dan te mogen opeten. Ook het maken van je eigen speculaas koek had veel aftrek
bij de jeugd. Bij Albert Heijn kon men deelnemen aan de sushi-workshop. Ook stond er een
grote kraam van kaasboerderij Clara Maria waar
iedereen de ambachtelijk gemaakte kaas, naar
hartenlust kon proeven. Kortom het was druk,
gezellig en de bezoekers waarden het zeer. Bijgaande foto’s geven een beeld van de gezelligheid. Ook de komende twee weekenden is er
van alles te beleven het winkelcentrum Zie voor
dit weekend de advertentie elders in deze krant...
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Workshop bollenmand vullen bij
bloemenbollenkwekerij Koster
Regio - Nu al gezellig bezig zijn met
het voorjaar, wie wil dat tijdens deze
gure dagen nou niet? Dat kan aan
de Hoofdweg 152 in Kudelstaart.
Kwekerij Koster is gespecialiseerd
in de verkoop van vele soorten
bloembollen. Uniek is dat er ook
workshops ‘bloembollenmand vullen’ worden georganiseerd.
Tuinieren is vooruit denken, dus om
in het voorjaar te kunnen genieten
van bloeiende bollen, is het nu de
tijd om ze te planten. Bij Koster kun-

nen allerlei soorten bloembollen gekocht worden, van de bekende narcis, tulp, krokus, iris of hyacint tot
aparte, maar prachtige andere soorten bollen. Ook worden de populaire amaryllisbollen in diverse soorten
en kleuren te koop aangeboden.
De kwekerijwinkel is van oktober tot
eind december open en je kunt er
lekker rondneuzen tussen de vele
bakken met verschillende soorten.
Maar kwekerij Koster organiseert
ook workshops ‘bollenmand vul-

len’. Je wordt ontvangen met koffie of thee en krijgt eerst uitleg over
bloembollen in het algemeen en de
kwekerij. Daarna is het tijd om zelf
aan de slag te gaan. Onder de professionele en enthousiaste leiding
van Kees Koster mag je een mand
met potgrond en met verschillende
soorten bloembollen vullen. Deze
bloembollen mag je zelf uitkiezen.
Dit gaat laag voor laag, wat ook wel
etagebeplanting genoemd wordt.
Alle bakken met bollen zijn duidelijk

Kwakelse Nostalgische Avond
wederom groot succes
De Kwakel - Vrijdagavond om zeven uur opende het dorpshuis De
Quakel zijn deuren voor de bezoekers van de Nostalgische Avond die
verzorgd werd door Stichting De
Kwakel Toen & Nu. Onder de bezoekers ook weer burgemeester Oudshoorn en wethouder Levenbach.
Om half acht nam Ben Plasmeijer, voorzitter van de stichting, het
woord om de avond te openen. Hij
nam meteen ook de gelegenheid
waar om iedereen te bedanken
voor de vele stemmen die er uitgebracht waren op de stichting voor
de Nationale Geschiedenis Onlineprijs. Stichting De Kwakel Toen &
Nu behaalde daarmee in februari de
tweede plaats.
Film
Hierna ging de avond van start met
een film over de bouw in 1957 van
het vorige complex van KDO. In een

nog maagdelijk onbebouwde Kuil
zagen de aanwezigen hoe er met
heel erg veel handen en enthousiasme gewerkt werd aan het storten
van beton en het opbouwen van het
onderkomen van KDO, zeer toepasselijk vergezeld van (en in enthousiasme wellicht overtroffen door) gehamer, gezaag en getik van Kwakelse jeugd bij de Hobbyclub ‘Fantasy’
één verdieping hoger! Deze Kwakelse hobbyclub voor jonge Kwakelaars bestaat overigens ook al 54
jaar!!
Geschiedenis
Na de film was er aandacht voor een
stukje geschiedenis op oude en recente landkaarten (met prachtige
luchtfoto’s) en nieuwe, vernieuwde
of nog te plaatsen rubrieken op de
website. En er werd stilgestaan bij
het jubileum van pater Theo Voorn:
50 jaar priester. De organisatie had

Vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober:

Toneelgroep Maskerade
met ‘Plotseling thuis’
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade
speelt vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober in het Alkwin Kollege in Uithoorn ‘Plotseling thuis’, een psychologische thriller van Francis Durbridge. In dit spannende stuk is het
is niet zo zeer de vraag ‘Wie heeft
’t gedaan?’ als wel ‘Komt hij/zij ermee weg? De hele avond weet u
méér dan de personages op het toneel. En juist dié wetenschap maakt
dat u een avondlang op het puntje
van uw stoel zit. U maakt kennis met
Maggie die onlangs een aanzienlijke erfenis heeft gekregen. Zij is gewend om haar zin te krijgen en is
vastbesloten dat ze wil gaan rentenieren op Bermuda. Haar charmante echtgenoot Glenn Howard, die
succesvol in zaken is, ziet zo’n leven helemaal niet zitten. Complotten en intriges ontvouwen zich voor
uw ogen.

Hierin speelt de ex van Maggie, Sam
Blaine, een niet geringe rol. Wat is
eigenlijk het belang van Maggie’s
vriendin Sheila Wallis? En dan is er
nog Helen Tenby, de zus van Maggie, die gekoeioneerd wordt door
haar invalide echtgenoot Alec. En
oh ja… natuurlijk is daar ook nog
de huishoudster... de Duitse Ruth
Bechler… Het is aan Inspecteur Appleton en Remmick om ‘de perfecte
moord met het feilloos alibi’ - waarvan u, tot uw grote ontzetting, getuige bent geweest - te ontrafelen...

weer kans gezien foto’s op te duiken waarvan nog niet alle namen
bekend waren. Gelukkig hielp de
zaal ook nu weer mee en een aantal hiaten werd opgevuld. Soms met
enige twijfel en discussie want het
geheugen laat soms afweten. Tijd
voor pauze dus.

genummerd, zodat je weet in welke
laag ze moeten komen en hoeveel
stuks je nodig hebt. Tevens zijn ze
voorzien van goede beschrijvingen
en foto’s zodat je weet hoe de bloemen eruit zien in het voorjaar. Boven
op de bollen komt een aantal viooltjes, zodat de mand ook nu al leuk is
om naar te kijken. Tussendoor krijgt
u tips en aanwijzingen.
De twee uur durende workshops
worden in de maanden oktober,
november en december gegeven.
De workshops kunnen tevens door
groepen gevolgd worden: personeelsuitjes, verenigingen, vrijgezellenfeestjes o.i.d.
Vanaf februari tot en met mei kun
je dan genieten van de kleurrijke
mand met bollen die je zelf hebt uitgekozen!

Rinus
Na de pauze stond daar ineens
weer een bekende Kwakelaar van
weleer. Ditmaal verscheen voor de
verraste zaal Rinus van Egmond,
oprichter en hopman van de Kwakelse scoutinggroep St. Joannes, in
vol ornaat en met het onafscheidelijke fluitje in de mond. Zijn terugblik op zijn leven met zijn grote passie scouting werd regelmatig aangevuld vanuit de zaal. Hierna volgden nog enkele series foto’s van allerlei onderwerpen die reeds op de
site www.de-kwakel.com te zien zijn
of binnenkort geplaatst gaan worden. Speciale aandacht kregen o.a.
Restaurant Leenders (125 jaar en
nu hofleverancier!) en de begrafenisvereniging St. Godefridus (65
jaar oud). Verder aandacht voor
Kwakelse sporters, de nieuwe wijk
de Oker en natuurlijk uitgebreid
aandacht voor de 60e jubileumoptocht van de kermis. Prachtige fotoreportage. Om kwart over tien was
het programma afgelopen en kon er
nog worden nagepraat, herinneringen opgehaald, bijgepraat met oude bekenden en gelachen in de gezellige barruimte van het dorpshuis.
Er zijn nog ca. 40 kaarten beschikbaar voor de Nostalgische Avond
van vrijdag 12 oktober a.s. Deze zijn
te verkrijgen bij Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 45, De Kwakel, tel. 0297563335 (tussen 17.30-19.00 uur)
of via dp@de-kwakel.com. Bent u
nieuwsgierig naar wat stichting De
Kwakel Toen & Nu zoal doet? Kijk
dan eens op de website: www.dekwakel.com .

’Kinderopvang draagt bij aan
de ontwikkeling van kinderen’
Uithoorn - Als lid van de brancheorganisatie Kinderopvang roept kinderopvang Solidoe de politiek op
niet verder te bezuinigen op kinderopvang. Solidoe vraagt ruimte om
haar werk goed te doen en kinderen kans op ontwikkeling te bieden.
Dagelijks gaan in Nederland
800.000 kinderen naar kinderdagverblijven, gastouders, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang.
‘Dat is niet voor niets’, stelt Monic
van Diemen, directeur van Solidoe.
‘Kinderopvang stelt ouders in de
gelegenheid te werken, maar vooral om kinderen tijdens die werkuren
een veilige en vertrouwde omgeving
te bieden. Een omgeving waarin zij
onder begeleiding van professionals
kunnen spelen en leren.’
Kinderopvang is volgens Van Diemen veel meer dan alleen de mogelijkheid voor ouders om te werken.
‘Kinderen die naar de opvang gaan
ontwikkelen meer zelfvertrouwen en

intelligentie, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Dagelijks zijn in alle kinderopvangorganisaties dan
ook professionals bezig met de beste manier om kinderen tot die ontwikkeling te laten komen. Kinderen
krijgen in het kinderdagverblijf, bij
de gastouder, op de peuterspeelzaal
en op de buitenschoolse opvang de
kans om ervaringen op te doen, met
andere kinderen te spelen, te leren
én vrienden te maken. ‘Deze kinderen willen wij een goede start bieden’, aldus Monic van Diemen. ‘Als
lid van Brancheorganisatie Kinderopvang zijn wij ook actief bezig met
onze eigen ontwikkeling op het gebied van kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de kinderopvang. Wij hopen daarbij van harte dat de overheid zich op tijd realiseert dat wat in de afgelopen jaren
is opgebouwd, nu afgebroken dreigt
te worden. Investeren in kinderen is
investeren in de toekomst.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Genetische modificatie
en cisgenese

Genetische modificatie, in
een negatieve context ook
wel genetische manipulatie genoemd, is het door de
mens handmatig en gericht
veranderen van de genen
(eigenschappen) van een organisme.
Op wereldschaal heeft de teelt
van genetisch gemodificeerde
gewassen een enorme vlucht
genomen de afgelopen 20
jaar. Het gaat om 10-tallen
miljoenen hectares maïs, soja,
koolzaad en andere gewassen. Genetische modificatietechnieken worden toegepast
in vele sectoren, waaronder de
gezondheidszorg, en dat zullen er de komende jaren alleen
maar meer worden.
In Europa en in Nederland bestaat er nog veel weerstand tegen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. De
reden is deels onwetendheid,
deels het feit dat consument
vaak de voordelen niet ziet of
ervaart. Toch denk ik dat ook in
dit deel van de wereld, de teelt
van genetisch gemodificeerde
gewassen er aan gaat komen.
Het is niet een kwestie van of,
maar van wanneer.
De opening in de discussie lijkt
te komen van cisgenese, een
techniek die de afgelopen 10
jaar in Wageningen is ontwikkeld. Bij die techniek wordt
alleen soorteigen genetisch
materiaal overgebracht. Een
gen of eigenschap van een
wilde aardappelsoort, bijvoorbeeld ziekteresistentie,
wordt dan ingebracht in een
cultuur aardappelras. Dus niet
een gen van bijvoorbeeld een
inktvis. Bij cisgenese worden
geen antibiotica markers gebruikt bij het selectieproces.
Wat is het nut van genetische
modificatie? In vergelijking
met klassieke veredelings-

technieken kunnen veel sneller verbeteringen aan cultuur
variëteiten worden aangebracht, bijvoorbeeld in 2 jaar
in plaats van in 10 jaar. Zonder daarbij de al bestaande,
gewenste eigenschappen te
verliezen, en weer opnieuw in
te moeten kruisen. Cisgenese
is dus een veel snellere en efficiëntere techniek dan klassieke plantenveredeling.
Zitten er ook risico’s aan? Natuurlijk, dat is namelijk het geval bij alles wat we doen, of
laten. Maar in dit geval wegen
de voordelen denk ik op tegen
de nadelen, het nut wint het
van de risico’s.
Wat kunnen we verwachten de
komende jaren? Aardappels
en appels die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig
hebben om ze te beschermen
tegen ziekten, en dat is goed
voor mens en milieu. Tomaten die beter smaken en beter
houdbaar zijn. Aardappel- en
koolzaadgewassen met een
hoger gehalte aan gezonde
stoffen. En nog veel en veel
meer.
En dat is allemaal Natuur Dichtbij Huis. Want eigenschappen
van wilde plantensoorten
gaan versneld worden ingebouwd in de cultuurvariëteiten
die boeren en tuinders telen.
En die cisgene gewassen komen de komende jaren waarschijnlijk ook bij u op het bord
of in de fruitschaal terecht.
Dichter bij huis kunt u die wilde
natuur niet krijgen. Eet smakelijk, gezond, en veilig.
Groeten van een rationele
IVN-er
Ook IVN-natuurgids worden?
In 2013 start er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

‘Plotseling thuis’ is geregisseerd
door Veronieke Schrickx en is te zien
in Het Alkwin Kollege aan Weegbree
55 te Uithoorn. De voorstellingen
beginnen om 20.15 uur en de entree
bedraagt 10,00 euro. Reserveren kan
telefonisch op: 06-29131030 of via
www.toneelgroepmaskerade.nl .

Landelijke Open Dag
Dierenartsen
Zaterdag postzegelruilbeurs

Uithoorn - Het is weer zover, zij
gaan weer de maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs houden
komende zaterdag 6 oktober: de Filatelisten Vereniging Uithoorn. Er is
ruimte genoeg om te parkeren en
om postzegels te ruilen in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd gezellig om er te praten over de filatelistische hobby bij
een kopje koffie. Er zijn altijd leden
van de Filatelisten vereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van

postzegels. Ook is er de mogelijkheid, dat er advies wordt gegeven
bij taxatie en verkoop van verzamelingen. De vertrouwde handelaren
zullen eveneens niet ontbreken.
Ook de jeugd is zeer zeker welkom
om te ruilen en/of eventuele vragen
over het verzamelen van postzegels
te stellen.
Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer op deze ruilbeurs die
komende zaterdag gehouden wordt
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1 van
10.00 uur tot 15.00 uur.

Uithoorn - De Koninklijke
Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde bestaat 150 jaar.
Daarom organiseert dierenartsenpraktijk Uithoorn
op zaterdag 6 oktober een
open dag. Van 11.00 uur
tot 16.00 bent u van harte welkom om hun praktijk
te bezichtigen en een kijkje
te nemen achter de schermen. Voor de kinderen zal
een springkussen aanwezig
zijn en worden er meerdere
activiteiten georganiseerd
zoals een kleurplatenwedstrijd, grabbelton en ballonnenwedstrijd. Er bestaat de
mogelijkheid om rond te lo-

pen door de praktijk en de
opnamehokken, operatiekamer en röntgenkamer te
bekijken.
Op diverse beeldschermen
zijn presentaties te zien van
röntgenfoto’s, operaties en
filmpjes over het dagelijks
leven van de dierenarts. Na
afloop krijgt iedere bezoeker een leuke attentie mee
naar huis. Dierenartsenpraktijk Uithoorn hoopt u te
mogen begroeten op deze
feestelijke dag.
Voor meer info zie advertentie op de voorpagina van
deze krant.
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Winkelcentrum Zijdelwaard bestaat 25 jaar!

Maak kans op gratis
boodschappen op vrijdag
Uithoorn – Winkelcentrum Zijdelwaard bestaat in oktober 25 jaar!
Dat vinden de winkeliers wel een
(paar) feestjes waard! Afgelopen
zaterdag 29 september zijn de feestelijkheden gestart met de Culinaire
Dag, die erg gezellig was. Zie hiervoor de foto-impressie in deze krant.
Maar ook komend weekend is het
weer de moeite waard om uw boodschappen te doen in winkelcentrum
Zijdelwaard. Vrijdag 5 oktober is namelijk de Surprise Shopper aanwezig en maakt u kans op gratis boodschappen. Zaterdag 6 oktober is
speciaal voor de kinderen want dan
zijn Bob de Bouwer met Wendy en
het Zandkasteel op bezoek!
5 en 6 oktober
Op vrijdag 5 oktober is het heel
spannend winkelen in winkelcentrum Zijdelwaard. Tussen 10.00
en 17.00 uur is de Surprise Shopper aanwezig. De Surprise Shopper mag, namens de winkeliers-

nog een keer uit! Bakkerij Hulleman
maakt de langste verjaardagstaart
van Uithoorn, namelijk 25 meter! En
natuurlijk krijgen de bezoekers allemaal een stukje, want wie jarig is
trakteert.
Bij taart hoort koffie of thee, dus
ook dat wordt uitgedeeld door PerloPlaza. Voor de kinderen is er gratis limonade. Alle winkeliers hebben

vereniging Zijdelwaard, in iedere winkel een klant die zijn of haar
boodschappen af wil rekenen, deze
boodschappen gratis of met korting
aanbieden! Wie weet bent u wel de
gelukkige en krijgt u op die manier
een cadeautje van de winkeliers van
Zijdelwaard.
Voor de kinderen is het zaterdag
6 oktober feest. Van 12.30 uur tot
15.30 uur zijn namelijk Bob de Bouwer en zijn vriendinnetje Wendy en
het Zandkasteel op bezoek in het
winkelcentrum! Alle kinderen kunnen hen een handje geven en op de
foto met hun favorieten.
Bob en Wendy zijn razend populair bij kinderen tot 8 jaar. Het succes van Bob de Bouwer kent op dit
moment geen grenzen. Hij is werkelijk razend populair bij kinderen zowel in Nederland als bij de rest van
Europa. Overal waar Bob de Bouwer
verschijnt tijdens de Meet & Greet
sessies op winkelcentra loopt het
storm. Kinderen (en ouders) staan
in rijen om hun TV-held in het echt
te ontmoeten. Door alle leuke verhalen waarmee Bob thuis kwam bij
Wendy, is ze wel een beetje nieuwsgierig geworden naar al die lieve
kinderen. Daarom heeft Wendy besloten om af en toe maar eens met
Bob de Bouwer mee te gaan.
Het Zandkasteel is DE hitserie van
PeuterTV en is werkelijk heel populair. Toto, Sassa en Koning Koos komen op bezoek in Winkelcentrum
Zijdelwaard.
Komende vrijdag 5 oktober: maak
kans op gratis boodschappen van
de surprise shopper en zaterdag 6
oktober: Meet & Greet met Bob de
Bouwer en Zandkasteel.

speciale feestaanbiedingen. En natuurlijk worden de kinderen feestelijk geschminkt en is er gezellige
livemuziek!

Uithoorn - Met de titel ‘Engelen op
je pad’ geeft Edwin Schimscheimer
volgende week zondag een bijzonder concert in de Thamerkerk. In
december 2011 heeft hij al eens een
paar liedjes uit zijn programma gezongen tijdens het kerstconcert van
de X-mas Vocals in de Schutse.
Komende zondag 7 oktober, ’s middags om 15.00 uur, zal hij een heel
programma met eigen liedjes zingen. De titel van het programma is
‘Engelen op je pad’. Edwin Schimscheimer is een pianist, componist,
arrangeur en schrijver. Een singer/
songwriter die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in het Nederlandse muziekleven. Hij bege-

leidde als pianist/orkestleider tal
van artiesten tijdens hun optredens (Willeke Alberti, René Froger,
Herman Brood, GeTitulaer, Joke de
Kruyf) en schreef liedjes voor Paul
de Leeuw, Ruth Jacott, Twarres, Willeke Alberti, Kinderen voor Kinderen
en vele anderen. Edwin componeerde muziek voor TV programma’s,
maar ook was hij betrokken bij diverse musicals en grote producties
als componist, arrangeur en muzikaal leider. In 2009 ging zijn zelf geschreven en gecomponeerde musical in première: ‘Franciscus, troubadour van God’. Een muziektheaterstuk over het leven van Franciscus
van Assisi. (Een uitgebreide biogra-

fie is te lezen op www.edwinschimscheimer.nl)
Artiesten
Maar na al die jaren van het werken
achter de schermen en in dienst van
andere artiesten vindt Schimscheimer het de hoogste tijd om zichzelf
met zijn eigen liedjesprogramma te
presenteren. In ‘ Engelen op je Pad’
verhaalt hij over zijn eigen leven, de
ontmoetingen die hem aangeraakt
en geïnspireerd hebben. De vriendjes, het eerste vriendinnetje, Sinterklaas, zijn ouders, zijn leraren en
zijn liefdes. Verweven door het verhaal klinken de liedjes: liedjes die hij
voor anderen schreef, maar ook zijn

DUS!-tas voor vrijwilligers ThamerThuis
Uithoorn - Zo’n 80 vrijwilligers zetten zich in voor de gasten in ThamerThuis, een bijna-thuis-huis. Volkomen belangeloos zijn zij solidair
met mensen aan het einde van hun
leven.
DUS! (GroenLinks en D66) zette hen
in het zonnetje met de DUS!-tas. ‘Er
zijn voor mensen’, dat is de taak van

de vrijwilligers in ThamerThuis. Aanwezig zijn en voor mensen zorgen in
de laatste fase van hun leven. Lida Plasmeijer doet het al twaalf jaar
met veel liefde en betrokkenheid.
“Ik wilde vroeger de verpleging in
maar als oudste van acht kinderen
moest ik naar de naaischool. Toen
mijn man en ik stopten met onze
bloemenwijk zei ik ‘nu ben ik aan

de beurt’. Ik begon met de thuisinzet
bij mensen thuis. We ondersteunen
mensen namelijk ook in de thuissituatie. Later werd ik vrijwilliger in
ThamerThuis in De Kwakel.
Waarom ik het doe? Het is zo fijn
als je wat voor mensen kunt betekenen. Onze gasten zijn zo dankbaar.
Ze zeggen ‘wat hebben we het hier

V.l.n.r.: Lida Plasmeijer-vrijwilliger, Ed Diepgrond-bestuurslid, Gerda Naber-coördinator en Peter Timmer-fractievoorzitter van DUS!

Arrangementen met
rondvaart Aalsmeer-Oost
Regio - Een nieuwe mogelijkheid
om nader kennis te maken met het
waterrijke gedeelte van AalsmeerOost, biedt Jan Koster van restaurant Centennial aan de Oosteinderweg 243, nabij de Pontweg. De
ondernemer heeft een overdekte praam uit Giethoorn aangekocht
en gaat rondvaarten in dit mooie,
natuurvolle gebied van de bovenlanden verzorgen. “Het is prachtig”, vertelt Jan Koster enthousiast.
“We varen over de Ringvaart, langs
de tunnelbak, waar je wijds uitzicht
hebt op Schiphol en Haarlemmermeer. Dan gaan we richting molen
De Zwarte Ruiter en varen naar de
in 1778 droog gemalen Schinkelpolder. Tijdens de tocht passeren we
kwekerijen, zien de ijsbaan op de
Oosteinderpoel en varen terug langs
mooie seringenakkers.”
De eerste groep heeft Jan al mogen rondleiden en deze Japan-

ners stapten vrolijk in en weer uit
de boot. “Ze waren heel enthousiast”, voegt de ondernemer hier aan
toe. De rondvaarten biedt Centennial aan in combinatie met arrangementen. Zo kunnen gasten kiezen uit een koffie- of theearrangement met appelpunt, een rondvaart
met lunch met onder andere heerlijke soep en een rondvaart in combinatie met een wijnarrangement. Wie
zelf een arrangement wil samenstellen in combinatie met een rondvaart, kan dit bespreken en regelen.
“We staan voor allerlei ideeën open”,
gaat Koster enthousiast verder. Een
arrangement met een groep of bedrijf boeken, kan zeven dagen per
week. Omdat de praam, van formaat
overigens, overdekt is, hoopt de ondernemer tot ver in november de
motor te kunnen starten. Geïnteresseerd? Ga langs Centennial aan de
Oosteinderweg of bel 0297-388144.

Gastzangers gezocht
voor Meezingkerstconcert
Amicitia
Regio - Zin om mee te doen met
Amicitia? Dat kan en wel op zaterdag 22 december a.s.
Na het succes van het concertje
van 2006, waarbij 50 gastzangers
meezongen, organiseert oratoriumvereniging Amicitia Uithoorn
opnieuw een ‘Meezing Kerstconcert’.
Onder leiding van dirigent Toon
de Graaf en repetitor Eric Jan
Joosse wordt een leuk, niet te
moeilijk kerstprogramma ingestudeerd, waarbij Christmas Carols niet zullen ontbreken.
U repeteert 4x met het koor op
maandagavond 26 november en
3, 10 en 17 december in de aula van de R.K. Scholengemeenschap Thamen aan de Den Uyllaan 4 in Uithoorn (bij het busstation) van 20.00 tot 22.15 uur.

12 en 13 oktober
Vrijdag 12 oktober loopt de Surprise Shopper nog een keer in winkelcentrum Zijdelwaard rond en maakt
vele klanten gelukkig als hij namens
de winkeliersvereniging hun boodschappen afrekent.
Zaterdag 13 oktober is de afsluiting van het jubileumfeest en delen de winkeliers van Zijdelwaard

Bijzonder liedjesprogramma
‘Engelen op je pad’

Nieuw:

Voorafgaande aan het concert op
22 december, aanvang 20.00 uur,
vindt om 18.00 uur de generale
repetitie plaats, beide in kerkgebouw De Schutse bij winkelcentrum Zijdelwaard.
Voor dit evenement kunt u zich
aanmelden door het storten van
15,00 euro op rekeningnummer
48.30.15.318 t.n.v. Penningmeester COV Amicitia onder vermelding van ‘Meezingconcert 2012’.
Bladmuziek is bij de prijs inbegrepen. Verder verzoekt Amicitia
u deze aanmelding te bevestigen
bij het secretariaat (zie onder).
In verband met het regelen van
muziek graag aanmelden vóór 5
november a.s.
Amicitia hoopt op een groot aantal gastzangers. Voor opgave en
informatie: Secretariaat Greet
Bijlsma, tel. (0297)567257.

eigen liedjes waarvan verschillende te horen zijn op zijn album ‘Van
Binnen naar Buiten’. Tevens schuwt
hij zijn liefde voor jazz en klassieke muziek niet. Afgaande op de reacties van het publiek na de eerste optredens kunnen we hier met
recht spreken van een ontdekking.
Edwin Schimscheimer die in zijn eigen kracht gaat staan, zingt, speelt,
vertelt en u meeneemt in een volledig middagvullend programma op
reis door zijn persoonlijke en muzikale leven. Een leven vol verhalen, liedjes en andere muziek(jes).
Schimscheimer speelt dit programma in zijn eentje, zichzelf begeleidend op gitaar en aan de vleugel.
Entree is 10 euro en kinderen 5 euro. Aanvang concert is om 15.00 uur
en de zaal gaat open om 14.30 uur.
Kaarten kunnen gereserveerd worden door een mail met het aantal
reserveringen te richten aan eojp@
vocalcompany.nl of te bellen met de
Vocal Company 0297-521718. Ook
aan de zaal kunt u kaarten kopen.

goed’. We hebben hier veel tijd voor
mensen, dat vinden ze heel prettig.”
Vrijwilligers
Gerda Naber, één van de drie coordinatoren van ThamerThuis vertelt dat er van half acht ’s ochtends
tot tien uur ’s avonds vrijwilligers in
ThamerThuis aanwezig zijn. In de
nacht is er professionele hulp. “Met
nieuwe vrijwilligers hebben we eerst
een gesprek waarin we van beide

kanten aftasten of het werk iets is.
Als iemand serieus is, volgt er een
cursus. Niet iedereen is geschikt als
vrijwilliger. Je moet bescheiden zijn
en je op anderen kunnen richten.
Onze vrijwilligers zijn er voor 100%
voor de gasten. Ze runnen het huishouden, ontvangen familie en bezoekers, verzorgen onze gasten.
Zij helpen bijvoorbeeld met eten
en drinken of met naar toilet gaan,
een bed verschonen. Het gaat soms

om kleine dingen als een DVD opzetten of een praatje over de kleinkinderen, soms gaan de gesprekken
dieper. Steeds houden de gasten de
regie. Er verblijven hier mensen die
nog ongeveer drie maanden te leven hebben. Ons doel is die tijd te
zorgen voor de kwaliteit van leven.
Onze vrijwilligers zijn zeer gedreven. Ze willen graag iets voor mensen betekenen en voor henzelf is
het zinvolle dagbesteding.”

Uithoorn introduceert taxipaspoort

‘Leerlingenvervoer wint aan kwaliteit
als kinderen met paspoort reizen’
Uithoorn - Uithoorn introduceert
een gratis taxipaspoort voor kinderen uit het speciaal onderwijs die
met de taxi naar school gaan. Het
paspoort is een initiatief van de taxibranche zelf en betekent een betere
kwaliteit van het leerlingenvervoer.
Vandaag, woensdag 3 oktober, geeft
Ria Zijlstra, wethouder jeugd en onderwijs, het vertreksein voor de eerste taxi met kinderen aan boord met
een taxipaspoort. Het paspoort is
een document met belangrijke in-

formatie over het kind, dat gebruikt
maakt van het vervoer. Natuurlijk
staan er adresgegevens en telefoonnummers in van ouders, maar
ook of het kind bijvoorbeeld epilepsie, ADHD, of astma heeft. Die kennis geeft de chauffeur de mogelijkheid juist te handelen als er iets aan
de hand is met een van de kinderen.
Hoe kom je aan het taxipaspoort?
Het taxipaspoort maken ouders (of
kinderen) gewoon zelf. Via www.
taxipaspoort.nl is het voorbeeld te

downloaden en kunnen ouders de
juiste gegevens over hun kind invullen. De gemeente zorgt voor
een handig plastic opbergmapje
dat het kind altijd makkelijk bij zich
kan dragen. Wethouder Ria Zijlstra:
’Ik vond dit een enorm leuk initiatief vanuit de taxiwereld. En belangrijk. Want met dit paspoort heeft de
chauffeur meteen alle informatie die
ertoe doet over het kind bij de hand.
Een echte verbetering in het leerlingenvervoer. Ik ben er heel blij mee.’

2e katern
SV Amstelland kijkt uit naar
het nieuwe schaatsseizoen

Boten wachtend op de start bij ‘Huis Ter Lucht’

Amstel Drecht Regatta
Uithoorn - Zondag 7 Oktober wordt
alweer de 29e Amstel-Drecht regatta gehouden. Er verzamelen zich
dan rond de veertig ploegen bij
Roei-vereniging Michiel de Ruyter.
Alle ploegen roeien 4 kilometer en
starten ter hoogte van het Huis Ter
Lucht. Daar starten de ploegen één
voor één waarbij de snelste boten;
achten, vooraan beginnen. Hierna

stareten met tussenpozen van een
halve minuut achtereenvolgens andere typen boten. Met als laatsten
de dames skiffs.
Het betekent dat de overige pleziervaart op de Amstel kort gestremd
wordt tussen tien over twaalf en half
een en later tussen tien over twee
en half drie. De brug bij Vrouwenakker wordt dan met enige vertra-

Uithoorn - Wanneer de vakanties
voorbij zijn en de scholen begonnen, is dat voor de leden van de Uithoornse schaatsvereniging SV Amstelland het teken om de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe
schaatsseizoen. Vanaf begin september trainen de leden in het Libellebos en het Amsterdamse bos.
Daar wordt aan de conditie gewerkt
en worden er schaatsoefeningen
gedaan zodat half oktober de eerste rondjes op het ijs van de Jaap
Edenbaan soepel kunnen worden
verreden.

De allerjongsten kunnen bij SV Amstelland terecht voor jeugdschaatsen terwijl ook schaatslessen worden gegeven aan jongeren en senioren waarbij het schaatsplezier
voorop staat. Deskundige trainers
begeleiden de schaatsers, zowel beginnend als gevorderd, bij het ontwikkelen van de schaatstechniek.
Naast het schaatsen organiseert SV
Amstelland diverse activiteiten zoals
zaaltrainingen om de techniek extra bij te schaven. De jeugdleden rijden halverwege het seizoen een mini Elfstedentocht en enkele leden

richten zich speciaal op het rijden
van wedstrijden en marathons. Voor
wie niet elke week wedstrijden wil
rijden, zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen het sportieve hoogtepunt van het seizoen.
Omdat we de laatste jaren redelijk
verwend zijn met natuurijs betekent
dit dat we de trainingen, waar mogelijk, verplaatsen naar het Zijdelmeer. Aanmelden voor het nieuwe
seizoen kan nog. Voor meer informatie, zie onze vernieuwde website
(www.svamstelland.nl).

ging bediend. Vorig jaar zette Sylvia
Bocxe een nieuw record neer en we
hopen dat ze dat dit jaar scherper
zullen zetten.
Er doet ook weer een groot aantal skiffs mee. Iedereen is welkom.
We verwachten dat de finish van de
twee heats zo rond 12:15 en 14:15
bij de Roeivereniging Michiel de
Ruyter aan de Amsteldijk-zuid 253.

Thamen pupillen 4 kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag heeft
beeball team Pupillen 4 zijn laatste
wedstrijd van het seizoen gespeeld
tegen HCAW uit Bussum. Ook deze
wedstrijd hebben zij met overmacht

gewonnen (5-28). Ondanks het feit
dat ze geen officiële competitie speelden, is het een topprestatie dat Pupillen 4 alle wedstrijden van dit seizoen gewonnen hebben. Dit is voor-

al te danken aan de wekelijkse training en coaching van Mary en Patricia. Het team bestaat uit: Leon, Twan,
Joël, Zev, Stan, Cas, Marijn, Pascal,
Stefan, Vince, Jamie en Rimmer.

Topclubs in biljartcompetitie
scoren hoge uitslagen

Jeugdrijders UWTC door heel Nederland
Regio - Zaterdag 29 september waren de gebroeders Geleijn uit Rijsenhout naar Den Haag vertrokken
voor de ronde van Uithof. Bij categorie reed Tristan naar de 13e plek.
Owen reed in categorie 4 weer lekker van voren mee, een 6e plaats
het resultaat. Ook knap 6e was Leon
Buijs uit Aalsmeer bij de Grote prijs
‘de Vos’ in Zwanenburg.
Op 30 september reed Stijn Ruijter uit Uithoorn het klimcriterium van Bocholtz in het diepe Zuiden van Limburg. Hierbij moesten
de renners 7 keer over de gevreesde Bergweg van Bocholtz; een klim
van 250 meter lang en 9,2% stijging gemiddeld. Dat is bijna net zo
stijl als de Cauberg maar dan korter. Onder een stalende najaarszon
kon Stijn zich goed handhaven tussen de Limburgse renners. Die waren dit werk natuurlijk gewend. In
de laatste ronde reed Stijn aan de
voet van de klim op kop van het peloton, maar kwam hij net te kort om
zich vooraan te handhaven. Na een
snelle afdaling en lange eindsprint
finishte hij in het peloton als 9e van
de 19 gestarte renners en rensters.
Een mooi slot van het korte wegseizoen van Stijn, dit was pas zijn derde
wedstrijd in zijn prille wielercarrière.

NCK zaterdag 29 september
Het Nederlands Club Kampioenschap is een ploegentijdrit van 42.1
km waar de meeste wielerclubs uit
Nederland aan meedoen. Ook profrenners mogen worden opgesteld.
De wedstrijd is in het Lauwersmeer
gebied verreden. Frans van der
Does zou de start voor zijn rekening
nemen en Bas de Bruin, Luuk van
Vliet, Henk de Jong, Edwin de Graaff
en Henk van Laar zouden volgen. Bij
de start waren er nog enkele problemen, de jury vond dat Henk zijn
fiets niet mooi genoeg was en wilde hem niet laten starten. Gelukkig
had Dennis voldoende overredingskracht dat de fiets schitterend was,
hij sleutelde er voor de vorm nog
wat aan en voila, ook Henk stond
aan de start.
Onderweg was het al snel duidelijk dat er veel wind stond. Edwin
was behoorlijk verkouden en moest
al snel de mannen laten lopen. De
5 overgebleven mannen reden zoals een ploegentijdrit hoort te zijn.
Goed overnemend, strakke lijnen
hier en daar een slingertje te veel.
Precies zoals het zou moeten. Een
hele tijd reden we steeds dichter
naar de ploeg toe die voor ons gestart waren, meter voor meter kro-

pen we dichterbij. Alleen de finish
kwam ook meter voor meter dichterbij en we kwamen net tekort
om de ploeg in te halen. Na de finish was iedereen behoorlijk leeg
en kon geen boe of bah meer zeggen. Tevredenheid heerste dan ook.
Op plek 37 bleven we steken in een
tijd van 56:11.47 met een gemiddelde snelheid van 44.63 km/u (na 20
km een 47e tussentijd). De winst
was voor de Jonge Renner uit Oosterhout voor WV Noord-Holland en
WV Schijndel.

De Ronde Venen - In de 1e divisie was het een goede week voor de
koplopers. DIO, De Kuiper/van Wijk
en De Springbok 1 boekten ruime
overwinningen. De Paddestoel 2
was vrij. Het verschil met de overige
teams wordt met de week groter. In
de 2e divisie hebben De Merel/Heerenlux 1, Stieva Aalsmeer en ASM
Mijdrecht 2 duidelijk afstand genomen. Komende week is de topwedstrijd tussen De Merel/Heerenlux 1
en Stieva Aalsmeer.
1e Divisie:
Bob’s Bar verraste met een ruime 7-2 tegen De Merel/Heerenlux 3. Richard Schreurs was de grote man door in 16 beurten van Wim
Berkelaar te winnen. Richard scoorde driemaal een serie van 17 car. Richard van de Kolck en Erik Spiering
zorgden voor de overige punten van
Bob’s Bar. DIO knalt maar door, met
deze week als slachtoffer de Schans,
uitslag 9-0. Cor Bavinck in 18 beur-

ten, Herman Turkenburg in 20 beurten, Paul Schuurman in 21 beurten en Bert Dijkshoorn in 26 beurten was op het eind van de avond
de superscore op het wedstrijdformulier. De Springbok 1 was met 7-2
veel te sterk voor het driemansteam
van ASM Mijdrecht 4. Kees de Bruin
liet weer zien van een uitzonderlijke
klasse te zijn. In 12 beurten had hij
de kortste partij van de week, tevens
was de serie van 62 caramboles ook
de hoogste serie van de week. Laura
van der Graaf won een dubbelpartij van Hen Kandelaar, maar verloor
de andere partij tegen Peter Stam.
ASM Mijdrecht 3 verloor geflatteerd
met 2-7 van De Kuiper/van Wijk. Michael de Kuiper won na een sterke
wedstrijd van Roy van der Ham in 19
beurten. Martien Heijman won met
1 punt verschil van Ramon Alblas.
Kees de Zwart versloeg een hevig
tegenspartelende Roy van Lith. Toine Doeze kwam slechts 2 punten tekort tegen Roy Leemreize. De Me-

rel/Heerenlux 4 won nipt met 5-4
van De Vrijheid/Biljartmakers. Wim
Roest won na een spannende pot in
slechts 20 beurten van Bert Loogman. Wim van der Linden zorgde
met een ruime overwinning voor
het extra punt van De Merel/Heerenlux 4.
2e Divisie:
De Merel/Heerenlux 2 had met 9-0
geen enkele clementie met De Paddestoel 3. Alle partijen duurden veel
beurten. Evert Oudhof boekte in
de “kortste”partij een zege op Jelte Huizenga, de enige man in het
team van de Paddestoel 3. ASM
Mijdrecht 1 zag met 3-6 De Paddestoel 1 naar Mijdrecht vertrekken. Michel Bak, Hans Bak en Alan
Knightley wonnen na spannende
partijen van de mannen uit Nieuwer ter Aa. De Springbok 2 won
verdiend met 7-2 van Cens 1. Johan
Loman, Nico de Boer en Piet Slingerland zorgden voor de winst van
de Hoevenaren. Sander Pater redde
de eer voor Cens 1.
Cens 2 won op een niet goed verlicht biljart met 7-2 van De Kromme Mijdrecht. Jos Bader (zie foto)
had maar 22 beurten nodig om van
John Oldersma te winnen. Edwin
van der Schaft had ook 22 beurten
nodig tegen Martin Hoegee. Martin
kwam maar 3 punten tekort. Gert
Vis was in 23 beurten Lanette Engel de baas. Ab Augustin zorgden
voor de enige punten van De Kromme Mijdrecht. De Merel/Heerenlux 1 won het “topduel” tegen ASM
Mijdrecht 2 met 7-2. Bert Fokker,
Walter van Kouwen en Eric Aarsman
zorgden voor de Vinkeveense winst.
Rohan Janmaat was goed voor de
enige punten van ASM Mijdrecht 2.

Eerste veldritwedstrijd
van het seizoen
Met nog geen of weinig veld gevoel
in de banden waren er toch een
aantal mannen op zondag 30 september naar Dordrecht afgereisd
voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Een stralende dag bracht nog
niet de modder waar het veldrijden
om bekend staat. Ondanks dat de
UWTC rijders zich niet konden bemoeien om de prijzen, was de reis
naar Dordrecht niet voor niks. Alle
renners kregen bij het inleveren van
de rugnummers een premie!
32e Dennis Moolhuijsen (sportklasse), 55e Henk van Laar (masters),
39e Bart de Veer (nieuwelingen),
25e Bas de Bruin (elite)

Veel 40- ers bij BVK

de lijn door en zij vinden hun namen
onderaan de ranglijst terug.

De Kwakel - Opvallend veel scores
onder de 40% werden deze week
genoteerd in de diverse lijnen bij
Bridge Vereniging De Kwakel. Maar
liefst 9 keer was dit het geval, waarvan 4x in de B lijn, 3x in de C lijn en
2x in de A lijn.
Geen last van een lage score hadden in de A lijn Kitty en Huub van
Beem, want die lieten 66,25% optekenen, waardoor zij oprukten naar
de 2e plaats in de totaalstand achter de ongenaakbare (en deze week
afwezige) Rees en Gerard van der
Post. Gerda Bosboom en Rina van
Vliet deden eveneens goede zaken
met bijna 58%, waarmee zij de degradatiezone verlieten. Nel Bakker
en Hans Wagenvoort werden met
56,25% 3e, de plek die zij ook in

C lijn
In de C lijn ws de hoogste score
voor combipaar Janny Snabel-Jan
Heijlman, die met 59,72% de verrassend goed presterende Toos Boerlage en Annie Lauwers nipt voor
bleven. Hun 59,38% was dus goed
voor de 2e plaats en in de totaalstand voor de 1e promotieplaats.
Waar moet dat heen? Corrie Bartels en Ruud Doeswijk zetten hun
beste (en wat Ruud betreft ook natte) beentjes voor en zij eisten met
56,9% de 3e plaats op. Met nog 2
weken te gaan is er nog niet veel
zinnigs te zeggen over de promotieen degradatiekansen, enkele nu al
zekere uitzonderingen daar gelaten,
maar na volgende week zal en hoop
duidelijker zijn.

de totaalstand na 4 van de 6 speelavonden innemen.
Helemaal onderaan vinden we Piet
en Truus Langelaan.
B lijn
In de B lijn staat er geen maat op
Andre Verhoef en Nelly Vork, die ongetwijfeld direct doorstoten naar de
lijn waar zij thuis horen. Deze week
behaalden zij de allerhoogste score en wel 67,56%. Piet van der Poel
met partner Gerard de Kuijer lijken
er een gewoonte van te maken stuivertje te wisselen met Lenie Heemskerk en Agnes de Kuijer. Piet en Gerard werden deze keer 2e en Lenie en Agnes 3e met resp. 60,12%
en 59,52%. In deze lijn trokken Jose
Moller en Yvonne Koestal de dalen-

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAmmA
VANAF SEPTEmBER 2012
maandag
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-15.00 uur
13.30-15.30 uur
15.30-17.30 uur
15.00-16.30 uur
Dinsdag
09.00-10.00 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.00 uur
Woensdag
09.30-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-11.00 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
13.30-16.00 uur
Donderdag
09.15-10.15 uur
10.15-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
14.00-16.30 uur
Vrijdag
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur

Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en heren
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur (3e ma. v/d mnd)
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Kaarten maken
Zanginstuif (1e + 3e di. v/d mnd)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag
(behalve de 2e di. v/d mnd)
Vrije inloop
Biljarten voor dames en heren
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo in ’t Buurtnest (4e wo. v/d mnd)
MBvO Gymnastiek
MBvO Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
KBO soos en ANBO soos

Vrije inloop
Koersbal
Wandelen (3e vrijdag v/d mnd)
Sjoelen (2e vrijdag v/d mnd)
Kienen (3e vrijdag v/d mnd)
Klaverjassen (1e vr. v/d mnd maart,
v/a april 2e vr.)
Speciale activiteit: zie flyers

OPEN EETTAFEL
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u geen zin
om te koken? In samenwerking met Apetito hebben wij voor u
het MultiPlus project. Dit betekent dat u iedere dinsdag van 11.4513.00 uur terecht kunt voor een warme maaltijd in Wijksteunpunt
Bilderdijkhof. Wanneer u mee wilt eten kunt u zich van te voren
opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit kan tot en met de maandag ervoor. U bent absoluut niet verplicht om iedere week te
komen eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt. Hebt u belangstelling, neem dan contact met ons op, telefoon 0297-567209.
De kosten zijn 6,50 euro. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan volgt
de hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje. Als u hiervoor
in aanmerking komt, kunt u korting krijgen op deze maaltijden,
informeer hiernaar bij Ingrid Broekhuijzen.

BOEKEN EN PUZZELTAFEL
Bezoekers en buurtbewoners vragen regelmatig naar 2dehands
boeken en/of puzzels. Nieuw aanschaffen is vaak te duur en nadat een boek gelezen en/of een puzzel gemaakt is doet men er
meestal niets meer mee en verdwijnt in de kast. Vita is op zoek
naar goede/leuke leesbare boeken en legpuzzels die in goede
staat zijn, dus geen puzzels waarbij stukjes ontbreken. Er is veel
vraag naar streekromans en detectives, er is geen vraag naar
encyclopedieën. Vrijwilligers plaatsen deze dan op de boekenen puzzeltafel en verkopen deze weer voor een lage prijs. De opbrengst is voor aanschaf materialen wijksteunpunt Bilderdijkhof.

LEREN OmGAAN mET ECHTSCHEIDING
Woont u in Uithoorn of De Kwakel en heeft u te maken met echtscheiding, wij bieden een training voor kinderen én een training
voor ouders aan. Vita welzijn en advies biedt de kindertraining
‘Als je ouders scheiden’ aan voor de leeftijdsgroep van 9 t/m 12
jaar. In de training kunnen kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoeten en
ze krijgen een extra steuntje in de rug bij het omgaan met de
scheiding van hun ouders. Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten en begint donderdag 15 november om 16.00 uur in het
Gezondheidscentrum Waterlinie, Provinciale weg 30j in Uithoorn.
Voor ouders van kinderen in alle leeftijden wordt de training ‘Omgaan met kinderen bij echtscheiding’ aangeboden. Deze training omvat 8 bijeenkomsten en start donderdag 15 november
om 19.30 uur, in het Gezondheidscentrum Waterlinie, Provinciale
weg 30j in Uithoorn.
Kinderen scheiden ook!
Een op de zes kinderen krijgt te maken met een echtscheiding.
Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor de partners veel stress
met zich mee. Ook voor de kinderen levert het niet te onderschatten spanningen en emoties op. De periode voor de feitelijke scheiding is voor hen moeilijk en onzeker. Na de scheiding
moeten alle betrokkenen weer een nieuw evenwicht zien te vinden. Kinderen moeten vaak één van hun ouders (vaker) missen,
verhuizen of steeds van huis wisselen, soms wennen aan een
nieuwe partner van een ouder... Al deze ingrijpende veranderingen zorgen ervoor dat kinderen rondom een scheiding veel
mee- en doormaken. Uit onderzoeken blijkt dat goede begeleiding daarbij erg belangrijk is. Echtscheiding vergt veel en scheidende ouders kunnen soms een steuntje in de rug hierbij goed
gebruiken. De oudertraining start op donderdagavond 15 november om 19.30 uur en omvat 8 bijeenkomsten, voorafgegaan
door een kennismakingsgesprek. De training voor kinderen start
op donderdag 15 november om 16.00 uur en bestaat uit 8 bijeenkomsten en er is een voor- en nabespreking met de ouders. Voor
beide trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van resp.
30 en 35 euro. Als u interesse hebt, of zich wilt aanmelden, kunt
u contact opnemen met Jasmina Barisic of Kees Verhoeven, tel.
0297-562955 / 020-5430430 k.verhoeven@vitalwelzijnenadvies.
nl; j.barisic@vitawelzijnenadvies.nl. Voor meer informatie: www.
vitawelzijnenadvies.nl

KOERSBAL
Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de boules”. Bewegen is gezond en daarom wordt
er in het teken van meer bewegen voor ouderen steeds meer
koersbal gespeeld. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen
gelijke kansen heeft. Bij koersbal spelen doorgaans twee partijen
tegen elkaar, waaraan heren en dames mee kunnen doen. U
bent van harte welkom om te komen kijken en meedoen op dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur in ’t Buurtnest en op vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof, zo kunt u
zelf de inhoud van het koerbal ervaren.

mBVO GYmNASTIEK

GEHEUGENFITNESS

Plezierig bewegen in een gezellige groep. Leuke en gevarieerde
oefeningen voor iedereen. In een gezellige groep ontspannen
bewegen houdt uw lijf soepel. Daar voelt iedereen zich lekker bij!
Wat is mBvO gymnastiek?
De teruggang van het lichamelijke en geestelijke prestatievermogen bij het ouder worden berust slechts ten dele op verouderingsprocessen, maar is ook een gevolg van een daling van
het lichamelijk actief zijn. Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
gymnastiek staat voor bewegingsactiviteiten voor mensen vanaf
55 jaar. De activiteiten zijn aangepast aan uw wensen en fysieke
mogelijkheden. Het gaat om zinvolle en gevarieerde bewegingsactiviteiten, zoals gymnastiekoefeningen of spelvormen, waaraan veel plezier wordt beleefd. MBvO is, juist op latere leeftijd,
een uitstekende manier om gezondheidsklachten te voorkomen
en ook een manier om in contact te komen met leeftijdsgenoten.
MBvO maakt gebruik van speciaal opgeleide leerkrachten. Het
doel is om met de bewegingsvormen een zo lang mogelijk gezond, zelfstandig bestaan van de deelnemers te bewerkstelligen.
U kunt nog meedoen bij de volgende cursussen: Ponderosa,
‘t Buurtnest en Dorpshuis de Quakel. In Ponderosa: gymnastiek
op woensdag van 11.15-12.15 uur. Dorpshuis de Quakel: gymnastiek op woensdag van 10.00-11.00 uur. Buurtnest: gymnastiek in
Buurtnest op woensdag van 10.15-11.15 uur
MBvO Vitaal Bewegen
Bij Vita welzijn en advies op maandag van 14.00-15.00 uur in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422DT te Uithoorn.
Voor een tweede groep is momenteel een wachtlijst, bij voldoende deelnemers kunnen we van start. Kom meedoen! We werken
aan balans, algehele doorstroming, spierversterking en conditie.
Vitaal Bewegen helpt spanningen te verminderen en je lichaam
sterker te maken. De oefeningen kunnen aangepast worden
naar wat u kunt. De contacten zijn goed, gezellig en gezond.
Deze cursus is voor dames en heren.
Voor wie?
55-plus gymnastiek en vitaal bewegen is voor mensen vanaf
55 jaar. Omdat het tempo en de oefeningen door u zelf worden
bepaald, kan iedereen deelnemen.
Wat heeft u nodig?
Het enige wat u nodig heeft, is gemakkelijk zittende kleding
waarin u zich goed kunt bewegen.
Voordelen van MBvO
• het verbetert uw fitheid
• leuke en gevarieerde oefeningen
• sociale activiteit
• deskundige, gediplomeerde begeleiding
• u kunt ook met gezondheidsklachten deelnemen
Voor meer informatie/opgave kunt u bellen of mailen naar: Bernadette Verhaar, tel. 0297-567209, b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl.

De meeste ouderen vinden het belangrijk om te blijven bewegen zodat men zolang mogelijk lichamelijk een goede conditie
behoudt. Natuurlijk is het ook een goede zaak om uw geestelijk
vermogen op peil te houden. Om uw geheugen op peil te houden kunt u uw geheugen zelf trainen door te puzzelen, meedoen
aan quizzen en spelletjes op het gebied van geheugentraining.
Omdat het stimulerend en gezellig is dit met elkaar te doen willen wij u hiervoor de gelegenheid bieden op dinsdagmorgen van
10.30-11.30 uur.
Voor wie?
- Voor mensen (ouderen) die het belangrijk vinden dat het geheugen in conditie blijft.
- Voor mensen met een ‘normale’ vergeetachtigheid, dus zonder echte geheugenproblemen!
Veel ouderen zijn wat vergeetachtig en maken zich hier zorgen
over. De vergeetachtigheid over: hoe laat was die afspraak ook
al weer, waar heb ik mijn sleutels laten liggen of wat moest ik in
deze ruimte ook al weer halen, komt vaak voor. Bij ‘normale’ vergeetachtigheid kan men het geheugen trainen. U vergeet minder en krijgt daardoor meer zelfvertrouwen. Centraal staat een
gezellig uurtje. Het uitwisselen van ervaring is een regelmatig
terugkerend onderdeel. Tijdens het uur geheugenfitness worden
allerlei vragen gesteld of spellen gespeeld waarbij men actief
moet denken. Kosten: 1 euro per keer, graag gepast betalen.
Wilt u meedoen aan de geheugenfitness?
Geeft u zich dan op, zodat wij weten op hoeveel mensen wij
kunnen rekenen. Voor informatie kunt u bellen naar Monique
Sintenie, tel. 0297-567209. Maakt u zich veel zorgen over uw geheugen, dan raden wij u aan eerst een afspraak te maken op het
geheugenspreekuur. Bij twijfel onzer zijde tijdens de geheugenfitness over uw geheugen, dan vragen wij u alsnog een afspraak
te maken voor het geheugenspreekuur.

mAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie te drinken,
een spelletje te doen, een wandeling te maken of een museum
te bezoeken? Vita welzijn en advies is in Uithoorn een Maatjesproject gestart voor ouderen. Het Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) contact met
een maatje. Door verschillende omstandigheden, zoals ziekte,
beperktere mobiliteit of bijvoorbeeld het wegvallen van de partner, kan de behoefte ontstaan aan een uitbreiding van de sociale
contacten. Op basis van gedeelde interesses worden deelnemer
en maatje met elkaar in contact gebracht. Samen met uw maatje
kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen die beide
personen prettig vinden om te doen. Dit kan variëren van een
kopje koffie drinken, het doen van een spelletje, het bezoeken
van een museum, het maken van een wandeling tot het bijwonen van een activiteit van een wijksteunpunt bij u in de buurt.

SPORTIEF WANDELEN 55+
Wilt u iets aan uw conditie doen of vindt u wandelen gewoon een
fijne manier om sportief actief te zijn dan is deze cursus wellicht
iets voor u. Sportief wandelen is zeer geschikt voor senioren, voor
ongetrainde mensen, voor mensen die last hebben van overgewicht, reumatische klachten of andere beperkingen. U moet zich
voor deze cursus wel zelfstandig kunnen bewegen (geen rollator
of rolstoel). Met sportief wandelen kunt u op een verantwoorde
en ontspannen manier uw fitheid verbeteren en onderhouden.
De cursus wordt gegeven door Lydia de Rijk, gediplomeerd MBvO
docente. Na het wandelen is er gelegenheid in het wijksteunpunt
om met elkaar koffie te drinken (niet inclusief). Tijd: dinsdag van
9.00-10.00 uur. Plaats en start: vanaf wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Voor inlichtingen en aanmelding: 0297-567209.

GEHEUGENSPREEKUUR IN UITHOORN
Zorgen maken over vergeetachtigheid
Als oudere mensen iets vergeten, maken ze zich ongerust. Vaak
zeggen ze er niks over, want je weet maar nooit hoe de omgeving erop zal reageren. Soms praten ze met mensen die ze
vertrouwen. Dikwijls zeggen die dan zoiets als: “Ach, maak je
geen zorgen; iedereen vergeet wel eens wat.” Misschien is er
niets aan de hand, misschien wel. Het is verstandig dat te laten
uitzoeken. Soms gewoon ter geruststelling en soms is er ook nog
wat aan te doen.
Waar komen geheugenproblemen vandaan?
Zo nu en dan eens iets vergeten kan iedereen overkomen. Maar
bij sommige mensen is het ernstiger. Er kunnen heel wat oorzaken zijn. Mensen die moe of verdrietig zijn raken dikwijls hun
concentratie een beetje kwijt. Dat kan er toe leiden dat ze vergeetachtig worden. Bovendien zijn er medicijnen en ziekten die
het geheugen beïnvloeden. En soms wijzen geheugenstoornissen op een begin van dementie. Dit zijn voorbeelden. Er zijn ook
andere mogelijkheden. Daarom en omdat het moeilijk is bij uzelf
te ontdekken waarom u zo vaak dingen vergeet, is het verstandig
naar het Geheugenspreekuur te komen.
Waarom het Geheugenspreekuur bezoeken?
Het kan geruststellend zijn te weten waar problemen met het
geheugen vandaan komen. En in veel gevallen is het mogelijk er
wat aan te doen. Soms moeten mensen daar zelf voor zorgen:
zich minder druk maken of wat meer uitrusten. Het kan ook zo
zijn dat hulp noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij ziekte of als men
erg gedeprimeerd is. Helaas is het nog niet mogelijk dementie te
genezen. Maar aan de gevolgen valt vaak nog heel wat te doen,
vooral als men er vroeg bij is. Ook daarom is het van belang naar
het geheugenspreekuur te komen. Op het geheugenspreekuur
in Uithoorn kunnen ouderen terecht met al hun vragen en klachten over hun geheugen. Een speciaal getrainde verpleegkundige
van GGZ inGeest zal kosteloos advies of tips geven om met de
problemen om te gaan. En mocht er wel iets ernstigs aan de
hand zijn, dan weet zij ook waar verdere hulp te vinden is.
Geheugenspreekuur
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3de maandag
van de maand van 14.30-16.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op 15 oktober en 19
november. Maakt u hiervoor wel een afspraak, uiterlijk een week
voor de datum, tel. 0297-567209. Het Geheugenspreekuur is
een gezamenlijk initiatief van: GGZ inGeest, locatie Amstelmere,
Vita welzijn en advies en MeerWaarde.

GEHEUGENFITNESS IN DE KWAKEL
Vita wil onderzoeken of er in ‘Dorpshuis de Quakel’ ook interesse
zou zijn om een geheugenfitness te beginnen/op te zetten volgens bovenstaand concept. Graag uw mening/ideeën als u dit
ook zou willen. U kunt zich aanmelden als deelnemer en als vrijwilliger om deze activiteit te gaan begeleiden. Deze activiteit zou
kunnen plaatsvinden op woensdagmorgen van 11.15-12.15 uur.
Heeft u interesse? dan kunt u contact opnemen met Bernadette
Verhaar, tel. 0297-567209 of e-mail b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl.

VOLKSDANSEN VOOR 55+
In deze activiteit worden dansen uit diverse landen gevarieerd in
tempo en opstelling geleerd en beoefend. Volksdansen gebeurt
op verschillende manieren: in een kring, op rijen of met paren.
Gezelligheid staat voorop, de dansen worden stukje voor stukje
aangeleerd. Dansen is plezier voor iedereen. Voor deze activiteit is het niet nodig een partner mee te nemen. De oefeningen
kunnen worden aangepast aan de mogelijkheden van iedere
deelnemer. Plaats, dag en tijd: Bilderdijkhof op woensdag van
13.30-15.00 uur. Voor inlichtingen en aanmelding: 0297-567209.

VERHUUR/GEBRUIK BILDERDIJKHOF
Op enkele dagen/dagdelen, zoals in het weekend , dinsdag,
vrijdagmiddag, in de vakantiemaanden juli en augustus of op
enkele avonden door de week kunt u bij wijksteunpunt Bilderdijkhof terecht voor het gebruik van een ruimte. Dit kan een vaste
activiteit zijn en/of eenmalig. Bent u op zoek naar ruimte voor
uw activiteit/bijeenkomst enz. informeer naar onze en uw mogelijkheden. Wijksteunpunt Bilderdijkhof bevindt zich in de buurt
van woningen. Helaas kunnen hierdoor geen activiteiten plaatsvinden in de zin van grote feesten en/of partijen met muzikale
omlijsting. Voor informatie kunt u terecht bij Bernadette Verhaar
tel. 0297-567209.

ONTmOETINGSGROEP VOOR VERGEETACHTIGEN HUN mANTELZORGERS EN
DE ONTmOETINGSGROEP PLUS
Bij de Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en hun mantelzorgers kunnen mensen met lichte tot matige vergeetachtigheid drie dagen in de week (maandag, woensdag en vrijdag)
gebruik maken van een dagsociëteit waar zij, in groepsverband,
deelnemen aan allerlei activiteiten die het geheugen prikkelen
en stimuleren, zoals samen de krant lezen, bewegen en andere
creatieve bezigheden. Het programma wordt uitgevoerd door
een programmacoördinator, een activiteitenbegeleider en vrijwilligers. De ontmoetingsgroep is een initiatief van Vita welzijn
en advies en is bestemd voor vergeetachtigen en hun mantelzorgers (partners, familieleden, buren, ook wel mantelzorgers
genoemd). Mantelzorgers nemen vaak een groot deel van de
zorg voor de vergeetachtige persoon op zich. Dit kost veel tijd
en energie. Het project ondersteunt familieleden om de zorg
thuis langer vol te houden. De Plusgroep is ontstaan door een
samenwerking tussen Thuiszorgnet en Vita welzijn en advies.
De Ontmoetingsgroep Plus is een dagactiviteit in groepsverband
maar met een intensieve begeleiding in samenhang met enige
persoonlijke verzorging tijdens het dagprogramma. Voor ondersteuning in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
is een gediplomeerde verzorgende aanwezig. De PLUS-groep
onderscheidt zich van de reguliere ontmoetingsgroep door een
minder intensief programma van de dagsociëteit, en wel met
name op het gebied van bewegen zoals wandelen. De groepsgrootte is kleiner. Voor informatie over de ontmoetingsgroep kunt
u contact opnemen met de coördinator, Caroline Vrijbergen of
activiteitenbegeleidster Monica van der Laan – Krayvanger. Zij
zijn te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag op telefoonnummer 0297-533540. Bij de bijeenkomsten van het Alzheimer
Café in het Hoge Heem is ook altijd één van ons aanwezig.

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking met dokter
R. Sadiek rijbewijskeuringen aan, aan alle 70-plussers en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. De keuringen in Uithoorn
vinden plaats op de tweede maandagochtend van de maand.
Voor afspraken kunt u bellen naar 06-10444535 van maandag
t/m vrijdag, van 20.00-22.00 uur en maandag, woensdag en zaterdag van 09.00-17.00 uur. Of via info@rijbewijskeuringsarts.nl

SPELmIDDAG/CREATIEF
Spelmiddag op dinsdag van 13.30-16.00 uur in WSP Bilderdijkhof. U kunt gezellig iedere dinsdagmiddag (behalve de 2de dinsdagmiddag in de maand) komen kaarten,
sjoelen, een spelletje triominos, scrabble, of rummikub
spelen. Natuurlijk kunt u ook iets creatiefs doen, zoals
een kaart maken, breien en/of haken. Hiervoor neemt u
dan uw eigen materiaal mee er is een vrijwilliger aanwezig om u te helpen. Koms eens langs en neem gerust uw
buur, vriend of vriendin mee. Voor deze middag betaalt
u 1 euro per keer.

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op dinsdag na
telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur.
Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Voor vragen en afspraken te bereiken tussen
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

WAAR VINDT U DE LOCATIES
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn
Wijksteunpunt ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59,
ingang achterzijde (pleinkant).
Wijksteunpunt Ponderosa
Plesmanlaan 27, 1421 XM te Uithoorn
Dorpshuis “De Quakel”
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel

mINI-OPROEPJES
Mini-oproepjes zijn bedoeld om mensen met elkaar in contact te
laten komen voor verschillende doeleinden. U kunt mini-oproepjes plaatsen als u bijvoorbeeld iemand zoekt om activiteiten mee
te ondernemen zoals samen boodschappen doen, winkelen,
wandelen, koffie/thee drinken, samen naar theater gaan etc.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Rijbewijskeuring
Informatie: R. Sadiek tel. 06-10444535
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TEL. 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel. 020-5430430
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Zaterdag 22 september organiseerde buurtbeheer Uithoorn al
weer voor de vijfde keer Buurtendag. Dit jaar had Buurtendag
een andere opzet dan de andere jaren. Er was nu niet op één plek
een evenement, maar op zes verschillende plaatsen in Uithoorn
en De Kwakel. Dit idee blijkt een schot in de roos te zijn.
De dag begon met activiteiten in De Kwakel en in Thamerdal. In De
Kwakel was een echt Buurtontbijt opgezet waar goed gebruik van
werd gemaakt. Veel Kwakelaars kwamen af op het lekkere ontbijt
dat klaarstond op twee lange tafels onder partytenten. Die tenten
waren wel even nodig, want de dag begon met een kleine regenbui.
Maar dat mocht de pret niet drukken en er werd gezellig gegeten en
gepraat. Ook in Thamerdal was het gezellig. Er was voor ieder wat
wils. Zo was er een heuse Wipe-Out baan voor stoere kinderen, een
viswedstrijd en een stoepkrijtwedstrijd. Daarnaast verzorgde een
Big Band muziek. In de middag was er op drie plaatsen in Uithoorn
wat te doen. Op het Amstelplein verzorgde Buurtbeheer Meerwijk
een spectaculaire Buurtendag met heel veel acts en optredens.
AH Jos van den Berg heeft geparticipeerd in de activiteiten
van buurtcentrum Meerwijk. De supermarkt verzorgde o.a.
de ballonnen en de ballonnenslinger, de grabbelton voor de
kinderen en deed een bijdrage voor het cup cakes versieren
en de drie prijzen voor de winnaars van de fotowedstrijd: - 1e
(koffiemachine), 2e (gevulde boodschappentas) en 3e prijs
(gevulde boodschappentas)
Tovenaar
Sprookjesgoochelaar Carlijn was druk aan het toveren met en voor
kinderen. Maar je kon ook zelf heel veel doen. Zo waren er workshops
voor het maken van een schelpenhanger, het beschilderen van een
vogelhuisje en het maken van een herfstboeket. In Zijdelwaard
zorgde het Shantykoor voor gezelligheid en konden de bewoners
onder het genot van een kopje koffie mét wat lekkers praten over
hun buurt. Buurbeheer Legmeer organiseerde hun Buurtendag
rondom de vernieuwde speelplek bij Muur. De speelplek werd
meteen feestelijk geopend. Kinderen waren ook volop aan het
spelen bij de speelplek, het springkussen en dronken limonade uit
een echte limonadefontein.
De Buurtendag werd afgesloten in het Centrum van Uithoorn. Er was
een Buurtdiner georganiseerd met lekkere pasta’s, salades en andere
heerlijke, thuisgemaakte gerechten. Na het eten kon men blijven
en genieten van een fantastische openluchtluchtvoorstelling, Film
aan de Amstel. Op een groot scherm in de Dorpsstraat is de vrolijke
Nederlandse film ‘Alles is Liefde’ gedraaid. De foto’s op deze pagina
geven een klein beeld van de vele activiteiten.
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Opening Kinderboekenweek op de Regenboog
Uithoorn - Afgelopen maandag 1 oktober, na het openingswoord van Juf Petra,
werd op de Regenboog de
Kinderboekenweek met het
thema ‘Hallo Wereld’ geopend
met een vrolijke muziek-en
vlaggenparade. Alle 16 groepen stonden keurig opgesteld
op het schoolplein. Groep voor
groep presenteerde het boek
dat de komende twee weken
centraal staat. Er wordt gewerkt aan het door hun zelf
gekozen land en cultuur. De
muziekparade werd ingezet
met muziek behorende bij het
uitgekozen land. Als eerste
kwamen de kleutergroepen
voorbij. Zij werken de komende weken met de VVE taal-en
rekenmethode Ko met het thema: Piraten. Deze piraten maken natuurlijk een wereldreis
en komen zeker bij Taka Tuka
land waar ze Pippi en haar vader tegenkomen. Zo zoeken ze
de schat bij Schateiland en in
Marokko gaan ze op bezoek
bij hun tante en familie. Ook
Italië ligt op de route en de pizza’s zullen daar best smaken.
De groepen 3 bekijken op hun
reis India en de Noordpool . De
groepen 4 gaan eens kijken bij
de mensen in Brazilië en ook
Nederland heeft veel culturen.
De groepen 5 verdiepen zich
in De flat van Fatima waar veel
culturen samenwonen; en Chi-

na, een lange reis, maar is ook
interessant. Bij de groepen 6 is
de reis geboekt naar Egypte en
Indonesië.
De groepen 7 bekijken Italië
en Marokko, terwijl de groepen 8 Zuid- Afrika ontdekken en China’s leefstijl bekijken. De komende twee weken gaan ze hiermee aan de

slag om op donderdagavond
11 oktober een prachtige afsluiting te organiseren. Met
z’n allen zongen ze dan ook tot
slot: ‘We are the World…’ En
nu maar heel veel boeken lezen en voorlezen thuis en op
school; het is immers Kinderboekenweek van 1 t/m 13 oktober.

Muziekvereniging KnA op
weg naar concert
Regio - Deze week het eerste deel
uit een reeks van artikelen over de
voorbereidingen van de verschillende onderdelen van Muziekvereniging KnA Uithoorn voor een concert
waarin klassieke en moderne muziek elkaar ontmoeten. Deze week
kijken we naar de manier waarop
het Harmonie orkest van KnA zich
voorbereidt op het concert op 3 november waaraan vele mensen uit
Uithoorn en omstreken veel plezier
zullen beleven.
Concert verhuist van
sporthal naar theater
Het concert werd de afgelopen jaren steeds in Sporthal de Scheg
georganiseerd. Dit vergde enorme
voorbereidingen om de sporthal om
te toveren tot een theaterzaal: afdekken van de vloer, ophangen van
verlichting, neerzetten van stoelen,
doeken als achtergrond om niet te-

gen een stenen muur aan te kijken
kostten de leden van KnA urenlange voorbereidingen. Uithoorn heeft
helaas geen theater waar een orkest
een concert kan geven.
Om die reden wordt dit jaar voor het
eerst uitgeweken naar het Crown
Theater in Aalsmeer, gevestigd in de
oude studio van Joop van den Ende in Aalsmeer. In het theater is alles al aanwezig en in plaats van op
harde houten stoelen of kille sporthalbankjes kunnen de bezoekers nu
plaatsnemen in een prachtige theaterzaal met comfortabele stoelen
waaruit elke bezoeker goed zicht
heeft op het orkest.
Harmonieorkest
Een harmonieorkest is een orkest
dat bestaat uit blaasinstrumenten
en slagwerkinstrumenten. In tegenstelling tot de fanfare bestaat een
harmonie niet uitsluitend uit koper-

blazers, slagwerkers en saxofoons
maar doen ook houtblazers als klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot mee.
Door deze bezetting is de harmonie
in staat een groter scala aan muziekwerken ten gehore te brengen.
Het harmonieorkest van KnA bestaat uit ruim 40 muzikanten en
speelt kwalitatief op 1e divisie niveau in de landelijke concoursen.
Iedere dinsdagavond wordt gerepeteerd onder leiding van dirigent
Ruud Pletting aan muziekwerken
variërend van klassieke werken en
traditionele marsen tot modernere composities met invloeden uit de
jazz en blues muziek en ook moderne pop- en rockmuziek wordt in deze bezetting ten gehore gebracht.
Doorgaans wordt een muziekstuk
vele weken tot maanden gerepeteerd voordat dit voor publiek ten
gehore gebracht kan worden. Het
concert op zaterdag 3 november in
Aalsmeer heeft daarom al sinds begin dit jaar invloed op de repetities
van het harmonieorkest.
Uitdaging voor muzikanten
en dirigent
Het thema van het concert in
Aalsmeer is ‘A Music Night Out:
Classic meets Rock’. Dit betekent
dat gedurende het concert zowel
klassieke stukken als ook moderne pop- en rockwerken ten gehore
gebracht gaan worden. Leuk en gevarieerd voor het publiek, maar een
hele uitdaging voor de muzikanten
en de dirigent. Een klassiek klinkend werk, zoals bijvoorbeeld ‘The
White Tower’ van Otto M. Schwarz
is bombastisch en complex en vergt
het uiterste van de muzikanten. Het

muziekstuk staat al enkele maanden op de lessenaar. De wisselende maatsoorten en dynamiek in een
dergelijk stuk vergen vele uren oefening om de overgangen natuurlijk
en vloeiend te kunnen spelen en te
laten klinken.
Phil Collins en Queen
De medley van Phil Collins die ten
gehore gebracht gaat worden klinkt
bekend en daardoor bijna eenvoudig, maar de rasmuzikant Phil
Collins vraagt uiterste concentratie van blazers om de muziek die
we allemaal kunnen meezingen ook
swingend en lekker te laten klinken.
Een stuk waarin popmuziek en klassieke invloeden van operamuziek
duidelijk hoorbaar zijn is de Bohemian Rhapsody van Queen. Dit stuk,
dat al jaren in de top 3 van de top
2000 aller tijden staat, is zo bekend

dat het nooit zo uitgevoerd kan worden als bekend van Queen zelf. Het
harmonieorkest wordt voor dit stuk
ondersteund door gitaar en piano,
die zo kenmerkend aanwezig zijn in
dit prachtige werk.
De combinatie van deze werken
maakt het repeteren voor de muzikanten een uitdaging, maar de beloning zal er niet minder onder zijn
als straks op zaterdag 3 november
het publiek wordt getrakteerd op
een complete muzikale avond uit.
Korting voor zorginstellingen
en vrijwilligers
Het orkest wil uiteraard zo veel mogelijk mensen bereiken op de dag
van het concert. In het verleden is
gebleken dat veel mensen de afwisseling in de muziekkeuze van het
Harmonieorkest waarderen. In overleg met een aantal sponsoren heeft

KnA kunnen regelen dat dit jaar een
matineevoorstelling wordt georganiseerd speciaal voor vrijwilligers,
zorgverleners en zorgbehoevende
mensen. De sponsors van KnA hebben geld bij elkaar gebracht waardoor 50% korting kan worden gegeven op de kaarten voor het concert.
Vrijwilligers van Rode Kruis, Zonnebloemactie en zorginstellingen zijn
al kaarten aan het bestellen voor dit
unieke concert speciaal voor deze
doelgroep.
Volgende week: Rock op Trompet
Maar Muziekvereniging KnA bestaat niet alleen uit een harmonieorkest. Volgende week komt een ander onderdeel van KnA aan de orde
in de voorbereidingen voor het concert. Wilt u ook het concert bezoeken op zaterdag 3 november aanstaande? U kunt kaarten bestellen
via www.amusicnightout.nl
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AKU huldigt haar kampioenen
tijdens de clubkampioenschappen
hadden geleverd in het zonnetje te
zetten. De atletiekclub had speciaal
daarvoor wethouder Jeroen Verheyen van sport uitgenodigd om de atleten toe te spreken en te feliciteren.
De prestatie die er voor AKU dit jaar
was uitgesprongen was natuurlijk
de deelname van atlete Eva Lubbers
aan de Olympische Spelen in Londen en de 6e plaats die zij en de andere leden van het estafetteteam 4
x 100 meter behaalden tijdens de finale. De wethouder sprak zijn bewondering uit voor deze prestatie
en overhandigde haar namens AKU
een blijvende herinnering. Aan de
prestatie die Eva had geleverd verbond hij direct de trainer die haar
al 10 jaar bij AKU begeleidt en een
grote bijdrage heeft geleverd aan
haar succes, Tim Verlaan. Ook hij
ontvang van de club een blijvende
herinnering. In een adem noemde
de wethouder een tweede sprinttalent van AKU, Linda van Rossum, die
hard op weg is om in voetsporen van
Eva te treden en aan te sluiten bij het
Nederlandse estafetteteam.

Uithoorn - Zondag 30 september organiseerde AKU de jaarlijkse clubkampioenschappen voor alle
leden op de atletiekbaan van sportpark de Randhoorn. Bijna 100 atleten schreven zich in voor deze wedstrijden en onder een heerlijk zonnetje werkte iedereen de drie onderdelen van de meerkamp af. Dat waren een sprint, ver/ of hoogspringen
en balwerpen of speerwerpen. Na
de driekamp halverwege de middag
liepen alle, vooral jeugdige, atleten
nog een lange afstand over 600 of
1000 meter. Bijna alle atleten werden

Succes in de competitie
AKU doet met veel teams elk jaar
mee aan de competitie van de atletiekunie en ook daarin waren een
aantal teams heel succesvol. De
jongste lichting van AKU, de 6-7
jarigen pupillen, hadden zich geplaatst voor de finale van de regio en
de meisjesgroep behaalde daar een
3e plaats en de jongensgroep werd
5e.Een uitzonderlijke prestatie werd
vorige week geleverd door het senioren vrouwen team dat bestond uit
10 vrouwen die ieder op 2 onderdelen uitkwamen en op sommige onderdelen met een dubbele bezetting deelnamen. De onderdelen waren 100, 200, 400, 800 en 3000 meter, ver- en hoogspringen, polstookhoog, kogelstoten en speerwerpen.
Zij werden kampioen en promoveerden daarmee naar landelijke 2e divisie, een unicum in de historie van
de club. Het team bestond uit Kim
Hittinger, Jip Mukanay, Linda en Helen van Rossum, Jolanda ten Brinke,
Lotte Krause, Eva en Lotte Lubbers,
Githa de Wildt, Simone de Jong en
Suzanne Driessen.
Deze mooie sportdag werd afgesloten met een ludieke maar wel sportieve familieestafette en met het uitreiken van de medailles aan alle
winnaars van de verschillende leeftijdscategorieën.

hartstochtelijk toegejuicht door ouders, oma´s en opa´s en andere bekenden. Halverwege het programma was er een halfuur loop georganiseerd voor de langeafstandslopers
van de club, hier werd aan deelgenomen door een paar junioren maar
vooral door een aantal senioren van
de lopersgroep van AKU.
Huldiging
Voor AKU waren deze clubkampioenschappen een mooie gelegenheid om atleten die in de afgelopen periode bijzondere prestaties

Floor en Tonny even
hoogste op bridgeladder
Uithoorn - Met 68,85% troefden
Floor Jansen & Tonny de Jonge deze keer de toppers af. Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister en Gerda
Schavemaker & Jaap Kenter moesten genoegen nemen met een tweede en derde klassering met respectievelijk 65,94 en 63,96%. Natuurlijk
steen goed, klasse verloochent zich
niet, maar toch! Ook Marijke & Ger
van Praag hadden hun avond met
een score van 60,83%, maar de relevatie was eigenlijk het paar Map
Kleingeld & Mieke Peeters dat met
hun vijfde plek en 60,42% een spontaan applaus kreeg. André van Herel & Cora de Vroom verbleekten een beetje in dit geweld, maar
met 60% als zesde kun je natuurlijk ook met opgeheven hoofd aan
de bar plaatsnemen. Vanaf plaats
zeven volgden de vijftig procenten
en daarvan waren Gerda Bosboom
& Anneke van der Zeeuw de hoogste met 57,29%. Jan Egbers & Ben

Remmers werden ondanks wat onderlinge misverstanden toch nog
achtste met 57,08% en Rob Bakker
& Anja de Kruijf brachten de net genoten bridgelessen gelijk in praktijk
met een uitstekende 56,46% als negende. Wim Slijkoord & Francis Terra sloten de top tien af met een score van 55% precies.
Een felicitatie deze keer voor Atie
de Jong die al jaren gezellig spelend met Evert Wevers vijfhonderd
meesterpunten bijeensprokkelde en
daarmee haar welverdiende speldje kreeg. Nog eenmaal ladderen
en dan kan de reguliere competitie
weer van start gaan.
Uw belangstelling geprikkeld, kom
dan eens langs bij Bridgevereniging
De Legmeer. Elke woensdagavond
in de barzaal van sporthal De Scheg
vanaf 19.45 uur.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297 567458.

Tino Winter derde eindklassement
Nederlands kampioenschap
Regio - Dit seizoen deed Tino Winter mee aan het Nederlands kampioenschap motorcross in de klasse
mx3. De compentitie bestaat uit 11
wedstrijden die door heel het land
worden verreden van Friesland tot
onderin brabant. Na de eerste wedstrijden bleek dat Tino goed mee
kon draaien voorin en behaalde diverse dagprijzen. In het klassement
schommelde Tino tussen de eerste
6 en was er al hoop om bij de eerste
3 te eindigen. De laatste wedstrijd
voor de vakantie was in Markelo en
ging voor Tino perfect hij reed de
eerste manche naar een mooie 3de
plaats en ging met een goed gevoel
naar de start van de 2de manche.
Hij had een redelijke start en werkte
zich verder naar voren en eindigde
op een 4de plek, totaal 3derde die
dag. Tino stond nu 3de in het kampioenschap. En kon in de vakantie
zijn knie laten opereren. Na de ope-

ratie had hij nog 4 weken om weer
op kracht te komen voor de laatste 2
wedstrijden en zijn plek proberen te
behouden. De laatste 2 wedstrijden
waren in Emmen en in Holten. In
emmen behaalde hij een 6de plaats
en een 4de plaats.Tino had nu 31
punten voorsprong op de nummer 4
en hoefde de laatste wedstrijd allen
maar te finishen
De eerste manche behaalde tino
een 5de plaats en in de 2de manche een 6de plaats. Wat hem in het
eindklassement om het Nederlands
kampioenschap een 3de plek opleverde. Aldus een geslaagd jaar voor
de motorcrosser uit De Kwakel. Tino
wil hierbij ook zijn sponsors en fans
bedanken voor de steun in dit seizoen: Spelt bv, Emiel Kuilboer, van
der Veldt, Kwekerij Amstelkant, E&B
bellettering, De Witt vof, Autobedrijf
Klinkhamer, Betolux, Roke motors,
t’Trefpunt.

KDO handbal langs Zaanstreek
De Kwakel - In een zeer spannende wedstrijd op het KDO sportpark
speelde de handbaldames zich afgelopen zondag in de laatste minuten langs de sterke ploeg uit Zaandam. De eerste 10 minuten startte KDO defensief, om te kijken wat
de tegenstander in zijn mars had.
Daarna volgde snelle aanvallen,
waar Zaanstreek veel moeite mee
had. Er werd dan ook geregeld gescoord uit breaks, en minder uit de

opbouw. KDO probeerde het wel. In
de rust stond het 9-9.
De wedstrijd bleef tot de laatste minuten spannend. Vijf minuten voor
tijd scoorde KDO de 16-14 en dacht
de wedstrijd op haar hand te hebben. Maar Zaanstreek gaf zich nog
niet gewonnen en scoorde in de
eerst volgende aanval de aansluiter.
KDO bewaarde haar rust en wist de
wedstrijd uit te spelen met één doelpunt voorsprong (16-15).

Qui Vive dames 1 verliest
onnodig uitwedstrijd
Uithoorn - Afgelopen zondag 30
september speelde het eerste dameselftal van Qui Vive haar tweede uitwedstrijd tegen de Strawberries in Driehuis. Een goede ploeg
waar Qui Vive dames 1 vorig jaar
in een oefenwedstrijd van had verloren. Helaas was Lisa Schmidt tijdens een van de trainingen geblesseerd geraakt en kon deze zondag
daardoor niet meespelen. De eerste
helft waren beide teams aan elkaar
gewaagd. Beide teams begonnen
scherp. De dames van Qui Vive kregen nog een strafcorner, maar benutte deze niet. De eerste helft werd
bij een 0-0 gelijk spel afgefloten.
De tweede helft kwam de Strawberries extra scherp de kleedkamers
uit en maakte de ruimte groot. De
Qui Vive dames waren iets minder
scherp en konden hier onvoldoen-

de op inspelen. Een onterecht toegewezen strafcorner wist de Strawberries met een doelpunt wisten te
bezegelen.
Dit doelpunt gaf Strawberries vleugels en zij wist in de eerste minuten
van de tweede helft meerdere malen door de verdediging van Qui Vive heen te komen. Dit resulteerde in
een velddoelpunt voor de Strawberries. Daarna gingen de twee teams
weer gelijk op. Qui Vive dames 1
kreeg nog een strafcorner, maar
liet ook deze onbenut . Ondanks de
aanmoediging van een groot aantal
supporters die voor de Qui Vive dames speciaal vanuit Uithoorn naar
Driehuis waren gereden, eindigde
de wedstrijd met een 2-0 verlies.
Volgende week speelt Qui Vive dames 1 om 12.45 thuis tegen dames
1 van Haarlem.

Scholierenveldlooptraining
een groot succes
Uithoorn - Op woensdag 26 september stonden er 24 kinderen klaar
op de velden van de AKU. De sportkleding was aan en de schoenen
zaten goed gestrikt, want ze kregen een scholierenveldlooptraining
van Theo Noij (trainer AKU). En alle
kinderen kwamen er met één doel;
zichzelf voorbereiden op de Scholierenveldloop.
Alle kinderen van de basisscholen konden zich inschrijven voor de
training, want woensdag 3 oktober
vindt de 30e editie van de Scholierenveldloop plaats. Elk jaar organiseert de AKU voor de jeugd in Uithoorn deze veldloop. Alle scholen
maken kans op de welbegeerde
prijs. En de kinderen die aanwezig

waren afgelopen woensdag, maken
meer kans op goede tijden!
Na een goede warming-up, kregen de kinderen allerlei oefeningen, waardoor hun techniek verbeterd werd. Hoe zet je eigenlijk je
voet neer met rennen? Moet je meteen als een speer gaan sprinten of
is het verstandig om rustiger te beginnen? De kinderen kregen nuttige
tips om de Scholierenveldloop goed
door te komen.
De combinatiefunctionarissen sport
Uithoorn bedanken alle kinderen
die meededen aan de training. Het
was goed om te zien dat er genoten werd. Dit mede dankzij AKU Uithoorn. Succes allemaal op woensdag 3 oktober!

Legmeervogels (zaal) 1
behoudt ongeslagen status
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 28
september speelde Legmeervogels een uitwedstrijd in Utrecht tegen het met nul punten onderaan
staande JCK/Aiso 2. Legmeervogels stond voor deze wedstrijd op
een zesde plaats met 1 winstpartij
en 2 gelijke spelen. Een overwinning
mocht dan ook verwacht worden,
maar met zaalvoetbal weet je het
nooit. Zeker in de Hoofdklasse moet
je continu scherp zijn, want fouten
worden meedogenloos afgestraft.
Dat werd ook al snel duidelijk in deze wedstrijd. Het begin van de 1e
helft was voor Legmeervogels. De
tegenstander gaf gelijk veel ruimte
weg, waardoor Legmeervogels snel
kwam tot het creëren van kansen.
Bij een duidelijke uitbal voor de tegenstander, de scheidsrechter zag
het niet, maakte Mels Bos slim gebruik van de niet oplettende en hevig protesterende tegenstander, en
maakte er via een knappe solo 0-1
van in de 2e min.
Voorsprong
Eindelijk eens een vroege voorsprong, want in de eerdere wedstrijden keek men al snel tegen
een achterstand aan, en loop je gelijk achter de feiten aan. Nu zou je
denken dat dit Legmeervogels vertrouwen gaf en op zoek kon gaan
naar meer doelpunten. Niets bleek
minder waar, want Legmeervogels
speelde vanaf dat moment erg slap
en slordig. Passes kwamen niet aan
en individuele acties waren niet
overtuigend genoeg. Met name de
altijd goed en constant spelende
Mark Rutgers en Ibrahim El Ahmadi
hadden hun avond niet.
De stand werd dan ook al snel weer
gelijk getrokken wegens slap optreden in de verdediging, 1-1 in de 5e
min. Legmeervogels werd niet wakker geschud door deze snelle gelijkmaker, en bleef matig en erg zwak
presteren. De tegenstander maakte daar gretig gebruik van en kwam
zelfs op een 2-1 voorsprong in de
8e min. Werd men nu dan eindelijk
wakker?
Achterstand
Legmeervogels begon met deze
achterstand weer wat meer uit haar
schulp te kruipen en begon weer
wat druk te zetten op de tegenstander. De bal ging geduldig rond om
op deze manier een gat te slaan in
de verdediging van de tegenstander. Dat lukte aardig. Tim Mollers
kwam in het midden in balbezit, behield goed het overzicht, en legde
de bal breed op de op rechts opkomende Patrick Woerdeman. Op zijn
beurt nam hij de bal in één keer op
zijn slof en maakte er met een droge
knal 2-2 van in de 10e min.
Daarna behield Legmeervogels het
initiatief, ondanks dat het allemaal
erg zwak was en de echte overtuiging ontbrak. Bij een aanval in de
17e min bracht Patrick Woerdeman
de bal vanaf rechts in één keer voor,
en knalde Mels Bos de 2-3 tegen de
touwen. Daarna bleef het een matige vertoning, maar wist Legmeervogels toch de controle te houden.
Met een iets te harde snelle uitgooi
van Patrick Brouwer richting de weg
sprintende Mels Bos, liet de keeper van de tegenstander de bal los,
en wist Mels Bos hiervan te profiteren. Met alweer zijn 3e goal van
de avond bracht hij Legmeervogels
in de 23e min op een comfortabele
2-4 voorsprong, wat tevens ook de
ruststand was.
Rust
In de rust werd getracht de boel
weer op scherp te zetten, want het
was toch allemaal net even te zwak.
Vanaf minuut 1 in de 2e helft bleef
Legmeervogels de wedstrijd contro-

leren, zonder tot echt veel kansen te
komen. Er was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Tot aan de 14e min,
waarbij er wederom door erg zwak
optreden in de defensie, Tim Mollers bleef staan en liet zijn man lopen, kwam JCK/Aiso uit het niets
terug in de wedstrijd. Zij profiteerden optimaal en maakten er 3-4 van
in de 14e min.
Tot overmaat van ramp bleef het
daar niet bij. Legmeervogels liet zich
veel te ver terugzakken, waardoor
de tegenstander de kans werd geboden gevaarlijk te worden en terug
te komen in de wedstrijd. Men werd
in deze fase gewoon afgetroefd. Het
werd dan ook zeer terecht 4-4 in de
16e min. Legmeervogels kwam er
alleen nog maar uit met verre uitgooien van Patrick Brouwer richting de spitsten, maar dat leverde
niets op.
In zo’n zelfde situatie plukte Tim
Mollers geheel onnodig de bal
met zijn handen uit de lucht, waardoor hij met een gele kaart 2 minuten langs de kant moest gaan zitten. Nu moest Legmeervogels, terwijl het al continu onder druk stond,
met 4 tegen 3 stand zien te houden.
Met kunst en vliegwerk kwam Legmeervogels met veel geluk deze fase door. Legmeervogels had het geluk dat de tegenstander niet scherp
was in de afronding, en daarbij zelfs
een aantal keer de paal raakte.
Toen Legmeervogels weer met 4
man verder mocht, sloeg men uit
het niets en tegen de verhouding
in toe. Met een razendsnelle tegenaanval bracht Patrick met een uitgooi de bal bij Mark Rutgers. Hij
bracht op zijn beurt de bal bij Mels
Bos die de bal snoeihard in het dak
van het doel schoot en er 4-5 van
maakte in de 22e min. De opluchting was groot, want Legmeervogels
had het geluk dat zij hiervoor niet op
achterstand waren gekomen.
Gevaarlijk
Met nog 3 minuten op de klok kon
het spel alle kanten op. JCK/Aiso bleef gevaarlijk en creëerde veel
kansen, maar zij hadden de pech dat
de paal, doelman Patrick Brouwer of
een voet van een verdediger in de
weg stonden. Ondanks het zwakke
optreden van Legmeervogels profiteerden zij optimaal van de gemiste
kansen van de tegenstander, want
wederom met een zeer snelle counter kwam de bal gelukkig in de voeten van Patrick Woerdeman terecht,
en maakte hij er op een lullige, maar
uiterst koelbloedige manier 4-6 van
in de 25e min. Vlak daarna floot de
scheidsrechter af voor het einde van
de wedstrijd, en kon Legmeervogels met de 3 punten in de tas terug
richting Uithoorn.
Spelers en begeleiding waren het
er na afloop met z’n allen over eens
dat ook deze wedstijden gewonnen moeten worden, maar dat het
de volgende wedstrijden toch echt
weer scherper moet. Want in de
Hoofdklasse zijn er nou eenmaal
tegenstanders die dit soort zwakke optredens genadeloos afstraffen. Maar de opluchting was groot
en Legmeervogels blijft haar knappe
ongeslagen status behouden. En de
in goede vorm stekende Mels Bos is
met zijn 4 doelpunten deze avond
knap topscorer met 6 goals.
Legmeervogels staat nu op een verdienstelijke 5e plaats met 4 gespeeld 8 punten, 4 punten achter koploper MGT-WBV. Aanstaande vrijdag 5 oktober komt Firtina’93
uit Soest op bezoek in De Scheg in
Uithoorn. Zij staan één plaats onder
Legmeervogels met 6 punten. Een
goed resultaat moet zeker haalbaar
zijn, maar dan moet de scherpte wel
aanwezig zijn. De wedstrijd begint
om 21:05 uur.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 25 september werd alweer de vierde zitting
van de eerste competitie gespeeld.
Met 13 paren in de A plaatsten José
Möller en Ank Reems zich als eerste met 61.67%. Als tweede noteren
wij Kokkie van den Kerkhoven en
Corry Smit met 59.17%. Derde werden An van Schaick en Lea Wit met
55.83%. In de competitie A heeft
een behoorlijke verschuiving plaatsgevonden, sterker nog u kent hem
niet meer terug want nieuwe sterren staan aan het firmament: Eerste is nu het paar Kitty van Beem/
Agnes de Kuijer met 54.79% gemiddeld. Renske Visser en Francis Terra
zijn goede tweede met 54.00%. Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar
moesten hun koppositie prijsgeven
en staan nu als derde met 53.94%.
Ach en dames T.F./C.G.: moest u nu
zo nodig wedijveren met de dames
E.R./R.W uit de B, met uw 36.70%?
’t Is toch meer dan bar, doe er wat
aan! Dan de B: Met 11 paren plaatste het combipaar Marja Van Holst

Pellekaan/Tina Wagenaar zich als
eerste met 54.69% Het combipaar
Wil Voss/Marianne Kamp volgden hen op de voet met 54.48%.
Ted Brand (lange tijd afwezig maar
als bridgster weer op volle sterke) en Alice Oostendorp behaalden
53.75% en werden derde. De competitie B toont zich vrij standvastig:
Ploon Roelofsma en Marja Slinger
heroverden hun eerste plaats met
56.93% gemiddeld. Gertrude Doodkorte/Floor Janssen moesten in hen
hun meerdere erkennen en staan nu
tweede met 55.25%. Het paar Marja
Van Holst Pellekaan/Sandra Raadschelders laten zien wat ze waard
zijn en staan nu derde met 54.16%.
Met de onderste regionen in beide
lijnen, met gemiddeld niet meer dan
49%, blijft het tobben.
Kom dames, schroef uw prestatie
op want zo kan het toch niet blijven? Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297565756.
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Tweede editie Actieve Sportmarkt
Amstelplein een feit
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was het zover. Onder het genot
van heerlijk weer, richtten tien
sportverenigingen hun kraam in,
zetten de activiteiten klaar en bereidden zich voor op de komst van
de kinderen. Want het was zover,
de Actieve Sportmarkt stond weer
klaar op het Amstelplein voor de

kinderen van Uithoorn. Tussen
11.00 en 14.00 uur konden kinderen hun sportpaspoort halen, door
allemaal sportieve activiteiten te
doen. Kinderen konden genieten
van minitennis, volleybal, sprinten,
op het droge schaatsen, handballen en een honkbal wegslaan. Dit
allemaal aangeboden door Qui Vi-

ve tennis, SAS’70, AKU, SV Amstelland, KDO handbal, HSV Thamen
en Legmeervogels. Als de kinderen de activiteit gedaan hadden,
verdienden ze een mooi stempel.
Naast de activiteiten was er ook
en podium, met heel leuke workshops en optredens. Dansdesign
Amstelhof trakeerde de bezoekers

op een mooie HipHopdemo, om
vervolgens een spetterende workshop weg te geven. Capoeïra Uithoorn liet zien wat ze in huis hadden en gaf een stoere show weg,
compleet met live-muziek. En na al
deze mooie shows, gaf YogaPret
een leuke workshop met yoga en
massage. De wolven huilden over

het plein. Om 14.00 uur werd
de Actieve Sportmarkt afgesloten met een loterij, begeleid door
wethouder Ria Zijlstra. Het pakket met de Ajaxbal was toch wel
erg in trek (alle prijzen werden gesponsord door DuoSports). Voor alle kinderen die helaas niks hadden
gewonnen met de loterij, waren er

mooie Keycords van Solidoe. Na
een mooie dag, met vele enthousiaste gezichten van de kinderen, is
de 2e editie van de Actieve Sportmarkt een feit. De combinatiefunctionarissen sport Uithoorn, Fenke en Marcella, kijken terug op een
mooi evenement, die voor herhaling vatbaar blijft.
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Sponsorsloop groep 5 t/m 8
De Zwaluw een groot succes
Nes aan de Amstel - Vrijdag 28 september
jl. hebben de kinderen van groep 5 t/m 8
van basisschool de Zwaluw in Nes a/d Am-

stel een sponsorloop georganiseerd voor de
Stichting Sport is Leven. Sport is Leven is
een stichting die sporten mogelijk maakt

voor mensen met een lichamelijke beperking. Oprichter Geert Schipper, zelf ook lichamelijk beperkt, gaf vanuit zijn rolstoel
het startsein voor de lopers. Het parcours
was uitgezet door het dorp en de rondes
waren 500 meter.
Onder groot gejuich van toekijkende ouders
en leerkrachten liepen de leerlingen rondje na rondje. Het slotsein was na 30 minuten. Dankzij de sponsors Stomerij Azea uit
Groenhof en boerderij ‘De Groene Einder”,
was er na afloop voldoende fruit en lekkers
om bij te komen van de enorme inspanning
die de kinderen geleverd hadden. Met succes, want de voorlopige eerste optelling van
alle bedragen gaf al aan dat de jonge renners een bedrag van 1.600,- bij elkaar hebben gelopen! Een geëmotioneerde Schipper: “Dit bedrag had ik in mijn stoutste dromen niet durven hopen. Jullie zijn kanjers!!”
Moe maar voldaan gingen de kinderen vrijdagmiddag naar huis. Een mooi einde van
het schoolproject Sport waarbij de kinderen
de verschillende facetten van sport hebben
beleefd met en zonder beperking.

Zeer geslaagd teamtoernooi in
Beverwijk voor Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 30
september werd de vertrouwde dojo
binnen Sport & Healthclub Amstelhof verlaten, want Judo Ryu Kensui
was te gast in Beverwijk. Voor het
eerst stond er een mix-team van Judo Ryu Kensui en Judoschool Ron
van Raaphorst op de mat, 9 judoka’s ingedeeld op gewicht van -24
tot -60 kilogram. Deze competitie is
een teamwedstrijd waarin je met zeven andere judoscholenover 5 competitiedagen tegen elkaar strijdt.
Mocht je na de 5e dag bovenaan
staan dan kun je als team promove-

ren. Nog niet aan de orde, maar wel
iets om naar uit te kijken! Ze waren
zichtbaar gespannen maar wat wat
waren ze trots toen ze voor het eerst
de tatami betraden! Ze moesten op
deze eerste dag tegen 4 andere judoscholen strijden. De eerste won
Judo Ryu Kensui overtuigend, de
tweede ging nipt verloren en de derde partij was de spanning eraf en
werd er erg goed gejudood door al
hun judoka’s. De derde partij werd
dan ook ruim in Judoo Ryu Kensui’s
voordeel beslist. De vierde partij
ging heel lang gelijk op maar uit-

eindelijk verloren ze helaas op punten! Mart, Tim, Ties, Dennis, Jesper
& Tessa jullie zijn kanjers! We hebben veel mooie punten van jullie gezien en weer erg genoten van jullie
inzet. Judoleraar Ruud van Zwieten
en zijn collega Ron van Judoschool
Ron van Raaphorst uit Aalsmeer
waren in ieder geval enorm trots en
zeer te spreken over hun pupillen.
Op www.judoryukensui.nl kunt u de
uitslagen en alle informatie over de
judoschool vinden. U kunt hen ook
vinden op Facebook.

Legmeervogels A1 wint
tegen Noordwijk

Klaverjassen in de Amstelhoek
Amstelhoek - Ook dit seizoen kunt
u weer komen klaverjassen in de
Amstelhoek, Engellaan 3A.
De eerste avond is komende zaterdag 6 oktober. Deze prijsklaverjas-

avond wordt georganiseerd door de
Buurt Vereniging Amstelhoek. Iedereen die gezellig kan en wil klaverjassen is van harte welkom.
Er wordt gekaart om leuke prij-

zen en er bestaat de mogelijkheid
om lootjes te kopen. De entree bedraagt slechts 2,50 (en hierbij zit het
eerste kopje koffie tijdens het kaarten in). Iedereen die gezellig wil komen kaarten is welkom!
De avond begint om 20.00 uur en de
zaal is open vanaf half acht.

Uithoorn - Zaterdag stond de wedstrijd tegen Noordwijk op het programma voor Legmeervogels A1. De
selectie van trainer Jeffrey van Delft
wordt geplaagd door blessureleed
en inmiddels is de ziekenboeg opgelopen tot 5 spelers. De volgende
elf : Leroy, Sander van D, Gino, Sander de J, Klaas, R., Robin, Li, Jeffrey,
Yorick, Lu en Sjef begonnen aan de
wedstrijd. Op de bank Bram en Rogier. In de 2e minuut kreeg Klaas
hard een bal in het gezicht en was
even de weg kwijt. Echter in de 15e
minuut bleek dat Klaas wel goed
wakker was geschud want nadat iedereen dacht dat de bal achter de
achterlijn zou gaan was Klaas er als
de kippen bij en gaf de bal strak voor
het doel. Li kon het karwei simpel
afmaken en 1-0. In de 17e minuut
maakte een speler van Noordwijk
een ietwat domme overtreding op
Sander de Jong door hem van achteren aan te tikken. De scheidsrechter had geen mededogen en besloot
de rode kaart uit de zak te trekken.
Meestal geven de scheidsrechters
hier geel voor en dus leek het zwaar
bestraft, maar het is de enige juiste beslissing en dus terecht. Wel
zuur voor de ploeg uit Noordwijk.

Dan denk je tegen 10 man dat het
leuke middag kan gaan worden op
het hoofdveld aan de Randhoornweg. Maar niets was minder waar
want het werd een saaie slaapwekkende middag. Veel slordig balverlies, te weinig overtuiging en geen
vechtlust bij de ploeg van de Vogels.
Positief opvallend waren Gino en
Klaas die vooral hard werkten. Door
het eveneens zeer matige spel van
Noordwijk kwamen de Uithorenaren ook niet echt in de problemen.
Keeper Leroy had vandaag best een
snipperdag kunnen nemen want de
schaarse ballen die hij kreeg waren
terugspeel ballen. Hij speelde dus
een foutloze wedstrijd.
Opwindend
Voor rust nog één opwindend moment toen Klaas hard op doel
schoot en de keeper deze kon keren. Na de rust de volgende gebeurtenissen op een rijtje wissels Rogier
en Bram voor Sander van D. en Lu.
In de 70e minuut een schot uit het
niets van jeffrey Nauta valt zomaar
in het doel 2-0. Twee minuten later Rogier goed bal op Yorick en die
schiet de 3-0 er in. Nog 3 gele kaarten voor Noordwijk en een penalty

in de laatste minuut door Robin ingeschoten zorgde er voor dat deze
uiterst saaie wedstrijd een 4-0 eindstand en 3 belangrijke punten opleverde.
Een saaie wedstrijd die na het eindsignaal nog de meeste opwinding
opleverde en dus ééntje die je gauw
moet vergeten en niet te lang bij
stil moet blijven staan. Normaal gesproken schrijf ik niet zulke negatieve verslagen, maar ik kon nu echt
niet anders. Om toch maar even positief te eindigen wil ik nog even
melden dat beide koplopers Forum
Sport en Schipluiden punten lieten
liggen. Forum Sport speelde thuis
gelijk HBS en Schipluiden verloor
eveneens thuis met 1-2 tegen DHC.
Dat betekend dat de ploeg van Legmeervogels op de 2e plaats is gekomen met slecht 1 punt achterstand
op de koploper. Volgende week
staat de nummer 4 van de ranglijst RKAVV op het programma. Dat
is een ander verhaal dan Noordwijk
dus zal er een scherper Legmeervogels te zien moeten zijn. Heren
dinsdag en donderdagavond lekker scherp trainen en laat ons zaterdag weer eens een opwindender
potje zien.

