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DEZE WEEK:
Milieucoaches in
Uithoorn?
Tweerichtingen fietspad
op Noorddammerweg
Vogelteldag

KORT NIEUWS:
Uithoorn - Vorige week dinsdag heeft mevrouw Nolte uit
Uithoorn haar twee gouden
ringen verloren, waarschijnlijk
op de markt in Uithoorn. Het
is haar trouwring en een gouden ring met zes diamantjes.
Het behoren zeven diamantjes
te zijn, maar één diamantje ontbreekt. Heeft u de ringen gevonden of weet u waar ze zich
bevinden, bel: 0297-272054.

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
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

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

Carwash actie
bij AVIA
Zijdelwaard!
H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl
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* lidmaatschap
tenminste 6 maanden

Verloren

DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*
De afrit voor de fietsers vanaf de fietsbrug komt wat verderop te liggen, ongeveer halverwege tussen de gele zuil en
het hek rechts in de berm tegenover de brug.

Aanpassing afrit van
fietsbrug op Randweg
Uithoorn - Op 3 september 2013
heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten om de afrit
van de fietsbrug op de Randweg te
verplaatsen. Er is het afgelopen jaar
al heel wat discussie geweest over
de Randweg en de afrit van de fietsbrug. Op de keper beschouwd bestaat daar al enige tijd een verkeersonveilige situatie voor fietsers. Die
naderen vanaf de fietsbrug met (te)
hoge snelheid de Randweg. Daarbij
belemmert de fietsbrug, maar ook
het naastgelegen dijkje met daarop
het groen het uitzicht op het aankomend verkeer op de Randweg. Om
die reden werd aanvankelijk de weg
afgesloten voor het gemotoriseerde
verkeer. Op 7 juni 2013 werd echter
via een motie van de gemeenteraad
de Randweg weer opengesteld voor
alle verkeer. Hierdoor moest ver-

volgens gezocht worden naar een
aanpassing van de weg en voornamelijk van de fietsafrit, om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Dat idee is inmiddels uitgewerkt. De af- en oprit van de fietsbrug wordt nu in de richting van
het gemeentelijk baggerdepot verlegd. Een deel daarvan wordt geschikt gemaakt om het tracé van de
af- en oprit voor fietsers te kunnen
verleggen. Daar moet dan wel een
klein deel van het bestemmingsplan
Legmeer-West voor worden aangepast. De procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan is in
voorbereiding.
Als de af- en oprit wat verder van de
fietsbrug op de Randweg uitkomt,
betekent dit voor fietsers een verbetering van het zicht op het verkeer

wat onder de fietsbrug doorkomt,
maar ook van de andere kant. Bovendien wordt het fietspad minder
steil. Dit verlaagt de snelheid van de
afdalende fietser en is tevens plezierig voor de ‘oprijdende’ fietser.
Ter hoogte van de af- en oprit komt
een plateau met een versmalling
om de snelheid van auto’s en ander gemotoriseerd verkeer te remmen. Eigenlijk is die nu al aanwezig met een geelgekleurde zuil erop.
Ook de kruising met de Noorddammerweg wordt aangepakt, zodat de
snelheid voor doorgaand verkeer op
de Randweg ter plaatse in elk geval
wordt afgeremd.
Een deel van de werkzaamheden
begint in het najaar van 2013. Na
vaststelling van het bestemmingsplan worden de werkzaamheden in
april 2014 afgerond.

www.kunstuitleen-timeless.nl

Dak(goot) lek?
Bel Vosse!
Ook voor preventief onderhoud!

Kerklaan 9 - Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl - www.vosse.nl

Bovenbouwleerlingen lezen voor aan peuters
Uithoorn - Leerlingen van groep 7
en 8 van De Regenboog, De Kwikstaart, De Dolfijn en De Toermalijn
lezen wekelijks voor aan peuters
van Solidoe. Onder schooltijd komen de peuters naar de schoolbibliotheek of het kenniscentrum van
de basisschool. De leerlingen lezen
aan een, twee of drie peuters een
boek voor. De groep 7 en 8 leerlingen hebben hier ter voorberei-

ding een workshop over gekregen
door de combinatiefunctionaris lezen van Sportservice Haarlemmermeer. Tijdens deze workshop hebben de leerlingen geleerd een geschikt prentenboek te kiezen. Verder hebben ze tips en trucs aangeboden gekregen hoe het voorlezen nog leuker en boeiender
voor de peuters kan worden. Daarna zijn de kinderen met de boeken

aan de slag gegaan en hebben ze
het voorlezen voorbereid. Tijdens
het voorlezen is het fantastisch om
te zien hoe goed alle bovenbouwleerlingen dit kunnen! Ze zijn inlevend, gaan heel leuk met de ‘kleintjes’ om en letten goed op alles wat
tijdens de workshop over het lezen
aan bod gekomen is. En niet te vergeten: alle kinderen zijn op deze
manier bezig met lezen!

Bouwplannen locatie Vinckebuurt weer in beeld
Uithoorn - Het is geruime tijd stil
geweest rond de locatie ‘Vinckebuurt’, te weten het al vele jaren
braakliggende terrein van de Vleeschhoek aan de Petrus Steenkampweg achter de busbaan en het voormalige Campinaterrein tegenover
de Thamerkerk. Het gebied is bestemd om er te zijner tijd 288 woningen in diverse variaties te bouwen. Een en ander zal worden gerealiseerd door Bouwfonds Ontwik-

keling en Zeeman Vastgoed. Voor de
uitvoering is het opstellen van een
nieuw bestemmingsplan nodig. Vanwege wettelijke procedures is daar
een tijd van twee jaar mee gemoeid
geweest. Het ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt heeft vervolgens
dit jaar van 31 mei tot en met 11 juli
ter inzage gelegen. Het college heeft
de raad op 12 september jl. voorgesteld in te stemmen met dit bestemmingsplan inclusief het bijbehoren-

de beeldkwaliteitplan voor de locatie. (Het beeldkwaliteitplan omvat bijvoorbeeld richtlijnen voor de
vormgeving van de architectuur
om de beoogde kwaliteit en eigenheid van het nieuwe woongebied te
waarborgen). De raad vond een politiek debat over dit onderwerp niet
nodig, waardoor zij op donderdag
26 september met algemene stemmen het plan goedkeurde. De uitvoering van De Vinckebuurt levert

Het braakliggende terrein van de ‘Vinckebuurt’ met daarin het perceel (met de half gesloopte muur) waarvoor een onteigeningsprocedure wordt opgestart

een toegevoegde waarde op aan het
Masterplan Dorpscentrum. Daarin
wordt uitgegaan van de ontwikkeling van de Vinckebuurt als woningbouwlocatie waarmee de positie van
het dorpscentrum aan de Amstel
wordt onderstreept. De gemeente Uithoorn heeft te maken met een
groeiende bevolking. Hiervoor is het
nodig om in de loop van de tijd de
woningvoorraad uit te breiden. De
Vinckebuurt levert met 288 woningen hieraan al een belangrijke bijdrage.
Onteigening
Op 20 april 2011 ondertekende de
gemeente in de Thamerkerk een samenwerkings- en exploitatieovereenkomst met Bouwfonds Ontwikkeling en Zeeman Vastgoed voor
de ontwikkeling van de Vinckebuurt. Zeeman Vastgoed heeft inmiddels de meeste gronden in het
gebied verworven. Met één belanghebbende eigenaar van enkele percelen grond is het Zeeman Vastgoed de afgelopen acht jaar echter niet gelukt om in een ‘minnelijke sfeer’ overeenstemming tot aankoop/verkoop te bereiken. De gemeente heeft in de exploitatieovereenkomst met Zeeman Vastgoed
destijds afgesproken dat zij de resterende gronden eventueel via onteigening zal gaan verwerven. Immers, wil de gemeente het woningbouwplan door de ontwikkelaars laten uitvoeren, dient men tijdig te
kunnen beschikken over (alle) gron-

den in het betreffende gebied. In navolging van Zeeman Vastgoed is geprobeerd om tot overeenstemming
te komen. De pogingen blijken tot
dusver echter vruchteloos. Om tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen, stelt het
college de raad voor de Kroon te
verzoeken om tot onteigening over
te gaan. Daarbij wordt een onteigeningsprocedure opgestart. Om een
lang ambtelijk verhaal kort te maken
mag de onteigeningsprocedure gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure worden gevoerd vanaf
het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld. Gedurende de
onteigeningsprocedure die 1,5 tot
2 jaar in beslag kan nemen, worden
de onderhandelingen voortgezet.
Doelstelling blijft om tot overeenstemming te geraken. De onteigeningsprocedure wordt ingezet door
middel van een door de gemeenteraad aan de Kroon te richten verzoekbesluit. De raad ging hier donderdag 26 september eveneens mee
akkoord en heeft dus geen bezwaar
tegen het in gang zetten van de onteigeningsprocedure. De vraag hierbij rijst of er op korte termijn toch al
niet gebouwd kan worden. Volgens
plan zal de bouw in fasen plaatsvinden en zou het deel voor onteigening nog niet aan de beurt zijn. Delen van de grond moeten toch eerst
bouwrijp worden gemaakt waarna
volgens eerdere berichten de bouw
van de eerste woningen volgend
voorjaar zou kunnen plaatsvinden.
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Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en ofﬁciële
feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Nieuwe contracten
huishoudelijke verzorging
per 1 september 2013
De G2 heeft met ingang van 1 september 2013 zes zorgaanbieders gecontracteerd om huishoudelijke verzorging op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te leveren in Aalsmeer en Uithoorn.
In deze contracten zijn de volgende uurtarieven per zorgaanbieder afgesproken:
Zorgaanbieder

Oud tarief
HV1/HV2

Nieuw uurtarief HV 1

Nieuw uurtarief HV 2

Tzorg

€ 22,39

€ 21,00

€ 22,93

Zorgcentrum
Aelsmeer

€ 22,44

€ 21,50

€ 23,50

Axxicom

€ 22,67

€ 20,50

€ 22,93

Amstelring

€ 23,61

€ 22,00

€ 24,00

Flexicura

€ 23,71

€ 19,95

€ 22,93

Thuiszorg Service
Nederland

€ 23,71

€ 20,00

€ 23,00
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Bijeenkomst
‘MKB gaat voor duurzaam’

CO L O F O N

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
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Week van de Opvoeding: 7 t/m 12 oktober in Uithoorn

Ria Zijlstra: ‘opgroeien is geen
wedstrijd’
Volgende week is de week van de
opvoeding. Het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) heeft, samen met
haar partners, verschillende activiteiten georganiseerd (ww.cjguithoorn.nl). “Het delen van kennis en
de herkenbaarheid van ervaringen is
voor opvoeders/ouders een welkom
steuntje in de rug”, zegt Ria Zijlstra,
wethouder jeugd en onderwijs. Daarom besteden wij als gemeente uitgebreid aandacht aan ‘de Week van de
Opvoeding.”
Is opvoeden nou zo moeilijk?
Ria Zijlstra: “nou ‘moeilijk’ is niet het
juiste woord. Ik zou eerder zeggen
dat je regelmatig onzeker bent. Als
opvoeder/ouder groei je in je rol, je
groeit als het ware met je kind mee.
En in die ‘groeiperiode’ kun je wel advies gebruiken. Ik herinner me nog
goed dat ik zelf, net moeder van een
dochter, ook regelmatig onzeker
was. Op een bepaald moment, vraag
me niet meer wat het was, deed mijn
dochter iets later dan andere kinderen. Ik had meteen een ‘wat nu reactie’. Maar het consultatiebureau
merkte heel laconiek op: ‘het is zeker de eerste keer dat je kindje iets
later doet dan anderen? Die bevestiging dat het allemaal ‘normaal’ was,
luchtte mij toen erg op. En ik denk dat
iedereen wel zo’n verhaal heeft. Opgroeien is namelijk geen wedstrijd.
Ieder kind heeft zijn eigen tempo,
gaat lopen heel snel, dan duurt praten soms wat langer. Maar als ouder
is het goed te horen dat je niet de enige bent. Heerlijk toch als je kunt zeggen: Oh doen ze dat bij jou ook...”

een heeft een groot sociaal netwerk
van familie, vrienden en bekenden
en bij de ander is of het netwerk kleiner of bespreek je bepaalde zaken
niet. Of zaken zijn zo nieuw, bijvoorbeeld invloed van de sociale media,
dat je op zoek gaat naar advies buiten je ‘normale’ netwerk om.”
Dat kan dan een onafhankelijke deskundige zijn. Als je uit een wirwar van
adviezen moet bepalen wat het beste
bij jouw situatie past, dan is het prettig als je keuze wordt bevestigd door
bijvoorbeeld een medewerker van
het CJG. Hetzelfde geldt voor contacten met andere ouders. Als het
even niet lekker loopt met je kind, zijn
tips van collega-ouders heel welkom.
De gemeente organiseert daarom
bijvoorbeeld thema-avonden over
onderwerpen voor opvoeders. Dan
zie je die contacten ontstaan en dat
is heel waardevol.
Is een ‘Week van de Opvoeding’
in uw ogen noodzakelijk?
Ria Zijlstra: “noodzakelijk gaat me
te ver. Maar door de Week van Opvoeding is een logisch moment gecreëerd om opvoeden even voor het
voetlicht te halen. Iedere gemeente
vult dat anders in. Wij hebben gekozen voor een gevarieerd programma
waarbij aan ouders en kinderen gedacht is. Ik ben reuze benieuwd naar
het resultaat. Zelf ben ik in ieder geval bij het opvoedontbijt zaterdagochtend in Villa Kakelbont (zaterdag
12 oktober van 10.00-12.00 uur). Ik
hoop daar veel ouders te ontmoeten.

Komen adviezen niet
vanzelf naar je toe?
Ria Zijlstra: “deels natuurlijk wel,
maar het is niet vanzelfsprekend. De

Het is mogelijk dat de nieuwe uurtarieven gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage. De inning van de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging vindt
plaats via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Als u de hoogte van uw
eigen bijdrage wilt berekenen, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op
de website van het CAK www.hetcak.nl. Wij maken u erop attent dat de uitkomst van die berekening slechts een indicatie geeft van de eigen bijdrage
die u gaat betalen.
Heeft u vragen over de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg. Telefonisch zijn zij dagelijks te bereiken van 8.30 tot
12.00. Het telefoonnummer is (0297) 51 31 31.

In 2007 hebben de gemeente
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de ambitie
uitgesproken in 2040 energieneutraal te zijn. Als leidraad heeft de regio de routekaart Amstelland-Meerlanden 2040 Energieneutraal opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn
concrete projecten benoemd. Eén
daarvan is de bijeenkomst over duurzaamheid die op 10 oktober wordt
georganiseerd door het MKB in de
regio.
De ambitie energieneutraal is een
grote uitdaging die wij als regio niet
alleen aangaan. Binnen het MKB in
de regio zijn diverse initiatieven en
ontwikkelingen bezig op het gebied
van energie en duurzaamheid. Deze
initiatieven juichen wij als regio toe
en bieden wij graag een podium.
Feestelijke bijeenkomst
10 oktober
Op 10 oktober 2013 van 16.00 tot
19.00 uur organiseert de regio Amstelland-Meerlanden daarom de bijeenkomst ‘MKB gaat voor duurzaam’. Deze feestelijke bijeenkomst
vindt plaats in Galerie Sous Terre te

Verschillende interessante
sprekers
Wethouder Ria Zijlstra opent de bijeenkomst. Chef-kok Jonathan Karpathios vertelt over zijn drijfveren om
duurzaam om te gaan met eten en
voorziet ons van zijn duurzame hapjes en drankjes. Onder leiding van
Gijs Weenink van de DebatAcademie
gaan partijen vanuit de samenleving,
onderwijs, overheid en het bedrijfsleven met elkaar in debat. Algemeen
directeur van De Meerlanden Ger de
Jong vertelt over de voordelen van
duurzaam ten opzichte van traditioneel. Ten slotte wordt de Duurzaam
MKB Award uitgereikt door Sharona
Ceha van Urgenda. Aansluitend vindt
een netwerkborrel plaats.
Aanmelden
Opgeven kan nog tot uiterlijk 5 oktober
bij Secretariaat_Pubz@uithoorn.nl.
Wees wel snel, want het aantal plaatsen is beperkt.

(Brom) Fietsers opgelet: vanaf
7 oktober omrijden bij Boterdijk
PWN (waterleiding) begint rond 7 oktober met de vervanging van de kapotte waterleiding in de Boterdijk. De
leiding is tussen huisnummer 40 en
94 eind augustus 2013 stuk gereden
door een te zwaar voertuig. PWN is
ongeveer 4 weken aan het werk. Tijdens die periode moet er omgeﬁetst
worden.
De aanleg van een nieuwe waterleiding duurt ongeveer 4 weken. De Boterdijk wordt in die 4 weken telkens
in delen afgesloten voor alle verkeer. Het weggedeelte waar PWN
aan het werk is, is helemaal niet toegankelijk. PWN zorgt er voor dat aanwonenden wel bij hun woning kunnen komen. PWN start aan de oostzijde van de Boterdijk (zijde Watsonweg). Op de plekken waar de waterleiding is hersteld, mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. De betonblokken schuiven met het werk mee
en worden steeds een stuk naar het
westen verplaatst.
Doorgaand verkeer
Als PWN klaar is, herstelt de gemeen-

Fietspad Noorddammerweg
Half november 2013 begint de gemeente met de aanleg van het ﬁetspad Noorddammerweg tussen de
huidige provincialeweg N196 en de
Vuurlijn.
Vanwege de aanleg van dit fietspad worden 23 bomen in de oostelij-

Aalsmeer en is voor ondernemers
in de regio die zelf met duurzaamheid bezig zijn, zich graag op dit gebied verder willen ontwikkelen of benieuwd zijn hoe anderen dat doen.

ke berm van de weg verwijderd. Deze bomen staan op het gedeelte tussen de N196 en de begraafplaats en
op het gedeelte langs Sportcomplex
Qui Vive. Nadat het ﬁetspad is gerealiseerd zal er 13 nieuwe bomen worden aangeplant op het gedeelte tus-

te de weg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken. Onder
voorbehoud van de (weers-)omstandigheden is de Boterdijk rond 15 november 2013 weer in twee richtingen
open voor alle verkeer. De gewichtsbeperkingen voor zware voertuigen
blijven onverminderd van kracht.
Omleiding (brom)ﬁetsverkeer
Tijdens de bovengenoemde werkzaamheden wordt het (brom)ﬁetsverkeer omgeleid vanaf de kruising Boterdijk-Traverse via Traverse, Linie,
Vuurlijn en Watsonweg. Het ﬁetsverkeer vanaf de kruising WatsonwegBoterdijk wordt omgeleid via Watsonweg, Vuurlijn, Linie en Traverse naar
de Boterdijk.
Reconstructie Boterdijk
Voor de deﬁnitieve reconstructie van
de Boterdijk naar een ﬁetsstraat (‘met
auto te gast’) treedt de gemeente in
2014 met bewoners in overleg. Die
reconstructie staat voor 2015 gepland, nadat o.a. bouwplan De Oker
is afgerond.

sen de N196 en de begraafplaats. Op
het deel bij Qui Vive is er in de toekomstige situatie onvoldoende ruimte om nog bomen aan te planten. De
overige 10 bomen komen op de bomenbalans te staan.
Meer informatie kunt u teruglezen op
www.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
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.

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.
VERKEERSBESLUITEN

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

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297 513111.
- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid
en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
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Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl
Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met 17
oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
inGeDienDe AAnVrAGen omGeVinGsVerGunninG

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

bedrijventerrein uithoorn
- Industrieweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw. Ontvangen 20 september 2013.
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.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 30, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 7 november 2013.

-

Amstelplein, ontheffing van het geluid aan Bilfinger Real Estate B.V. voor het
vervangen van de roltrappen in Winkelcentrum Amstelplein op 19 oktober 2013
vanaf 16.00 uur t/m 20 oktober 2013 tot 16.00 uur of op 26 oktober 2013 vanaf
16.00 uur t/m 27 oktober 2013 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 8 november 2013.
Amstelplein, vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 7 en 14 december
2013. Bezwaar t/m 8 november 2013

bekenDmAkinG zon- en feestDAGenopensteLLinGen
winkeLs in uithoorn

De raad van Uithoorn heeft op 26 september 2013 de verordening Winkeltijden Uithoorn 2013 vastgesteld. Op basis van deze verordening mogen alle winkels in Uithoorn op zon- en feestdagen geopend zijn van 10.00 uur tot 22.00 uur. Deze regeling geldt vanaf zondag 29 september 2013.
openbAre kennisGeVinG

oVeriGe bekenDmAkinGen

Bekendmaking Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2013 (versie 2)
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit Wmo is
de hoogte van de financiële tegemoetkomingen van de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen opgenomen.
Op 15 september 2013 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het Besluit financiële
tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2013 (versie 2) met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 september 2013.
Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2013
(versie 2) ligt van 30 september 2013 tot en met 8 november 2013 ter inzage in de
gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de programmabegroting van de bestuursdienst voor 2014, in het gemeentehuis Laan van
Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten:
- voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk € 8,25
- voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk € 94,35
- voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk € 73,10
Uithoorn, 2 oktober 2013

beLeiDsreGeL sLuitinGsuur

De burgemeester heeft in het kader van de openbare orde en veiligheid de beleidsregel vastgesteld dat (nieuwe) exploitanten van shoarmazaken niet meer in aanmerking komen voor een later sluitingsuur.

www.uithoorn.nL

Dierenarts Annemieke Calis
doet mee met de Landelijke
Open Dag Dierenartsen
Regio - Op zaterdag 5 oktober
2012 wordt voor de tweede keer
een Landelijke Open Dag Dierenartsen georganiseerd.
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.

Dierenarts Annemieke Calis op
het Amstelplein 3 in Uithoorn
doet mee met de landelijke open
dag en opent haar deuren tussen
10.00 uur en 16.00 uur. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Annemieke: “We hebben natuurlijk rondleidingen door de praktijk. Maar ook een prijsvraag met
als hoofdprijs 3 maanden gratis
voer voor uw hond, kat, konijn of

cavia. Voor de kinderen is er een
kleurwedstrijd. Na afloop ontvangt
u van ons een leuke goodiebag.”
De Landelijke Open Dag Dierenartsen wordt georganiseerd door
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde,
de beroepsvereniging van dierenartsen.
De landelijke open dag vindt jaarlijks plaats op de eerste zaterdag
na dierendag.

Draaitafels
weg na
inbraak
Uithoorn - Op zaterdag 21 september rond half elf in de avond
is ingebroken in een bedrijf aan
de Noorddammerweg. De dieven zijn er vandoor gegaan met
twee draaitafels en een mengtafel. De politie heeft de inbraak
in onderzoek.

COLOFON

Slager Heemskerk zit
goed in zijn vel!
Uithoorn - Tijdens de Nationale Slagers Vakbeurs, gehouden op
23 en 24 september jl., zijn de rookworst, de achterham en de rauwe
ham van slager Heemskerk door
een deskundige jury beoordeeld
met goud en de zachte boerenmetworst en gerookte ossenworst zelfs
met goud met ster. Om deze bekro-

ning te krijgen moet het product
voldoen aan een aantal strenge eisen en wordt het gekeurd op onder
andere het aanzien, de kleur, consistentie, de samenstelling en natuurlijke de geur en de smaak.
De jury bestaat uit keurmeesters,
deskundige worstmakers en leerlingen van het Slagers Vakonderwijs.

Amicitia houdt rommelmarkt
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 5
oktober organiseert Christelijke Oratorium Vereniging Amicitia weer een
gezellige rommelmarkt in kerkgebouw
de Schutse naast winkelcentrum Zijdelwaard. Tussen 9.30-13.30 uur is er

weer van alles te koop: boeken, speelgoed, kleding, dvd’s, cd’s, huishoudelijke artikelen, alles voor een vriendelijke prijs. Na de koopjesjacht kunt u
even uitblazen in de koffiehoek. Kortom: een gezellige ochtend.

Muziekvereniging KnA geeft workshops
IVN doet mee aan
voor (aankomend) muzikanten
Europese vogelteldag

Uithoorn - Denk je er al jaren (of
pas kort) over om een instrument
te gaan bespelen maar heb je geen
idee wat voor instrument? Dan is
nu je kans! Op zaterdag 12 oktober aanstaande vindt de eerste KnA
workshopmiddag plaats.
Tussen 14.00 en 17.00 uur is het KnA
gebouw open voor muzikanten en
aankomend muzikanten. In die drie
uur worden verschillende proeflessen gegeven om kennis te maken
met slagwerk en brass (blaas-)mu-

ziek. Er zijn proeflessen op verschillende instrumenten die door de eigen docenten worden gegeven.
Wanneer gewenst kan er kennisgemaakt worden met verschillende instrumenten!
Ze uitproberen en gelijk kennismaken met eventuele docenten! De
workshops zijn toegankelijk voor
kinderen en volwassenen! Daarnaast is er een slagwerkworkshop
waarbij er gebruikgemaakt wordt
van speciekuipen! Superleuk en

leerzaam! Er zal ook een open repetitie plaatsvinden van het Jeugd
Dweilorkest. Als je al een (blaas-)instrument speelt dan kun je gewoon
aanschuiven om te kijken of het je
leuk lijkt.
Meer informatie staat op de website
www.kna-uithoorn.nl. Daar kun je je
ook inschrijven. Laat ook je e-mailadres achter, zodat eventueel muziek waarvoor je je hebt ingeschreven. voor een workshop opgestuurd
kan worden.

Stamtafelgesprek met CDA tegen
lokale belastingverhoging
Uithoorn – Vorige week vrijdag 27
september was fractievoorzitter en
beoogd lijsttrekker Jordy Keimes
vanaf 20.30 uur in restaurant Sjiek
aan de Amstel voor een stamtafelbijeenkomst. Hij heeft met de bewoners gesproken over de plannen van
de gemeente Uithoorn om in 2014
de begroting sluitend te maken door
de lokale belastingen te verhogen.

De gemeente Uithoorn bevindt zich
in financieel opzicht in zwaar weer.
Op 4 juli jl. heeft de gemeenteraad
de Kadernota 2014 vastgesteld. Tot
ongenoegen van de lokale CDA
fractie zijn bij deze gelegenheid enkele besluiten genomen die leiden
tot een lastenverzwaring voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Fractievoorzitter Jordy Keimes wil

alles in het werk stellen om de begroting, die dit najaar wordt voorgelegd, zodanig aan te passen dat alsnog lastenverzwaring kan worden
voorkomen. De CDA organiseerde
deze stamtafel om goede ideeën te
inventariseren van mensen die zich
ook zorgen maken. Zij zijn uitgenodigd om mee te denken over oplossingen.

Regio – Komende zaterdag 5 oktober is de Euro Birdwatch, het Europese vogeltelevenement van BirdLife International. BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland
is de Nederlandse partner van BirdLife International. Elk jaar doen vele tienduizenden vogelaars mee aan
dit evenement, verspreid over 30
Europese landen. Aan het einde van
middag verzamelt Vogelbescherming Nederland, in samenwerking
met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl, de vogelgegevens uit heel
Nederland. Op plaatsen waar veel
vogeltrek te zien is, tellen vogelkenners alle verschillende soorten
en hun aantallen. In ons land zetten
duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor
de bescherming van vogels. De Vogelwerkgroep van het IVN De Ronde Venen en Uithoorn organiseert
in dit kader een vogeltelling. U kunt
samen met leden van de werkgroep
in de Waverhoek vogels kijken en
tellen. De kans is groot om de lepelaar, putter, wulp en groenpoot rui-

ter te zien. Bent u geïnteresseerd en
wilt u ook eens zien hoe het trektellen in zijn werk gaat?
U bent aanstaande zaterdag 5 oktober van 11.00 uur tot 15.00 uur van
harte welkom om de vogelwerkgroep van het IVN te bezoeken bij
de parkeerplaats van het natuurgebied Waverhoek op de Botsholsedwarsweg in Waverveen.

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
126e jaargang
oplagE: 14.400
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!

www.mEErbodE.nl
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

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

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

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

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

Mijmeringen

MAATJES GEZOCHT:

Roads Maatjesproject zoekt vrijwilligers
Meer info? www.roadsmaatjesproject.nl
T: 06 - 57 57 31 51
E: maatjesproject@roads.nl

Is uw huisdier zoek?

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:
- Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. Mattie heeft een witte bef en
voorpoot.
- Wilnis, De Duiker: Gecastreerde, niet grote kater, zwart met wit op
kopje en poten. Hij lijkt op een Felix-kat.
Gevonden:
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Zwarte poes.
- Uithoorn, Johan de Witlaan: Zwart-witte kat, witte snorharen, witte
bef en witte sokjes, wit onder neus.
- Uithoorn, Amsteldijk-Zuid: Grijs-witte kat.
- Uithoorn, Randhoornweg: Cyperse poes, klein van postuur.
- Vinkeveen, Demmerikse Kade: Hond. Chihuahua. Niet-gecastreerde reu, langharig zwart-wit-bruin.
- Vinkeveen, A2: Zwart-witte middelgrote hond.
- Mijdrecht, Schattekerkerweg: Wit-rode kater, niet gecastreerd,
heeft bandje om van Dierenbescherming.

Het is weer zover, we zijn in een week
terecht gekomen met een thema. Deze
week is het de week van de eenzaamheid.
Je kunt tegen dit soort initiatieven aanschoppen of je kunt ze omarmen. Ik begin
meestal met een korte irritatie in de trant
van ‘daar gaan we weer’ maar dit slaat altijd redelijk snel om in begrip. Ik vind het toch goed dat er aandacht
wordt gevraagd voor bepaalde onderwerpen en dan ook meteen
goed aandacht, namelijk een landelijke week met allerlei activiteiten om in dit geval te benadrukken dat er veel mensen eenzaam zijn.
Wat is het?
Eenzaamheid is de situatie waarin contacten tekortschieten en
een pijnlijk gemis opleveren. De negatieve implicaties van eenzaamheid beperken zich niet tot nare gevoelens, maar kunnen
ook uitmonden in gezondheidsklachten, zoals hoge bloeddruk,
slaapproblemen, stress en een versneld verouderingsproces
aldus Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij.
Eenzaamheid wordt vaak verward met sociaal isolement. Eenzaamheid is echter een gevoel en staat in principe los van de feitelijke situatie. Sociaal isolement is een situatie waarbij er een feitelijke tekortkoming is aan mensen in je persoonlijk netwerk. De combinatie
van beide is dan helemaal vreselijk.

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

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

EENZAAMHEID

Opening Theaterseizoen
met ‘Crown of Soul’
Regio - Op zaterdag 26 oktober is
het dan zover. Het theaterseizoen
gaat van start met een groots soulfeest. In de soulknaller ‘Dock of the
Bay’ geven topartiesten acte de présence met een ode aan ‘The Big O’
oftewel Otis Redding. Deze invloedrijke Amerikaanse soulzanger stond
bekend om zijn gepassioneerde manier van zingen. Zijn hitsingle ‘Sittin
on the dock of the bay’ werd postuum uitgebracht, drie dagen nadat
hij was omgekomen met een vliegtuigcrash en steeg in de hitparades
van 1967 tot legendarische hoogtes. Nu nog steeds is het de meest
bekende hit van de soulzanger. De
swingende soulshow die op het programma staat speelt handig in op
dit gegeven en vult de avond verder met meerdere hits van Otis Redding, maar ook de soulmuziek van
andere artiesten zullen zij ten gehore brengen. Denk aan Sam Cooke,
Aretha Franklin en Sam and Dave,
die allen hun bijdrage hebben geleverd aan de Sound Of United Love
(SOUL). Het motto van de muzikale band, die bestaat uit fantastische
muzikanten, zangeressen en zanger
Louis Windzak, is dan ook: Do you
like good Music? Sweet Soul Music… That’s what we bring!
Gratis Pre- én Afterparty!
Wanneer u ook bij deze wervelende show aanwezig wilt zijn, krijgt u
daar zeker geen spijt van, want het
Crown Theater pakt enorm uit. Bij
binnenkomst in de foyer wordt u
verrast met een enthousiast vrouwenkoor dat Soul & Motown muziek
een warm hart toedraagt.

Zingen en Swingen is het motto van
D-F!NE. Zij zingen drie- en vierstemmig, bestaan uit alten, mezzi en sopranen en worden begeleid door een professionele dirigente. Na afloop staan zij tevens in The
Club. Maar er is meer. We blijven in
de sfeer, soulband ‘The DreamTeam’
zal na de voorstelling spelen in de
Sports Bar van elf tot ongeveer een
uur. In de pauzes zijn alle bars open
en uiteraard ontbreekt hier de soulachtergrondmuziek niet. Verder zullen er diverse verrassingsacts aanwezig zijn, alle gerelateerd aan het
thema. Het wordt echt een spetterende avond die u niet mag missen! Komt u in souloutfit dan maakt
u ook nog eens kans op twee kaarten naar keuze uit het theaterprogramma. Voor degene die op 12 oktober naar Ferry Maat’s Soulshow
gaat is het overigens een geweldige
voortzetting van feestgedruis waarin geswingd kan worden tot de late uurtjes. Bovendien kunt u vijf euro korting krijgen op de reguliere
prijs in combinatie met een FMSkaartje. Geen kaarten voor de uitverkochte soulshow? Geen punt.
Kaarten voor de première op zaterdagavond 26 oktober zijn nu
te koop voor de SPRINTprijs van
slechts 22 euro, hierbij geldt wel:
op=op. De reguliere prijs is 25 euro. Bel: 0900-1353 of bezoek de
website voor actuele prijsinformatie
www.crowntheateraalsmeer.nl
Extra tip: voorafgaand aan de voorstelling kan in het nieuwe sfeervolle restaurant ‘Downtown diner’ een
leuk geprijsd theatermenu genuttigd worden.

Verschil
Op de site eenzaamheid word er een onderscheid gemaakt tussen
verschillende vormen van eenzaamheid. Affectieve eenzaamheid is
dat andere mensen je niet zoveel zeggen en dus mis je ze niet, denk
aan het type kluizenaar. Sociale eenzaamheid is het gevoel geen
vrienden of kennissenkring te hebben. Situationele eenzaamheid is
het gevoel opgesloten te zitten door bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid of armoede. Chronische eenzaamheid is eenzaamheid die al jaren duurt en waarvoor men geen oplossing kan vinden. Emotionele
eenzaamheid is het gevoel dat het niet lukt om je gevoelens te delen,
dat je een intieme partner mist. En als laatste is er genetische eenzaamheid, er zijn namelijk aanwijzingen dat genen een rol spelen bij
eenzaamheid. Misschien ben je wel geprogrammeerd om een grote
behoefte te hebben aan intermenselijk contact.
Gevoel
Eenzaamheid is dus een gevoel wat iedereen wel kent, vroeg of laat
lopen we er allemaal wel eens tegen aan. Een gevoel van leegte, van
niet verbonden zijn met anderen of met de wereld, het idee dat je het
alleen moet doen, niemand er voor jou is of je ziet en je je gevoelens
niet kunt delen. Er is ook een verschil tussen alleen zijn en eenzaam
zijn. Als je alleen bent, ben je niet per se eenzaam. Ook als je alleen
bent, kun je je verbonden voelen met alles om je heen. En wie kent
niet het gevoel helemaal alleen te zijn terwijl je juist verblijft tussen
een grote groep mensen? Je kunt eenzaamheid dan wel in categorieën opdelen, het blijft een naar gevoel waar je zelf wat aan moet
doen. Eenzaamheid is een signaal van het lichaam dat er een onbalans is in het contact met jezelf of met de anderen.
Eenzaamheid is niet iets waar een specifieke doelgroep mee wordt
geconfronteerd. In dezen zijn we allemaal gelijk.
Hulp
Eenzaamheid kan in elke fase van je leven voorkomen en is niet enkel voorbehouden aan oude of zieke mensen. Eenzaamheid kan ook
een natuurlijke prikkel zijn, een gevoel dat jou er toe aanzet om in
actie te komen. Uiteindelijk wil iedereen zich prettig voelen en daar
moet je zelf wat aan doen. Zelfkennis is dus wel noodzakelijk in deze. Blijf niet doen wat je altijd al deed, dat bracht je tot dat gevoel van
eenzaamheid (denk aan televisie of computer als afleiding en tijdverdrijf). Oriënteer op de mogelijkheden, er is veel informatie te vinden op internet maar elke gemeente heeft ook het maatschappelijk
werk waar je terecht kunt. Een kant en klare oplossing is er niet tegen eenzaamheid, het is een speurtocht om zelf uit te zoeken wat je
nodig hebt. En ook al voel je je eenzaam, je hoeft niet alleen te zijn bij
de speurtocht. Vraag hulp en doe het niet alleen.

Kwakelse kinderen tekenen
enthousiast voor goed doel

Kunstwerk van Eva Ruis te
bewonderen bij Solidair
Uithoorn - Frans van Vliet van Solidair Assurantiën is danig in zijn
nopjes met de nieuwe aanwinst: een
exclusief kunstwerk van Eva Ruis.
Hij ontdekte het op een expositie
in Studio 4 in het Mediapark in Hilversum en werd er meteen door gegrepen. Vorige week signeerde Eva
haar werk in het kantoor van Van
Vliet aan de Ondernemingsweg in
Uithoorn. Eva Ruis maakte exact 100
kunstwerken van piepschuim die ze
met een brander bewerkte om het
gewenste resultaat te verkrijgen. De
serie is getiteld ‘Eye of the beholder’,
wat zoveel betekent ‘Het is maar
hoe je het bekijkt’. Het zijn abstracte
ogen en gezichten die de vorm aannemen van ogen, althans zo ziet ze
dat zelf.
Frans van Vliet is bijzonder ingenomen met zijn aanwinst. “Ik bezocht

de expositie en werd meteen gegrepen door de vrolijke en dynamische
uitstraling”, zegt hij. “Die past precies bij de uitstraling van Solidair
Assurantiën.”
Eva is de dochter van de legendarische showmaster Willem Ruis
en waarschijnlijk net zo ongedurig
als haar veel te jong overleden vader. Na deze explosie van artistieke activiteiten neemt ze even rust,
maar heeft al weer plannen voor
het schrijven van een opera en bekwaamt ze zich ook in vuur spuwen;
een wonderlijke combinatie die nu
eenmaal hoort bij haar artistieke
dadendrang. Ze zegt trots te zijn op
haar kunstwerken, want op de expositie verkocht ze ruim een derde
van de collectie. “En ik heb er vier
opdrachten aan overgehouden, dus
voorlopig kan ik even voort.”

De Kwakel - Deze week starten het
kinderdagverblijf Speel-Inn en de
buitenschoolse opvang Jump-Inn
samen met Tekenfund.nl een grote
creatieve inzamelingsactie voor ‘Clini Clowns en Speelmateriaal op de
groepen’.
Alle groepen krijgen tekeninstructies en creëren vol enthousiasme de mooiste kunstwerken binnen het gekozen thema ‘Mijn Kerstkaart’. Ruim 80 kinderen gaan met
potlood, verf en krijt aan de slag en
verdienen daarmee naast eeuwige
roem in ieder geval gratis een eigen

wenskaart. Niet alleen dat is bijzonder aan deze actie, ook de manier
waarop de leerlingen kunnen verkopen is uniek! Met een persoonlijke verkoopfolder met tekeningopdruk kunt u de leerlingen tegenkomen, maar nieuw is de heuse eigen
webshop. Hiermee kunnen de leerlingen heel eenvoudig en leerzaam
iedereen uitnodigen de wenskaarten en andere artikelen online te
bekijken én te bestellen. Makkelijk
en veel veiliger doordat de leerlingen niet meer met veel contant geld
over straat hoeven.

Boerderijwinkel ‘De Hooiberg’
ook op zaterdag open
De Kwakel - Aanstaande zaterdag
5 oktober is de boerderijwinkel van
Inner-Art voor het eerst ook op zaterdag geopend, en wel van 8.00 tot
13.00 uur. Er zijn naast biologische
levensmiddelen volop verse biologische groenten van eigen erf te koop
en appels, peren beginnen te komen.
De Zorgboerderij teelt allerlei soorten groenten en bieslooksoorten.
In de winkel zijn ook gedroogde
kruiden, noten of droogbonen en later in de tijd Stiense bonen verkrijgbaar.
Met behulp van de deelnemers van
de zorgboerderij worden allerlei
producten gemaakt van de groenten. Denkt u aan diverse soorten
chutney’s, compotes, siropen, natuurlijk veel soorten jams, gestoofde
peertjes, gedroogde appeltjes en…
heerlijke taarten die u ook kunt bestellen.
In de diepvries kunt u diverse kanten-klare biologische groenten, soepen, schokbeton (andijviestamp-

pot), sappen (biet, snijbiet) vinden.
Biologisch en toch snel klaar!
Ook voor diverse cadeaus kunt u terecht in de winkel. Gezellige mandjes zijn naar voorkeur samen te stellen voor de feestdagen in december
of voor een bijzondere gelegenheid.
Op het terras kunt u een lekker kopje koffie of verse muntthee drinken
met iets lekkers erbij en tegelijkertijd rondkijken in de tuinen, op het
erf en bij de dieren.
De winkel die ma. t/m. do. geopend
is van 9.00 tot 17.00 uur geniet goede belangstelling, al kan dat nog zeker groeien. Het is velen nog niet
bekend dat er een biologische boerderijwinkel in De Kwakel is. Komt u
gewoon eens kijken.
Prijsvraag:
U kunt het gewicht van de reuzenpompoen die bij de winkel op het
erf ligt, raden. Prijs is een artikel, afkomstig uit ‘De Hooiberg’. Meld u
zich in de winkel!
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Groot onderhoud aan de Zijdelweg (N521)
ter hoogte van het Shell tankstation naast het viaduct van de omgelegde N201 tot aan de Burgemeester Wiegelweg in Amstelveen (bij
de Westwijk) wordt door de Provincie Noord-Holland in groot onderhoud genomen. Dat betekent dat tot
eind november zowel het gemotoriseerde als fietsverkeer op die route
ernstige vertraging zal ondervinden.
Er is voor het gemotoriseerde verkeer een omleidingsroute ingesteld
via de N196, de Legmeerdijk en de
Beneluxbaan. Zie hiervoor de hiernaast geplaatste kaart.
Vanaf maandag 7 oktober a.s. wordt
voor het uitvoeren van de werkzaamheden het vermelde stuk Zijdelweg over de gehele breedte afgesloten voor alle verkeer! Het asfalt van de Zijdelweg tussen de gemeenten Amstelveen en Uithoorn is
van onvoldoende kwaliteit en wordt
voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
Het huidige fietspad dat ernaast
ligt heeft te maken met zogenaamde ‘worteldruk van bomen’ waardoor er oneffenheden (bulten) in
het wegdek zijn ontstaan. Het fietspad wordt om die reden opnieuw
bestraat. In de berm wordt daarvoor
een tijdelijk fietspad aangelegd om
het fietsverkeer doorgang te laten
vinden tijdens de werkzaamheden.
Voor de fietsers en brommers is een
route via de Noorddammerweg met
de fietsbrug wellicht ook een optie
als omleiding.

Regio - Vanaf maandag 7 oktober wordt het voor weggebruikers uit Uithoorn en De Ronde Ve-

nen wat moeilijker om over de Zijdelweg naar Amstelveen vice versa
te rijden. Het deel van de Zijdelweg

Dicht in avond en nacht
De werkzaamheden, die in fasen
zullen worden uitgevoerd, vinden
voornamelijk plaats in de avond en
nacht. Voornamelijk voor de werkzaamheden op dat tijdstip is de omleiding via de Legmeerdijk v.v. in-

gesteld. In de periode van maandag 7 oktober 2013 tot en met 25
oktober 2013 is de weg vanaf 20.00
uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends afgesloten voor het verkeer.
Bestemmingsverkeer kan gedurende deze tijd eventueel wel beperkt
gebruikmaken van het fietspad. ‘Na
06.00 uur kan het autoverkeer overdag met aangepaste snelheid het
tracé van de Zijdelweg wel gebruiken, maar men moet wel rekening
houden met enige vertraging’, zo
laat een woordvoerder van de Provincie weten. In de periode van 28
oktober 2013 tot en met 15 november 2013 wordt er gewerkt aan het
fietspad tussen 20.00 uur ’s avonds
en 06.00 uur ’s ochtends. De Zijdelweg zelf is dan wel weer bereikbaar.
Fietsers en brommers kunnen rijden
over een tijdelijk aangelegd naastliggend fietspad. In de periode van
18 november tot en met 22 november 2013 tussen 20.00 uur ’s avonds
en 06.00 uur ’s ochtends wordt het
tijdelijke fietspad opgeruimd. Autoen fietsverkeer ondervindt hiervan
wel de nodige hinder.
De genoemde werkzaamheden vallen voor een deel samen met die
welke de gemeente Uithoorn momenteel uitvoert aan het Thamerlint
en de Amsterdamseweg.
Daarvoor is via het Oude Dorp een
omleiding ingesteld langs de Wilhelminakade en de Molenlaan.
Aan het eind van de Amsterdamseweg kan men wel de omgelegde N201 op en dan bij de kruising
Legmeerdijk zijn weg naar Amstelveen vervolgen. Retour gaat via dezelfde route. Al met al is Amstelveen
v.v. gedurende die tijd moeilijker bereikbaar door de omleidingen.

Maskerade speelt dwaze komedie
Uithoorn - Als u uw favoriete personages uit de befaamde Britse comedy-serie ‘Allo, ‘allo! nog eens in het
theater terug wilt zien: ‘Listen very
carefully, I shall say this only once’,
op 24, 25 en 26 oktober brengt Toneelgroep Maskerade met trots de
bijzondere theaterversie van deze
succesvolle BBC-serie. Kroegbaas
René Artois probeert zich, van alle
mogelijke walletjes etend, door de
Tweede Wereldoorlog heen te slaan.
Als spion voor zowel het Franse Verzet als voor de Duitsers raakt hij tussen twee vuren met als belangrijkste rode draad de absurde zoektocht
naar het portret van de Gevallen
Madonna met de Grote Memmen.
Als uiteindelijk Hitler in hoogsteigen persoon poolshoogte komt nemen in de kroeg van René is de ellende niet meer te overzien en dreigt
de situatie volledig uit de hand te
lopen. ‘Allo, ‘allo! is een parodie op
de films en televisieseries over de
Tweede Wereldoorlog en met name
op een andere succesvolle BBC-se-

rie, ‘Secret Army’ (Geheim Commando). Met de overdrijving van clichés
over Fransen, Duitsers, Engelsen en
Italianen is een aantal legendarische karakters ontstaan: naast Rrrrené zijn er zijn vrouw Edith, de serveersters Yvette en Mimi, Michelle
van het verzet, LeClerc, Kolonel Von
Strohm, Generaal Von Schmelling,
Luitenant Gruber, Kapitein Alberto
Bertorelli, Herr Otto Flick, Helga, Officer Crabtree, Fairfax en Carstairs.
Het succes van de serie leidde tot
de theaterversie waarin u al deze
geliefde personages terugziet. ‘Allo, ‘allo!, een heerlijk dwaze komedie voor iedereen en voor de diehard fans een feest der herkenning.
‘Allo, ‘allo! is geregisseerd door Pitt
de Grooth en is te zien in Het Alkwin
Kollege, Weegbree 55 te Uithoorn
op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur en kosten slechts 10 euro entree. Reserveren kan via tel.nr. 06-81228111 of via
www.toneelgroepmaskerade.nl.

IVN-lezing over bijen,
voor bijen én met bijen
Regio - Het gaat slecht met onze
insecten en je kunt wel zeggen dat
dat voor een belangrijk deel onze eigen schuld is. Wij hebben ons nooit
voldoende gerealiseerd dat planten en bestuivers zoals bijen, hommels en andere insecten, wederzijds van elkaar afhankelijk zijn en
dat door het gebruik van o.a. bestrijdingsmiddelen in de landbouw
een neerwaartse spiraal is ontstaan:
geen planten dus geen insecten en
geen insecten dan ook geen nieuwe planten en dus op termijn wereldwijd een verminderde voedselproductie. Eénderde deel van al het
voedsel in de wereld blijkt tot op zekere hoogte afhankelijk te zijn van
bestuiving door dieren maar in 80
procent van de gevallen vindt die
bestuiving plaats door honingbijen.
Niet alleen in Nederland maar in de
hele wereld is een grote bijensterfte
aan de gang.
Belangrijk
Een andere belangrijke factor voor
de achteruitgang zijn imkers, een
vergrijzende groep van vooral hobbyisten. Een nieuwe generatie im-

kers staat echter niet of nauwelijks
op. En dat terwijl het houden van
bijen echt heel leuk is. Je moet alleen even over de schroom heen.
Het hoeft niet grootschalig te zijn,
je kunt het ook op een kleinere manier doen zonder bijenkorven en
honingslingeren. Over hoe leuk bijen eigenlijk zijn, het belang van bijen en het bijzonder interessante leven van bijen en hun belangrijke bijdrage aan ons dagelijks leven komt
Imkerij De Werkbij uit Rhenen van
alles vertellen. De lezing, georganiseerd door IVN, vindt plaats tijdens
de najaarsavond op donderdag 17
oktober a.s., aanvang 20.00 uur in
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. Vanzelfsprekend is
iedereen van harte welkom.

Bijzonder plekje in
Uithoorn komt te koop
Uithoorn - De meeste Uithoornaars
kennen het plekje: aan de rand van
Meerwijk-West en aan de oever van
het Zijdelmeer staat een soort ‘pastorie-huis’. Deze woning heeft, naast
een bijzondere uitstraling, ook een
bijzondere geschiedenis.
Omstreeks 1910 woonde er een rijke boer aan de Boterdijk, die voor
één van zijn zoons, die voor priester
studeerde, een woonhuis liet bouwen, zo vertelt makelaar Chris van
Zantwijk van EKZ|makelaars, die de
verkoop begeleidt. “Vandaar dat de
woning op een pastorie lijkt. Overigens is er nooit sprake geweest van
het gebruik als pastorie.
Uithoorn kent weinig historische
gebouwen en vele zijn in de loop der
jaren verdwenen.
Dit bijzondere object is een gemeentelijk monument en dient
daarom behouden te blijven. De
Gemeente Uithoorn stelt zich overigens erg meewerkend op, maar
stelt zich wel op het standpunt dat
het aanzicht van de woning behouden dient te blijven.”
Van Zantwijk vult aan: “ik vind het
prachtig dat wij mogen bemiddelen
bij de verkoop van een dergelijk object. In de bijna 25 jaar dat ik in Uithoorn als makelaar actief ben, is er
veelvuldig aan mij gevraagd of dit
pand ooit te koop zou komen. Nu is
elke woning bijzonder, maar dit object is zo herkenbaar voor velen. Of
je hier nu op zondagmiddag wandelt met je gezin, hardloopt, of als
scholier hier nog het ‘rondje Zijdel-

meer’ liep, bijna iedereen kent deze plek.”
Gelegen op een eiland, bereikbaar
over 2 dammen, of over een smalle brug, ligt het statige huis op een
prachtige locatie aan het Zijdelmeer. Hier is duidelijk de sfeer van
de grens van stad en platteland
aanwezig, met het historische element centraal. Achter de woning ligt
een fraaie tuin met oude bomen en
daarachter het rietland, dat Meerwijk Oost en West scheidt.
De woning, die kort na de bouw geschikt is gemaakt voor dubbele bewoning en tot voor kort ook door 2
gezinnen werd bewoond, is thans
eigendom van Mark van Vliet van
Ton van Vliet Bouw uit Amstelhoek.
Mark van Vliet heeft enkele jaren
geleden het pand aangeschaft en
hoopt in opdracht van de koper de
renovatie te mogen doen.
“Het pand dient grondig te worden gerenoveerd, maar biedt daarvoor veel mogelijkheden. In de loop
der jaren hebben wij een renovatieplan en -begroting opgesteld, waardoor kandidaat-kopers voor de kosten van een casco renovatie weten
waar ze aan toe zijn”, aldus Mark
van Vliet. “De fundering van het
pand is in goede staat en eigenlijk
is het verrassend hoe mooi het pand
er na ruim een eeuw bijstaat. Renovatie is echter noodzakelijk.”
Geïnteresseerden voor Boterdijk 3335 kunnen terecht bij de vestiging
van EKZ|Makelaars in Uithoorn, telefoon 0297-567863 of uithoorn@
ekz.nl.

Kom eens koffie drinken!
Uithoorn - Kom koffiedrinken en
een praatje maken met Willy om
samen ideeën uit te wisselen over
activiteiten die u graag zou willen
doen. Gezellig met anderen.
De volgende bijeenkomsten zijn

op maandag 7 en 21 oktober van
14.00 tot 16.30 uur.
U komt toch ook naar het Buurtsteunpunt Legmeerplein aan
Legmeerplein 26 in Uithoorn?

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

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

Berm of tuin?
Bermtuin!
Veel mensen hebben hun tuin
dicht bij huis, en ze genieten er
een groot deel van het jaar van,
een stukje Natuur dicht bij huis.
De bermen van de wegen zijn
vaak wat verder weg, maar ook
daar valt veel te zien en te genieten als je goed kijkt. Wie kent
niet die kleurige bermen in het
voorjaar, vol met wit bloeiend
fluitenkruid of gele paardenbloemen?
Bezig zijn in de tuin is voor veel
mensen een leuke hobby en
vrijetijdsbesteding. Anderen ervaren het meer als ‘werken’ en
maken er dan soms een harde
en kale stenenvlakte van. Dat is
jammer, want slecht voor de ‘natuur’, vogels, vlinders en andere
insecten.
Maar het kan ook anders! Bijvoorbeeld door je tuin in te richten en te onderhouden als een
wegberm. Het gazon en het terras blijven gewoon, maar op de
plaats van de plantenborders
leg je een stuk bermtuin aan,
een soort wegberm als het ware.
Dat doe je door daar allerlei wilde planten te zaaien of te planten. Bijvoorbeeld paardenbloem,
rode klaver, klokjes, boterbloem,
smeerwortel, ooievaarsbek, duizendblad en wilde grassen. Je
kunt er dan allerlei soorten cultuurplanten tussen zetten. Voorbeelden zijn klokjes (er zijn erg
veel soorten Campanula’s), margrieten, allerlei Geranium soorten, vrouwenmantel, Zeeuws
knoopje, akelei en kattenstaart.
Dit zijn maar een aantal voorbeelden, de variatie mogelijkhe-

den zijn oneindig. En vergeet de
bloembollen niet! Ook daarvan
zijn er vele soorten en variëteiten. Ze brengen kleur in je tuin
van de late winter tot in de zomer. Voor bijen zijn het belangrijke leveranciers van stuifmeel na
de lange winter.
Het onderhoud van de bermtuin
beperkt zich tot 1 of 2 keer per
jaar maaien. Gewoon alles bij
de grond afmaaien, en dan het
maaisel opruimen (afvoeren of
op de composthoop). Daarvoor
heb je wel een goede maaimachine nodig, of je moet het uitbesteden.
Bij de eerste maaibeurt, in de zomer, als de voorjaarsbloeiperiode voorbij is, staat de beplanting namelijk meer dan een halve
meter hoog. Na het maaien, ziet
het er even wat kaal uit. Maar na
een paar dagen gaan de meeste planten weer aan de groei en
ziet alles er weer fris groen uit.
Al snel laat een volgende serie
kleurige bloemen zich zien. Onkruid wieden is zo goed als voorbij, want de gesloten beplanting voorkomt dat onkruid zaden kunnen kiemen. Als een
plantensoort wat gaat overheersen, kun je die wat weghalen. En
nieuwe plantensoorten zet je er
gewoon tussen.
Kortom, als u volgend jaar meer
natuur in uw tuin wilt hebben en
minder werk, denk eens aan een
bermtuin!
Bermtuinige groeten
van een IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Van Scheppingen viert
20 jaar Sanidrõme

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
De Kwakel - De formule Sanidrõme, waar Van Scheppingen
in De Kwakel bij aangesloten is,
bestaat in oktober 20 jaar. En dat
gaat Van Scheppingen vieren tijdens de oktober jubileummaand
met exclusieve jubileumacties.
De betere badkamer
Sanidrõme is een landelijk samenwerkingsverband bestaande
uit 25 erkende installatiebedrijven
met eigen badkamershowroom
die staan voor ‘de betere badkamer’. De kennis en ervaring in de
badkamermarkt die Sanidrõme in
die 20 jaar heeft opgebouwd, gebruikt Van Scheppingen om haar
vakmanschap continu te verbeteren. Het vakmanschap van haar
medewerkers is de drijvende
kracht achter het succes van de
formule Sanidrõme en de aangesloten bedrijven.
De badkamer’ als domein
Sanidrõme van Scheppingen
richt zich met name op kwaliteitsbadkamers in een breed segment. Al jaren is ‘de badkamer’
hun domein, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Zij nemen alle zorgen uit handen bij het realiseren van een nieuwe badka-

mer of wellnessruimte: een gedegen en maatwerk advies, creatief ontwerp, betrouwbare levering en vakkundige installatie. En
zelfs ook eventuele bouwkundige, stuc- en tegelwerkzaamheden. Alle disciplines heeft Sanidrõme van Scheppingen in eigen beheer, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk gewaarborgd is. Maar ook voor losse leveringen of het verzorgen
van
installatiewerkzaamheden
(gas, water, verwarming) bent u
bij Sanidrõme van Scheppingen
van harte welkom.
Oktober feestmaand
De hele maand oktober viert Sanidrõme van Scheppingen het
20-jarig jubileum middels een
aantal exclusieve jubileumacties.
Profiteer bijvoorbeeld van 6% btw
op de vakkundige installatie én
op de producten. Kijk voor alle jubileumacties en de voorwaarden
op www.sanidrome.nl/vanscheppingen. Al met al genoeg redenen om een bezoek te brengen
aan hun badkamershowroom op
Voorling 14 in De Kwakel.
Laat u inspireren en ontdek ‘de
betere badkamer’ bij Sanidrõme
van Scheppingen!
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Prachtige opening
Kinderboekenweek
bij De Regenboog

Uithoorn - Op maandagochtend 30 september is onder grote belangstelling op het schoolplein van
basisschool de Regenboog de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Klaar voor de Start’. Alle zestien groepen hadden zich in de klas goed voorbereid
en stonden klaar om aan elkaar hun boek en de door hen gekozen sport te laten zien. Paardrijders,
voetballers, zwemmers, atleten, skaters, hockyers en vele andere sporters deden hun ronde over het
schoolplein. De Olympische vlam en Tjemp, de mascotte van NOC/NSF, werden door de groepen
meegedragen. Alle 400 kinderen van de Regenboog, plus de peuters van Solidoe, plus de kinderen van de Taalklas, plus een groot aantal ouders zongen enthousiast het lied ‘Klaar voor de Start’
van Kinderen voor Kinderen, uit volle borst mee. Na deze opening bleven de kinderen nog even buiten. Alle meesters en juffen hadden een eigen spel bedacht. De kinderen konden zelf kiezen uit deze
spelletjes. Het was een sportieve, gezellige, feestelijke START van deze Kinderboekenweek.
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Tweerichtingen fietspad op Noorddammerweg
Uithoorn/De Kwakel - Aan het
einde van dit jaar wil de gemeente Uithoorn beginnen met de aanleg van het vrijliggende tweerichtingen fietspad op de Noorddammerweg tussen de Vuurlijn en de N196
(voormalige N201). Het was langer
dan een jaar geleden al aangekondigd in het Verkeers Structuurplan
De Kwakel (VSP) en later opgenomen in het Uithoorns Verkeer- en
Vervoerplan (UVVP). Het fietspad
wordt over de gehele lengte van

circa 850 meter aangelegd en ligt
aan de kant van Amstelhof en de
sportvelden van Qui Vive. Het gaat
om een vrijliggend verplicht tweerichtingen fietspad met een breedte van drie meter. Aan beide kanten
van het fietspad komt een berm van
minimaal een meter. De bedrijven
en woningen aan de andere zijde
van de Noorddammerweg krijgen
de mogelijkheid om vanaf hun inrit over te steken naar het fietspad.
De bestaande lichtmasten worden

De Noorddammerweg is een onveilige weg voor fietsers. Daarom wordt aan
de kant van Amstelhof en Qui Vive over de volle lengte een nieuw tweerichtingen fietspad aangelegd.

Geslaagde Nostalgische
Avond in De Kwakel
De Kwakel - Vrijdagavond 20 september vond de eerste Nostalgische
Avond van dit jaar plaats, georganiseerd door Stichting De Kwakel Toen
& Nu. Het werd wederom een avond
vol gezelligheid, nostalgie, verhalen
en prachtige oude foto’s.
Oud-Kwakelaar Cooky Voorn
De grote zaal van het dorpshuis zat
tjokvol. Onder de bezoekers burgemeester Oudshoorn, wethouder
Levenbach en de oud-Kwakelaars
Dick Voorn (beter bekend als Cooky
Voorn, assistent-bondscoach op het
WK 2010 en het EK 2012) met zijn
vrouw Lia, en diens broer Jan. Dick
en Jan, al bijna 60 jaar woonachtig in Limburg en pratend met een
zachte g, waren door de stichting
uitgenodigd om een Nostalgische
Avond bij te wonen. Voor Jan geen
probleem (gepensioneerd), maar
Dick moest toch het een en ander plannen met zijn werk als scout
voor PSV. Voetballiefhebber als hij is
combineerde hij dit uitje toch nog
met werk en verzorgde donderdagavond een voetbalclinic voor de spelers van KDO 1, met een uitgebreide bespreking na in de kantine. De
tegenstanders van KDO 1 zullen dat
nog wel merken!
Water, geen kassen, lege Kuil
Cooky trapte deze Nostalgische
Avond af. Met verve hield hij de volle zaal geboeid met het verhaal van
zijn leven, gelardeerd met flink wat
anekdotes uit zijn voetbalcarrière.
Hierna nam Dirk Plasmeijer de presentatie van de avond over. De zaal
genoot weer van de oude landkaarten met het water dat De Kwakel
omringde en zelfs ooit bedreigde,
van de foto’s van toen er nog nauwelijks kassen waren en de Kuil nog

gewoon leeg. Aandacht was er voor
de vele creatieve Kwakelaars en het
actieve Kwakelse verenigingsleven. Vergeten namen konden weer
worden genoteerd en het De Kwakel van toen kon worden vergeleken
met de foto’s van het De Kwakel van
nu met al zijn nieuwbouw. De pauze
was een mooie gelegenheid om dat
nog eens met elkaar door te nemen.
Kwakels entertainment en kermis
Het tweede deel van de avond begon met hilarisch Kwakels entertainment uit de jaren 70. Toen de
rust was weergekeerd nam Dirk de
presentatie weer ter hand. De Kwakelse bruidsparen werden gevolgd
door de Kwakelse boerderijen, de
Kwakelse gezinnen en uiteindelijk
Kwakelse kermiskarren door de jaren heen.
Ontbijt met de wethouder
Na de presentatie werd er nog lang
nagepraat in het gezellige dorpshuis. Alleen wethouder Levenbach
moest vroeg weg, want hij had een
ontbijtafspraak. En inderdaad, foto’s
van Annemarieke Verheij laten zien
dat hij de volgende ochtend was
aangeschoven bij het Burenontbijt op het pleintje voor het dorpshuis. Foto’s van de kermisoptochten,
de Nostalgische Avond en het Burenontbijt vindt u op www.de-kwakel.com.
Tweede Nostalgische Avond bijna
uitverkocht Op vrijdag 18 oktober
vindt de tweede Nostalgische Avond
van dit jaar plaats. Er zijn nog maar
enkele kaarten beschikbaar, dus
meld u snel aan, want vol is vol. Kosten: vijf euro, incl. een kopje koffie of
thee. Aanvang: 19.30 uur, zaal open:
18.30 uur. Aanmelden kan bij Dirk
Plasmeijer, 0297 563335 (17.30-18.30
uur) of dp@de-kwakel.com.

De PubQuiz komt naar
Uithoorn! Durft u het aan?
Uithoorn/De Kwakel – Op woensdag 16 oktober a.s. organiseert de
PvdA Uithoorn/De Kwakel in eetcafé de Herbergh 1883 aan de Schans
108 de PubQuiz. De aanvang is 20.00
uur en de deelname is gratis. U betaalt alleen uw eigen consumpties.
In een PubQuiz spelen teams van
maximaal vijf spelers tegen elkaar.
Durft u met uw team aan te treden
tegen andere teams uit Uithoorn en
De Kwakel? Voor de eerste maal
zal er in Uithoorn een Pubquiz gespeeld worden. In een PubQuiz spelen verschillende teams, bestaande
uit maximaal 5 personen, tegen elkaar in een gewoon café. Iedereen
kan meedoen en samen met vrienden, buren, voetbalteam, politieke
partij of wat dan ook een team vormen. De organisator, in dit geval de

PvdA-afdeling Uithoorn/De Kwakel,
neemt alle kosten voor zijn rekening. Bezoekers betalen alleen hun
eigen consumpties waarbij deelnemers twee consumpties gratis krijgen. Voor de winnaars is er een wisselbokaal die speciaal voor dit evenement is ingesteld. Bij voldoende
belangstelling zal er regelmatig om
deze bokaal gestreden worden.
Meespelende bezoekers worden op
de proef gesteld door een veelzijdige quiz, gemaakt door IQuizzen.
Naast algemene kennis wordt onder
andere ook de muziekkennis van de
deelnemers getest. Deelname is geheel gratis en staat open voor iedereen die van quizzen houdt. Inschrijven: c.verhorst@planet.nl of gerritroseboompvda@gmail.com. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Bingo in Bilderdijkhof
Uithoorn - Op dinsdag 8 oktober
a.s. organiseren de Ouderenbonden
ANBO en KBO hun gezamenlijke
bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1
De aanvang is 14.00 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is
Hanny Kampen. Ook niet-ANBO/

KBO leden zijn van harte welkom op
deze gezellige middag. Er zijn bijzonder mooie prijzen te winnen, bovendien zijn de consumpties zeer
redelijk geprijsd. Kom eens kijken,
doe mee en geniet van de gezellige sfeer die er op zo’n bingomiddag
heerst. En… de toegang is gratis!

vervangen door nieuwe. Langs het
sportcomplex van Qui Vive wordt tevens een hek geplaatst.
Onveilige weg
Tijdens de inspraakperiode waren
er drie reacties op het voorlopig
ontwerp voor dit fietspad binnengekomen. Zo werd onder andere
gevraagd of er snelheidsremmende maatregelen voor auto’s waren
opgenomen. Daar voorziet het ontwerp niet in omdat het project geen
reconstructie van de rijbaan betreft, maar puur het aanleggen van
een (nieuwe) fietsverbinding. Ook
over de doorsteekjes van het fietspad naar bijvoorbeeld de Iepenlaan
waren er vragen. Zoals waarom er
geen ronde hoeken bij de bochten
in het ontwerp zijn getekend, waar
die nu haaks zijn. In de schets van
het ontwerp is dat nog wel zo, maar
bij de technische uitwerking van de
tekening worden de hoeken in de
bocht afgerond, zo werd door de
gemeente aangegeven. Tussen de
fietsrijrichtingen wordt verder volgens het plan een verhoogde middengeleider geplaatst. Op de rijbaan komen geleidestrepen.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 20 augustus
2013 het ontwerp definitief vastgesteld. Om het ontwerp te kunnen
uitvoeren moet echter het bestemmingsplan aangepast worden. Dit

bestemmingsplan ‘Noorddammerweg’ lag ter inzage van 31 mei tot en
met 11 juli 2013. Naar verwachting
wordt dit bestemmingsplan medio
november 2013 vastgesteld. Daarna kan de aanleg van het fietspad in
uitvoering worden genomen.
Inwoners van De Kwakel en Legmeer-West zullen blij zijn met het
bericht dat het fietspad nu eindelijk
wordt aangelegd. De Noorddammerweg wordt al jaren gezien als
een zeer onveilige weg voor fietsers,
helemaal in de avond en nacht. Veel
kinderen maken gebruik van de
weg om te gaan sporten vanuit De
Kwakel en Legmeer-West vice versa. Als het fietspad klaar is zal dit
voor hen een stuk veiliger zijn.
Aan de andere kant, als er sprake is van het aanbrengen van een
‘verhoogde middengeleider’, rijst de
vraag of die dan wel bijdraagt aan
de veiligheid. Want wat wordt daaronder verstaan? Hoe hoog is die en
kan dat tot valpartijen leiden als een
fietser er abusievelijk tegenaan (of
overheen) rijdt? Bij nat weer of een
glad wegdek door sneeuwval wijst
de praktijk in andere gemeenten uit
dat men er op kan slippen en onderuit gaan. En kan een fietser dan
wel fatsoenlijk ingehaald worden,
bijvoorbeeld door een wielrenner(!)
of snorfietsrijders? De praktijk zal
het uitwijzen.

Roads Maatjesproject
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Het Roads Maatjesproject is er voor mensen met psychische of psychosociale problemen,
die wonen in de regio Amstelland
en Haarlemmermeer. Door hun problemen kunnen deze mensen zich
eenzaam voelen of raken ze in een
sociaal isolement. Dit terwijl ze heel
graag meer sociale contacten zouden willen.
Omdat dit door hun problemen niet
lukt of moeizaam verloopt, voelt
het voor sommigen alsof ze enigszins buiten de maatschappij komen
te staan. Het Roads Maatjesproject
is er voor deze mensen en helpt bij
het vinden van een geschikt maatje.
Op basis van gezamenlijke interesses worden een deelnemer en een
vrijwilliger aan elkaar gekoppeld,
ze worden ‘maatje’ van elkaar. Eenmaal per twee weken ontmoet het
maatjeskoppel elkaar voor de duur
van één jaar. Als maatjeskoppel bepaal je in onderling overleg wat er

wordt ondernomen. De nadruk ligt
op sociaal contact en samen leuke
activiteiten doen. Denk bijvoorbeeld
aan samen wandelen of fietsen, een
museum of markt bezoeken, samen
sporten of zomaar een praatje maken en een kopje koffie drinken.
De vrijwilliger is geen hulpverlener,
maar is gewoon zichzelf. Het draait
uiteindelijk om een gelijkwaardig
contact van mens tot mens. Vrijwilligers kunnen deelnemen aan bijeenkomsten die een aantal keer per
jaar worden georganiseerd over een
actueel thema. Tijdens deze avonden kunnen ervaringen met andere vrijwilligers worden gedeeld. Voor
ondersteuning in het contact met
je maatje is de teamleider van het
Roads Maatjesproject op de achtergrond beschikbaar voor vragen
of overleg. Kijk voor meer informatie op www.roadsmaatjesproject.nl,
mail naar maatjesproject@roads.nl
of bel 06-57573151.

Winkels in Uithoorn nu
ook op zondag open!
Een warm welkom aan de
nieuwe Kwakelaars
De Kwakel - Met een rondtoer in
een koets met twee mooie paarden door het mooie De Kwakel werden de nieuwe Kwakelaars, de bewoners van ‘Ons Tweede Thuis’ aan
het Kwakelsepad, welkom geheten
in het dorp. Het was een mooie gelegenheid daarvoor omdat ze een
barbecuefeestje hadden, waarbij
ook hun ouders aanwezig waren.
Daarna mochten ze met hun ouders plaatsnemen in de paardenkoets voor de rondrit van 45 minuten. De koetsier maakte de ronde in

twee ritten omdat de koets niet voor
iedereen tegelijkertijd een plaatsje
had. De rit was beschikbaar gesteld
door een bekende Kwakelaar die
een rondrit van de koets van Van der
Broek had gekocht op de Kwakelse veiling. Deze Kwakelaar vond dit
een mooie gelegenheid de rondrit
te schenken aan Ons Tweede Thuis.
De koetsier van Van der Broek deed
daar nog 45 minuten bij voor eigen
rekening.
Al met al een mooi gebaar waar de
kinderen erg van genoten hebben.

Milieucoaches in Uithoorn?
Uithoorn - Energie besparen, dat
willen we vaak wel maar hoe doe
je dat? Wat kun je meer doen dan
spaar- of ledlampen indraaien? In
Rotterdam worden milieucoaches
opgeleid die dat haarfijn aan iedereen kunnen vertellen. Is dat ook iets
voor Uithoorn?
Op woensdag 9 oktober komt Mohamed Hacene van Milieucentrum
Rotterdam op uitnodiging van DUS!
(D66 en GroenLinks) vertellen over
de milieucoaches. In Rotterdam zijn
er sinds 2011 300 actief. Zij weten
alles over energie en water besparen, duurzaamheid in huis, het gezamenlijk opwekken van duurzame
energie en hoe je mensen bij dit alles kunt betrekken. De milieucoaches geven voorlichting in huiskamers, op scholen, in ouderencentra, bij bewonersorganisaties, verenigingen, in buurthuizen etc. Zij

nemen demonstratiemateriaal mee
en zij laten het gebruik van de zogenaamde besparingsladder zien.
Daarnaast genereren ze zoveel enthousiasme dat er allerlei andere
initiatieven uit voortvloeien. Er is een
energiecafé met allerlei workshops
gestart en iemand bouwde een eenvoudige windmolen. Ook is een speciaal programma opgezet voor verenigingen van eigenaren: hoe zet je
een duurzaam idee om in een actie
die gedragen wordt door de leden
van de vereniging. Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober laten we ons
voorlichten over deze milieucoaches
en willen we eens met elkaar bespreken of een dergelijke opzet ook
voor Uithoorn wenselijk en mogelijk
is. Iedereen is van harte welkom op
9 oktober, 20.00-22.00 uur, in kerkgebouw De Schutse aan De Merodelaan 1 in Uithoorn.

Brandweerkazerne houdt
zaterdag open dag
Uithoorn – Aanstaande zaterdag
5 oktober opent brandweerkazerne
Uithoorn in het kader van de Nationale Brandpreventieweken haar
deuren voor het publiek. De kazerne heeft een enthousiaste en goed
opgeleide groep van momenteel 29
vrijwilligers die de werkzaamheden
voor de brandweer naast hun reguliere baan uitvoeren. Tijdens de
open dag krijgen bezoekers voorlichting hoe te handelen bij brand
en hoe je brand kunt voorkomen.
Iedereen is aanstaande zaterdag 5
oktober van 11.00 tot 16.00 uur van
harte welkom op de brandweerkazerne aan de Zijdelweg 1. Er is een
grote diversiteit aan voertuigen te
zien, waaronder een schuimblusvoertuig, tankautospuit, haakarm-

voertuig en een ambulance. Daarnaast zijn er verschillende demonstraties, zoals een vlam in de pan
doven en het openknippen van auto’s. Bezoekers redden ook zelf een
‘slachtoffer’ binnen een minuut uit
een ‘huis’ vol rook en blussen kleine
brandjes. Voor de jeugd zijn er spelletjes op brandweergebied: spuiten met een echte brandweerwaterstraal, rondritten in een brandweervoertuig, een springkussen en
nog veel meer leuks. Naast Brandweer Amsterdam-Amstelland geven
ook de Brandwondenstichting en de
EHBO Vereniging voorlichting en
zijn verschillende producten te koop
bij de brandweerwinkel. Aanmelden
voor deze dag is niet nodig, de toegang is geheel gratis.

Uithoorn - Donderdag 26 september stemde de gemeenteraad met
een meerderheid van stemmen in
met het voorstel van burgemeester
en wethouders om de zondagopenstelling voor de detailhandel vrij te
geven. Alleen het CDA stemde tegen; zij maakt zich zorgen om de
aantasting van de zondagsrust. De
openstelling van winkels op zonen feestdagen wordt sinds 1 juli jl.
niet meer door de centrale overheid
geregeld. De gemeenten mogen
dat nu zelf beslissen. Een en ander houdt in dat alle winkels in Uithoorn alle zon- en feestdagen open
mogen zijn vanaf 10.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds. Maar
het is geen verplichting! Ondernemers mogen zelf bepalen vanaf en
tot hoe laat zij hun winkel open willen hebben. Ook als men helemaal
niet op zondag open wil. Een en ander geldt ook voor bouwmarkten.
De maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. Zoals bekend was
in Uithoorn AH Jos van den Berg al

een tijd lang op zondagmiddag geopend. Meerdere ondernemers en
winkeliers in het Oude Dorp, op het
Legmeerplein en in winkelcentrum
Zijdelwaardplein, hadden al vaker
te kennen gegeven dit ook te willen. Het college van burgemeester
en wethouders had al eerder toegezegd de raad een aangepaste verordening voor te leggen. Dat was
al vóór het zomerreces. Tijdens de
raadsvergadering van donderdag 27
juni jl. hadden met name Marvin Polak (VVD) en Benno van Dam (Ons
Uithoorn) in een motie het college
verzocht hier zo snel mogelijk mee
te komen en die aan de raad voor te
leggen bij de eerste vergadering na
het zomerreces. De betreffende motie werd toen met een ruime meerderheid aangenomen. De raad heeft
er nu definitief mee ingestemd. Een
en ander tot groot genoegen van
enkele ondernemers die donderdagavond als toehoorder op de publieke tribune van het besluit kennis
hebben genomen.

Zaterdag 5 oktober kijken zonder afspraak

Landelijke NVM
Open Huizen Dag
Regio - Wordt het weer net zo druk
als bij de Landelijke NVM Open
Huizen Dag eerder dit jaar? Mirjam
Ohlenbusch vertelt: “Tijdens de vorige NVM Open Huizen Dag was er
een leuke opkomst, wat heeft geleid tot een mooi verkoopresultaat!
De vorige NVM Open Huizen Dag
heeft een leuke stemming teweeggebracht op onze kantoren. Veel kijkers op de dag zelf en een mooi aantal transacties. Dat voelt goed voor
de woningkoper, verkoper én voor
de makelaar. De negatieve toonzetting over de woningmarkt ebt langzaam weg. Steeds vaker lees je positieve berichten. De makelaar loopt
dagelijks rond op de woningmarkt
en ziet langzaam het sentiment veranderen. De instroom van nieuwe
woningen die te koop komen neemt
af, er wordt beter verkocht en langzaam daalt dus het aanbod waaruit
te kiezen valt. Je wilt als woningkoper ook nog de juiste woning vinden, ook al staat er nog genoeg te
koop, de juiste woning staat daar
lang niet altijd bij. Tegelijkertijd zie
je dat het aantal woningkopers dat
begrijpt hoe je in de tegenwoordige markt een huis moet kopen stijgt.
Daarnaast zien we dat de combinatie van prijs en lage hypotheekrente niet lang stand kan houden. Om
die reden wordt het nu langzaam
maar zeker zaak om koopplannen
niet langer uit te stellen. De woningprijzen stabiliseren ook steeds meer.
Woningkoper
Er is geen woningkoper die de

woonlasten te hoog vindt. De vraag
is wel of de bank de financiering
verstrekt, maar met het huidige
prijsniveau van de woningen verbetert dit ook. De financiële adviseurs
van hypotheken doen hun werk
goed. Woningkopers laten zich eerst
goed inlichten alvorens ze op zoek
gaan naar hun droomwoning.
Op zaterdag 5 oktober heeft u alle
kans om uw droomwoning te vinden. Tijdens de Landelijke NVM
Open Huizen Dag kunt u zonder afspraak de deelnemende woningen
bekijken. Tussen 11.00 en 15.00 uur
kunt u binnenlopen. De Landelijke NVM Open Huizen Dag biedt u
de kans om ook woningen te bekijken die wellicht niet uw eerste voorkeur hebben. Onverwachts wordt u
dan toch een keer verrast als u een
woning van binnen ziet dat deze anders is dan op het eerste oog vanaf een foto. Ook kunt u op deze wijze een goede afweging maken door
de verschillen per woning. Gaat u
zaterdag 5 oktober tussen 11.00
en 15.00 uur op pad om woningen
te bekijken? Als u van te voren uw
dag plant, rijdt u van de ene woning
naar de andere, zonder omwegen
en heeft u alle tijd om de woningen
te bekijken. Op onze website www.
dekoningwonen.nl maakt u gemakkelijk een selectie van de woningen
die u wilt bekijken. Heeft u vragen
of heeft u een goed advies of hulp
bij aankoop nodig? Schroom niet en
maak vrijblijvend een afspraak met
Mirjam Ohlenbusch of één van onze
andere makelaars op 0172-579200.”
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Uithoorn - Zaterdag 28 september zal voor AKU voor altijd een
heuglijke en gedenkwaardige dag
blijven. Op deze dag werd niet alleen de prachtige nieuwe atletiekaccommodatie feestelijk geopend, maar werd door mensen van ’s morgens 8.00 uur tot ’s
avonds 20.00 uur een wereldrecord gelopen. 400 atleten van heel
jong (de jongste was 1 ½ jaar) tot
zeer oud (de oudste deelnemer
was 90 jaar) hebben allen in estafettevorm 400 meter afgelegd.
Dat klinkt heel eenvoudig maar
dat heeft op de dag zelf, maar ook
in de lange periode daarvoor, een
enorme strakke en gedegen organisatie gevraagd. Allereerst moesten er 400 mensen gevonden
worden die op deze dag 400 meter wilden lopen, maar deze mensen moesten allen individueel geinformeerd worden over hun globale starttijd. Professionele tijdregistratie was noodzakelijk en onontbeerlijk om het predikaat wereldrecord te verwerven. Dat betekende bijvoorbeeld dat iedere loper een chip op de schoen moest
vastmaken om bij de start en finish geregistreerd te worden. Veel
mensen van AKU waren de hele
dag actief bij de ontvangst en inschrijving van deelnemers. Op de
dag zelf moest er wel regelmatig geïmproviseerd worden, omdat de meeste lopers harder liepen dan ze aangegeven hadden
waardoor anderen te laat zouden
komen, maar gelukkig waren de
organisatoren en de lopers flexibel genoeg om steeds een loper
op tijd aan de start te krijgen. Om
20.00 uur haalde iedereen opgelucht en enthousiast adem toen
de laatste loper, Wim Verlaan als
voorzitter van AKU was de gelukkige, over de finishstreep kwam.
Een enorme klus was fantastisch
geklaard!!
Officiële opening
Door de vele snelle 400 meter-lopers kwam het goed uit om de estafette even stil te leggen, waardoor alle aandacht uit kon gaan
naar de officiële opening om
13.00 uur. Onder grote belangstelling van de AKU-familie, vele genodigden en iedereen die een bijdrage had geleverd aan het realiseren van de baan, sprak Wim Verlaan iedereen toe en benadrukte vooral dat de prachtige nieuwe
baan het resultaat was van de geweldige samenwerking tussen alle partijen: de gemeente, aannemer, sponsors, de buurtvereniginge, UWTC en Legmeervogels en
de zelfwerkzaamheid van de eigen clubleden. De AKU-mensen
die zoveel uren hadden gestopt
in de voorbereidingen en de nodige eigen werkzaamheid, werden extra in het zonnetje gezet.
Vervolgens gaf hij het stokje over
aan de pionier van AKU die destijds de basis had gelegd onder de
atletiekklub en jaren voorzitter is
geweest van AKU, Richard Berger.
Hij memoreerde kort de geschiedenis die heeft geleid tot de nieuwe baan die er nu ligt. Vervolgens
liep atlete Linda van Rossum met

de vlag van AKU een rondje om de
baan en zij gaf de vlag over aan de
wethouder sport van de gemeente Jeroen Verheijen, die met een
klap op de knop een grote knal
veroorzaakte en gekleurd papier
de lucht inblies. Naast de nieuwe
baan werd ook het van binnen en
buiten totaal gerestylde clubhuis
geopend door Arnold Andriessen, de man die verantwoordelijk
is geweest voor het ontwerp en de
prachtige inrichting van het clubhuis. Klassewerk!!
Activiteiten voor iedereen
Gedurende de hele dag waren er
op en rond de baan nog vele andere activiteiten georganiseerd,
’s Morgens was de jongste jeugd
actief op het middenterrein met
een nieuw wedstrijdconcept dat
is ontwikkeld door de atletiekunie en waar de pilot in deze regio bij AKU plaatsvond. Iedereen
was heel enthousiast over deze
nieuwe opzet. ’s Middags vonden
er voor de oudere jeugd clinics
800 meter en verspringen plaats.
Deze werden georganiseerd door
2 Nederlandse kampioenen, bij
het verspringen was dat Marius
Kranendonk en bij de 800 meter
Yvonne Hak. Tussendoor konden
de lange afstandslopers zich uitleven op een 5 en 10 kilometer, die
deels op de eigen baan en op de
wielerbaan van UWTC werden gelopen. In de tussentijd werd er aan
de rand van de baan een muziekinstallatie opgesteld waarmee gedurende de rest van de middag en
de avond de muzikale omlijsting
werd verzorgd. Op het middenterrein kwam de jongste jeugd aan
zijn trekken met een gigantisch
luchtkussen waar tot in de avond
vele kinderen plezier aan beleefden. Voor de allerkleinsten was er
een klein luchtkussen waarop zij
veilig konden rollen en springen.
AKU zal het wel verdiend hebben,
maar de hele dag scheen er een
heerlijk zonnetje waardoor het
genieten was op de atletiekbaan
en het geen straf was om uren op
bij alle activiteiten te blijven.
Afsluiting
Rond 18.00 uur konden alle vrijwilligers van AKU zich tegoed
doen aan een heerlijke barbecue,
die de meesten op dat moment
wel hadden verdiend. Nadat om
20.00 uur de estafette was afgerond en het wereldrecord een feit
was, bleef een ‘selecte’ groep nog
aanwezig om onder het genot van
een drankje de dag nog even door
te nemen. Een groep enthousiaste jongeren maar ook oudere
jongeren dansten volop mee op
de tonen van de muziek die door
de dj’s werd verzorgd. Zo kwam
rond 22.30 uur een einde aan een
meer dan geslaagde opening van
de nieuwe atletiekbaan waar AKU
nog vele jaren plezier aan zal beleven.
Als u niet aanwezig was op deze dag en u bent geïnteresseerd
in de nieuwe baan en de atletieksport, kom gerust eens langs
en proef de sfeer die deze vereniging uitstraalt.
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Dertigste regatta bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Komende zondag 6 oktober organiseert de URKV Michiel
de Ruyter al weer de dertigste Amstel-Drecht Regatta. Er worden weer
zo’n 40 ploegen uit de regio verwacht met als hoogtepunt uiteraard
de achten. De afgelopen maanden
heeft een groot aantal ploegen zich
voorbereid om in het koningsnummer te mogen uitkomen: de ongestuurde twee waarbij elke roeier met
één enkele riem roeit. Dat vraagt om
een uitzonderlijke balans waarbij elke haal raak moet zijn. De eerste boten varen om 11.00 uur naar de start
richting Jan Ploegensluis. Rond
kwart over twaalf finishen de boten uit de eerste heat. Drie uur later
komt de tweede heat over de finish.
Iedereen is uitgenodigd om zondag te komen kijken. Voor meer
informatie ga naar de website;
www.mdr.nu.

Amstelheren beginnen het
seizoen met een gelijkspel
Uithoorn - Afgelopen zondag
speelden de eerste heren van
Zwem- en polovereniging De Amstel hun eerste competitieduel tegen degradant Triton 3 uit Weesp.
Zonder enige verwachtingen tegen de onbekende opponent, maar
met de wetenschap dat er een aantal sterke en ervaren spelers bij de
tegenstander was, begonnen de heren vrijwel direct na aanvang met
een door Coen van Haaster benutte
strafworp, die tegen de Triton-keeper werd gegeven.

Medewerkers Smitsair
lopen Dam tot Damloop
Uithoorn - Op zondagochtend 22
september jl. vertrok een aantal medewerkers van Smitsair bv uit Uithoorn naar het centrum van Amsterdam om deel te nemen aan het
grootste hardloopevenement van
Nederland: de Dam tot Damloop.
Deze loop gaat van de Amsterdam
naar Zaandam en heeft een lengte
van 10 Engelse mijl, oftewel 16 kilometer. Het team van Smitsair deed
mee aan de wedstrijd businessloop.
Dit betekende dat zij als eersten, direct na de professionele wedstrijdlopers, van start gingen. Het startschot werd gegeven door Gordon,
die later op de dag zelf ook zou lopen. De Smitsair medewerkers heb-

ben zich ieder op hun eigen manier voorbereid, de één meer dan
de ander. Maar zij hebben allen een
zeer goede prestatie neergezet. Alle Smitsair lopers kwamen (ruim)
binnen de limiet van 2 uur binnen.
De eerste loper kwam al binnen na
1.09.35 en de teamtijd (de snelste
5 lopers van het team) is 6.49.53.
Hiermee werd het team van Smitsair
123ste van de 176 wedstrijdteams.
In totaal deden circa 55.000 hardlopers mee aan de Dam tot Dam loop!
De organisatie was weer geslaagd,
de sfeer was goed en de lopers van
Smitsair zijn nu al gemotiveerd om
volgend jaar weer mee te doen. Wie
weet met nog meer collega’s!

Direct werd al duidelijk dat het jonge herenteam meer beweeglijkheid
en snelheid had dan de tegenstander, die dit soepele spel slechts met
routine bij kon benen. Na een gelijkmaker in de tweede periode liet De
Amstel zien over iets beter spel te
beschikken en legde Stefan Bramsen de bal voor de tweede maal onder de Triton-lat. Daarmee werd
een eerste helft met een nipte voorsprong afgesloten en mocht van
een uitstekend resultaat tot dusver gesproken worden, zeker omdat
de verwachtingen nogal laag ingeschat waren. Met een duidelijk sig-

naal van 2 doelpunten, door Amstel
midvoor Stefan Bramsen in de derde periode, naar Triton, dat er aan
een overwinning werd geroken, kon
Triton slechts ternauwernood aanhaken en wist de laatste periode in
te gaan met 1 doelpunt achterstand
4-3. Routine en ervaring van oudere Triton-spelers zetten de jeugdige Amstelheren in het laatste part
langszij en na een uitsluiting van
20 seconden voor Mark Visser bereikten zij hun eerste voorsprong in
deze match. Niet veel later (17 seconden), op de helft van de laatste
speeltijd werd deze stand weer naar
een gelijke stand getrokken door
een fraai doelpunt van Stefan Bramsen. De laatste minuut van de wedstrijd deed het publiek op de rand
van de stoel zitten. Een onnodige
verdedigingsfout liet Triton de overwinning proeven.
Maar een onverwacht afstandsschot
van Coen van Haaster in de laatste
14 seconden bracht de puntenverdeling voor De Amstel. Een strakke
pressing voor de laatste paar seconden en het verlossende eindsignaal
liet een 6-6 score uiteindelijk toch
tot een overwinning voelen.

Qui Vive Dames 1 speelt
niet overtuigend
De Kwakel - Het eerste damesteam
van Qui Vive wist afgelopen zondag haar vierde wedstrijd tegen De
Kraaien uit Wijde Wormer met een
2-0 af te sluiten en daarmee de volle drie punten binnen te halen. Toch
was het team zelf niet echt tevreden over het spel dat ze gespeeld
hadden. De Kraaien speelden vanaf de eerste minuten hoog met een
aantal aanvallers ver op de speelhelft van Qui Vive. Hierdoor kreeg
Qui Vive weinig ruimte om haar eigen spel te spelen. Qui Vive wilde te
snel en te gehaast door de linies van
De Kraaien heen breken en maakte daarom een slordige indruk. Deze snelheid was echter ook de basis van het eerste doelpunt in de 11e
minuut. Door snel een toegekende
bal uit te nemen, kon Sophie Tijssen
door de achterhoede van De Kraaien heen breken en met een backhand slag de bal hoog in het doel
spelen. Het tweede doelpunt viel

in de 34e minuut doordat Barbara Schmidt in samenwerking met
Amy van der Ham een strafcorner
kon verzilveren die gerealiseerd was
door Maxime de Haan. In de tweede helft zat er meer energie in het
team en was Qui Vive eigenlijk de
hele helft het meest gevaarlijk. Ze
waren echter niet in staat om mooie
aanvallen ook daadwerkelijk voor
het doel af te ronden. Maar ook de
tegenstander had geen geluk. Een
goed opgebouwde aanval ketste af
op de paal en een strafcorner werd
of naast gespeeld of goed gestopt
door keepster Moon Zethoven.
Coach Sven Helwes na de wedstrijd:
‘Het is fijn om te winnen, ook als de
pot zelf minder is. Het is voor iedereen in het team duidelijk dat er voldoende punten zijn waar we aan
moeten werken om de komende
wedstrijden wel lekker te kunnen
spelen’.

Qui Vive kon in tweede helft aanvallen niet meer afronden

Weer winst voor KDO JG1
De Kwakel - Door het gemis van
een aantal spelers werd de coach
gedwongen om de opstelling en de
tactiek voor deze wedstrijd te wijzigen. Vanuit de verdediging moest
er zorgvuldig worden opgebouwd.
Er werd met een diepe spits gespeeld en dat betekende dat het
middenveld moest worden versterkt
met Omar of Joël en Stijn. Bij Only
Friends uit Amsterdam is het jeugd
G-voetbal min of meer ontstaan dus
we konden een hoop tegenstand
verwachten.
In het begin van de wedstrijd werd
KDO omsingeld door Only Friends
maar deze kwamen niet door de
verdediging. Keeper Beau stond
zijn achterhoede keurig te coachen.
Bij een afgeslagen aanval had Only Friends opeens heel veel mensen naar voren staan. Een goed bal
van Mark zorgde ervoor dat Stijn alleen op de keeper kon afstormen.
Deze kwam uit z’n doel maar met
een mooie lob zorgde Stijn voor 0-1.
Dat de tactiek bleek te werken werd

snel duidelijk na het 2e goed uitgespeelde moment waardoor Stijn opnieuw kon scoren. Voor rust kreeg
Only Friends nog een penalty waardoor de stand bij rust 1-2 voor KDO
was.
Na de rust zocht Only Friends de
gelijkmaker. Die kregen ze ook door
wederom een penalty. Het middenveld van KDO maakte overuren. Als
voorbeeld de statistieken van middenvelder Chris: 3,1 km afgelegd,
81 balcontacten waarvan 83% goede passes. Van de 6 schoten op doel
waren er 3 naast het doel. Een prima resultaat.
Het is duidelijk dat KDO JG1 zijn eigen “Pelle” heeft in het team. Stijn,
de man in vorm, bracht de stand op
2-4 voor KDO door weer 2 prima
doelpunten. Dylan had de wedstrijd
op slot kunnen gooien maar schoot
jammer genoeg op de paal. Only Friends kwam nog wel terug tot
3-4 maar de winst bleef voor KDO.
Eindstand Only Friends JG1 – KDO
JG1 3-4

Qui Vive JB1 op weg naar
promotie?
Uithoorn - De voorcompetitie zit er
bijna op voor JB1 van Qui Vive. Volgende week zaterdag komt de mede-koploper Xenios op bezoek voor
de beslissende wedstrijd om rechtstreekse promotie naar de landelijke Super-B-competitie te bewerkstelligen.
Maar daar moest eerst de horde op
Castricum voor genomen worden.
Castricum staat net in de degradatiezone en moet echt punten gaan
sprokkelen wil het niet in de problemen komen.
Dat was ook duidelijk te merken.
Castricum trok zich vanaf het eerste fluitsignaal terug op eigen helft
om het Qui Vive zo lastig mogelijk te
maken. Zij waren natuurlijk gewaarschuwd door de grote uitslagen van
Qui Vive in de wedstrijden hiervoor.
Desondanks kwam Qui Vive B1 met
0-2 voor. Caroline Spaargaren, de
manager van Qui Vive vertelde “ik
kon dus al snel redelijk tevreden
achterover te leunen. Mijn nervositeit verdween voor een groot deel,
zeker na het tweede doelpunt”.
Castricum volhardde echter in stug
en gegroepeerd verdedigen en ontregelde steeds meer het spel van
Qui Vive wat steeds vaker tegen
zichzelf speelde. Spelmakers als

Barry Huls en Ruben Soerel waren
na de wedstrijd in het geheel niet
tevreden over hun eigen spel.
Geduld
In de rust probeerde Jasper de
Waal, coach van Qui Vive en tevens
speler van H1, de rust terug te laten
keren in het spel van zijn jongens.
Rustig opbouwen, geduld en je kans
afwachten waren zijn adviezen.
In de tweede helft sloeg Castricum
echter van zich af en kreeg wat het
hoopte; de anschlustreffer uit een
counter. Een prachtig doelpunt, via
de kruising achter keeper Maarten
de Lange uit Uithoorn. 1-2 en de
stress keerde weer terug vertelde
de manager van Qui Vive. “ je zag
aan de jongens en hun spel, dat er
wel werd geknokt maar het was erg
moeizaam. Veel technische fouten,
omdat er gehaast werd gespeeld
en ook enigszins door het zandveld.
Onze jongens trainen en spelen hun
wedstrijden op een waterveld en
dat is toch wezenlijk anders. Gelukkig voor mijn hartslag viel daarna de 1-3. Behalve de drie punten
die wij meenemen moeten wij deze
wedstrijd snel proberen te vergeten
en ons gaan focussen op volgende
week zaterdag”.

De meiden van De Zon (groep 6) met hun gewonnen beker!

Veel handbalpret tijdens
schoolhandbal
De Kwakel - Op de handbalvelden van Legmeervogels en
KDO werden de afgelopen twee
woensdagmiddagen wedstrijdjes gespeeld om de winst in het
schoolhandbaltoernooi.
Maar
liefst 65 teams van basisscholen
uit Uithoorn en De Kwakel hebben geproefd van de handbalsport en gingen naar huis met
een beker en een vaantje voor
de inzet. Teams van de scholen
kwamen met vele ouders en leerkrachten naar de sportparken om
de eer van de school te verdedigen. De verenigingen zorgden
voor scheidsrechters, wedstrijdleiding en andere vrijwilligers.
Een compleet handbalfeest dus!
Bij KDO speelden woensdag de
11e de groepen 5 en 6 jongens.
Het was gelukkig droog weer,
dus de mannen konden er flink
tegenaan! Bij groep 5 werden de
punten in De Kwakel gehouden;
hier won het team van De Zon. Bij
groep 6 ging de Springschans er
met de beker vandoor. Een week
later kwamen de jongens en meiden van groep 7 op bezoek. Bij

de meiden waren veel teams opgegeven; hierdoor waren er twee
poulewinnaars. De Zon en De Kajuit streden in een kruisfinale om
de uiteindelijke winst. En wederom ging De Zon er met de grootste beker vandoor!
Bij de jongens waren de teams
van De Kajuit duidelijk goed geoefend of getalenteerd, want
team 2 van die school eindigde
op een eerste plaats en team 1
op een tweede. Om alle teams te
kunnen laten spelen, werd bij zowel Legmeervogels als KDO een
extra veld aangelegd op het gras.
Voor alle kinderen werd op het
toernooi goed gezorgd met limonade en chips. Na afloop kregen
ze een vaantje en voor alle teams
was er een beker!
Ook handballen?
Alle kinderen die handbal tijdens
het toernooi zó leuk vonden, dat
ze misschien wel een echte handballer willen worden, zijn van harte uitgenodigd om eens op proef
mee te trainen bij KDO. Meer informatie via handbal@kdo.nl.

Mixteam van Judo Ryu
Kensui start sterk
Uithoorn - Afgelopen zondag 29
september was de eerste ronde van
de Westfriesejeugdjudocompetitie.
In deze competitie strijden zeven judoscholen over 5 competitiedagen.
Vorig jaar werd Ryu derde. Dit jaar
was de Uithoornse club gastheer.
Dus de Dojo binnen Sport & Healthclub Amstelhof werd omgetoverd tot een ware sportarena! Het
mixteam van Judo Ryu Kensui en

Judoschool Ron van Raaphorst strijden in de 4e klasse. Het team bestaat uit 9 judoka’s ingedeeld op gewicht van -24 tot -60 kilogram.
De eerste wonnen ze met grote
overtuiging, de tweede wonnen ze
nipt. De laatste partij was bloedstollend spannend maar na veel inzet
en ontzettend veel strijd wonnen ze
met 1 winstpartij meer.
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Honkbalpupillen 1 team Thamen kampioen

Honkbalclinic voor
ondernemers succes!
Uithoorn - Op 20 september jl werd
bij Honkbal- en Softbalvereniging
Thamen voor de 5e maal de jaarlijkse Honkbal clinic voor Ondernemers georganiseerd. Net als de
voorgaande 4 jaren scheen het zonnetje voldoende. Na een opwarmkwartiertje gingen zo’n 20 deelnemers onder leiding van 4 betrokken clubleden aan de slag. Vol enthousiasme werden de beginselen
van het honkbal bijgebracht: gooien, vangen, fielden en slaan. Maar
het hoogtepunt was natuurlijk de
wedstrijd, waar 2 partijen vol overgave streden om de eer. Talenten
werden gescout, evenals potentiële
sponsors. De dag eindigde met een
gezellige borrel waar tevens kleine prijzen werden uitgereikt en de
vrijwilligers van de club werden bedankt voor hun inzet om deze dag
weer mogelijk te maken. Iedereen

keerde daarna tevreden huiswaarts.
Enkele personen overwogen zelfs
zich in te gaan schrijven als seniorlid. En niet onbelangrijk, een aantal
deelnemers toonde hun interesse
om de club te gaan sponsoren. Contacten hierover lopen nu en de club
is blij met deze aandacht. Deze dag
werd mede mogelijk gemaakt door
onze huidige sponsors c.q. Vrienden
Van Thamen (C1000, Dag Van Morgen, De Beij Elektra, Heineken, Parket Plaza, Quermo, Rabobank, Geostick, UBA Bouw, Schijf, Plux, Vrumona, Comhan, Civiel en Infra Service, Nihek, VMB, Café het Dorp,
ASICS Europe, Raadschelers Verzekeringen) en door deelname van lokale ondernemers. Het is zeker voor
herhaling vatbaar in 2014. HSV Thamen hoopt dan weer extra ondernemers kennis te laten maken met deze fantastische sport.

Uithoorn - Voor de vierde keer
in vijf jaar tijd werd een pupillenteam van Honk- en Softbalvereniging kampioen in haar klasse. Dit
jaar gaat de eer naar het pupillen
1 team, dat de titel behaalde in de
2e klasse honkbal. Zaterdag 28 september stonden 10 gedreven honkballers op het veld bij Thamen om
hun laatste wedstrijd te spelen tegen TIW Survivors uit Diemen.
David was helaas geblesseerd,
maar het team kreeg hulp van invaller Zev. Een overwinning was nodig om kampioen te worden en die
spanning was voelbaar bij spelers,
publiek en coaches.
In eerste instantie werkte die spanning tegen hen. Na twee innings
stond Thamen 5-1 achter en werd
het tijd voor een peptalk van de
coaches Irma en Eric. Dit werkte,
want opeens gingen de Thamenpupillen honkslagen slaan en honken stelen. De stand werd 5-5 en de
jongens roken de overwinning. Nick
sloeg een homerun en gaf Thamen daarmee een 6-5 voorsprong.
Er volgden nog prachtige honkslagen van Thijs, Vincent, Jaimey, Thomas en Jermo en een homerun van
Wouter en Sjoerd.
De pitching van Thamen was in
handen van Nils, Thomas en Nick
en samen met de veldspelers wis-

ten zij de voorsprong te verdedigen.
Thamen won de wedstrijd met 10 –
5 en het kampioenschap was een

Maar liefst 4 paren behaalden een
score van 60% waarbij het onderlinge verschil minder dan 1/2 % bedroeg. Tini L en Marja B trokken aan
het langste eind en mochten zich
dagwinnaar noemen. Vlak daarachter een werkelijk sublieme prestatie van Marjan en Ben, net begonnen met bridge (is dat echt waar?)
en nu al gedeeld 2e met 60,58%. Die
2e plaats delen zij met Huib en Lambert die daarmee direct uit de gevarenzone verdwenen en in de totaalstand bijna 10 plaatsen stegen,
naar plek 7. De 4e plaats is voor Riki en Hans met 60,26%, een score waarmee ze weer wat lucht kregen. In de totaalstand stegen zij van
18 naar 9. Hans en Gijs hadden hun
avond niet en duikelden op de ladder van de bovenste trede naar plek
5. Marineke en Martin, na wederom een mindere avond maar toch

een score boven de 50, vonden dat
niet zo heel erg: zij staan weer bovenaan de ladder. Ditmaal voelen zij
echter de zeer hete adem van Hetty en Tini D in hun nek, het verschil
is slechts 0,03. Ook Bep en John komen angstvallig dichterbij, zij stegen
van 6 naar 3 en het verschil met hen
is nog maar een 1/2%. Met nog 1
trede te gaan wordt het erg dringen
aan de top. Één verkeerde beweging
kan fatale gevolgen hebben.
Volgende week volgt de allerlaatste
ladderronde en er is werkelijk nog
van alles mogelijk is.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Veel zestigplussers bij start
parencompetitie BVK
De Kwakel - Na 3 ronden ‘ladderen’ was het bij de BVK tijd voor de
start van de 1e cyclus van de parencompetitie, waarbij direct al op
de 1e avond het nodige vuurwerk
te aanschouwen was. Van de 9 paren die in de 3 verschillende lijnen
de top 3 vormen scoorden er maar
liefst 8 meer dan 60%. Om de scores
in balans te krijgen stonden daar
wel 7 scores van (soms ruim) onder
de 40% tegenover.
A lijn
In de A lijn van 16 paren zien we
weer een aantal vertrouwde namen de ereplaatsen innemen. Op de
hoogste trede van het denkbeeldige
erepodium vinden we Elly en Jaap
van Nieuwkoop met 63,07%. Zij gingen dus het beste om met de soms
grillige spelverdelingen in deze lijn.
Rita en Wim Ritzen hadden iets
recht te zetten na de wat magere resultaten in de voorgaande weken en
zij gaven er blijk van dat zij hun titel
niet zomaar uit handen zullen geven. Met 60,63% werden zij 2e.
Ook Nelly Vork en André Verhoef
kwamen weer bovendrijven nu zij
weer eens een avond lang alleen
maar bekende gezichten tegen
kwamen aan de tafels en zij werden
met 60,03% 3e.
Eefke Backers en Marianne Kamp
hadden al snel door dat de donderdagavond van de 26e september
2013 niet hun avond was en dat was
dan ook terug te zien in hun eindscore die met afstand laag genoeg
was om als 16e te eindigen.
B lijn
Ook in de B lijn werden de 2 bovenste plaatsen door 2 echtparen ingenomen. Het gaat wat te ver om te
gaan spreken van een ‘echtparencompetitie’, maar voorlopig staan zij
er toch maar. Er was hier niet alleen
sprake van 2 echtparen, zij haalden
ook nog eens exact dezelfde score van 60,42%. Riet en Wim Beijer

deelden dus de 1e plaats met Hennie en Jan van der Knaap. Gelegenheidspaar Janny Streng-Adrie Voorn
had aan een paar simpele afspraken
en verder gezond bridgeverstand
voldoende om een succesvol team
te vormen en wij vinden hen terug
op de 3e plaats met 58,68%.
In deze lijn waren Greet de Jong en
Roel Knaap lichtelijk van de leg en
zij sloten hier de rij.
C lijn
In de C lijn de topscore van de
avond en ook de laagste score van
het nog prille seizoen.
In de laddercompetitie was het voor
de nieuwe combinatie Helen Conijn-Herman Koperdraad nog een
beetje aftasten geweest, maar nu
lijken zij elkaar toch gevonden te
hebben. Met 65,42% konden zij met
een lekker gevoel huiswaarts keren.
De 2e plaats in deze lijn was voor
Matty en Kees Overwater, die met
61.25% prima voor de dag kwamen.
Dat geldt zeker ook voor Janny Snabel en Vrony van Veen, want ook
zij hoorden tot de bovengenoemde groep van 8 60+ers. Met 60,83%
eisten zij de 3e plaats op.
Bij het oplezen van de uitslag begint wedstrijdleider Cor traditioneel
met de onderste plaats in de C lijn
en eindigt met de 1e plaats in de A
lijn. Dat deed hij ook deze keer en
hij noemde wel de namen van het
damespaar dat de twijfelachtige
eer had als 1e genoemd te worden,
maar hun score noemde hij niet uit
piëteit met de familie, vrienden en
bekenden van beide dames. We laten het hier dan ook maar bij, maar
dat dit paar deze tegenslag wel
weer te boven komt en weer helemaal terug zal komen lijdt geen twijfel. Deze week uiteraard geen totaalstand, want dat heeft na 1 ronde
weinig zin. Na volgende week staan
de zaken er wellicht weer heel anders voor. we houden u op de bekende hoogte.

Gefeliciteerd jongens, een topprestatie na een succesvol honkbalseizoen.!

Nationale veldrit wielrenners

Einde ladder in zicht bij BVU
Uithoorn - Op maandag 23 september speelde de BVU alweer de
4e, en voorlaatste, ronde in de laddercompetitie.

feit. Gejoel en applaus van het vele publiek en feest op het veld met
kinderchampagne en medailles.

High intensity workout in
30 minuten
Regio - Waarschijnlijk heb je weleens gehoord van Insanity, een extreem thuisprogramma waarbij
deelnemers tot het uiterste worden
gedreven met een workout voor de
televisie. Artsen waarschuwen onervaren sporters: “Dit is levensgevaarlijk en kan blessures veroorzaken”. Amstelhof Sport & Health Club
biedt een veilig alternatief onder
begeleiding van getrainde instructeurs.
In een 30 minuten durende team
workout (GRIT) worden met behulp
van een barbell, gewichtschijven en
een step alle belangrijke spiergroepen aangepakt. Een GRIT sessie
geeft je in slechts 30 minuten een
full body workout! Wie wil dat niet?
Een GRIT sessie zorgt ervoor dat je
super snel super fit wordt, daagt je
uit om je fitnessgrenzen te verleggen, geeft een boost aan je stofwisseling en zorgt dat je ook uren na
de training nog calorieën verbrandt.
High intensity training is de snelste
manier om vet te verbranden, met
behoud van spiermassa.

Gratis uitproberen
Donderdagavond 17 oktober organiseert Amstelhof Sport & Health
Club een dag waarop je kosteloos
GRIT High intensity training kan uitproberen. Alleen of samen met een
vriend/vriendin!
Programma
Donderdag 17 oktober
GRIT Strenght: 19.00-19.30 uur
(50 plaatsen)
GRIT Plyo: 19.45-20.15 uur
(50 plaatsen)
GRIT Cardio: 20.30-21.00 uur
(50 plaatsen)
Meedoen?
Je kunt je kosteloos inschrijven voor
één of meerdere lessen. De lessen
zijn pittig, dus om aan meerdere lessen mee te doen is het noodzakelijk dat je in goede conditie bent.
Inschrijven is telefonisch mogelijk
via: 0297-531855. Amstelhof Sport
& Health Club is gevestigd aan de
Noorddammerweg 30 in Uithoorn.
www.amstelhof.com

Stijgen en dalen bij
ladderbridge De Legmeer
Uithoorn - Met nog een avond te
gaan bij Bridge Club De Legmeer
hebben Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister de top van de bridgeladder
gewisseld met Lijnie Timmer & Rita
de Leeuw. Hiervoor was een zesde
plaats met 32 imp voldoende, omdat
Lijnie en Rita met min 5 op de twee
en twintigste plek bleven steken. Het
verschil is echter slechts 4,33 imp
gemiddeld, dus is er nog van alles
mogelijk.
Joop van Delft & Frans Kaandorp slopen wat verstolen dichterbij en staan
als vierde van deze avond nu op drie
met slecht 5 imp. achterstand op de
nrs. één. Joop en Frans moesten de
vierde plek delen met de verrassing
van deze avond Adrie & Ko Bijlsma.
Het op voor sommige tegenstanders
onnavolgbare bespelen van de Butlertelling betekent zeker een week
welverdiende roem voor hen. Dit
gaat overigens ook op voor Atie de
Jong & Evert Wevers en Marianne &
Huub Kamp, die twee en drie werden
met respectievelijk 38 en 37 imp.

Ben ten Brink, gepassioneerd pleitbezorger van deze ladder, speelde weer met z’n vertrouwde maatje
Jan Bronkhorst. Hij handhaafde zich
als vierde totaal met een avond score van 13 imp,wat hen op een gemiddelde bracht van 22,50.
Op de vijfde sport is het dringen,
want Francis Terra & Wim Slijkoord
en Jan Egbers & Ben Remmers staan
hier in wankel evenwicht met 20,5
imp. Jan werd overigens goed geholpen door Jaap Ludwig, die inviel voor
Ben en dus ook 29 imp. vergaarde.
De eerstvolgende avond volgt de
ontknoping en daarna gaat Bridge
Club de Legmeer weer over tot de orde van het jaar, de parencompetitie.
Wilt u eigenlijk ook wel eens leren
bridgen maar kwam het er maar niet
van, leg uw schroom af, dat kan. Lid
en arbiter Hans Selman wil bij voldoende belangstelling een cursus
starten. Voor inlichtingen het secretariaat van Bridge Club De Legmeer
e- mail: gerdaschavemaker@live.nl.,
telefoon 0297 567458.

Uithoorn - Traditiegetrouw is er
de laatste zondag van september
de eerste nationale veldrit in Dordrecht. Nog geen blubber te bekennen en dus wordt er snel gereden op het rondje van 2.7 km
lengte. De trap was het enige
moment dat de renners van de
fiets af moesten. Bas de Bruin
reed naar een hele mooie 6e
plaats bij de amateurs/sportklasse. Voor Dennis plaats 34, maar
dit is zeer knap aangezien Dennis zaterdag diep was gegaan bij
de ploegentijdrit op het NCK. Lorena Wiebes reed haar eerste nationale wedstrijd bij de nieuwelingen/junioren dames, in dit grote veld reed zij naar een mooie
29e plaats. Bart de Veer is nu gepromoveerd naar de junioren, alhoewel hij qua postuur nog prima tussen de nieuwelingen zou
passen. Bart belandde wat in
het achterveld en moest het met
plaats 35 doen.
Fietsles
Op zondag 29 september werd de
laatste KNWU wegwedstrijd voor
de jeugd verreden in het heuveldorp Bocholtz. Dat betekende
dat er iedere ronde geklommen

moest worden. Stijn Ruijter (categorie 6) had net als menig andere deelnemer het NCK nog in de
benen. Na enkele schermutselingen nam Stijn het initiatief op
de klim en kreeg daarbij nog vier
renners mee. Dit dunde al snel uit
naar een groepje van drie NoordHollanders; behalve Stijn, Victor Broex van de WTC de Amstel
en Sjoerd Bakker van HRTC uit
Hoorn. Er kwam geen Limburger
aan te pas terwijl die dit klimwerk
gewend zouden moeten zijn. In
de laatste bocht werd Stijn gelanceerd door een hobbel in de weg
en moest hij corrigeren om op de
been te blijven. Hierdoor raakte
hij op achterstand en kon hij zijn
medekoplopers niet meer inlopen. Toch een prima derde plaats
om het seizoen mee af te sluiten.
Gentlemans race
Zondag 6 oktober sluiten de wielrenners het wegseizoen af met
de gentlemansrace. Een koppeltijdrit over 12 km. De volgende combinaties zijn mogelijk: licentiehouder-niet licentiehouder, jeugd-ouder, dame-heer, dames. Meer info op de website:
www.uwtc.nl/wielren.

Dramatische vlucht
van de Vogels
Uithoorn - Legmeervogels hebben in Haarlem op het terrein
United/DAVO geen enkele minuut aanspraak kunnen en mogen maken op een overwinning.
Een wedstrijd duurt 90 minuten
maar al voetbalt Legmeervogels
180, 360 of 720 minuten dan was
men er niet in eslaagd een opening te vinden in de verdediging
van de gastheren. Het doelpunt
van Legmeervogels zou alleen
op het scorebord zijn gekomen
als United/DAVO in eigen doel
zou hebben geschoten. Nee, deze wedstrijd moet Legmeervogels
maar heel snel vergeten. Maar
zeker is wel dat als je aanstaande zondag uit tegen Roda’23 met
drie punten in de tas van het veld
wilt stappen en uit een heel ander
vaatje getapt zal moeten worden.
Duel
In het duel tegen United/DAVO
komt Legmeervogels in de 18e
minuut op een 1-0 achterstand. In
plaats van de bal rustig terug te
spelen op doelman Joey v.d. Wal
ging men het duel aan met een
tegenstander.
Dat gaat niet helemaal goed. Er
wordt ontzettend geklungeld en
uiteindelijk met een wilde trap
wordt de bal weggeschoten maar
wel tegen een eigen speler aan.
Deze krijgt de bal ongelukkig tegen zijn hand en de scheidsrechter besluit tot het geven van een
strafschop. Joey v.d. Wal gaat wel
naar de goede hoek maar kon er
net niet bij. 1-0 voor de gastheren. Deze treffer schudt Legmeervogels niet wakker, het is niet best
wat Legmeervogels op de grasmat tovert. Het gebeurt te vaak

dat de bal zo maar in de voeten
van de tegenstander wordt geschoven. In de eerste 45 minuten is er mogelijk een kansje voor
Legmeervogels te noteren. Voor
Legmeervogels redt Joey van
de Wal in de eerste 45 minuten
Legmeervogels voor een grotere
achterstand. In de 29ste minuut
wederom een handsbal in het
16-metergebied en weer gaat de
bal op de stip. Deze keer stopt
Joey v.d. Wal de strafschop die
ook nu wordt genomen door Manakker.
Geklungel
De 2e helft is nog maar 2 minuten oud of kinderlijk geklungel
op het middenveld leidt de 2-0 in.
Het is Terry de Bie die zich dit buitenkansje niet laat ontglippen en
Joey v.d. Wal kansloos laat en de
2-0 voor de thuisclub verschijnt
op het scoreformulier. Ook deze
2e treffer schudt Legmeervogels
niet wakker. Nee, het is op zijn
zachtst gezegd niet best wat Legmeervogels deze wedstrijd presteert. Je verliest dan uiteindelijk
verdiend met 2-0. Een verlies dat
niet nodig is geweest. Zoveel beter is United/DAVO ook weer niet,
gelet op de magere winst en bij
de treffers van de thuisclub heeft
Legmeervogels de thuisclub wel
een handje geholpen.
Legmeervogels 2 verliest in Bussum in de allerlaatste minuut met
2-1 door een toegekende strafschop. Legmeervogels 1 en Legmeervogels 2 spelen aanstaande zondag beide in Bovenkerk
tegen Roda’23. Roda’23 2 tegen
Legmeervogels 2 begint om 11.00
uur en Roda’23 1 tegen Legmeervogels 1 begint om 14.00 uur.

