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Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541
www.catsmanauto.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

U bent  van harte welkom!

4 OKTOBER
11:00 - 15:00 uur
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BIJLAGE:

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Karsten 
koffieautomaten

Amsterdamseweg 13d 
Uithoorn

Tel. 0297-561119

Jura SpecialiSt
Met eigen 

reparatie werkplaatS

www.kopkoffie.nl

voor het officiële
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Amstel Makelaardij O.G. treft 
geen blaam woning Thamerweg
Uithoorn - De berichtgeving in de 
media over de bewoners die door 
de gemeente om veiligheidsrede-
nen afgelopen vrijdag uit hun hui-
zen aan de Thamerweg zijn gezet, 
hebben geleid tot commotie en de 
nodige soms heftige reacties. Niet 
alleen bij de bewoners zelf, maar 
ook bij hun buren en anderen in de 
lokale samenleving. Niet in de laat-
ste plaats bij de partijen die betrok-
ken zijn geweest bij de verkoop van 
woning nr. 18. “De bewoonster die 
vorig jaar het huis via ons van de 
vorige eigenaar heeft gekocht wist 
wel degelijk in welke staat de wo-
ning verkeerde. Wij hebben me-
vrouw Bulten en haar partner zelfs 
bouwkundige rapporten bij het 
koopcontract aangereikt. Zij gaf te 
kennen het een leuk huis te vinden 
aan de Thamerweg 18 en er wat van 
te willen maken. Dat het opgeknapt 
moest worden zat zij niet mee,” al-
dus een duidelijk gepikeerde Frans 
Vogel, beëdigd makelaar/taxateur 
van Amstel Makelaardij O.G. die en 
passant aangeeft dat dit sinds 1 ja-
nuari dit jaar de nieuwe naam van 
zijn bedrijf is. Hij voelde zich met zijn 
makelaardij in een verkeerd dag-

licht gesteld in deze krant. (Waar-
voor onze excuses als dat zo is over-
gekomen. Red).

“Mijnheer De Ouden wilde het huis 
nr. 18 pertinent hebben. Wij hebben 
het bouwkundig onderzoek waar hij 
om vroeg en waarin de foto’s voor 
zich spreken, aan hem gegeven. 
Hebben hen tevens voorgehouden 
dat zij daarbij van alles op de hoog-
te zijn gebracht en ons niets kon-
den verwijten wat betreft de staat 
van onderhoud van het huis”, zegt 
makelaar Frans Vogel. “Er waren 
twee bouwkundige rapporten. Ko-
per heeft van verkoper ontvangen 
het funderingsrapport van 24 fe-
bruari 2012, opgemaakt door bu-
reau Delfgaauw, alsmede het rap-
port van 6 december 2013, opge-
maakt door ZNEB. Op verzoek van 
de koper is hiervan geen melding 
gemaakt in de leveringsakte… Dat 
wilden ze niet, maar we hebben wel 
in een aanhangsel vermeld dat ze 
het gekregen hebben en het door 
hen laten ondertekenen.”

Vorige eigenaar
Vincent Zeilmaker en zijn vrouw Sa-

brina zijn de vorige eigenaren van 
de woning nr. 18 en bevestigen het 
verhaal van Vogel. Na meer dan acht 
jaar in hun huis te hebben gewoond 
besloten zij noodgedwongen dit te 
moeten verkopen. Frans Vogel van 
de toen nog onder de oude naam 
Aemstelpunt Makelaardij opereren-
de makelaardij adviseerde hen en 
zette het vorig jaar in de markt. Vin-
cent: “Frans Vogel treft geen blaam. 
Hij heeft correct gehandeld bij de 
verkoop van onze woning. Voor het 
huis meldde zich een mijnheer Den 
Ouden die zei de woning tegen een 
bepaald bod te willen kopen. Dat 
was meer dan de WOZ-waarde en 
dat hebben we geaccepteerd. Het 
huis zou 1 juli 2013 aan hem wor-
den opgeleverd. Wij waren inmid-
dels naar een andere (huur)woning 
in Uithoorn verhuisd en hadden al-
les al uit de woning gehaald zodat 
die leeg stond. Vervolgens bleek de 
nieuwe koper de fi nanciering niet 
snel genoeg rond te kunnen krijgen. 
Hij wees daarbij op zijn partner, me-
vrouw Yolanda Bulten, die het huis 
wel wilde kopen.” 

(Vervolg elders in deze krant).

Woningen Thamerweg 
dichtgespijkerd
Andere bewoners extra alert op meer verzakkingen
Uithoorn - De uitzonderlijke situ-
atie die zich afgelopen week voor-
deed met het uit hun huizen zet-
ten van bewoners aan de Thamer-
weg 16/19 blijft vooralsnog voor 
onrust bij de bewoners in de na-
bije omgeving zorgen. De uitzet-
ting is weliswaar bijzonder te noe-
men voor Uithoorn, maar wanneer 
is het niet meer ‘bijzonder’ als an-
dere woningen aan de Thamerweg 
ook verzakken en bewoners er niet 
meer kunnen en mogen wonen? 
Men vraagt zich voortdurend af hoe 
het toch mogelijk is dat in één jaar 
tijd de woningen meer en sneller 
verzakken dan in totaliteit 75 jaar 
daarvóór… Vrijdagmiddag werden 

de ramen en deuren van de onbe-
woonbaar verklaarde woningen op 
last van de gemeente dichtgespij-
kerd onder het oog van de bewo-
ners en RTV Noord-Holland die ter 
plaatse aanwezig was. Een bewoon-
ster, Monica Vork, weigerde het huis 
te verlaten en werd door de poli-
tie gearresteerd. Zij wilde ter plek-
ke een gesprek met burgemeester 
Oudshoorn, maar die kon niet ko-
men. Een woordvoerder trad op na-
mens de burgemeester, maar met 
die wilde zij niet in discussie.

Wilde verhalen
Inmiddels doen er allerlei wilde ver-
halen de ronde die door meerdere 

bewoners worden onderschreven. 
Zo zouden er bij de gemeente ont-
werptekeningen van de omgeving 
bestaan waar alle ‘oude woningen’ 
vanaf nr. 3 tot en met 19 niet meer 
op voorkomen. De invulling met 
bebouwing is anders en er is zelfs 
sprake van een ‘doorsteek’ vanaf 
de te bouwen Vinckebuurt langs de 
woning nr. 20 naar de nieuw aange-
legde rotonde achter de woningen 
bij de Industrieweg. “Maar toevallig 
staat daar op die plek het onderko-
men van de sierduivenvereniging en 
die wordt gesommeerd op te kras-
sen. Dat heeft niks met de verzak-
kingen te maken. 
(Vervolg elders in deze krant)

Hoge Heem en de Morgenster 
slaan de handen ineen
Uithoorn - Participeren in de sa-
menleving betekent voor cliënten 
van de Morgenster hun kwaliteiten 
inzetten waar mogelijk. Binnen de 
Morgenster ontvangen mensen met 
autisme een zinvolle dagbesteding 
waarin toewerken naar gepaste ar-
beid een rol speelt. Veel van hen 
hebben een grote interesse in com-
puters en smartphones en bezitten 
ook de kwaliteiten om (onder bege-
leiding) hun kennis over te dragen. 
Gedurende de maand oktober zul-
len cliënten van de Morgenster op 

donderdagen van 14.00 tot 15.00 
uur aanwezig zijn in het restaurant 
van Het Hoge Heem om daar men-
sen te helpen die een vraag hebben 
over hun tablet, laptop of smartpho-
ne. Het gaat hier om laagdrempe-
lig, kosteloos advies en/of hulp. Een 
mooi voorbeeld van samenwerking 
en participeren. Heeft u ook een 
vraag of lukt iets niet op digitaal ge-
bied, kom gerust langs! Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de Morgenster: 0297-521942 of 
morgenster@onstweedethuis.nl.

Bewoonster Monica Vork weigert haar huis te verlaten en wordt gearresteerd

Zaterdag: Wooninspiratiedag 
van 11.00-17.00 uur

Uithoorn - Zaterdag a.s, tijdens de 
Open Huizen Dag van vele make-
laars (Zie ook het speciale maga-
zine in de krant) zal ook makelaar 
Emmelien Huisman haar deuren 
openen Op deze inspirerende dag 
zullen zij u te woord staan over vra-
gen met betrekking tot de woning-
markt. Ook kunt u een kijkje nemen 
in hun aanbod. “Wij zijn benieuwd 
hoe goed u Uithoorn kent, daarom 
hebben wij een 15-tal foto’s van di-
verse plekken in Uithoorn gemaakt. 

Aan u de taak om de straat te raden 
waar deze foto’s genomen zijn!
Onder wie de meeste foto’s goed 
geraden heeft wordt er één iPad 
Mini 16GB verloot! Deze trekking 
zal uiterlijk vrijdag 10 oktober a.s. 
plaatsvinden. Over de uitkomst van 
de trekking kan niet worden ge-
correspondeerd”, aldus Emmelien 
Huisman. 

Voor meer info zie ook advertentie 
elders in deze krant.

Emmelien Huisman 
Makelaardij verloot iPad Mini

De Kwakel - Een 67-jarige wielren-
ner uit De Kwakel is zaterdagmid-
dag 27 september even na 14.00 
uur na een ongeval met een trac-
tor overleden. De wielrenner maak-
te deel uit van een groep en kwam 
door nog onbekende oorzaak ten 
val op de Ziendeweg in Zwam-

merdam. Een tractor kon niet tij-
dig stoppen en reed de wielren-
ner aan. De wielrenner overleed ter 
plaatse aan zijn verwondingen. De 
politie stelt een onderzoek in naar 
de toedracht van de aanrijding. De 
19-jarige bestuurder van de tractor 
wordt verhoord.

Wielrenner overleden na 
ongeval met tractor

De Kwakel - Op zaterdag 27 sep-
tember is rond zeven uur in de avond 
een 50 jarige man in de Kerklaan 
aangehouden. De man had onenig-
heid gehad met een andere inwo-

ner. Getuigen hadden gezien dat de 
man zijn hond ophitste tegen deze 
persoon. De man is ingesloten en de 
volgende middag weer heen gezon-
den. De zaak is naar justitie.

Aanhouding na onenigheid
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 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.
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:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29 

augustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde 
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014. 
Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 47, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

een bestaand bedrijfspand ten behoeve van een tijdelijke huisvesting van ar-
beidsmigranten. Ontvangen 22 september 2014.

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 10A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 25 september 2014.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dorpscentrum
- Wilhelminakade en Marktplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het aan-

leggen van een HWA riool t.b.v. het afkoppelen regenwater en het opnieuw op-
richten van de buitenruimte.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Legmeerplein. Vergunning aan Buurtbeheer Legmeer voor het organiseren 

van burendag op 27 september 2014 van 12.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 4 
november 2014. Cartografi elaan 2 t/m 30 en Geometrielaan 11 t/m 19, omge-
vingsvergunning voor het oprichten van 20 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 
6 november 2014.

- Cartografi elaan 32 t/m 64, omgevingsvergunning voor het oprichten van 17 
eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 6 november 2014.

- Koningin Máximalaan, omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tij-
delijke uitweg ten behoeve van het bouwverkeer Park Krayenhoff. Bezwaar: 
t/m 4 november 2014.

Dorpscentrum
- Stationsstraat 22. Vergunning aan de exploitant van Chinees Restaurant Jade 

V.O.F. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 25 september 2014. Be-
zwaar t/m 3 november 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 50. Wijziging van de vergunning aan de exploitant van horecabe-

drijf Het Pannenkoekenfort voor het exploiteren van een horecabedrijf met ter-
ras t/m 23 september 2014. Bezwaar t/m 4 november 2014.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Anton Philipsweg 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een lichtre-

clame. Bezwaar: t/m 7 november 2014.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Vaststelling gewijzigd wijzigingsplan “Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West” 
en Besluit hogere waarde (Wet Geluidhinder)
Het college maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

bekend dat zij het wijzigingsplan “Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West” als 
vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.WPVerbindingmwijk-VG01 op 23 
september 2014 gewijzigd heeft vastgesteld. 
Wijzigingsplan
De raad heeft op 7 juli 2011 het bestemmingsplan Meerwijk vastgesteld. In dit be-
stemmingsplan is ter hoogte van de bussluis, binnen de bestemming ‘Verkeer’ een 
aanduiding ‘openbaar vervoer’ opgenomen zodat dit gedeelte alleen toegankelijk 
is voor het openbaar vervoer en voor langzaamverkeer. Daarnaast is op deze lo-
catie in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarin is 
vastgesteld dat - onder voorwaarden - en na omlegging van de N201 de bestem-
ming ‘Verkeer-openbaar vervoer’ gewijzigd mag worden naar ‘Verkeer’. Met voor-
liggend wijzigingsplan wordt van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt en 
wordt de verbinding tussen Meerwijk-Oost en –West voor al het verkeer juridisch 
planologisch mogelijk gemaakt.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot wijziging van het plan. Hierbij gaat 
het om wijzigingen in de toelichting. De wijzigingen zijn weergegeven in de No-
ta zienswijzen.
Besluit hogere waarde (Wet Geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij ten behoeve 
van het wijzigingsplan hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder 
hebben vastgesteld. Het ontwerpbesluit heeft gelijktijdig met het ontwerp-wijzi-
gingsplan ter inzage gelegen. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ont-
werpbesluit. 
Ter inzage
Het wijzigingsplan met bovengemelde planidentifi catiecode, het vaststellingsbe-
sluit en de Nota zienswijzen en het Besluit hogere waarde (Wet Geluidhinder) lig-
gen met ingang van 3 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzi-
gingsplan en de andere genoemde stukken zijn digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te 
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (3 oktober 2014 t/m 13 november 
2014) kan tegen het vaststellingsbesluit en het Besluit hogere waarde beroep wor-
den ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben 
gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging 
die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 1 oktober 2014

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

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

Van vrijdag 3 oktober 2014 (van-
af 18.00 uur) tot maandag 6 okto-
ber 2014 (05.00 uur) en op vrijdag 
10 oktober 2014 (vanaf 18.00 uur) 
tot en met maandag 20 oktober 2014 
(05.00 uur) is het kruispunt van de 
N231 met FloraHolland afgesloten 
voor al het verkeer. 

Tijdens deze afsluiting is het van 
maandag tot en met vrijdag wél mo-
gelijk om vanaf de N201 naar de vei-
ling te rijden. Tijdens deze afsluitin-
gen is het doorgaande verkeer op de 
N231 belemmerd. Houdt rekening 
met vertraging of probeer een ande-
re route te kiezen. 

Verkeershinder door afsluiting 
kruising N231 / FloraHolland

Van 6 tot en met 12 oktober is het de ‘Week van de Opvoeding’ met als thema 
‘Ik tel tot 10... ’ Kijk op www.uithoorn.nl voor het programma met tal van leuke 
activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten.

Week van de Opvoeding

Veilingverkeer in de weekenden
In de weekenden dat de kruising is 
afgesloten zal het veilingverkeer de 
achteringang van FloraHolland op de 
Zwarteweg gebruiken. De voorzijde 
van FloraHolland is voor veilingver-
keer niet toegankelijk. Er worden ver-
keersregelaars ingezet. Sinds mei 
2014 is de nieuwe N201 geopend 
voor verkeer. De kruising N231 met 
FloraHolland is alleen nog ingericht 
volgens de oude situatie, gericht op 
de N196. Deze situatie geeft over-

last bij de veiling en zorgt voor een 
minder snelle afwikkeling van ver-
keer naar de nieuwe N201. In okto-
ber 2014 beginnen de werkzaam-
heden aan deze kruising. Er komen 
nieuwe opstelstroken de N231 naar 
FloraHolland en worden de verkeers-
regelinstallatie en de lichtmasten ver-
nieuwd. Het asfalt van de N231 (tus-
sen de Transport-brug van FloraHol-
land en de Lakenblekerstraat) wordt 
opgeknapt. Zo gaat de weg weer lan-
ger mee.

Omleidingen
Het openbaar vervoer kan langs de 
kruising rijden, maar zal een aange-
paste route rijden. De halteplaatsen 
blijven gelijk. Het verkeer zal met ge-
le borden worden omgeleid.

Voor vragen/opmerkingen over werk-
zaamheden kunt u contact opnemen 
met het gratis servicenummer van de 
provincie Noord-Holland 0800-0200 
600 of mailen naar infobu@noord-
holland.nl

Heb jij zin om met een feestje het weekend in te gaan??
Kom dan op vrijdagmiddag 10 oktober naar het speciaal 

voor jou georganiseerde programma van 
de jongerenwerkers!

Geen suf gedoe met zitten en luisteren, maar leuke 
activiteiten om jouw weekend in te luiden!

Maak deze middag de lekkerste 
‘happy drinks’ en ervaar hoe lekker 

een cocktail zonder alcohol is!

Kun jij op een tof parcours laten zien hoe recht jij nog kan lopen?

r J 

Sorry, ein
dtijd is 

17.00u (d
us niet 

19.00u). 
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Feestdag voor de KBO uit De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen woens-
dag 24 september was een feeste-
lijke dag voor de KBO uit De Kwa-
kel vanwege het 60 jarige bestaan. 
In De Kwakel weten ze er altijd een 
leuk feest van te maken En dat is 
ook deze keer weer gelukt. Er wa-
ren 220 mensen op de uitnodiging 
in gegaan om deze heuglijke dag te 
vieren.

Na wat onzekerheid over de feest-
locatie (de Meijert ging falliet) von-
den we een mooie gelegenheid in 
Hoofddorp: het Event Center Fokker.
Na de Eucharistieviering vertrokken 
de feestgangers per bus of eigen 
vervoer richting Hoofddorp. Voorzit-
ter Ben Plasmeijer heette een ieder 

welkom en hij vertelde in het kort 
wat anekdotes over de afgelopen 60 
jaar. Namens de KBO afd. N.-Hol-
land feliciteerde vice voorzitter me-
vrouw Bep Heemskerk het bestuur 
van KBO De Kwakel. De gemeen-
te Uithoorn liet zich vertegenwoor-
digen door wethouder Ria Zijlstra. 
Van beide spreeksters mocht de 
voorzitter een cadeau in ontvangst 
nemen. Veel Kwakelse en Uithoorn-
se verenigingen kwamen langs om 
de jubilerende vereniging te felici-
teren en een cadeau te overhandi-
gen. Na het officiële gedeelte werd 
het tijd voor meer feestelijke activi-
teiten. De muziek van Henk Wolles-
winkel bracht de stemming er lekker 
in en er werd een toost uit gebracht 

op de jarige KBO. Er stond een zeer 
uitgebreid buffet klaar met een voor 
ieder wat wils: heerlijke Indonesi-
sche gerechten, salades, heerlijke 
vis- en vleesgerechten enz. Na deze 
voortreffelijke maaltijd volgde een 
optreden van het duo Luiken-Go-
vers dat een breed scala aan liedjes 
ten gehore bracht; van klassiek en 
musical tot liedjes vanuit de revue. 
De middag werd afgesloten met een 
sprankelend optreden van het Kwa-
kels talent Wim Bartels en Jolanda 
van Schaik uit De Hoef. Om 17.00 u. 
was het feest afgelopen en de voor-
zitter bedankte iedereen die aanwe-
zig was voor het slagen van dit feest 
ter ere van het 60 jarige bestaan van 
de KBO.
Een woord van dank ook naar de 
vele sponsors die het mede moge-
lijk gemaakt hebben om dit jubile-
um zo groots te vieren.

Nadia Hogenboom (19) in haar bloemen- en plantenwinkel Alice Shop

Nadia Hogenboom (19) opent 
bloemen- en plantenwinkel
Regio - Wie langs de Legmeerdijk in 
Aalsmeer rijdt, ziet bij nummer 209 
opvallende vlaggen en spandoeken 
hangen. Nadia Hogenboom uit De 
Kwakel is hier namelijk gestart met 
bloemen- en plantenwinkel Alice 
Shop. Hier zijn o.a. de orchideeën 
van Alice Adventures verkrijgbaar, 
bekend van het tv programma Robs 
Grote Tuinverbouwing.
Nadia heeft al veel ervaring in de 
bloemen en planten: “Mijn va-
der heeft een eigen kwekerij en als 
scholier werkte ik op zaterdag en in 
vakanties altijd mee in de kas. Tij-
dens mijn opleiding bloemschikken 
op het Wellant College in Aalsmeer 
heb ik ook stages gelopen bij ver-
schillende bloemenwinkels. Zo leer-
de ik ten eerste goed bloemschik-
ken, maar ook hoe je een bloemen-
zaak moet runnen. In juni heb ik mijn 
opleiding afgerond en kreeg ik de 
mogelijkheid om in een pand naast 
orchideeënkwekerij VOC een win-
kel te beginnen. Een mooie kans! Na 
een aantal weken verbouwen, is de 
winkel nu open.

Orchideeën 
Bij kwekerij VOC worden de Alice 
Adventures orchideeën gekweekt. 
Nadia: “De orchideeën van Alice 
Adventures zijn erg populair. Ze ko-
men ook regelmatig op televisie in 
het programma Robs Grote Tuinver-
bouwing. Alice reist regelmatig naar 
Azië om nieuwe soorten te zoeken. 
Ze doet hierover verslag op haar 
website www.alice-adventures.com. 
Ook deelt ze leuke weetjes over de 
orchidee op social media.” Omdat er 
veel vraag is vanuit de consument 
naar de orchideeën, biedt Nadia met 
haar Alice Shop een goede oplos-
sing: “Iedereen kan de orchideeën 
nu bij mij kopen. Ze komen vers uit 
de kwekerij van VOC! Maar ik ver-
koop niet alleen orchideeën hoor, 
je kunt bij mij ook terecht voor an-
dere bloemen en planten.” De jonge 
onderneemster is erg trots op haar 
zaak. “De winkel is ontzettend mooi 
geworden, die mag iedereen nu ko-
men bewonderen.” De Alice Shop zit 
op een mooie locatie. “Je rijdt zo het 
erf op bij kwekerij VOC en je kunt 

gratis parkeren voor de deur.” De 
Alice Shop is open van woensdag 

t/m zaterdag van 08.30 uur tot 18.00 
uur. “Ik heb er ontzettend veel zin in 
en iedereen is van harte welkom.” 
De Alice Shop is gevestigd aan de 
Legmeerdijk 209 in Aalsmeer. Per 1 
oktober is de winkel geopend van 
woensdag t/m zaterdag van 08.30 
tot 18.00 uur. Op maandag en dins-
dag op afspraak. Kijk voor meer in-
formatie op www.aliceshop.nl. 

Amstel Makelaardij O.G. treft 
geen blaam woning Thamerweg
Vervolg van de voorpagina

Ernstige schade gemeld
Vincent: “Op 1 augustus 2013 zou 
de uitgestelde overdracht zijn bij de 
notaris. Op die datum heb ik nog 
een rondje in en rond het huis ge-
maakt. Toen viel het mij op dat de 
tegels achter het huis, die door een 
professionele hovenier waren ge-
legd, alweer een stuk verzakt wa-
ren en schots en scheef lagen. Ik 
heb de tegels weggehaald en zag 
dat de grond in een trechtervorm 
was weggezakt richting de Amster-
damse weg waarin rotondes wer-
den aangelegd. Het heeft heel lang 
geduurd voordat de rotonde en de 
weg ter hoogte van de Industrieweg 
zijn voltooid. Geruime tijd hebben er 
pompen het grondwater weggema-
len. Ik ben het huis in gegaan en zag 
dat de schade door verzakking en 
scheuren in muren en plafond nog 
groter was geworden dan dat die al 

was. En dat in zeer kortte tijd! Ik heb 
toen direct de gemeente Uithoorn 
gebeld en gezegd dat in mijn visie 
de boel op instorten stond. Verder 
dat ik op het punt stond mijn huis 
over te dragen en naast mij een ge-
zin woonde met twee kinderen (fa-
milie Vork. Red) waarbij ik vreesde 
voor hun veiligheid. Nog geen kwar-
tier laten stonden er twee ambtena-
ren op de stoep en hebben de zaak 
binnen bekeken. Zij zeiden dat al-
les wat ik in gang had gezet om het 
huis te verkopen gewoon moest la-
ten doorgaan. Dat hebben we dus 
ook gedaan.”

Zak lucht
“Ik wil hierbij opmerken dat ik me-
vrouw Bulten toen nog nooit had 
ontmoet. Samen met haar partner, 
de heer Den Ouden, kwam zij aan 
tafel zitten. Gezien de hoge leef-
tijd van hem kreeg hij de financie-
ring kennelijk niet rond en schoof 

Het nu nog lege terrein waar de voormalige ‘vleeschfabriek’ is gesloopt. Op de achtergrond links de huizen aan de Tha-
merweg; rechts van het midden de woningen aan de Van Meetelenstraat

Is bronbemaling bij de aanleg van de rotonde de boosdoener van snelle(re) 
verzakking?

briek in 2007 gaan slopen. Dat ge-
beurde met sloopkogels. We hebben 
toen geprobeerd dit te stoppen en te 
kennen gegeven dat dit fataal voor 
ons huis en het hele blok zou zijn. 
Beter was eerst de boel te stabili-
seren voordat er verder gegaan kon 
worden. Maar dat is nooit gebeurd. 
Het was kennelijk niet belangrijk en 
men is gewoon verder gegaan met 
de sloop van de gebouwen op het 
terrein. Ook de funderingen zijn er-
uit gehaald. Dat heeft er mede voor 
gezorgd dat grond van onder ons 
huis naar het terrein is gezogen. On-
der ons huis is de grond toen gaan 
verzakken, iets dat vorig jaar nog er-
ger werd met de aanleg van de ro-
tonde achter ons huis en het viaduct 
onder de busbaan. Dat was duidelijk 
zichtbaar in en rond het huis. Toen 
zijn er al ernstige verzakkingen op-
getreden en ontstonden scheuren in 
de muren. We hebben daarna bijna 
zes jaar geprocedeerd tegen Zee-
man Vastgoed, maar dat heeft nooit 
geresulteerd in een voor ons posi-
tieve uitkomst. Toen zijn we er maar 
mee gestopt en besloten het huis te-
gen een bepaalde prijs te verkopen. 
Al met al hebben we er 70.000 euro 
op moeten toeleggen en zitten nu in 
de schuldsanering.”

WOZ-waarde verlaagd
Sabrina vult aan: “We hebben op 
het eind van de rit nog met alle bu-
ren overleg gehad om te zien of we 
met elkaar de woningen konden la-
ten onderheien. Maar men had daar 
geen geld voor. Uit de brief die we 
in 2012 kregen bleek overduidelijk 
dat de gemeente de infrastructuur 
op korte termijn wilde gaan aanpas-
sen. We hebben toen juridisch ad-
vies ingewonnen en deskundigen 
gevraagd welke consequenties dat 
zou hebben. Ons is toen gezegd dat 
de woningen daar niet tegen be-
stand waren.” 
Vincent: “Als huiseigenaar ben je 
zelf verantwoordelijk om daarna za-
ken te gaan ondernemen. Nog een 
keer procederen heeft geen zin. Ga 
het tegen de helft van de prijs ver-
kopen aan een liefhebber werd 
ons geadviseerd; met als stok ach-
ter de deur: ‘ga er uit!’ Wij hebben 
op grond van onze gesprekken met 
juristen en uitgebrachte rappor-
ten toen het besluit genomen dat 
we niet meer meededen aan sloop 
en herbouw van de woningen. Dan 
moeten we alle bewoners mee heb-
ben maar die bleken geen financië-
le mogelijkheden te hebben. Boven-
dien wilde geen enkele bank hier-

aan meewerken. Kortom, wij gingen 
de woning verkopen en vroegen 
Frans Vogel om advies. We hebben 
het eerst nog voor elkaar gekregen 
dat de WOZ-waarde van de woning 
(van 130.000 euro!) door de Belas-
tingdienst flink naar beneden werd 
bijgesteld. Dat werd 70.000 eu-
ro. We hebben dit meegedeeld aan 
Frans Vogel die meteen voorstelde 
om de boel tegen de meerprijs die 
werd geboden zo snel mogelijk te 
gaan verkopen. 

Dat is toen gebeurd.
Frans Vogel legt uit dat als de wonin-
gen op staal zijn gefundeerd en het 
grondwater verlaagd of weghaalt, je 
de samenhang van de grond ver-
stoort. Die droogt in, zeker als het 
veengrond is. Dan vloeit de grond 
onder de fundering weg. “Dat is 
mijns inziens ook bij de Thamerweg 
aan de orde. Anders kunnen de wo-
ningen vooral het laatste jaar niet zo 
snel verzakken. Die verzakking wordt 
nog eens versterkt door de trillingen 
van het toenemende verkeer over de 
Amsterdamse weg.” Opvallend is dat 
zoveel andere bewoners in de buurt 
zich ook in die bewoordingen uiten. 
Maar de gemeente blijft volharden 
dat het niet zo is.

KnA in de wondere wereld 
van elfen en en orks
Uithoorn - In het weekend van 20 
en 21 september jl. werden de Kas-
teeltuinen in Arcen voor twee dagen 
omgetoverd in de levende fantasie-
wereld Elfia. Met bijzondere per-
sonages, muziek, fotografie en bo-
dy art. Elfia is een tweedaags fes-
tival waarbij de expressie van dro-
men centraal staat. Kostuums zijn 
de meest voor de hand liggende 
manier om deze dromen vorm te 
geven. Vaak zijn ze geïnspireerd op 
de kleding van karakters uit films en 
tv-series. Dit jaar stond één van de 
grootste mythische figuren van de 
West-Europese legendes centraal: 
Koning Arthur. 

Muziek
Een groot deel van de bezoekers 
hult zich tijdens dit festival in crea-
tieve en uitbundige kostuums. Maar 
er is ook aandacht voor muziek en 
shows. Zo zijn er o.a. bands die voor-
namelijk Ierse, Schotse en Holland-
se folk muziek ten gehore brengen. 
Maar ook een wat klassieker genre 
krijgt de aandacht op Elfia. Zo was 

KnA Uithoorn voor de 4e keer op El-
fia van de partij. Deze keer als “The 
Round Table Orchestra” onder lei-
ding van dirigent Richard Wortel. Zij 
brachten prachtige barok stukken 
ten gehore, geheel in stijl met het 
thema van dit jaar. Daarbij mocht 
het arrangement van het operastuk 
King Arthur en het mooie Ouvertu-
re tot Fairy Queen van Henry Purcell 
natuurlijk niet ontbreken. Maar ook 
arrangementen van o.a. Händel: Za-
dok The Priest en het Largo van Xe-
rxes, werden gespeeld. Alle stukken 
waren speciaal voor dit evenement 
gearrangeerd door de dirigent. In 
een fantastische sfeer, met prachtig 
weer en uiteraard uitgedost in stijl 
heeft het orkest wederom een mooi 
concert verzorgd voor de bezoe-
kers van Elfia. De prachtige foto is 
van Arnold de Gans. Speelt u een in-
strument en lijkt het u leuk om deel 
te nemen aan een orkest? Kom dan 
eens langs op de repetitie van het 
KnA-orkest op dinsdagavond tus-
sen 20.00 en 22.00 uur. www.kna-
uithoorn.nl

Een nieuw seizoen, een 
nieuwe digitale start!
Uithoorn - Speciaal voor de wat ou-
deren onder U die eindelijk de stap 
willen of durven gaan zetten in het 
digitale tijdperk, gaan in de eerste 
week van oktober 2014 de compu-
tercursussen weer van start. In klei-
ne groepjes worden de meest ge-
bruikte internetmogelijkheden, zo-
als onder meer e-mailen, zoeken op 
internet, tekstverwerken en verdere 
vaardigheden in 8 dagdelen van 2 
uur, uitgebreid op de computer aan-
geleerd. Ook jongeren zijn uiteraard 
van harte welkom. Er zijn ook cur-
sussen voor gevorderden (5 dagde-
len van 2 uur). 

Voor deze cursus is wel enige com-
puterervaring noodzakelijk. Bo-
vendien worden er (bij voldoen-
de deelname) workshops georga-
niseerd voor mensen die hun ken-
nis op computergebied wat willen 
opfrissen. Er zijn voor de genoem-
de cursussen nog plaatsen vrij. De 
cursussen worden gegeven in het 
in “Het Buurtnest” aan de Arthur 
van Schendellaan te Uithoorn (dus 
niet meer in het wijkcentrum Vita). 
Docente is: Ida Janmaat. Opgave 
en/of informatie : tel. 0297-564765 
((tussen 19.00-21.00 uur) of e-mail: 
a.m.janmaat@caiway.nl

om die reden zijn vriendin naar vo-
ren. Uiteindelijk werd de overdracht 
op 23 augustus gepland want alle 
papierwerk van haar was nog niet 
rond. De overdracht vond officieel 
plaats bij notariaat Amstelhoorn. 
Behalve alle bouwkundige rappor-
ten die zij tijdens de onderhandelin-
gen over de verkoop van de make-
laar hebben gekregen, hebben wij 
ze ook de brieven van de gemeente 
overhandigd hoe de situatie ervoor 
stond en dat de bewoners maatre-
gelen moesten treffen om veilig in 
hun woning te kunnen blijven wo-
nen. Ze waren dus van alles op de 
hoogte. Uiteindelijk heeft mevrouw 
Bulten het huis – kennelijk onge-
zien - gekocht,” aldus Vincent. Op 
27 augustus vorig jaar kwam de ge-
meente langs om het woonblok te 
stutten en de bewoners te somme-
ren iets aan de woningen te doen. 
Daar kregen ze een jaar de tijd voor. 
Op die datum is volgens Zeilmaker, 
mevrouw Bulten bij de makelaardij 
langs gegaan om te zeggen dat men 
haar geen huis had verkocht maar 
een zak lucht.

Sloop vleesfabriek fataal
Vincent en Sabrina hebben de wo-
ning destijds in 2004 gekocht via 
een andere makelaar. Vincent: “Toen 
stonden de huizen al scheef en dat 
kon verholpen worden door palen 
eronder te zetten. Dat was het plan. 
In het taxatierapport 2004 van on-
ze woning stond dat de lelijke be-
drijfsgebouwen aan de overkant 
op de nominatie stonden om afge-
broken te worden. Daar zou in de 
toekomst waarschijnlijk woning-
bouw gaan plaatsvinden. Dat klop-
te want later is het bedrijf Transverko 
B.V. in opdracht van Zeeman Vast-
goed de bebouwing van de vleesfa-
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Sjaak Stroomer: Tekenaar van 
historische objecten in Uithoorn

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en 
minder bekende bedrijven (en 
personenen) door middel van 
een kort profi el redactioneel 
worden belicht.

Dit keer geen bedrijf in de zin van 
het woord, maar een illustrator: te-
kenaar Sjaak Stroomer. Geboren 
en getogen in Uithoorn, maar nu 
woonachtig in een buurgemeente. 
Naast zijn dagelijkse werk is Sjaak 
een groot liefhebber van tekenen. 
Vooral van herkenbare objecten en 
gebouwen in Uithoorn. De Kwakel, 
Amstelhoek, Nes aan de Amstel en 
omgeving. Het liefst met een his-
torisch verleden. Uithoorn heeft er 
nogal wat. En hij doet dat vol over-
gave waardoor hij werkelijk sublie-
me tekeningen maakt. De ontmoe-
ting met de redactie van deze krant 
was toevallig maar niet minder 
aantrekkelijk om eens wat van het 
tekenwerk van Stroomer te laten 
zien. Het origineel is een liggend 
formaat A5. Sjaak heeft in de afge-
lopen jaren heel veel huizen en ge-
bouwen getekend. Wie dat wil kan 
zijn (bedrijfs)gebouw of woning op 
verzoek tegen een vergoeding door 
hem laten tekenen.
“Ik ga naar de locatie toe. Op een 
veilige plaats maar met goed zicht 
op het gebouw klap ik mijn stoeltje 

uit en ga zitten. De hoek waaron-
der ik het object zie moet wel pre-
cies goed zijn, net als de lichtinval. 
Ik maak ook altijd een foto vanaf de 
plaats waar ik zit. Dat doe ik om de 
details thuis wat verder uit te wer-
ken en te controleren of alle zicht-
lijnen wel goed zijn,” legt Sjaak uit. 
“Ik teken met hard en zacht pot-
lood. Aan de achterkant van de te-
kening staat welke object het is en 
waar het staat. Mijn broer heeft mij 
ooit geïnspireerd te gaan tekenen. 
Hij deed dat ook en wat hij maak-
te was in mijn ogen bijna ‘magisch’, 
zo mooi. Het zit dus een beetje in 
de genen.”

Kunstwaarde
Het zijn verrassend mooie tekenin-
gen van gebouwen die Sjaak laat 
zien in zijn schetsboek. En zo her-
kenbaar. Zoals het voormalige bur-
gemeestershuis aan de Raadhuis-
laan (op bijgaande foto), maar ook 
de Thamerkerk, het Rechthuis, de 
Schanskerk, de historische heren-
huizen langs de Amstel in de Men-
nonietenbuurt, het voormalige kan-
toor van de Cindu en nog vele an-
dere. “Met opzet heb ik voor het 
formaat A5 gekozen om het hand-
zaam te houden. Sommige men-
sen vinden dit prettig. Ze willen 
het vaak niet bij één tekening laten 
maar kiezen voor nog een paar ver-

schillende objecten. Die lijsten ze 
allemaal op dezelfde manier in en 
hangen die dan in een bepaald pa-
troon aan de muur in een hal of de 
kamer. Maar een groter formaat is 
ook bespreekbaar,” aldus Sjaak die 
zegt als ‘oud-Uithoornaar’ altijd wel 
iets te hebben met de meeste ge-
bouwen. “Er zijn mensen die mij 
mailen en vragen of ik een bepaald 
gebouw of huis voor hen wil teke-
nen omdat ze dat als een aanden-
ken willen hebben of aan iemand 
cadeau willen doen. Dat kan. Op 
die manier deel ik het plezier van 
mijn liefhebberij ook nog eens met 
anderen. Maar soms is het ook zin-
vol, want het kan best eens voorko-
men dat door een andere bestem-
ming van de locatie of omgeving 
het gebouw wordt gesloopt en voor 
altijd verloren is. Dan heb ik het 
nog als een fraaie en duidelijke te-
kening. Ja, een foto kan je ook ma-
ken zeg je dan, maar een tekening 
heeft in mijn beleving meer kunst-
waarde.”

Wie de originele tekeningen van 
Sjaak eens van dichtbij wil zien 
of hem wil vragen een tekening 
‘op bestelling’ te maken, kan 
hem vrijblijvend het beste 
een e-mailtje sturen: sjaak.
stroomer@gmail.com.
Tel 0297-533367.

Uitvaartverzorging Jolanda 
Dirksen bestaat 10 jaar

Mijdrecht - Op 15 september her-
dacht Jolanda Dirksen het feit dat zij 
tien jaar geleden van huis uit aan de 
Molenwiek 73 begon met uitvaart-
verzorging. Zij deed dat toen hele-
maal alleen en iedereen die een ge-
liefde had verloren en de laatste eer 
ging bewijzen, roemde de kwalitei-
ten, de inzet en de verzorging van 
de uitvaart zoals zij die tot in de-
tail regelde. Zij was de eerste vrou-
welijke uitvaartondernemer, wat tot 
dan toe altijd een mannenbran-
che was. Jaren daarna kreeg zij de 
kans om in het pand aan de Ener-
gieweg 136, waar tot dan Veerhuis 
Bouw was gevestigd, een eigen uit-
vaartcentrum op te zetten onder de 
naam Uitvaartcentrum De Venen. 
Vanuit die locatie werkt zij anno 
2014 onder haar eigen naam ‘Uit-
vaartverzorging Jolanda Dirksen’. 
Zonder personeel, maar wel vaak 
met betrouwbare en ter zake kun-
dige mensen waarvan zij de hulp 
kan inhuren als dat nodig is. Jolan-
da verzorgt de uitvaarten niet al-
leen in Mijdrecht vanuit haar eigen 
centrum, maar op verzoek ook in de 
omliggende plaatsen, zoals Wilnis, 
Vinkeveen, De Hoef, Amstelhoek, 
Abcoude, Woerden en omstreken. In 
alle gevallen wordt de uitvaart door 

haar zelf verzorgd met als voordeel 
dat het persoonlijke aspect blijft be-
staan en er één aanspreekpunt is. 
Uiteindelijk heeft uitvaartverzor-
ging alles te maken met het laat-
ste afscheid van een dierbare. Het 
is om die reden belangrijk om geen 
enkel detail over het hoofd te zien, 
want een tweede kans is er niet. Al-
les moet perfect zijn, met respect, 
betrokkenheid en professionaliteit. 
Maar uitvaartverzorging is ook een 
beroep waar veel emoties bij voor-
komen. Aangezien Jolanda een ge-
voelsmens is, kan zij zich inleven in 
de emoties van anderen en daar de 
uitvaart op afstemmen. Kortom, Jo-
landa is professioneel uitvaartver-
zorgster en ritueel begeleidster bij 
afscheid. Zij helpt nabestaanden op 
een professionele wijze bij het ver-
zorgen van een uitvaart, met respect 
voor hun persoonlijke wensen.

Ritueel begeleider
“Als uitvaartverzorger houd ik mij 
bezig met de organisatorische kant 
van uitvaarten en als ritueel bege-
leider met de inhoud ervan onder 
het motto, meeleven, maar niet mee 
lijden. Tegenwoordig willen nabe-
staanden geen standaard uitvaart 
meer voor hun dierbare overlede-
ne maar willen het vaak anders en 
soms op een heel bijzondere ma-
nier. Bovendien komt er nogal wat 
bij kijken voor het organiseren van 
een uitvaart. Ik kan de nabestaan-
den daarbij helpen ontzorgen en 
ben er als men mij nodig heeft voor 
steun. Elke uitvaart is bijzonder,” al-
dus Jolanda die zegt haar vakgebied 
op een bijzondere manier te ervaren 
en wil uitdragen. Dat is van meet af 
aan haar intentie en beleving ge-
weest. “Na tien jaar is het voor mij 
nog steeds een verrassing als de 
telefoon gaat en ik wederom ken-
nis mag maken met een familie die 
een overledene meldt en of ik daar 
een uitvaart voor wil verzorgen. Elke 
keer begint voor mij de cyclus dan 
opnieuw. In al die jaren heb ik heel 
bijzondere dingen meegemaakt bij 
uitvaarten van jong en oud, maar 
ook hele uitzonderlijke wensen ver-
vuld. Het blijft een uniek vak; maar 
aan de andere kant is het ook een 
belasting omdat je 24 uur per dag, 
zeven dagen per week bereikbaar 

en beschikbaar bent. Je bent dus al-
tijd met je werk bezig. Maar dat vind 
ik niet erg.”

Uitvaartcentrum te huur
Het uitvaartcentrum aan de Energie-
weg kan eveneens door een andere 
uitvaartondernemer gehuurd wor-
den als uitvaartlocatie. Nabestaan-
den kunnen aan hun uitvaartonder-
nemer te kennen geven dat zij daar 
van hun dierbare afscheid willen 
nemen. Bij welke maatschappij men 
ook is verzekerd, iedereen is name-
lijk vrij om zijn eigen uitvaartonder-
neming en locatie te kiezen. Bij Uit-
vaartcentrum De Venen kunnen af-
scheidsdiensten zowel voor mensen 
met als zonder geloofsovertuiging 
worden gehouden voor maximaal 
300 personen, louter voor condole-
ance. Inclusief de mogelijkheid voor 
een aangeklede koffie- of theetafel, 
dan wel iets anders op verzoek. Van 
het uitvaartcentrum kan ook ge-
bruik worden gemaakt indien nabe-
staanden na de dienst voor een cre-
matie in Uithoorn of Utrecht hebben 
gekozen. Uitvaartcentrum De Ve-
nen is flexibel in tijd en in mogelijk-
heden. “Op verzoek kan er hier ook 
een kist worden uitgezocht. Tevens 
kan men hier ook gebruik maken 
van een 24-uurs kamer. Daar kun-
nen nabestaanden vanaf het mo-
ment van overlijden tot aan de uit-
vaart 24 uur per dag gebruik van 
maken. Hier kan men in intieme 
kring samenzijn met en afscheid ne-
men van de overledene. Het is een 
besloten ruimte met aparte ingang 
en compleet ingericht met een zit-
hoek en een keukenblokje. Er wordt 
frequent van deze mogelijkheid ge-
bruik gemaakt. Hij is bijna constant 
bezet. De nabestaanden ervaren de 
besloten privésfeer als heel pret-
tig,” aldus Jolanda die aangeeft de 
komende jaren nog heel lang haar 
vak te willen blijven uitoefenen. Dat 
komt dan goed uit want het is haar 
op het lijf geschreven.

Nadere inlichtingen
Uitvaartverzorging Jolanda Dirksen, 
Energieweg 136, 3641RT Mijdrecht. 
Tel. 0297-594345 of 06-26242126. E: 
info@jolandadirksenuitvaartverzorg-
ting.nl. Of bekijk de website: www.
jolandadirksenuitvaartverzorging.nl.

80’s Mania, Dé ultieme 
jaren tachtig party
Regio - Van Frankie Goes To Hol-
lywood tot Madonna en alles wat 
daartussen zit komt voorbij in deze 
spetterende voorstelling. 80’s Ma-
nia is een Engelse productie die re-
centelijk in Nederland in première is 
gegaan. Volgens een aantal bezoe-
kers is het heerlijk entertainment en 
een genot voor oor en oog. Op vi-
deoschermen achter de vierkoppi-
ge live band worden clips getoond 
uit de jaren tachtig en twee zangers 
en één zangeres zingen de sterren 
van de hemel. ‘Girls just wanna have 
Fun’ van Cindy Lauper wordt goed 
nagedaan, maar ook Nena en Blon-
die. Wham! passeert de revue, De-
peche mode en natuurlijk Spandau 

Ballet met Gold en zoveel meer. Op 
het podium gebeurt echt een hele-
boel. Voor iedere act wordt er ver-
kleed in de stijl van het liedje en de 
artiest, want de muziek is natuur-
lijk onlosmakelijk verbonden aan 
onvergetelijke danspasjes, haar-
dracht en kostuums. De vijf danse-
ressen, die een fantastisch bijpas-
sende dansshow neerzetten, zijn 
derhalve een geweldige aanwinst 
voor het programma. Als Madon-
na bijvoorbeeld ‘Like a Virgin’ zingt, 
zal ook het mannelijke bezoek aan 
zijn trekken komen. De schaars ge-
klede dames zijn werkelijk een lust 
voor het oog. Marcel van Zijl, me-
dewerker van het impresariaat waar 

het Crown Theater deze voorstelling 
heeft geboekt is ook zeer tevreden 
over ‘zijn’ productie: “Het is naast 
een ohja-erlebnis tevens een Aha-
erlebnis, want ook de nummer één 
hit uit de jaren tachtig van de popu-
laire band Aha wordt prachtig ver-
tolkt. De formatie treedt al zes jaar 
op in Engeland en wij zijn het eer-
ste vaste land dat zij aandoen. Het 
is echt een feel-good-concert. De 
doelgroep (dus degenen die de mu-
ziek uit de jaren tachtig een warm 
hart toedragen) loopt na de show 
gegarandeerd met een big smile de 
deur uit. Het viel me tijdens de pre-
mière in Naaldwijk op dat er, naast 
veel vriendinnenclubs, ook een aan-
tal stellen in de zaal zaten tijdens de 
première. En ook die mannen kwa-
men van hun stoel om een avond te 
swingen, mee te klappen en voor-
al te zingen. Echt een feest der her-
kenning. Bij ‘Relax’, het tweede lied-
je, komt er een act waarin de elasti-
sche danseressen in en naast kooi-
en dansen in sexy outfits en stiekem 
zag ik sommige mannen glunderen 
naast hun vrouw, die waarschijnlijk 
de kaartjes had aangeschaft. Ha-
ha, meer verklap ik niet hoor, maar 
ik kan het publiek adviseren: Hier 
móet je gewoon geweest zijn!” 

Theaterworld geeft korting
“De voorstelling 80’s Mania is aan-
staande dinsdagavond 30 septem-
ber om acht uur te aanschouwen 
en duurt twee maal een uur met een 
korte pauze erin om even bij te ko-
men. Natuurlijk is een doordeweek-
se dag voor de Aalsmeerse arbei-
der niet de beste dag om een feest-

Burendag Europarei druk 
bezocht!
Uithoorn - Het was zaterdag 27 
september weer nationale buren-
dag. Buurtbeheer Europarei heeft 
ook dit jaar op deze dag verschil-
lende activiteiten georganiseerd in 
samenwerking met Jongerenwerk 
Uithoorn van Stichting Tympaan de 
Baat, What’s Up Uithoorn en Villa 
Kakelbont. Burendag werd geopend 
met een lunch waar veel buurtge-
noten aanschoven.  Na de lunch 
konden de kinderen meedoen met 
verschillende activiteiten. Er kon-
den spelletjes gespeeld worden op 
de spelenkermis, kinderen konden 
zich laten schminken of een Hen-
na tattoo laten zetten, en lekker 

spelen op het spring-glijkussen. De 
wat oudere jeugd kon meedoen aan 
een (voetbal) pannatoernooi. Ook 
was er de mogelijkheid om te  ga-
men en te chillen in de Jongeren-
bus van Tympaan de Baat. Dit al-
les werd ondersteund door mu-
ziek die zij zelf als echte DJ moch-
ten draaien. Tijdens de activiteiten 
hebben vele omwonenden zich ver-
maakt bij de koffiecorner met een 
lekker bakje koffie en thee! Mede 
dankzij heel veel vrijwilligers en on-
ze sponsors C1000 en Goudreinet 
Zijdelwaard en het mooie weer is 
het een fantastische mooie dag ge-
worden.

Gratis toegangskaarten bij de Nieuwe Meerbode
Kampeer & Caravan Jaarbeurs: 

hét begin van je kampeervakantie
Regio - De Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs is ook dit jaar weer the 
place to be voor elke rechtgeaar-
de kampeerliefhebber. Ga je met 
jonge kinderen kamperen of sa-
men met je partner? Je waant je in 
Italiaanse sferen op de 50e Kam-
peer & Caravan Jaarbeurs die van 
8 tot en met 12 oktober plaats vindt 

in de Jaarbeurs te Utrecht. Geniet 
van een echte gelati of espresso 
en neem een kijkje bij de nieuwste 
en meest uiteenlopende modellen 
campers, tour- en vouwcaravans, 
tenten, voortenten, onderdelen en 
accessoires. Ook zijn er workshops 
met handige tips & tricks, bijvoor-
beeld over het bevestigen van een 

fietsenrek op auto, caravan of cam-
per. Op het buitenterrein kun je vei-
lig leren rijden met een caravan en 
professionele bouwers geven in het 
splinternieuwe Men at Work Pavil-
joen adviezen en inzicht voor de af-
bouw van een caravan. Kijk voor 
het complete programma en laat-
ste nieuws op kampeerencaravan-

jaarbeurs.nl. Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs, 8 t/m 12 oktober 2014, 
Jaarbeurs I Utrecht. Openings-
tijden:  dagelijks van 10.00-17.00 
uur. De Nieuwe Meerbode heeft 
8 gratis kaarten weg te geven. We 
geven ze per twee weg, zodat u 
met zijn tweeën naar deze ge-
zellige beurs kunt gaan. Donder-
dagochtend 2 oktober a.s. vanaf 
negen uur zijn te af te halen aan 
ons kantoor in Mijdrecht (Ansel-
musstraat 19). Op=op. Kaarten 
aan de kassa kosten 12,50 euro. 
Meer informatie + voordelige on-
line voorverkoop: kampeerenca-
ravanjaarbeurs.nl

je te vieren, maar omdat het heer-
lijk in de buurt is, kun je om half 
elf in je bedje liggen, dus daar hoef 
je het niet voor te laten.” Aldus uw 
verslaggeefster, die zelf ook bij het 
spektakel aanwezig mocht zijn en 
nog na zit te genieten. Het marke-
tingteam van Crown heeft een leu-
ke actie bedacht: Als je in stijl naar 
de voorstelling wilt komen, verkleed 
je je natuurlijk in een heuse 80-’s 
outfit om de sfeer te verhogen! Mis-
schien heb je nog beenwarmers, 
schoudervullingen of fel gekleur-
de shirts in de kast hangen. Zo niet, 
ga dan langs bij Theaterworld, de 
feestkledingwinkel op de Midden-
weg in Aalsmeer, en krijg tien pro-
cent korting op de kledinghuur on-
der vermelding van 80’s Mania kor-
ting. Voor de voorstelling biedt het 
Crown Theater samen met de res-
taurants in de Crown Studio’s, 
drie zeer voordelige theater arran-
gementen aan, te weten bij Eet-
ze voor 43,- en bij Downtown Diner 
een twee- en een driegangendiner 
voor respectievelijk 36,- en 44,-, ui-
teraard inclusief een toegangskaart 
die normaal 24,50 kost. Kijk op 
www.crowntheateraalsmeer.nl voor 
informatie of reserveer telefonisch 
via See Tickets 0900-1353 Kaarten 
zijn ook een uur voor aanvang van 
iedere voorstelling te verkrijgen aan 
de kassa van het theater aan de Van 
Cleeffkade 15. 

Foto Bart Karman
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Nostalgische avond maakt 
weer veel los
De Kwakel - Vrijdagavond 26 sep-
tember tegen half 8 liep het dorps-
huis weer helemaal vol met Kwa-
kelaars, oud-Kwakelaars en enke-
le nieuwe Kwakelaars uit de nieuw-
bouwwijken, vol verwachting wat 
Stichting De Kwakel Toen & Nu dit 
jaar weer zou vertonen. Voorzitter 
Ben Plasmeijer heette iedereen wel-
kom waarna broer Dirk (vice-voor-
zitter) de microfoon ter hand nam 
en de beelden op het grote scherm 
van uitleg en commentaar voorzag. 
De avond begon met een filmisch 
verslag uit 1944 van de ontvangst 
door het dorp van het 40 jarig pries-
terschap van pastoor Noordman. 
Een bijzondere opname, geschon-
ken door Stichting Oud-Uithoorn/
De Kwakel. Deze vastlegging werd 
gevolgd door nog een ander, recen-
ter filmpje: de kermisoptocht van 
1972. De aanwezigen roerden zich 
danig en menigeen werd door Dirk 
(bijgevallen door het overige pu-
bliek), herinnerd aan de vreemde 
uitdossing in zijn jonge kermisjaren. 
Aanwezig was ook Gerard Koppers 
die een boek met prachtige lucht-
foto’s van De Kwakel heeft uitge-
geven. Hij is daarvoor zelf met een 
Chessna de lucht in gegaan. Men 
kon het boek of afzonderlijke foto’s 
bij hem bestellen.

Pauze
Na de pauze nam Roel Verhoef, de 
duivenmelker (en vriend van Ti-
nus Duif), even de microfoon over 
van Dirk om over zijn jeugd en la-

tere jaren in De Kwakel te vertel-
len. In stofjas, met duivenmand, dui-
venklok en een blik duivenvoer gaf 
Dirk Plasmeijer een geweldige imi-
tatie van deze Bekende Kwakelaar. 
De onderwerpen die vervolgens ge-
toond werden, waren nieuwe rubrie-
ken op de site www.de-kwakel.com 
of aanvullingen van bestaand mate-
riaal. Zoals Kwakelse Bruidsparen, 
Creatieve Kwakelaars, Kwakelaars 
in den Vreemde, Quakelse Ridders 
en uiteraard ook de kermis van dit 
jaar. Om half elf was de presenta-
tie gedaan en was er nog ruim tijd 
voor de aanwezigen om de kennis-
making te hernieuwen, herinnerin-
gen op te halen en vooral veel anek-
dotes op te dissen. Het bleef dus 
nog lang gezellig in het dorpshuis.
Stichting De Kwakel Toen & Nu wil 
graag iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming 
van deze avond: Harrie Katteler voor 
de portretten langs de wanden, Ton 
Kamminga voor de technische on-
dersteuning, Chris Woerden (Stich-
ting Oud Uithoorn/De Kwakel), be-
stuur en vrijwilligers van het dorps-
huis, de donateurs en de sponsors. 
De foto’s van deze avond zijn ge-
maakt door Annemarieke Verheij 
van www.verheijfotografie.nl
Overigens zijn er nog enkele plaat-
sen beschikbaar voor de tweede 
Nostalgische Avond op 10 oktober 
(zelfde programma). Kaarten à 5,00 
zijn te bestellen bij Dirk Plasme-
ijer, Tel. 0297-563335, ’s avonds van 
18.00–19.00 uur.

Kinderen geen bezwaar
Regio - De succesvolle tv-kome-
die nu in het theater! 2 Oktober in 
Aalsmeer. Aanstaande donderdag 
al, 2 oktober om 20.00 uur, in Crown 
Theater Aalsmeer. Heeft u nog 
geen kaarten, ze zijn te koop van-
af 19.00 uur bij de kassa. De kaar-
ten kosten 24,50 p.p. In dit thea-
terstuk heeft Gerard een huisje in 
Frankrijk gekocht. Online… Zon-
der het eerst te bekijken. Wanneer 
hij daar samen met Sinan aan komt, 
blijkt het een enorme bouwval te 
zijn. Dus toch! En Maud had ‘m nog 
zo gewaarschuwd! O jee! De man-
nen gaan meteen aan de slag. Af-
geleid door de aanwezigheid van 
prachtige buurvrouw Isabelle - met 
wie ze nauwelijks kunnen commu-
niceren omdat ze alleen maar Frans 
spreekt - en geholpen door actri-
ce Kiki Classen van Zeg ‘ns AAA, 
die al enige tijd op het Franse plat-
teland woont en landgenoten helpt 
die daar een huisje kopen.
Ondertussen zit Maud thuis in Ne-
derland en hebben ze via Skype 
contact met haar.
Zal Gerard de bouwval op tijd weten 
op te knappen? Zelf denkt hij van 
wel. Sterker nog: hij heeft plannen 

er een restaurant beginnen! Chez 
Gerard! Voor de feestelijk opening 
wordt een aantal mensen uit het pu-
bliek uitgenodigd!!

Het gezelschap
Een aantal bekende gezichten zien 
we ook terug op het toneel. Alfred 
van den Heuvel speelde Gerard in 
de serie op televisie en zal dat ook 
in de theaters gaan doen. Verder is 
Gürkan Küçüksenturk weer van de 
partij als Sinan. Andere rollen zijn 
weggelegd voor Renée van Weg-
berg en Kiki Classen. Van Wegberg 
is een musicalster die vertelster was 
in de musical Joseph and the Ama-
zing Technicolor Dreamcoat. Ook 
speelde ze een hoofdrol in de musi-
cal Wicked. Kiki Classen speelde al 
eerder in producties van Dommel-
Graaf & Cornelissen zoals Bessen, 
Niet voor de Poes en Zeg ‘ns Aaa.
Tijdens de voorstelling wordt een 
aantal mensen uit de zaal uitgeno-
digd om aanwezig te zijn bij de ope-
ning van de ‘mangerie’. Geheel vrij-
willig. Ze bieden een aantal mensen 
uit het publiek dus de mogelijkheid 
om heel even mee te spelen. Opge-
ven hiervoor is niet mogelijk.

Andere bewoners extra alert op meer verzakkingen

Woningen Thamerweg 
dichtgespijkerd
Vervolg van de voorpagina.

Wel toevallig allemaal dat die nu 
ook weg moet,” laat een van de om-
wonenden weten die de ontruiming 
gadeslaat. Hij geeft ook aan dat de 
nieuwbouw volgend jaar zal star-
ten precies voor het dichtgespijker-
de pand. “Ze hopen bij de gemeen-
te natuurlijk dat door trillingen of 
verder inzakken van de grond de 
boel elkaar stort. Dan zijn ze ervan 
af want de nieuwe bewoners wil-
len natuurlijk geen uitzicht op die 
oude meuk hebben. Maar er speelt 
naar mijn idee meer, want wat zijn 
de plannen aangaande de wonin-
gen aan de Van Meetelenstraat als 
de Vinckebuurt gebouwd gaat wor-
den? Om over het oude historische 
elektriciteitshuisje dat nu al aardig 
schuin staat maar te zwijgen. Wat is 
er in de voorbijgaande jaren tussen 
de gemeente, Zeeman Vastgoed en 
het Bouwfonds bekokstoofd? Dat is 
de vraag.” De gemeente wijst deze 
voorstelling van zaken naar het rijk 
der fabelen. Maar toch, de tijd zal 
het leren.

Verzakking uitzonderlijk
Bewoner Ronald Aalders op nr. 7/8 
wijst op de peilbouten die in de mu-
ren van zijn woning zijn aange-
bracht. “De gemeente wil daarmee 
de mate van verzakking controleren. 
Wij wonen hier nu tien jaar, maar de 
grondverzakking is het laatste jaar 
wel uitzonderlijk te noemen. Ge-

lukkig is het huis gefundeerd, zij 
het niet op palen. Wij hebben re-
gelmatig overleg met de gemeen-
te over de toestand van de wonin-
gen. Het bemalen van de grond ge-
durende de aanleg van de rotonde 
en het werken aan de kruising van 
de Petrus Steenkamp met de Am-
sterdamse weg heeft de grond met 
daarop de woningen in mijn bele-
ving geen goed gedaan. Om maar te 
zwijgen van de 120 heipalen die ze 
voor het viaduct op vijftig meter af-
stand van de woningen de grond in 
hebben geslagen. Probleem wat we 
hier ook hebben is een onbewoon-
baar verklaarde woning op nr. 4. Dat 
zit onder het zelfde dak van het hui-
zenblok. Als dat instort hebben we 
er met z’n allen een probleem bij.”
Zijn buurvrouw, Marle de Leede op 
nummer 6 is het er helemaal mee 
eens. “De eigenaar van die woning 
is bekend, dat is de heer Den Ou-
den. Als we die man vragen om 
iets te doen aan zijn woning en hij 
zegt ‘ik doe het niet’ kan ik hem niet 
dwingen. Of misschien via een ci-
viele procedure. Dat moeten we dan 
gezamenlijk doen. Omdat je in een 
‘blok’ woont ben je gebonden aan 
allerlei regels en kan je met je ei-
gen huis maar weinig doen. Ik ben 
er net zoals veel omwonenden hier 
van overtuigd dat de schade die de 
woningen het laatste jaar hebben 
ondervonden mede is veroorzaakt 
door de aanleg van de rotonde op 
de Amsterdamse weg vlak achter 

ons en het viaduct onder de bus-
baan,” vertelt Marle desgevraagd 
die aangeeft dat haar deuren en 
ramen de laatste twee maanden 
steeds meer knellen in de sponnin-
gen. “Opvallend is, dat toen dit bij-
na klaar was men pas is gaan me-
ten... We missen dus een stuk moni-
toring. Als bewoners hebben we de 
gemeente verzocht om de verzak-
kingen blijvend te laten controleren 
door een terzake kundig bedrijf. De 
gemeente heeft in elk geval duide-
lijk aangegeven dat ze ons niet gaan 
uitkopen en ook de schade niet te 
zullen vergoeden als daar geen slui-
tend bewijs tegenover staat.”

Lastige bewoners
Marle woont al 16 jaar op nr. 6 en 
heeft veel in haar huis geïnvesteerd. 
“In 2012 kregen wij een brief waarin 
werd meegedeeld dat de gemeen-
te zich zorgen maakte om onze vei-
ligheid vanwege de slechte condi-
tie van de woningen. Er zou nog een 
ambtenaar langskomen om met ei-
gen ogen het huis te bekijken en aan 
de hand daarvan rapport op te ma-
ken. De man heb ik zien langsfiet-
sen maar is nooit binnen geweest. 
Hij heeft wel een rapport geschre-
ven met zijn conclusies dat het er 
slecht voorstond met de woningen. 
Maar we kregen de kans om nog 
een tegenrapport te laten maken. 
Dat hebben we gedaan en het kost-
te ons klauwen met geld. Aldus heb 
ik op 17 augustus 2012 door Bureau 

Op last van de gemeente zijn de woningen Thamerweg16 t/m 19 dichtgespijkerd

EP Bouwadvies in Mijdrecht een 
bouwkundige inspectie onder, rond 
en in haar huis laten uitvoeren. De 
inspecteur heeft zich daarbij in alle 
hoeken en gaten gewurmd, ook on-
der het huis, om de zaak te inspec-
teren. Behoudens wat lichte scheur-
vorming in de gevel en binnenmu-
ren wat eenvoudig kon worden her-
steld, zijn er toen geen constructie-
ve gebreken geconstateerd aan de 
fundering, vloeren en het dak.” Het 
rapport is aan deze krant ter inza-
ge gesteld en daaruit blijkt rond-
uit dat de woning toen betrouwbaar 
was. Marle: “Ik heb het rapport des-
tijds persoonlijk bij de gemeente ter 
inzage afgegeven aan de afdeling 
bouw- en woningtoezicht. Daar is 
men het vervolgens ‘kwijt geraakt’. 
Uiteindelijk bleken ze het rapport 
wel te hebben maar achteraf is er 
door de ambtenarij niets mee ge-
daan. Het rapport is niet eens in-
gekeken. Sterker nog, met welk ad-
vies wij ook van onze kant komen 
om de woningen te funderen, daar 
wordt niet naar gekeken of geluis-
terd. Alleen het eigen oordeel telt. 
Men wil niet eens medewerking 
verlenen. Wij zijn alleen maar lasti-
ge bewoners. Zo werkt het bij de-
ze gemeente.” Marle heeft net zo-
als bij de woningen 16/19 verderop 
in 2007 schade ondervonden door 
de sloop van de voormalige vlees-
fabriek en had dit toen ook bij de 
gemeente gemeld. Die zei toen dat 
dit niet de oorzaak was. Maar wat 
dan wel? Tja… Ze is nu bang dat 
zij meegezogen wordt in het pro-
bleem van het steeds verder verzak-
ken van de woningen zoals dat 25 
meter verderop aan de orde is. “Al-
les wat daar gebeurt, stopt ook hier 
niet. Zodra het mis gaat omdat de 
grond verder inklinkt en de woning 
nr. 4 instort sta ik mettertijd ook 
op straat en ik kan nergens heen. 
In een caravan wonen op mijn ei-
gen grond mag niet en in mijn au-
to slapen die voor de deur staat ook 
al niet volgens de gemeente. Mijn 
huis nu in de verkoop zetten heeft 
geen enkele zin, want door alle pu-
bliciteit die er nu is zal niemand zich 
aandienen. Krijg je van zo’n amb-
tenaar tijdens een overleg te horen 
dat ik dan als dakloze misschien bij 
het Leger des Heils wel terecht kan 
en anders bij mijn familie. Als dat de 
oplossingen zijn die zij namens de 
gemeente aandragen vraag ik mij 
af wat voor mensen daar dan zitten. 
Misselijk gewoon. Ze zijn gespeend 
van elke vorm van realiteitszin. Ver-
der ontluikt bij mij de argwaan of de 
gemeente niet zelf plannen heeft 
met onze grond en het liefst het he-
le rijtje huizen tegen de vlakte ziet 
gaan. En zo denk ik er niet alleen 
over. Waar rook is, is ook vuur zeg 
ik maar.”

Uitzetting uit de woning 
triest maar onvermijdelijk
Uithoorn - In een reactie op de 
recente uitzetting van bewoners 
uit hun huis op de Thamerweg 16 
t/m 19, laat burgemeester Dagmar 
Oudshoorn tijdens een ingelaste 
persbijeenkomst het volgende we-
ten. “Ik vind het heel erg dat de be-
woners van de betreffende wonin-
gen dit overkomt. Het is en blijft een 
tragisch verhaal. Het grijpt diep in in 
de levens van mensen. Je doet zo-
iets niet zomaar, maar we hebben 
geen keus. Als gemeente hebben 
we de plicht om de veiligheid van de 
inwoners te waarborgen. Als die ge-
vaar lopen doordat hun huis op in-
storten staat, moeten we maatrege-
len nemen. Aan de andere kant is 
het hun eigen verantwoordelijkheid 
om het huis in bewoonbare staat te 
houden. Het is immers hun eigen-
dom. Ze hebben van de gemeen-
te overigens tijd genoeg gehad om 
zich te beraden.” De burgemeester 
schetst in het kort de gebeurtenis-
sen rond de uit 1917 daterende wo-
ningen tot nu toe. In 1939 waren er 
al problemen met de fundering. In 
2001 werd door de toen aanwezige 
bewoners opdracht gegeven voor 
een eenvoudige funderingsverbete-
ring. Besloten werd alleen de voor-
gevel te onderheien, bedoeld om de 
stabiliteit ten minste tien jaar te ga-
randeren. In januari 2012 is er door 

de gemeente een brief aan de be-
woners gestuurd dat er serieuze 
zorg bestond over de bouwkundi-
ge staat van de woningen. Er volg-
den discussies en adviezen. In fe-
bruari 2013 werd aan de bewo-
ners gemeld dat er aanvullend on-
derzoek gedaan zou worden. Op 
18 september 2013 was er een be-
wonersbijeenkomst. Daar werd ge-
zegd dat de woningen in zo’n ver-
vallen staat verkeerden dat de con-
structieve samenhang onvoldoende 
was, ze verzakt waren en de voorge-
vel uit het lood stond. Om die reden 
kon de veiligheid van de bewoners 
niet meer gewaarborgd worden. 
Daar zijn de bewoners toen over ge-
informeerd.

Geldig voor een jaar
“Tijdens de bewonersbijeenkomst 
werd de bewoners meegedeeld 
dat zij niet meer gebruik van hun 
woning konden maken,” vervolgt 
de burgemeester. “Op korte ter-
mijn moesten zij maatregelen tref-
fen om de woningen te ‘zekeren’ en 
voor instorten te behoeden. Dat be-
stond uit het aanbrengen van een 
‘korset’ van balken rondom het blok 
en stempels aan de binnenkant. 
Er werd duidelijk bij vertelt, dat de 
maatregel uiterlijk voor de duur van 
een jaar zou gelden! Dat was tot 26 

Burgemeester Oudshoorn: “Geen keus”

Bewoners mochten nog een jaar in hun ‘gezekerde’ huizen blijven wonen

gekregen. Dat heeft geresulteerd in 
een woning die Eigen Haard ter be-
schikking heeft gesteld en waarin 
men ruim drie maanden gratis mag 
wonen. Volgens de burgemeester is 
de gemeente deze handeling niet 
verplicht, maar heeft het uit socia-
le overwegingen toch gedaan. De 
andere twee personen waar het om 
gaat hebben hun huis in 2013 ge-
kocht. Dit onder hun eigen verant-
woordelijkheid, wetend of hadden 
kunnen weten welke problemen er 
met de woningen zouden kunnen 
zijn. “Kortom, we hebben in tegen-
stelling tot wat wordt beweerd dat 
de gemeente niets voor de bewo-
ners heeft gedaan, wel degelijk re-
kening gehouden met de omstan-
digheden en waar nodig hulp gebo-
den aan degenen die uit hun huis 
werden gezet. Een bewoonster heeft 
eveneens via Eigen Haard onderdak 
gekregen in een flat in de Europarei, 
de andere heeft gezegd ergens an-
ders woonruimte te hebben gevon-
den. Dit is onze versie van het ver-
haal,” vult de burgemeester aan.

Probleemhuizen
Het is nog onduidelijk wat er met 
het eigendom van de bewoners 
gaat gebeuren. De gemeente wil 
het niet kopen omdat zij er naar 
zeggen geen baat bij heeft. De be-
woners kunnen de zaak zelf verko-
pen en er bijvoorbeeld nieuwbouw 
plegen. Er schijnen daar wel plan-
nen voor te zijn, maar meer ook niet. 
Op de vraag of de herinrichting van 
de Amsterdamse weg met de we-
kenlange grondbemalingen en de 
bouw van het viaduct onder de bus-
baan invloed zouden hebben ge-
had op de snellere verzakking van 
de woningen, wordt ten stelligste 
ontkend. “Als dat bewezen wordt 
en wij daarvoor aansprakelijk wor-

den gesteld, neemt de gemeente 
wel degelijk haar verantwoordelijk-
heid,” laat de burgemeester weten. 
“Het zijn van meet af aan probleem-
huizen geweest en als die vroeger 
goed waren onderheid was het ef-
fect daarop minimaal geweest. Met 
de bewoners van het andere blok-
je, de nummers 3 tot en met 8, zijn 
we ook in overleg. Daarvoor bestaat 
op dit moment geen urgentie om 
maatregelen te nemen. Maar ook 
daar geldt dat het de eigen verant-
woordelijkheid van de bewoners is 

hun woningen – eventueel samen 
met elkaar - in goede staat te hou-
den. Het is te tragisch voor woorden 
dat daar ook al een onbewoonbaar 
verklaarde woning tussen zit om-
dat één bewoner zijn verantwoor-
delijkheid niet neemt. Daar worden 
de anderen de dupe van. Maar nog-
maals, dat is niet des gemeente. Als 
we ons daarmee zouden gaan be-
moeien staan er straks nog honderd 
mensen op de stoep die hun pro-
blemen door de gemeente opgelost 
willen zien.”

september 2014. Tot aan die da-
tum konden de bewoners nog re-
latief veilig van de woning gebruik 
maken. Daarna moesten ze de wo-
ning uit tenzij ze afdoende maat-
regelen hadden getroffen. Daar is 
verslag van opgemaakt en hen toe-
gestuurd. Tegen de maatregel kon 
men bezwaar maken en/of een be-
roep instellen. De uitspraak dat men 
niet wist dat er bezwaar kon worden 
gemaakt, is dus onjuist. We hebben 
er daarna herhaaldelijk op gewezen 
dat de ‘bewoning’ slechts voor een 
jaar geldig was.” De burgemees-
ter merkte daarbij op dat de bewo-
ners onderling ook niet tot een op-
lossing van het probleem konden 
komen en tevens zeiden dat zij het 
pakket maatregelen om de wonin-
gen te zekeren niet konden betalen. 
“De gemeente heeft hen toen hier-
voor een renteloze lening van 6.000 
euro aangeboden zodat zij de maat-
regelen (het ‘korset’) door een aan-
nemer konden laten uitvoeren. Daar 
heeft men toen met z’n allen voor 
gekozen waarna op 8 november de 
overeenkomst is getekend. Zo’n le-
ning hoeven wij als gemeente niet 
te doen, maar wij hebben hen er-
mee willen helpen. In die tussentijd 
kon men zich beraden wat ze met 
hun eigendom wilden gaan doen. 
De gemeente is overigens niet voor-
nemens hen uit te kopen. Op 15 no-
vember 2013 zijn alle gegevens nog 
eens per brief aan de bewoners ge-
stuurd. Tussentijds hebben we de 
gemeenteraad regelmatig geïnfor-
meerd over de stand van zaken.”

Sociale overwegingen 
In mei dit jaar heeft de gemeente de 
bewoners gevraagd wat zij hadden 
gedaan om tot een oplossing te ko-
men. Er werd gezegd dat zij plan-
nen hadden tot herbouw. Daar wil-
de de gemeente wel over meepra-
ten en daar eventueel medewerking 
aan verlenen. Er werd meteen aan 
toegevoegd dat de datum van uit-
zetting niet zou worden opgeschort. 
Toen de datum daar was heeft de 
familie Vork een woningurgentie 
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF Mijmeringen
Kinder-
boekenweek
Het is herfst, de R zit in de maand, aller-
lei feestelijke dagen komen er weer aan 
en de Kinderboekenweek is begonnen. Het blijft toch bijzonder hoe je 
als mens van seizoen naar seizoen kunt bewegen en hoe al die exter-
ne zaken je structuur kunnen bepalen. Als moeder van schoolgaande 
kinderen nog net ietsje meer dan gewoon. Want nu is er dan weer de 
Kinderboekenweek, een feestelijk evenement waar veel aandacht aan 
wordt geschonken door school, en terecht!

Lezen
Lezen is ontzettend belangrijk, niet alleen als een van de belangrijk-
ste vaardigheden op school, ook in de gehele maatschappij heb je de-
ze vaardigheid hard nodig. Maar het is meer dan belangrijk, niet alleen 
omdat het gericht is op informatieverwerking. Stichting lezen noemt le-
zen ook wel het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen 
en gedichten helpt ons om sociaal te functioneren. Door fictie te lezen, 
kunnen we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en 
gemakkelijker nieuwe contacten leggen. Wie in zijn vrije tijd voor het 
plezier leest, ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat 
daardoor weer vaker lezen.

Oorzaak en gevolg
De stichting lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal 
en levert een bijdragen aan het verbeteren van het leesklimaat en de 
leescultuur. Dit doen zij onder andere omdat een goede leesvaardig-
heid van de mensen bijdraagt aan de welvaart. Er bestaat namelijk een 
positief verband tussen de geletterdheid van de bevolking en de lan-
ge termijn groei van het bruto nationaal product. Vaardige lezers vin-
den makkelijker een baan, verdienen een hoger salaris en hebben be-
tere uitzichten op een succesvolle loopbaan. Ook is bekend dat er een 
negatief verband bestaat tussen laaggeletterdheid en het welzijn, deze 
mensen vertonen vaker risico houdend gedrag en zijn minder gezond. 

Positief 
Duidelijk is dat goed kunnen lezen een wezenlijk verschil uitmaakt in 
het leven wat je leidt. Zoals hierboven geschetst heeft het een grote 
invloed op de economie en je persoonlijke arbeidzame leven. Maar er 
is ook nog een andere positieve kant van het lezen. De laatste jaren 
wordt er veel onderzoek gedaan naar de sociaalmaatschappelijke op-
brengst van het lezen. Het merendeel van de uitkomst toont aan dat le-
zen, met name het lezen van verhalen en gedichten onze sociaal-emo-
tionele ontwikkeling stimuleert, Zo blijken onze hersenen weinig on-
derscheid te maken tussen de ervaringen die we zelf meemaken en die 
waar we over lezen. 

Vaders voor lezen
Leesplezier bij (jonge) kinderen is dus van zeer groot belang. Uit on-
derzoek blijkt ook dat ouders de grootste invloed hebben op het lees-
plezier van hun kinderen. Ruim een kwart van de ouders in Nederland 
leest helemaal niet voor (schokkend, niet?). In gezinnen met belang-
stelling voor lezen, is de moeder in 65% en de vader in 8% van de ge-
vallen degene die dit het vaakste doet. 17% Van de ouders leest onge-
veer even vaak voor. Vaders lezen verhoudingsgewijs het minst voor, 
terwijl een vader als leesvoorbeeld een groot effect heeft op de kinde-
ren. Daarom roept de Leescoalitie in 2014 vaders en grootvaders op 
om vaker voor te lezen. 

Hoe?
Vanochtend las ik op school dat ze ouders zochten voor het voorlees-
ontbijt. Dit heb ik meerdere malen gedaan, omdat ik het ontzettend 
leuk vindt. Maar misschien moet school wel vaders oproepen in plaats 
van ouders, of is het dan weer discriminatie van de moeders? Het is 
natuurlijk al geweldig als er een ouder voorleest in de klas, omdat ie-
dereen weer anders voorleest. Nu is het allemaal prachtig als je leest 
wat er wordt gedaan om het lezen te bevorderen bij kinderen, maar uit-
eindelijk moet je het toch zelf doen. Net zoals de onderzoeken al zeg-
gen, de ouders hebben de grootste invloed. Dus hoe laat je het lezen 
en voorlezen een wezenlijk onderdeel zijn in de opvoeding? Niet alleen 
door elke dag voor te lezen. Waar ik tegen aan loop is hoe je de tijd in-
deelt en verdeeld voor de kinderen. Huiswerk maken, buiten spelen, 
sporten, niksen en vervelen (ook heel gezond) maar dus ook lezen. Le-
zen lijkt een tegenstelling te zijn van de meest populaire bezigheid van 
veel kinderen, namelijk gamen, bezig zijn op de Ipad of tablet. Ik vind 
dat je dit met recht een titanenstrijd kunt noemen. Kan hier ook eens 
onderzoek naar worden gedaan, met als onderzoeksvraag “ Hoe zorg 
je voor een goede verdeling tussen gamen en het lezen, op zo’n manier 
dat iedereen tevreden kan zijn?”

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297 567 209, www.vitawelzijnenadvies.nl

Zang-InstUIf
- Als u van zingen houdt dan willen wij u uitnodigen om met ons mee 

te komen zingen. U bent van harte welkom op de 1e en 3e dinsdag 
van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Het koor onder leiding van 
Harry Lichtendahl en is heel gezellig.

Kaarten maKen
- Met elkaar creatief zijn en het ook nog gezellig hebben. Wat wil je 

nog meer? Wij maken kaarten en we hebben mooi materiaal waar 
u mee aan de slag kunt.  De gemaakte kaarten worden verkocht en 
de opbrengst gaat naar de aankleding van het wijksteunpunt. De 
kosten voor deelname bedraagt slechts 1 euro (exclusief koffie of 
thee).

Wandelen
- Zelfs in de herfst kan er heerlijk gewandeld worden. En bewegen is 

goed voor u. Jan en André organiseren deze wandelochtend maar u 
loopt wel geheel op eigen risico. Gaat u gezellig met ons mee? Start 
10.00 uur op de 3e vrijdag van de maand. De kosten bedragen 2,50 
inclusief een kopje koffie voor én na de wandeling.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn dierenbescherming
regio Uithoorn/de ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Cyperse kater met witte voetjes.
- Mijdrecht, Ringdijk 2e Bedijking: Zwart-witte kat.
- Mjidrecht, Viergang: Groen-gele grasparkiet.

Gevonden:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Grijs cyperse poes. Heet Minoe.
- De Hoef, Oostzijde: Grijze gecast. Kater. Heet Dickie.
- De Kwakel, Hoofdweg: Jonge rode kater. Heet Poema. 
 Heeft zilver-grijs bandje met belletje om. Is 14 weken oud.
- Uithoorn, Elsschotlaan: Cypers-grijze kat. Heet Mason.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Cypers grijs poes. 10 jaar, heet Gijsje 
 en is moeilijk te benaderen door vreemden.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Bingo
de Kwakel - Vrijdag 3 oktober 2014 
is er weer een gezellige bingoavond 
in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 
16  te De Kwakel. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur en ze beginnen om 
20.00 uur. De data van de ande-
re bingo avonden in seizoen 2014-
2015 zijn: 12 december; 6 februari 
en 27 maart.

Nationale Kringloopdag 
op 4 oktober
Uithoorn - Ieder jaar wordt er een 
Nationale Kringloopdag georgani-
seerd. Op deze dag wordt er aan-
dacht gevraagd voor alle kringloop-
winkels in Nederland. Want zonder 
uw hulp en inbreng van spullen, kan 
een kringloopwinkel niet bestaan. U 
bent van essentieel belang om de 
kringloopwinkel in uw dorp, te la-
ten bestaan. En gelukkig doet u dat 
ook! Ceres wil u bedanken voor al u 
heeft ingebracht en wil op deze spe-
ciale dag iets extra’s bieden. Omdat 
het thema dit jaar ‘Schatzoeken’ is, 
zijn er in de winkel (op de bega-
ne grond) letters verstopt. Wie de-
ze letters vindt, maakt kans op een 
prijs! Het antwoordformulier moet 
voor 4 oktober ingeleverd worden 
en de winnaar wordt op de Kring-

loopdag in de winkel verwacht om 
de prijs in ontvangst te nemen. 
Net als voorgaande jaren zijn er 
weer tal van ‘nieuwe’ producten 
te vinden in de winkel. Deze spul-
len zijn binnen gekomen en zijn nog 
nooit gebruikt geweest. En dat te-
gen een aantrekkelijk tarief. Ook zijn 
er weer ‘speciale’ spullen, die door 
het jaar heen bij Ceres zijn binnen 
gebracht. U kunt hierbij o.a. den-
ken aan Antieke spullen.  De mede-
werkers van Ceres zouden het leuk 
vinden wanneer u deze dag, samen 
met hen komt beleven. De winkel op 
de Industrieweg 33 is door de weeks 
geopend vanaf 10.30 tot 15.30 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Alles staat dan klaar voor uw keu-
ring. 

Filatelisten Vereniging 
Uithoorn
Uithoorn - Onze maandelijkse za-
terdagse postzegelruilbeurs van 
de Filatelisten Vereniging Uithoorn 
houden op zaterdag 4 oktober en u 
bent van harte welkom. Er is ruimte 
genoeg om te parkeren en om post-
zegels te ruilen in het Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof. Er zijn altijd leden van 
de Filatelisten vereniging aanwezig, 
bij wie u informatie kunt inwinnen 
over het verzamelen van postzegels.
Ook is er de mogelijkheid, dat er ad-
vies wordt gegeven bij taxatie en 
verkoop van verzamelingen. Ruilen, 

kopen, verkopen in een ontspannen 
sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs. 
Ook zijn er de vertrouwde handela-
ren aanwezig. Ook kan men er in de 
insteekboeken met postzegels voor 
1 stuiver gaan kijken.
De jeugd is zeer zeker welkom om 
te ruilen en voor eventuele vragen 
over het verzamelen van postze-
gels. De ruilbeurs is open van 10.00 
uur tot 15.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.
Wilt U meer weten, bel dan 0297-
525556.

Halloween 
kinderdisco
Uithoorn - Op zaterdag 1 november 
is er weer een Col’inKidz Kinderdis-
co bij Dans en Partcyentrum Co-
lijn. Een bijzondere editie; deze dis-
co wordt gesponsord door Buurtbe-
heer Meerwijk. Zij organiseren ie-
der jaar een leuk feest voor alle kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar uit de 
Meerwijk rond Halloween. De kin-
deren uit Meerwijk kunnen dan ook 
een VIP arrangement aanvragen bij 
Buurtbeheer. Zij krijgen dan gratis 
entree en onbeperkt limonade. Geef 
de kinderen met naam én adres 
op voor 25 oktober a.s. via buurt-
beheermeerwijk@hotmail.com. De 
kinderen uit de andere wijken zijn 
natuurlijk ook van harte welkom, zij 
betalen het gewone entreetarief van 
4,00 maar ook zij delen mee in de 
kadootjes en activiteiten.
De disco zal in Halloween stijl zijn, 
er zijn diverse leuke gadgets voor 
de kinderen en een echt spook-
huis! Helemaal leuk is het wanneer 
de kids hun kleding aanpassen aan 
het thema natuurlijk. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Kantoorboekhandel 
Ten Hoope en Dans en Partycen-
trum Colijn. Meer info: www.dan-
senpartycentrumcolijn.nl

Rommelmarkt
Uithoorn - Zaterdag 11 oktober a.s. 
houdt COV Amicitia weer haar jaar-
lijkse rommelmarkt in kerkgebouw 
de Schutse, winkelcentrum Zijdel-
waard te Uithoorn. Er gaat weer 
van alles over tafel op deze gezelli-
ge markt. Ook is er weer een tafel-
tje met eigengemaakte kaarten en 
natuurlijk een koffiehoek. Kom voor 
Uw boeken, speelgoed, kleding, 
huishoudelijke artikelen, cd’s, dvd’s, 
enz. naar de Schutse op 11 oktober 
tussen 9.30 en 13.30 uur. Nog wat 
te missen voor deze markt? Even 
een telefoontje naar: Anita van den 
Bosch 0297-563879. Greet Bijlsma 
0297-567257 

Nog even vlammen
Vóór de grauwe winter begint, verandert de natuur kortdurend in een 
groots kleurenpalet.

Waar komen al die kleuren zo ineens vandaan?
In het voorjaar en in de zomer zijn de bladeren groen door bladgroen-
korrels. In deze korrels zit chlorofyl. Dat absorbeert alle zichtbare kleu-
ren uit het zonlicht, behalve groen. Het groene licht wordt terugge-
kaatst en daarom zien wij de bladeren als groen. Het chlorofyl wordt 
voortdurend aangemaakt en gebruikt. Het heeft een belangrijke func-
tie voor het leven op aarde. Onder invloed van zonlicht worden in de 
bladgroenkorrels, kooldioxide uit de lucht en water uit de bodem om-
gezet in zuurstof en glucose: de fotosynthese. In de herfst neemt de 
lichtintensiteit af. Daardoor maken loofbomen en struiken minder chlo-
rofyl aan. Het aanwezige chlorofyl wordt teruggetrokken uit de blade-
ren en in de takken opgeslagen. De groene kleur van de bladeren ver-
dwijnt geleidelijk. Andere kleurstoffen, die tot dan toe onopgemerkt in 
de bladeren aanwezig waren, worden zichtbaar. Het gaat om de pig-
mentstoffen xantofyl, caroteen, en anthocyaan, respectievelijk verant-
woordelijk voor de gele, de oranje en de rode kleur van de bladeren. 
In een bos met verschillende boomsoorten zie je in de herfst dan ook 
een rijke schakering aan kleuren. De intensiteit van de kleuren neemt 
toe in zachte, rustige, zonnige nazomers. Elders, bv in Noord Amerika, 
wordt deze periode wel de “Indian Summer” genoemd. Afhankelijk van 
het weer kunnen deze kleurrijke “schilderijen” dagen tot weken blijven 
bestaan. Uiteindelijk zullen alle bladeren vallen. Helaas kan één herfst-
storm voldoende zijn om deze kleurige weelde in een enkele dag op de 
grond te doen belanden. Soms vallen de bladeren al af vóór de boom 
kleur bekend heeft. Deze bladval heeft ook een functie. Bij lagere tem-
peraturen in herfst en winter kunnen boomwortels minder goed wa-
ter uit de bodem opnemen. Als de verdamping, via de huidmondjes op 
de bladeren, door zou gaan, zouden de bomen uitdrogen. Door de bla-
deren te laten vallen kan de boom zijn vochthuishouding goed op peil 
houden. Door kortere en koudere dagen en onder invloed van plan-
tenhormonen, ontstaat er een kurklaagje aan de basis van de blad-
steel. Daardoor stagneert de toestroom van voedsel en water. De bla-
deren zijn dan nog slechts door enkele vezeltjes met de steel verbon-
den. Alleen al door de zwaartekracht dwarrelen ze gemakkelijk naar 
beneden. De wind geeft ze daarbij het laatste zetje. In de lente begint 
deze cyclus opnieuw.

gerda Veth, IVn-natuurgids







3e katern

KDO verzuimt tegen negen man te winnen
De Kwakel - Na de 2-3 thuisneder-
laag van vorige week tegen AGB, 
speelde het eerste van KDO afge-
lopen zondag de uitwedstrijd tegen 
Arsenal. Op het sportpark De Schin-
kel aan het IJsbaanpad in Amster-
dam wilde de ploeg van Raymond 
de Jong de goede start van de com-
petitie een passend vervolg gaan 
geven. 

KDO moest het deze middag ech-
ter wel stellen zonder de weekend 
weg zijnde aanvoerder Sven Vlas-
man, Erik Verbruggen en Timo Kas. 
In het begin van de wedstrijd tast-
ten beide ploegen elkaar af, waar-
bij Arsenal regelmatig hun balvaar-
dige buitenspelers wilde bereiken. 
De Kwakelse verdediging stond 
daarentegen goed, zodat KDO af en 
toe zelf de aanval koos, zonder dat 
dit veel gevaar opleverde. Na een 
kwartier spelen moest doelman Pe-
ter Onderwater voor het eerst echt 
in actie komen, toen hij een af-
standsschot uit de kruising wist te 
tikken. In de daaropvolgende corner 
belandde de bal in ene voor de voe-
ten van de linksbuiten van Arsenal 
die op werkelijk schitterende wijze, 
op de rand van het zestienmeterge-
bied, de bal in de rechterbovenhoek 
schoot, 1-0. In het vervolg van de 
eerste helft viel op dat Arsenal re-
gelmatig overtredingen nodig had 
om de Kwakelaars uit hun ritme te 
halen. De prima leidende scheids-
rechter trad hier zeer resoluut te-
genop, zodat de thuisploeg voor de 
rust al drie kaarten moest incasse-
ren. Via Mathijs Molleman was KDO 
in de 30e minuut dichtbij de gelijk-
maker, maar zijn kopbal kon net ge-
red worden door de Amsterdamse 

keeper. Voor de rest kon KDO geen 
vuist maken in de eerste vijfenveer-
tig minuten en was Arsenal de bo-
venliggende partij.

Aanvullend
Direct na de rust kwam Rick Kruit 
binnen de lijnen om een aanvallen-
de impuls te gaan geven aan het 
Kwakelse spel. Dit leek een gouden 
zet te zijn van Raymond de Jong, 
want Rick zijn eerste actie was met-
een succesvol. Kruit omspeelde zijn 
directe tegenstander en gaf de bal 
vanaf rechts strak voor het doel. 
Joeri Stange kwam helaas één teen 
tekort om de bal binnen te tikken. 
Vijf minuten later een identieke ac-
tie, waarbij Rick de bal opnieuw 
voor langs het doel schoot, maar 
ditmaal kon Joeri de bal wel binnen-
schieten, 1-1. 
Zichtbaar gefrustreerd door de-
ze gelijkmaker ontving de linksbui-
ten van Arsenal even later zijn twee-
de gele kaart, waardoor de Am-
sterdammers met tien man verder 
moesten. Toen wederom Rick Kruit 
aan de rechterkant gevaarlijk was 
en zijn man te slim af was, trok de 
linksback van Arsenal aan de nood-
rem. Op keiharde wijze werd Rick 
onderuit gehaald, zodat de thuis-
ploeg opnieuw een rode kaart kreeg 
te voortduren. Tegen negen man le-
ken de Kwakelaars de wedstrijd in 
de 66e minuut te gaan beslissen. 
Joeri Stange werd in het zestien-
metergebied tegen zijn voeten ge-
schopt, zodat de bal op de stip werd 
gelegd. De sterk spelende Rick Kruit 
ging achter de bal staan, maar zijn 
inzet werd gekeerd door de Amster-
damse sluitpost. Een forse domper 
voor KDO, maar met nog ruim twin-

Zondag 4 oktober Amstel-
Drecht Regatta
Uithoorn - Onlangs vond in het ka-
der van het 50 jarig bestaan van Mi-
chiel de Ruyter het concert aan de 
Amstel plaats. Een groot aantal le-
den en hun kennissen toonden hun 
muzikale kwaliteiten op en naast 
de Amstel. Tijdens die bijeenkomst 
kreeg burgemeester Oudshoorn 
het boek uitgereikt waarin de his-
torie van de vereniging is opgete-
kend. Ook de Amstel-Drecht regatta 
komt daarin uitgebreid aan de orde. 
Inmiddels organiseert de vereniging 
al 30 keer de Amstel-Drecht Regat-
ta en komende zondag volgt de 31e 
keer. Het plan is dat komende zon-

dag weer zo’n 40 ploegen klaar lig-
gen om vier kilometer te roeien. De 
ploegen finishen bij de Campag-
ne, het clubgebouw van Michiel de 
Ruyter. De snelste boten zullen als 
eerste vertrekken opdat er maar een 
beperkt aantal ploegen elkaar zullen 
inhalen.  Er zullen twee heats zijn 
waarin telkens een twintigtal ploe-
gen vertrekken. Het startschot voor 
de eerste heat gaat rond 12:00h. De 
eerste boot zal binnen 20 minuten 
over de finish gaan. Twee uur later 
vertrekt de twee heat.   Meer info, 
kijk op de Website van Michiel de 
Ruyter mdr@nu.nl.

Gemeente maakt nieuwe 
groepstrainingen voor 

kinderen mogelijk!
Uithoorn - Dankzij gemeente sub-
sidie kan de Stichting ‘Samen Sterk 
voor Kinderen’ dit najaar weer twee 
groepstrainingen aanbieden om 
kinderen te helpen bij hun sociaal-
emotionele ontwikkeling. 
De weerbaarheidtraining Rots & 
Water is er voor kinderen uit de 
groepen 7 en 8 die weerbaarder 
willen worden of juist merken dat 
zij impulsief of snel boos reage-
ren waardoor er problemen ont-
staan. De kinderen leren o.a. ste-
vig te staan, hun ademhaling te stu-
ren in lastige situaties, een bete-
re concentratie en handiger te rea-
geren in sociale situaties. Deze trai-
ning is o.a. een goede voorberei-
ding op de overgang naar het voort-

gezet onderwijs. De faalangstreduc-
tietraining ‘Faalangst de baas!’ is er 
voor kinderen uit de groepen 5 t/m 
8 die faalangstklachten hebben zo-
als vaak twijfelen, bang zijn om fou-
ten te maken, onzeker zijn in nieu-
we situaties, angst en stressreacties 
hebben zoals dichtklappen, buikpijn 
en hoofdpijn. De kinderen leren tij-
dens de training vaardigheden om 
met hun faalangst om te gaan. Bei-
de trainingen starten in oktober en 
er zijn nog vrije plekken. Kinderen 
die op een basisschool zitten die 
met de stichting samenwerkt, krij-
gen voorrang en betalen een lage 
eigen bijdrage. Meer informatie op 
de basisschool van uw kind of via 
www.ssvk.nl.

Trio Ireen, Kim en Karel zingen 
en spelen de sterren van de hemel
Uithoorn - De Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU) open-
de zondagmiddag in de Thamer-
kerk het nieuwe concertseizoen met 
een succesvol optreden door Ireen 
van Bijnen, sopraan, Kim Grisel, kla-
rinet, met Karel Goossens aan de 
vleugel. Wethouder Ria Zijlstra was 
er om op dit eerste middagconcert 
van de SCAU na de zomer enkele 
stimulerende woorden te spreken 
en nog eens te wijzen op het mooie 
en afwisselende programma dat de 
SCAU weer heeft samengesteld.
Aan het begin van het concert klon-
ken in volledige bezetting twee 
prachtige werken van Franz Schu-
bert. Eerst een korte “Romance” 
uit een, onder het stof uitgegra-
ven, opera, ”Die Verschworenen”. 

Daarna het bekende, maar nooit 
vaak genoeg te horen, “Der Hirt auf 
dem Felsen”. Het was er allemaal: 
de stem van de eenzame, bedroef-
de herder maar ook de vreugde over 
het aanbreken van de lente. Ireen 
van Bijnen zong prachtig. Kim Gri-
sel, nog bezig met haar master-op-
leiding aan het Utrechts Conserva-
torium, maar al regionaal prijswin-
nares bij het Prinses Christina Con-
cours voor jonge musici, ging op de 
klarinet schitterend de dialoog met 
de zangeres aan. Karel Goossens 
zorgde aan de vleugel voor een stu-
wend pianistisch fundament.

Verhaaltjes
Via zeven liederen van Manu-
el de Falla, allemaal korte verhaal-

tjes, door Ireen van Bijnen toege-
licht en hier en daar door de kla-
rinet geïllustreerd, kwamen we bij 
een voor solo klarinet geschreven 
en briljant gespeelde “Hommage” 
aan De Falla, van Béla Kováçs. Na 
de pauze bleven Kim Grisel en Ka-
rel Goossens nog even samen aan 
het woord in zes qua sfeer afwis-
selende melodieën op thema’s van 
Engelse Folksongs, van Ralph Vaug-
han Williams. Vervolgens liet Kim 
Grisel in “Un seul” voor klarinet so-
lo weer horen dat ze de muzikale en 
technische mogelijkheden van haar 
instrument fantastisch beheerst en 
meeslepend muziek kan maken. Het 
trio besloot de middag weer in zon-
nige sferen met een selectie van ze-
ven korte en vlot aansprekende lie-
deren voor zang en piano, hier en 
daar met klarinetpartij, van de Ar-
gentijn Carlos Guastavino. Dit was 
een keuze van de pianist, vertelde 
de zangeres, die de verschillende   
sferen in deze korte vocale stukjes 
weer prima en met een fraaie toon 
trof. Het was een goede keus, zoals 
bleek uit het forse applaus waarmee 
het publiek in de zeer goed bezette 
zaal liet merken dat men een mu-
zikaal mooie middag had beleefd. 
Op zondag  19 oktober, weer om 
14.30 uur, staan Franse chansons 
op het SCAU-programma. Philip-
pe Elan zingt ze. Nadere informatie 
vindt men op de website van SCAU: 
www.scau.nl.

Geslaagde Burendag in
de Legmeer
Uithoorn - De Burendag in de Leg-
meer is uitstekend verlopen! Vanaf 
10.00 uur werd het pleintje voor de 
chinees Simply Asian ingericht met 
2 partytenten, waar een plek voor de 
EHBO-vereniging, Repair Café en 
Klusbus werd gemaakt, alsook een 
plaats voor de catering. Er waren 
een springkussen en een glijbaan 
voor de kleintjes, terwijl jong en oud 
zich kon vermaken met een partijtje 
sjoelen. In een leegstaande ruimte 

was een informatiemarkt en er vond 
tevens een schilderworkshop plaats, 
waar zeker 60 fraaie schilderijtjes 
zijn gemaakt door kinderen en vol-
wassenen. Het meedoen beteken-
de tevens een kans hebben op een 
prijs. Voor de kinderen 3 pakketjes 
met schildersspullen en voor de vol-
wassenen een tas boodschappen, 
beschikbaar gesteld door de thuis-
zorgorganisatie Zorg Samen, alsook 
twee fraaie chrysanten in een mand.

tig minuten te spelen op het score-
bord, zou het nog wel goed gaan 
komen was de verwachting van de 
meegereisde supporters. Wat de 
Kwakelaars vervolgens ook pro-
beerden, het lukte simpelweg ge-
woon niet. De paal, de keeper of on-
oplettendheid voorin zorgde ervoor 
dat Arsenal in de wedstrijd kon blij-
ven. Een oude voetbalwet leert dat 
als je zelf de kansen niet maakt, dat 
de tegenstander het dan uiteinde-
lijk doet. Peter Onderwater twijfel-
de in de 75e minuut te lang waar 
hij de bal naartoe zou gooien (zes 
seconden regel). De scheidsrech-
ter besloot daarom Arsenal een vrije 
trap te geven op vijftien meter van 
het Kwakelse doel. De Amsterdam-
se inzet verdween onder de Kwakel-
se muur door, waardoor de bal in 
de linkerhoek in het doel ging, 2-1. 
KDO ging wanhopig op zoek naar 
de gelijkmaker, maar zoals wel va-
ker deze middag ontbrak het ge-
luk om toe te slaan. Vlak voor tijd 
leek Mathijs van Rijn de 2-2 binnen 
te schieten, maar in plaats van het 
doel, belandde zijn schot van dicht-
bij net naast het doel. Zwaar gedes-
illusioneerd liepen de spelers van 
KDO terug naar de kleedkamer.

Verliezen tegen negen man gebeurt 
je waarschijnlijk maar één keer in 
je voetbalcarrière en dit moest van-
daag zo zijn hoe onverdiend het op 
basis van de tweede helft ook was. 
Volgende week zondag is de kans 
voor de Kwakelaars om zich te re-
vancheren als VVA/Spartaan op be-
zoek komt in De Kwakel. De wed-
strijd begint om 14:00 uur en zal on-
der leiding staan van scheidsrechter 
R. van Velthuysen. 

Vernielingen bij 
honkbalclub
De Kwakel - In de nacht van za-
terdag 27 op zondag 28 september 
zijn vernielingen gepleegd op het 
complex van de honkbalvereniging 
aan De Vuurlijn. Er wordt vermoed 
dat een groep jongeren  hier rond 
gehangen hebben. Om half negen 
op zondagochtend ontdekte de be-
heerder dat een aantal ruiten was 
ingegooid van het materiaalhok. Uit 
het hok zijn ballen en helmen ge-
pakt en deze zijn in de sloot ge-
gooid. Op het terrein lagen diverse 
blikjes drank, lege zakken chips en 
sigarettenpeuken. Omdat deze dag 
allerlei wedstrijden op het program-
ma stonden, is in allerijl het veld na-
gekeken door een groep vrijwilligers 
op mogelijk aanwezigheid van glas.  
Door de technische recherche zijn 
sporen veilig gesteld. Het onder-
zoek loopt.

Laptop uit huis 
gestolen
Uithoorn - Op maandag 29 sep-
tember tussen half negen en half elf 
in de ochtend heeft een inklimming 
plaatsgevonden bij een woning op 
de eerste verdieping in de Coude-
hovenflat. De dief heeft toegang ge-
kregen via een deur die op een kier 
open stond met een haak. Gestolen 
is een laptop.

Fietsen gestolen
Uithoorn - De afgelopen week 
zijn opnieuw een groot aantal fiet-
sen gestolen. Met name zijn dieven 
actief bij het busstation, het Am-
stelplein en in Zijdelwaard. Vanaf 
het busstation zijn drie fietsen ont-
vreemd. Op zaterdag 27 septem-
ber is tussen zes en twaalf uur in de 
ochtend een damesfiets gestolen. 
Het betreft een Giant Freerider, grijs 
van kleur en het serienummer ein-
digt op 629.

Uithoorn - In de nacht van dinsdag 
23 op woensdag 24 september is 

Uithoorn - Op maandag 29 sep-
tember is tussen acht uur in de och-
tend en drie uur in de middag een 
snorfiets gestolen van het school-
terrein aan Weegbree. De Piaggio 
Prima Vera was vastgezet door de 
eigenaar op het stuurslot en een ex-
tra dik hangslot. Vermoedelijk is de 
snorfiets in een busje geladen. De 
Piaggio is blauw van kleur en ken-
tekenplaat is F-992-VD.

Bromfiets bij 
school weg

De catering werd deels verzorgd 
door Simply Asian en door super-
markt Deen, waarvoor hartelijk 
dank! Van 14.30 tot 16.00 uur speel-
de de band Mrs. Smit and the Boys 
from Brasil, waar veel bewoners op 
af zijn gekomen. Voor herhaling vat-
baar! In totaal zijn er door de orga-
nisatie 250 rozen uitgedeeld aan 
Buurtbewoners. Kortom, het bleef 
nog lang ‘onrustig’ op het pleintje! 
Tegen 17.30 uur was alles weer op-
geruimd en ging eenieder voldaan 
huiswaarts. Al met al is het is een 
gezellige en vooral zonnige Buren-
dag geweest. Met dank aan alle 
vrijwilligers die zich hiervoor heb-
ben ingespannen. Graag tot vol-
gend jaar.

morgen ben ik 
12 dagen gestopt 
met roken 

iedereen verdient een morgen

Roken is een belangrijke oorzaak van kanker. Als niemand meer zou roken, zou er 30% 
minder sterfte door kanker zijn. KWF Kankerbestrijding doet er alles aan om kanker 
verder terug te dringen en onder controle te krijgen. Daarom helpen we rokers succesvol 
te stoppen met roken en geven we advies over hoe u gezonder kunt leven om de kans op 
kanker te verkleinen. Samen met uw hulp komen we steeds een stapje dichterbij. 

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

Fiets weg uit tuin vanuit een tuin in Blauwe Gans een 
fiets gestolen. Het betreft een Giant 
Expedition, brons van kleur. Het se-
rienummer van het rijwiel eindigt op 
407.
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Eindelijk winst voor JD3 
QuiVive
De Kwakel - Nadat ze twee sei-
zoenen lang geknokt hadden voor 
de punten maar nog geen een keer 
als winnaars van het veld kwamen, 
was het dan nu eindelijk zover. De 
jongens van JD3 moesten uit te-
gen Rood Wit in Aerdenhout, en dat 
is “altijd lastig”. Op links voor stond 
Jimmy en zijn taak was om zoveel 
mogelijk in de cirkel bij het doel te 
blijven om de aangespeelde bal in 
het doel te schuiven. Diverse wed-
strijden had hij daar gestaan, zon-

der succes, maar ......... nu was het 
eindelijk zover en kon Jimmy scoren 
(2x). Door de soldide wijze waar-
op Joris z’n keepersbeurt invulde 
“hielden ze de nul” en de teambe-
geleiding en mee gereisde ouders, 
als ook alle spelers “waren uitzinnig 
van vreugde” en trots op de man-
nen, die zo lang tegen “ grote” ne-
derlagen hadden opgebokst. Dit 
smaakt naar meer, volgende week 
thuis tegen de nummer 1 in de pou-
le Alliance uit Heemstede.

Vijf en twintig jarig 
jubileum bridgeclub ABC
Regio - Op 25 september bestond 
bridgeclub ABC vijf en twintig jaar. 
Al vroeg in dit jaar had het bestuur 
een paar leden gevraagd of zij als 
organisatiecommissie een jubileum-
feestje wilden organiseren. De orga-
nisatie had gekozen voor een boot-
tocht van rederij Van der Meer, die 
als ondertitel voert: ‘Varend fees-
ten”. Om ongeveer 9.30 uur verza-
melden de genodigden zich in Roe-
lofarendsveen en scheepten in op 
de partyboot “De koningin Juliana”. 
De voorzitter van de feestcommissie 
heette de mensen welkom en ver-
telde kort hoe de dag zou gaan ver-
lopen. Door Kelly, een van de be-
manningsleden, werd verteld wel-
ke route er gevaren ging worden 
en dat er in Leiden een tussenstop 
zou worden gemaakt van ongeveer 
1 ½ uur. Vlak bij de bekende winkel-
straten zou hiervoor worden afge-
meerd. Er was door de kapitein een 
mooie route gepland. Via de Braas-
emmermeer ging en ze door de be-
kende Woudwetering richting Al-
phen a/d Rijn. Toen ze Avifauna ge-
passeerd waren en richting Leiden 
voeren was het tijd voor de uitge-

breide lunch. Een heerlijk soepje om 
te beginnen en daarna veel soorten 
brood en uitgebreide en mooi opge-
maakte schalen met beleg. ’s Mor-
gens had Kelly al aangegeven dat bij 
terugkomst aan boord, na het pas-
sagieren, het dessert zou worden 
geserveerd.
Ongeveer 15.00 uur was iedereen 
weer aan boord en werd het fan-
tastische ijsdessert geserveerd. Via 
de Kagerplassen werd weer richting 
Roelofarendsveen gevaren. In het 
laatste stuk van de vaarroute wer-
den nog lekkere hapjes geserveerd. 
De voorzitter dankte, op de hem be-
kende humoristische wijze, de leden 
van de feestcommissie voor de bij-
zonder geslaagde dag. Hierbij werd 
uiteraard de totale bemanning, die 
deze dag bijzonder had gemaakt 
niet vergeten. Eén lid was vanaf de 
oprichting bij de club betrokken en 
deze kreeg een mooi boeket bloe-
men uitgereikt. Om 17.00 uur werd 
weer afgemeerd en aan de reacties 
te horen had iedereen, zonder uit-
zondering, bijzonder genoten van 
deze feestelijke viering van dit ju-
bileum.

Monsterscore voor 
Legmeervogels C2
Uithoorn - Coach Gregory had een 
aparte oefening ingelast deze week 
op de training om de scherpte in de 
afronding aan te wakkeren. In vori-
ge wedstrijden was dat nogal een 
probleem gebleken. Hij liet de jon-
gens 10x kort om een bal draaien 
waarna ze na 5 meter sprinten een 
bal op doel moesten afwerken. Je 
raadt het al, iedereen was draaierig 
en miste het doel op meters. Dat be-
loofde weinig goeds voor de wed-
strijd tegen Vlug en Vaardig, daar-
om durfde de coach ook wel te be-
loven alle spelers te trakteren op pa-
tat als er met minimaal 11-0 werd 
gewonnen.
Er werd gespeeld op het “Oostduit-
se” veld van de Vogels, veld 6 met 
sintelbaan, niet leuk voor de talrijk 
toegestroomde toeschouwers. Deze 
toeschouwers kregen wel waar voor 
hun geld. De tegenstander bleek 
hun naam niet waar te maken, in 
plaats van Vlug en Vaardig leek het 
meer op Traag en Onhandig. De rust 

werd bereikt met een 8-0 tussen-
stand. In de tweede helft ging on-
ze C2 driftig verder, de frituur kon 
reeds aangezet worden na enkele 
minuten, Tim tekende voor de 11e 
treffer. Uiteindelijk werd een mon-
sterscore gehaald van maar liefst 
20-0!! Doelpuntenmakers: 5 hat-
tricks van Tim, Jules, Chahid, Ben-
jamin, Nicky, en 2x Morres, 2x Da-
vy en 1x Jessy. De verdediging had 
het rustig, maar wist desondanks el-
ke aanval in de kiem te smoren en 
de nul te houden. Dieptepunten: de 
eerste gele kaart voor een speler 
van de C2 (die eer was voor Benja-
min) en de misser van Morres van 
3 meter hoogover. Hoogtepunten: 
de magistrale balbehandeling van 
grensrechter Erik (misschien een 
aanwinst voor team 45+ ?) en de 
kil benutte penalty van Jessy. Man 
of the match: Gregory, die de 20-0 
niet alleen beloonde met patat maar 
ook Extran, en een goed werkend 
tactisch plan had bedacht.

Legmeervogels openen 
klaverjasseizoen

Uithoorn - Vrijdagavond 26 sep-
tember heeft Legmeervogels het 
klaverjasseizoen 2014 – 2015 op 
grootse wijze geopend. Een ge-
weldige opkomst was er op de-
ze eerste klaverjasavond. Ruim 
60 persoenen waren aanwezig 
bij deze seizoensopening. De or-
ganisatie, Hein Nieuwendijk en 
Roy Kuilenburg waren blij ver-
rast met een dergelijk grote op-
komst. Na een welkoms woord-
je van Roy Kuilenburg waarin hij 
nog even de spelregel heeft uit-
gelegd, niet met het mes op tafel 
spelen en dat er vier rondjes ge-
speeld gaan worden met een kor-
te pauze tussen de rondjes, zodat 
iedereen het na zijn of haar zin 
heeft; vier rondjes en toch nog op 
tijd naar huis.
Aan het eind van de avond wordt 

de stand opgemaakt en gelijk 
worden dan ook de prijzen uit-
gereikt. De eerste prijs is gegaan 
naar Arie Bon met 7360 punten. 
De tweede prijs is gegaan naar 
Henny de Vries met 7066 punten 
en met een totaal van 7025 pun-
ten ging HH er met de derde prijs 
vandoor. Voor mevrouw v.d. Meer 
verliep de avond niet helemaal 
goed en zij kreeg weinig goe-
de kaarten in haar handen maar 
behaald toch nog 5063 punten. 
Goed voor een plaats in de on-
derste regionen.
Iedereen van de aanwezig kijkt 
al weer uit naar de volgende kla-
verjasavond. Deze is op vrijdag 
31 oktober 2014. Dan ook nog 
een datum om te noteren in uw 
agenda. Zondag 28 december het 
Oliebollenklaverjastoernooi.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 22 septem-
ber werd alweer de derde zitting 
van competitie één gespeeld. In 
de A-lijn, met zestien paren, wer-
den Marja van Holst Pellekaan en 
Sandra Raadschelders eerste met 
59.82%. Niet veel voor hen onder-
doend volgden Tini Geling en Pau-
la Kniep als tweede met 58.53%. Het 
combipaar (ja,ja!) Mieneke Jongsma 
en Ciska Goudsmit werden derde 
met 58.33%. Het combipaar, alweer 
die vermaledijde ontrouw, Elly van 
Nieuwkoop en Renske Visser ein-
digden met 53.27% als vierde. Hoe-
wel ontrouw loont is een waarschu-
wing op zijn plaats, het kan de vas-
te relatie hevig onder druk zetten: 
die ander is beter dan jij! Dus paren 
let op uw tellen en combineer niet al 
te vaak wilt u uw vaste partner niet 
verliezen. De competitie A ziet er nu 
als volgt uit: Rees van der Post en 
Thecla Maarschalk, ook trouw kan 
lonend zijn, staan eerste. An van der 
Poel en Nel Bakker wisselden met 
hen van plaats en zijn tweede. De 
paren Tini Geling/Paula Kniep en 

Ted Brand/Alice Oostendorp zijn 
derde respectievelijk vierde.
In de B-lijn, met vijftien paren wer-
den Kitty van Beem en Janny Streng 
eerste met 64.24%. Rita Vromen en 
Floor Janssen veroverden plaats 
twee met 61.11%, als derde noteren 
wij Jany van der Ent en Matty Over-
water met 58.68%. Ans Pickkers en 
Loes Wijland sluiten de rij als vierde 
met 56.25%. Hoewel de B-lijn niet 
veel combineert woedt daar ook 
een strijd en wel tussen de “exen” 
en hun nieuwe partners. 

De competitie ziet er als volgt uit: 
Rita Vromen en Floor Janssen staan 
eerste, gevolgd door Kitty van Beem 
en Janny Streng. Gertrude Dood-
korte tracht met Tiny van Drunen 
haar voormalige partner Floor Jans-
sen de loef af te steken en staan 
nu derde, ga zo door dames en uw 
wraak zal zoet zijn. Ans Pickkers en 
Loes Wijland, wars van alle fratsen 
als combi en ruilen, trekken hun ei-
gen plan en stormen, als vierde, ge-
staag naar de top.  

Ladderselectie krijgt vorm 
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De sterkte & zwak-
te analyse van het ladderen be-
gint al aardig te werken na de vier-
de avond. De vaste A spelers heb-
ben inmiddels vrijwel allen de top-
posities, die natuurlijk bij hun status 
hoort, ingenomen en ook onderaan 
zien we weer de vertrouwde gezich-
ten afzakken. Deze avond waren het 
Joop van Delft & Frans Kaandorp die 
afgetekend eerste werden met maar 
liefst 68,14%. Ook de score van Huub 
Kamp mocht er wezen, hij haal-
de met grote steun van Jan Egbers 
64,71% binnen en de heren werden 
daar tweede mee. Cees Bergkamp & 
Ruud Lesmeister waren de “dritte im 
Bunde” met een zestiger van 62,50 
en zo werd de orde dus weer her-
steld. Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter deelden met 59,80% de vier-
de plek met Heleen & Mees van der 
Roest, waardoor laatst genoemden 
weer wat aan zelfvertrouwen won-
nen. An & Jan van Schaick wissel-
den hun resultaten weer eens met 
een topper af en haalden 58,53% op 

gevolgd door Ger Quelle & Gijs de 
Ruiter die met 58,21% als zevende 
nog slechts negen honderdste punt 
(59,37 om 59,28%) van de hoogste 
sport verwijderd zijn. Marijke & Ger 
van Praag kwamen ook flink aan 
de bak en verzamelden een keuri-
ge 57,79% als achtste. Nel & Adriaan 
Koeleman doen al avonden een on-
derling wedstrijdje met Rob Bakker 
& Maarten Breggeman. Ze beslisten 
het deze keer met 56,18 om 56,13% 
nog nipt in hun voordeel, maar “be 
alert”! Zo langzamerhand wordt een 
ieder toch een beetje “ladderzat” en 
na de vijfde en laatste avond wordt 
op 8 oktober dan ook begonnen met 
de normale paren competitie. Wilt 
u daar ook nuchter aan mee gaan 
doen neem dan contact op met het 
secretariaat: e- mail gerdascha-
vemaker@live.nl of telefoon 0297 
567458. Bridgeclub De Legmeer 
speelt iedere woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Party Cen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn.

Matig KDO G1 wint in 
Abcoude
De Kwakel - Abcoude G1 was af-
gelopen zaterdag de tegenstan-
der van de senioren G-voetballers 
van KDO. Deze tegenstander had 
nog geen punten kunnen scoren in 
de competitie dus op papier zou dit 
eenvoudig moeten gaan. Nou dat 
viel dus tegen. De start van de wed-
strijd was nog hoopvol. Een kopbal 
van Omar uit een corner van Stijn 
net voor langs en Selina schoot net 
naast de paal in het zijnet. Als je zelf 
niet scoort dan doet de tegenstan-
der dat dus wel. Een belangrijk wa-
pen van Abcoude bleek maar moei-
lijk af te stoppen deze middag. Twee 
spelers van Abcoude testte de ver-
dediging en keeper Beau met ka-
nonharde afstandschoten. Binnen 
een paar minuten was het 2-0 voor 
Abcoude. Na een treffer van KDO 
bracht Abcoude het verschil weer 
direct op twee doelpunten 3-1. Ge-
lukkig konden de spelers van KDO 
nog voor de rust een paar keer pie-
ken waardoor een ruststand van 3-4 
werd bereikt. Na rust werd KDO di-
rect weer in de verdediging gedrukt 
Timo, Youssef en Daniël hielden veel 
tegen maar konden de 4-4 niet voor-
komen. Daarna werd het een tijdje 
spannend, wie mag er aansprak ma-
ken op de winst in deze wedstrijd? 
Slordig spel in de verdediging van 
Abcoude leidde tot een stand van 
5-9 in het voordeel van KDO. Daar-
na was het positiespel van KDO ge-
heel weg. Conditie te kort? Ilja pro-

beerde nog vroeg de aanval van Ab-
coude te verstoren maar ze kwamen 
toch terug tot 8-9. Nog nooit had-
den de spelers van KDO zo naar het 
eindsignaal gesnakt. De doelpun-
ten kwamen in deze wedstrijd van 
Stijn, Jeffrey en Omar. Uitblinker en 
man of the match ondanks 8 tegen-
doelpunten was Beau die met een 
gekneusde pink veel ballen tegen-
hield. Bij de start van de competi-
tie tegen SDO werd er goed gevoet-
bald, daarna tegen Argon was het 
al iets minder, nu was dit een he-
le matige wedstrijd. Misschien moe-
ten we ook maar eens straftrainin-
gen invoeren?

Waarom peutergym bij 
KDO DAG
De Kwakel - Vanaf de jongste leef-
tijd zijn de activiteiten van je peuter 
erop gericht de zintuigen te stimule-
ren en de motorische en emotionele 
vaardigheden en het waarnemings-
vermogen te ontwikkelen. Peuter-
gym helpt hierbij. Klimmen, klaute-
ren, springen, balanceren, hangen 
en rollen: alles wat je peuter thuis 
niet kan of mag, is wel mogelijk in 
de gymzaal. 

Bewegingservaring 
Peutergym is bedoeld voor peuters 
van 2,5 tot 4 jaar, die samen met hun 
papa, mama, opa of oma lekker wil-
len bewegen, met andere peuters 
in een grote ruimte. Deze vorm van 
gymnastiek is dit seizoen gestart bij 
KDO DAG. Lessen die erop gericht 
zijn zintuigen te stimuleren, emotio-
nele vaardigheden en waarnemings-
vermogen te ontwikkelen. De be-
hoefte aan deze vorm van bewegen 
groot. “Een kind vindt het heerlijk 
om te springen, klimmen en klau-
teren. Helaas zijn onze huishoudens 
er niet op afgestemd dat een peuter 
thuis lekker op de bank kan sprin-
gen. Bij ons in de gymzaal mag dat 
allemaal wel.”

Resultaat
“Je ziet dat kinderen door de peu-
tergym enorme grote sprongen ma-
ken in hun motoriek. Gaan ze naar 
de basisschool, dan hebben ze vaak 
een motorische voorsprong. Ze zijn 
vrijer in het bewegen en kunnen ge-
makkelijker coördineren. Het reac-
tievermogen is ook vaak beter. Ze 
kennen eigenlijk al heel snel hun 
eigen lichaampje.” Het zelfvertrou-
wen van de peuter krijgt hierdoor 
een behoorlijke ‘boost’. Daarnaast 
is peutergym goed voor de taalont-
wikkeling en wordt door het stimule-
ren van de links/rechtsbeweging de 
harmonie in het lichaam van de peu-
ter steeds mooier.

Waar en wanneer
Iedere woensdagmiddag van 15.45 
tot 16.30 uur bij KDO in de sporthal 
aan de Vuurlijn, De Kwakel (schoo-
lingang). Iedere peuter mag begin-
nen met een workshop van 4x voor 
15,00 euro. 

Daarna kan je lid worden van KDO 
DAG voor 95 euro per seizoen 
(schooljaar) De 15,00 euro wordt 
dan in mindering gebracht.

Legmeervogels wint voor 
derde keer op rij
Uithoorn - Na de eerste twee com-
petitiewedstrijden te hebben ge-
wonnen was het vertrouwen groot 
bij Legmeervogels zaalvoetbal 1. 
Een gedeelde koppositie met Gol-
den Stars 2 en ZVVN’77 was het 
resultaat. Nu mocht Legmeervo-
gels thuis aantreden tegen Annour 
uit Amersfoort. Voor Legmeervo-
gels een onbekende tegenstander, 
want Annour degradeerde vorig sei-
zoen uit de Topklasse. Voor de wed-
strijd werd duidelijk dat Annour een 
erg jonge ploeg is met allemaal A1 
spelers van vorig seizoen. Een oner-
varen ploeg dus, waar Legmeervo-
gels zeker van moest kunnen win-
nen, maar van onderschatting ze-
ker geen sprake was. Legmeervo-
gels nam gelijk het initiatief vanaf 
het beginsignaal. 

Er werd geduldig gezocht naar een 
opening, en dat leverde al snel een 
voorsprong op. Op aangeven van 
Dennis Rijnbeek draaide Ibrahim el 
Ahmadi gemakkelijk weg van zijn 
directe tegenstander, om de bal ver-
volgens onhoudbaar in het doel te 
schieten, 1-0 al na 3 minuten. Na 
deze vroege voorsprong bleef Leg-
meervogels de betere ploeg, maar 
wist men de geboden kansen niet te 
benutten. Het tempo lag te laag om 
de tegenstander echt pijn te doen. 
Annour dat met haar jonge talent-
volle spelers probeerde snel te com-
bineren, wist een aantal keer ge-
vaarlijk door de verdediging heen 
te komen. Door uitstekend keepers-
werk van Patrick Brouwer werd de 
gelijkmaker voorkomen. 

Treffer
Legmeervogels bleef zoeken naar 
een volgende treffer. Een vrije trap 
toegekend net buiten het doelge-
bied werd genomen door El Ah-
madi. De bal die vervolgens afkets-
te van een voet van een tegenstan-
der kwam hoog in de lucht boven 
Mels Bos uit. Met een schitteren-
de omhaal in de linkerbenedenhoek 
bracht hij de score op 2-0 in de 17e 
min. Daarna kwam Legmeervogels 
heel even onder druk te staan. De 
in bloedvorm stekende Ibrahim el 
Ahmadi wist op eigen helft knap de 
bal te ontfutselen van zijn tegen-
stander. Hij kon nu alleen opstomen 
richting het doel van de tegenstan-
der en wist deze kans beheerst af te 
ronden, 3-0 in de 23e min. De vol-
gende minuut kon Annour vervol-
gens iets terug doen. Door te vroeg 

instappen van een verdediger wist 
een speler van Annour zich knap vrij 
te spelen. Dat leverde dan ook een 
3-1 stand op, wat tevens de rust-
stand werd. Annour kwam daardoor 
toch weer terug in de wedstrijd. In 
de rust werd aangegeven dat Leg-
meervogels op dezelfde wijze moest 
doorgaan, Legmeervogels had con-
trole over de wedstrijd. Alleen het 
baltempo moest nog wat opgevoerd 
worden en er moest op zoek worden 
gegaan naar een snelle treffer om 
de wedstrijd zo goed als te beslis-
sen. Toch duurde het erg lang voor-
dat Legmeervogels in de 2e helft tot 
scoren wist te komen. Kans na kans 
werden om zeep geholpen en An-
nour kwam een aantal keer dicht bij 
de aansluitingstreffer. Gelukkig voor 
Legmeervogels had doelman Brou-
wer een goede dag.

IJzersterk
Uiteindelijk was het de ijzersterk 
spelende El Ahmadi die het team 
weer op sleeptouw nam. Met een 
snoeihard geplaatst schot vanaf de 
middellijn vloog de bal hoog in de 
linkerhoek in de touwen, 4-1 in de 
18e min. Daarna ontstonden weer 
voldoende kansen, maar men wist 
deze niet te benutten. Ook even een 
treurmomentje voor Dennis Rijn-
beek, die de mooiste kansen kreeg 
aangeboden, maar deze niet wist te 
verzilveren. Gelukkig deed hij verde-
digend uitstekend werk. Vervolgens 
kwam Legmeervogels met een man 
meer te staan door een gele kaart 
voor de tegenstander. Een schiet-
tent was het gevolg, maar de bal 
wilde er niet in. Toen dacht El Ahma-
di, laat ik het maar weer zelf doen, 
en met een geplaatst schot in de 
rechterhoek liet hij de keeper vol-
komen kansloos, 5-1 in de 22e min. 
De wedstrijd was nu echt gespeeld 
met nog 3 minuten op de klok. Een 
minuut voor tijd kwam Man of the 
match Ibrahim el Ahmadi aan de 
rechterkant van het veld in balbe-
zit. Zonder zich te bedenken schoot 
hij de bal met een diagonaal schot 
snoeihard hoog in de linkerhoek, 
een fantastische goal wat groot ap-
plaus van het publiek opleverde. 
Deze 6-1 werd dan ook de eind-
stand. Een verdiende en eenvoudi-
ge overwinning, waardoor Legmeer-
vogels nu de volle buit heeft uit drie 
wedstrijden, en aan kop gaat in de 
Hoofdklasse B. Op het moment van 
schrijven is nog niet bekend wat de 
concurrentie heeft gedaan.
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Junioren softbal Thamen 
sluiten seizoen af 
Uithoorn - Zondag 28 septem-
ber speelden de softbalmeisjes hun 
laatste wedstrijd van het seizoen te-
gen de Alphians uit Alphen aan de 
Rijn. Het kampioenschap zat al in 
de pocket. Reden genoeg om nog 1 
keer te vlammen. En dat deden ze! 
Helaas kon Merel niet van de par-
tij zijn na een val met haar fiets. Ge-
lukkig verving aspirante Roos haar 
met verve. Het uitstekende werpen 
van Daphne geholpen door een so-
lide verdediging gaf de meisjes van 
de Alphians weinig kans om enige 
weerstand te bieden. Aanvallend 
speelde Thamen als vanouds. Met 

name de enorme slagkracht van 
Lana, Mila, Anne en vooral Dionne 
maakte indruk op de tegenstander. 
De laatste inning mocht Dané de 
taak als pitcher van Daphne over-
nemen. Enigszins verrast door deze 
wissel deed zij toch goed haar best. 
Reden genoeg om haar volgend sei-
zoen vaker in te zetten. Uiteinde-
lijke uitslag was 9 – 21 voor Tha-
men. Terugblikkend kijkt het team, 
ondersteund door coaches en zeer 
betrokken ouders op een gewel-
dig seizoen met in het vooruitzicht 
een uitdagende klasse hoger vol-
gend jaar.

Qui Vive dames vechten 
zich naar winst
De Kwakel - Door eensgezind te 
vechten voor de winst, is Qui Vive er 
in geslaagd de derde wedstrijd te-
gen Strawberries met 3-2 te win-
nen en drie punten mee terug te ne-
men naar Uithoorn. Het was in eer-
ste instantie een rommelige wed-
strijd, waarbij de focus ontbrak. Qui 
Vive kwam daardoor al in de 15e mi-
nuut op achterstand. Qui Vive bleef 
echter koel en volwassen spelen 
en loerde scherp op elke kans die 
ze kreeg in de aanval. In de 26e mi-
nuut wist de achterhoede van Qui 
Vive na een tegencorner met een 
snelle harde slag Willemijn de Bruin 
in de voorhoede te bereiken. Haar 
schot op doel, werd door Fleur van 
de Kasteele vakkundig ingetipt. Zes 
minuten later tipte Dulcia Spee de 
2-1 in na een goede actie van Mi-
chelle Karemaker vanaf de achter-
lijn. In de tweede helft werd na 15 
minuten een foutje van de achter-

hoede van Qui Vive bij het uitspe-
len van de bal direct door de Straw-
berries bestraft met een gelijkma-
ker. Qui Vive liet deze stand niet lan-
ger dan een minuut op het score-
bord staan: Willemijn de Bruin zocht 
direct na het hervatten van de wed-
strijd de aanval en wist behendig de 
keeper uit te spelen en de stand op 
3-2 voor Qui Vive te zetten. De wed-
strijd bleef daarna voor beide teams 
superspannend met kansen aan 
beide kanten en mooie aanvallen 
van twee snelle spitsen bij Straw-
berries die echter vakkundig wer-
den gestopt door de 14-jarige An-
nemijn Kruijt, die de afwezig keep-
ster Moon Zethoven verving. De op-
luchting was daarom groot toen de 
scheidsrechters de wedstrijd afflo-
ten. Het was geen mooie, maar wel 
een zeer spanende wedstrijd, die 
overigens verdiend gewonnen werd 
door Qui Vive.

AKU-medaillewinnaars 
gehuldigd
Uithoorn - Tijdens de clubkampi-
oenschappen van AKU van afgelo-
pen zondag 28 september zijn 4 at-
leten van de vereniging gehuldigd 
die in het afgelopen jaar een me-
daille hebben gehaald tijdens een 
Nederlands kampioenschap in hun 
leeftijdscategorie. De nieuwe wet-
houder van sport van de gemeen-
te, Ria Zijlstra, was uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij deze huldiging 
en zij had deze uitnodiging graag 
uitgenodigd. Nadat alle onderdelen 
van de clubkampioenschappen op 
deze dag waren afgewerkt, werden 
de vier atleten rond 16.00 u. In aan-
wezigheid van alle aanwezige ande-
re atleten, famile en bekenden van 
deze dag door voorzitter Wim Ver-
laan naar voren gehaald en toege-
sproken. Daar werd hun presta-
tie die ze tijdens een NK hadden 
behaald, genoemd en ontvingen 
zij van de wethouder een bronzen 
hardloper, het standard aandenken 
dat AKU aan zijn atleten uitreikt bij 
special gelegenheden. 
De volgende vier atleten zijn gehul-
digd:

•  Linda van Rossum voor haar 3e 
plaats die ze vorig jaar bij de NK 
senioren heeft behaald op de 
200 meter.

•  Kim Hittinger die dit jaar tij-
dens de NK voor A-junioren een 
prachtige tweede plaats behaal-
de op de 1500 meter.

•  Marije Doddema, die dit jaar een 
3e plaats behaalde tijdens de NK 
indoor voor A-junioren op de 400 
meter en een 2e plaats bij de NK 
op de 400 meter horden.

•  Bram Andriessen heeft een ge-
weldig seizoen gehad met een 
gouden medaille op de 1500 me-
ter indoor bij de C-junioren, een 
3e plaats op de 800 meter op de 
baan NK bij de C-junioren en 
een prachtige 1e plaats op de 
1500 meter bij de NK voor C-ju-
nioren. Daarnaast won hij twee 
weken geleden bij een interland 
tussen Nederland en Duitsland 
met overmacht de 3000 meter. 
Bram ontving daarnaast als Ne-
derlands Kampioen van de wet-
houder een mooie speld van de 
gemeente Uithoorn.

Valse start Team Judo
Ryu Kensui

Uithoorn - Afgelopen zondag 28 
september was de eerste ronde van 
de Westfriese jeugdjudocompetitie. 
In deze competitie strijden 5 judo-
scholen over 5 competitiedagen. Dit 
jaar mogen we aantreden in een ho-
gere klasse. Voor deze eerste ronde 
moesten we vroeg naar Den Helder. 
Het team bestaat uit 9 judoka’s in-
gedeeld op gewicht van -27 tot -60 
kilogram. Ze moesten op deze eer-
ste dag tegen 3 andere judoscholen 
strijden. De eerste verloren ze om-
dat we nog niet helemaal wakker 
waren helaas met 6-3! Jammer want 

was niet nodig. De tweede par-
tij was er veel strijd maar we kwa-
men net te kort. Met 5-4 werd deze 
partij net verloren. De laatste partij 
verliep vervelend! Met nog 1 partij 
werd er gerommeld met de gewich-
ten en met een judoka! Heel naar en 
niet passend bij deze mooie sport. 
Dan maar met opgeheven hoofd 5-4 
verliezen dan op zo een manier win-
nen!  Met een lichte nasmaak ver-
trokken ze weer uit Den Helder 
maar Judoleraar Ruud van Zwie-
ten was in ieder geval enorm trots 
en zeer te spreken over zijn pupillen.

Willem Vos en Marcel Posdijk van TC Qui Vive mogen de winnaarsbal Heren 
dubbel 6 in de koker doen.

Zonovergoten Kampioen-
schap van Uithoorn
De Kwakel - De 6e editie van het 
Kampioenschap van Uithoorn is af-
gelopen zaterdag 27 september 
2014 onder prachtige weersomstan-
digheden gespeeld. De clubkampi-
oenen van TC Uithoorn en TC Qui 
Vive hebben op die dag een spor-
tieve strijd uitgevochten wie zich het 
komende jaar tenniskampioen van 
Uithoorn mocht noemen. Dit jaar 
was TC Qui Vive met veel plezier de 
gastheer van dit toernooi.
Na de traditionele openingswed-
strijd tussen, dit jaar, bestuurslid van 
TC Qui Vive Humphrey Stuiver en de 
voorzitter van TC Uithoorn Eelco 
Troost en hun gasten volgden maar 
liefst 22 partijen. Niet alleen de se-
nioren, maar ook de diverse jeugd-
kampioenen hebben in het enkel- 
en dubbelspel de krachten geme-
ten. De stand werd bijgehouden 

door de winnaars zelf tennisballen 
in de koker van de eigen vereni-
ging te laten doen. Het talrijke pu-
bliek kon daarmee goed zien dat het 
gedurende de dag gelijk opging. De 
laatste negen partijen werden daar-
mee extra spannend, wat ook dui-
delijk te zien was doordat maar liefst 
zes daarvan pas met een beslissen-
de 3e set werden afgesloten. Uit-
eindelijk wist TC Qui Vive 13 wed-
strijden te winnen en TC Uithoorn 9 
wedstrijden. Daarmee kwam de wis-
selbeker voor de vijfde keer in han-
den van TC Qui Vive en werd deze 
uitgereikt aan de winnaars van de 
laatste partij die van de baan kwa-
men, Jeffrey Veldman en Wouter 
Ranzijn. Met muziek, een drankje en 
een hapje hebben beide verenigin-
gen een prachtig kampioenschap 
vervolgens afgesloten.

Mooie overwinning 
Legmeervogels F2
Uithoorn - Deze week moeten de 
jongens van de Legmeervogels F2 
tegen Overbos. Direct na de aftrap 
worden mooie kansen gecreerd, 
wat vrij snel resulteerde in het eer-
ste doelpunt voor de Legmeervo-
gels; via mooi overspel tussen Finn, 
Wesley en Mike en een spurt van 
Michalis via de zijlijn. En vanuit een 
pass van Steije naar Mike scoorde 
Quinten bijna maar de bal eindigde 
op de lat, waarop Wesley vervolgens 
alsnog scoorde, net over de doellijn 
1-0. De bal wordt weer mooi langs 
de zijlijn gespeeld via Steije, Quintin, 
Quinten en Finn en dan scoort We-
sley een hele mooie 2-0. De keeper 
was kansloos. Er volgen 2 goeie red-
dingen door keeper Sami. Dan nog 
een mooie actie vanaf links via een 
pass, maar de bal komt helaas in 
het zijnet. Het spel gaat snel over en 
weer met af en toe balverlies voor 
de Legmeervogels door een kleine 
snelle rakker van Overbos. Ze zijn 
aan elkaar gewaagd. Bijna wordt 
er door Overbos een eigen doel-
punt gemaakt, dit is ze gelukkig be-
spaard gebleven. Dan 2 mooie kan-
sen voor de LMV, maar 1 keer net 
naast en 1 keer over het doel. Sa-
mi houdt ondertussen ook het doel 
van de LMV schoon. En zijn er van-
uit een vrije trap voor de LMV bij-
na weer doelpunten via Jurre, Mi-
chalis en Quinten, maar die pakt de 
keeper. Vlak voor rust maakt Over-
bos een doelpunt. Met 2-1 gaan ze 
de rust in. Even uitblazen met limo-
nade, maar er wordt bij beide partij-
en druk overlegd en de LMV gaan 
met een luide yell beginnen aan 
de tweede helft. Een snelle actie 
van Quinten eindigd in handen van 
de keeper. Wesley, Steije, Jurre en 
Quinten pakken nog mooie kansen 

om de bal ver richting het doel van 
Overbos te krijgen.. dan weer een 
mooie redding van Sami. De strijd 
om de bal gaat door. De derde cor-
ner van Overbos wordt onderschept 
door Mike, die speelt op Quin-
ten, die geeft schot op doel maar 
mist, waarop Finn snel regeert en 
de 3-1 maakt. Overbos neemt zijn 
vierde corner. Steije onderschept 
hem, passt naar Wesley en Quin-
ten maakt vervolgens de overtui-
gende 4-1. De eerste corner voor de 
LMV wordt genomen door Mike, de 
bal komt bijna op de voet van We-
sley, nog een pass van Mike maar 
de keeper heeft ‘m. Verder had Mi-
chalis nog een mooie kopbal en Sa-
mi nog twee knappe reddingen . Na 
nog een paar mooie technische ac-
ties aan de kant van de LMV, van o.a. 
Jurre krijgen we onze tweede cor-
ner, door Mike genomen, 2 kansen; 
1 keer redt de keeper en 1 keer be-
landt de bal in het zijnet. Nog maar 
een paar minuten. De jongens zijn 
gebrandt op meer doelpunten. Vlak-
bij het doel van Overbos raakt We-
sley, die wilde scoren, nog gebles-
seerd aan zijn hoofd maar kan ge-
lukkig het spel vervolgen. Na aan-
vallen en reddingen over en weer 
gaat de laatste minuut in. Spannend. 
Quinten komt middendoor en maakt 
de 5-1. Overbos doet nog een laat-
ste aanval, een stuiterbal, die geluk-
kig naast het doel belandt. De laat-
ste corner voor LMV, een redding 
van Sami en een aanval van Quin-
tin, Quinten en Finn, komt het laat-
ste doelpunt van de wedstrijd vlak 
voor het fluitsignaal voor Quinten: 
6-1. We vonden het een leuke wed-
strijd!! Na een verlies en een gelijk-
spel heeft de F2 eindelijk zijn wel-
verdiende zege te pakken. 

Legmeervogels winnen en 
pakken de eerst drie punten
Uithoorn - Ja, dan moet je dan na 
drie nederlagen op bezoek bij Ab-
coude. Abcoude met de volle buit 
uit drie duels en samen met Quick 
1890 koploer is in de 2e klasse B. 
Daarbij komt dat trainer Jack Hons-
beek nog een paar kleine probleem-
pjes. Joey v.d. Wal is geblesseerd. 
2e Doelman Tim van Diemen moet 
werken en derde doelman Mike de 
Haas moet het doel van Legmeervo-
gels 2 verdedigen. Dan zijn ook af-
wezig Jordi Holt, Stefan van Grie-
ken en Alex Muller, zij bevinden 
zich in de ziekenboeg. Tel daarbij 
op dat Legmeervogels vorig seizoen 
slechts een punt heeft overgehou-
den aan de twee duels tegen Ab-
coude dan zou je er van uit kunnen 
gaan dat Legmeervogels een moei-
lijk duel tegemoet zal gaan in en te-
gen Abcoude. Uit het puzzelboek-
je van Honsbeek komt dan de vol-
gende opstelling. Het begint met 
Patrick Brouwer in het doel. Brou-
wer nog steeds actief op het trai-
ningsveld en in de zaal. In de ach-
terste linie vinden wij dan Mels Bos, 
Mitchell Verschut, Kenneth van der 
Nolk van Gogh en Dennis Rijnbeek. 
Middenveld bestaat uit Joey Sack, 
Bilal el Achkar en Stender Buchner. 
Voorste lijn bestaat deze zondag uit 
Laurens v.d. Greft, Jordy de Groot en 
Rowan Hogenboom.

Overweldigend
Legmeervogels beginnen overwel-
digend en zet vanaf de start Ab-
coude onder zware druk en dit blijkt 
iets wat Abcoude niet had verwacht. 
Misschien wel in het achterhoofd als 
je drie wedstrijden hebt gespeeld,  
dan is het niet veel; een beetje hau-
taine. Ja, en een dergelijk houding 
moet je afstraffen. 6 Minuten oud 
is dit duel als er een flinke overtre-
ding wordt gemaakt door een speler 
van de gastheren op Mels Bos. Lau-
rens v.d. Greft stelt zich op om de-
ze vrije trap te nemen. Hij legt dan 
de bal panklaar voor Jordy de Groot 
die met een kopbal doelman Jef-
frey IJmker voor de eerste keer de-
ze middag het nakijken geeft. Leg-
meervogels staan met 0-1 voor, wie 
had dit verwacht tegen Abcoude? 
Maar Legmeervogels gaat door de-
ze keer en laten zich niet van de 
wijs brengen door het stevige spel 
van de gastheren. In de 15e minuut 
van deze wedstrijd wordt het zelfs 
0-2 voor Legmeervogels. En ook de-
ze keer is het Laurens v.d. Greft die 
Jordy de Groot weet te vinden. Ook 
nu weer laat Jordy de Groot doel-
man Jeffrey IJmker van Abcou-
de kansloos en staat Legmeervo-
gels op een 0-2 voorsprong!!!! Voor 
de duidelijkheid: een terechte voor-
sprong op dat moment. Toch zijn zo 
nu en dan de aanvallen van Abcou-
de niet zonder gevaar. Een misver-
stand in de laatste linie van Leg-
meervogels stelt Giovanni Leef-
lang in staat om alleen te verschij-
nen voor doelman Patrick Brouwer 
en deze kijkt de bal heel eenvoudig 
over het doel. Even later moet Pa-
trick Brouwer laten zien dat hij het 
nog niet is verleerd. 

Ingreep
Met een goede ingreep voorkomt 
hij dat Abcoude de aansluitingstref-
fer kan score op een inzet van Eli-
as Bouazzaoui. De hoekschop voor 
Abcoude wordt vervolgens eenvou-
dig weggewerkt door de Legmeer-
vogels verdediging. Dan de 26ste 
minuut. Een terugspeelbal van een 
Abcoude speler wordt opgepakt 
door de doelman en scheidsrechter 
Tjong A Hunkert kent Legmeervo-
gels een indirecte vrije trap toe. De-
ze vrije trap, genomen door Laurens 
v.d. Greft wordt door de doelman 
van Abcoude met veel moeite uit 
zijn doel gehouden. De terugsprin-
gende bal komt terecht bij Dennis 
Rijbeek. Zijn inzet was te zacht om 
de doelman nog voor de rust voor 

de 3e keer te passeren. Met nog 
een paar minuten op de klok pro-
beert Abcoude om nog voor de rust 
de aansluitingstreffer te maken. 
Maar Patrick Brouwer weet met be-
hulp van Mitchell Verschut, redt op 
de doellijn, de nul te behouden en 
gaat de rust in met de meer dan 
verdiende 0-2 voorsprong. De twee-
de helft begint met een ware bele-
gering van het doel verdedigd door 
Patrick Brouwer. Patrick Brouwer en 
de verdedigers van Legmeervogels 
hebben handenvol werk om Abcou-
de van de score af te houden. De 
ene na de andere corner krijgt Ab-
coude te nemen maar alle keren 
waren de verdedigers van Legmeer-
vogels de aanvallers van Abcou-
de de baas. Michael Amoafo was 
er nog het dichts bij. Maar zijn in-
zet was te zacht om Patrick Brou-
wer echt in moeilijkheden te bren-
gen. In de 66ste minuut een hoge 
voorzet en Patrick Brouwer komt zo-
als van hem ook wordt verwacht uit 
zijn doel en wil zich uiteraard niet de 
kaas van het brood laten eten. Al-
leen zag de scheidsrechter in de ac-
tie van Patrick Brouwer een overtre-
ding en ging de bal op de stip. Dar-
ren van Mourik benutte de toege-
kende strafschop 1-2. Abcoude wil 
dan meer en gaat vol voor de ge-
lijkmaker. Veel spelers dus op de 
helft van Legmeervogels dus ook 
veel ruimte op de helft van Abcou-
de. Daar maakt Legmeervogels dan 
nog te weinig gebruik van. Met nog 
15 minuten op de klok is het Lau-
rens v.d.Greft die er op links van-
door gaat. Zijn voorzet wordt ge-
stopt door een verdediger van Ab-
coude en nu geeft de scheidsrech-
ter een strafschop aan de Vogels. 
laurens v.d. Greft ontfermt zich over 
de bal en geeft de doelman van de 
gasten geen schijn van kans en is 
het verschil weer twee treffers in het 
voordeel van Legmeervogels 1-3. 
Dan verstomt het offensief van Ab-
coude en krijgt Legmeervogels weer 
het heft in handen. Stender Buchner 
rommelt zich door de verdediging 
van Abcoude en stelt dan Jordy de 
Groot in staat om zijn derde treffer 
deze middag te score. Bijna was het 
nog 1-5 geworden. Robin Oussoren 
raakt de bal net niet voldoende op 
aangeven van Lilinho Martins om 
de doelman van Abcoude weer het 
nakijken te geven. Legmeervogels 2 
uitspelend tegen SDO staat bij de 
rust tegen een 2-0 achterstand aan 
te kijken. Maar met veel strijd en 
goed voetbal weet Legmeervogels 
de stand gelijk te trekken 2-2. Me-
de door dit resultaat blijft Legmeer-
vogels 2 koploper in de reserve 1ste 
klasse. Voor aanstaande zondag 
staat op het programma Legmeer-
vogels 2 om 12.00 uur thuis tegen 
VVIJ 2 en om 14.00 uur Legmeervo-
gels 1 tegen rksv DCG. 
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