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Gril gestolen 
uit bedrijf
Uithoorn - Rond elf uur in de avond 
van woensdag 23 september is in-
gebroken bij een bedrijf aan de An-
ton Philipsweg. Om binnen te komen 
hebben de dieven een gat in het raam 
gemaakt. Om weer weg te kunnen is 
het slot van een deur geforceerd. Ge-
stolen zijn een gril en een oven.

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 30 SEPTEMBER 2015

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Gemeente Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

AVIA Zijdelwaard

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud
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Weinig mogelijkheden 
voor opvang vluchtelingen
Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
moet zorgvuldig omgaan met de 
beschikbare ruimte voor de op-
vang van vluchtelingen. Het blijkt al 
moeilijk genoeg om mensen die als 
vluchteling de asielaanvraag heb-
ben doorlopen en als ‘statushou-
der’ te boek staan (aan wie vergun-
ning is verleend zodat zij hier offi -
cieel mogen verblijven) huisvesting 
te bieden. 

Dat bleek afgelopen donderdag-
avond tijdens de raadsvergade-
ring waar door verschillende partij-
en vragen aan het college werden 
gesteld over dit onderwerp. Nu het 
vluchtelingenprobleem ook in ons 
land nijpende vormen aanneemt is 
ook de gemeente Uithoorn wettelijk 
verplicht haar steentje bij te dragen 

aan de opvang en huisvesting van 
deze statushouders. Gelukkig nog 
niet aan de vluchtelingenstroom 
zelf, ook al zijn er vanuit het college 
en de raad wel positieve geluiden 
te horen om te zien wat er eventu-
eel gedaan kan worden mocht ook 
hiervoor een beroep op de gemeen-
te worden gedaan. De vragen van 
onder meer raadslid Iris Theijssen 
(Gemeentebelangen) betroffen wel-
ke mogelijkheden er zijn voor een 
tijdelijke 72 uurs opvang, kleinscha-
lige noodopvang en wat de taak-
stelling van de gemeente momen-
teel is om statushouders woonruim-
te te (kunnen) bieden. Tevens hoe 
het overleg en de afstemming ver-
loopt met de buurtgemeenten voor 
de mogelijke opvang van extra sta-
tushouders.

Uithoorn ‘op schema’
Wethouder Ria Zijlstra (DUS!) zei 
dat ze een paar keer contact heeft 
gehad met het COA (Centraal Or-
gaan opvang Asielzoekers) om de 
situatie voor Uithoorn te bespreken, 
maar bij de organisatie is het mo-
menteel zo druk dat men daarover 
maar nauwelijks informatie kan ge-
ven. Zijlstra gaf aan dat zij een 72 
uurs opvang van vluchtelingen 
door die bijvoorbeeld in Sporthal de 
Scheg onder te brengen, niet zag 
zitten. Het is er te klein en niet ge-
schikt voor. Kleinschalige noodop-
vang naast de AZC’s (Asielzoekers-
centra) is een particulier initiatief. 
Ondernemers maar ook particulie-
ren hebben al aangegeven dat zij 
wellicht een locatie hebben die als 
(tijdelijk) onderkomen kan dienen.

Uithoorn - Met ingang van woens-
dag 23 september is door de Com-
missaris van de Koning in Noord-
Holland, de heer Johan Remkes, 
tijdelijk als burgemeester van Uit-
hoorn benoemd de heer Cornelis 
Mooij. De benoeming heeft plaats-
gevonden in goed overleg met de 
fractievoorzitters van de politie-
ke partijen in de gemeenteraad. De 
heer Mooij neemt het ambt voor een 
korte periode op zich van de huidi-
ge burgemeester, mevrouw Dag-
mar Oudshoorn-Tinga die wegens 
de komende gezinsuitbreiding een 
poosje afwezig zal zijn. Gedurende 

deze periode zullen haar taken dus 
door hem zo goed mogelijk wor-
den waargenomen. Naar verwach-
ting zal deze periode vier maanden 
duren.
De heer Mooij (65) is lid van de VVD 
en was van 2011 tot 2012 ook al 
waarnemend burgemeester van de 
gemeente Waterland en van 2003 
tot 2009 gedeputeerde van de pro-
vincie Noord-Holland. Hij is wet-
houder van de gemeente Haarlem 
geweest met diverse portefeuilles in 
de perioden 2012 tot 2014, 1990 tot 
1998 en 1985 tot 1986. Hij was lid 
van Provinciale Staten van Noord-

Holland van 1987 tot 1990 en van 
1999 tot 2003. Voorts lid en lid van 
de gemeenteraad van Haarlem van 
1982 tot 1998. Hij kent dus het klap-
pen van de zweep. Vóór zijn poli-
tieke tijd was hij wetenschappelijk 
medewerker aan de Universiteit van 
Amsterdam van 1976 tot 1985.
Donderdagavond 24 september 
stuurde de heer Mooij in zijn eerste 
optreden als ‘waarnemend’ de ge-
meenteraad aan en deed dat voor-
treffelijk. De redactie van deze krant 
wenst hem op voorhand veel suc-
ces bij de uitoefening van dit tijde-
lijk ambt in de gemeente Uithoorn.

Cornelis Mooij tijdelijk 
burgemeester van Uithoorn

Uithoorn - In de vredesvesper van 
de Raad van Kerken Uithoorn-De 
Kwakel op 26 september ontving 
Ria Zijlstra de vredesduif uit handen 
van Tonny Jansen, voorzitter van de 
Raad van Kerken. Ieder jaar is er in 
de vredesweek de ‘vlucht van de 
vredesduif’ en krijgt iemand die zich 
inzet voor vrede, als blijk van waar-
dering een olijfhouten vredesduifje 
opgespeld. 

Het duifje staat symbool voor vrede. 
Vrede lijkt vaak groot en ongrijpbaar 
maar begint met gewone mensen 
die zich inzetten voor vrede en ge-
rechtigheid. Met mensen die brug-
genbouwers zijn in hun eigen om-
geving, zoals Ria Zijlstra in haar ac-

tiviteiten als vrijwilliger op verschil-
lende plekken en in haar werk als 
wethouder. In de Raad van Kerken 
Uithoorn-De Kwakel werken samen 
de Emmaüs Parochie, Parochie St. 
Jans Geboorte en de Protestantse 
Gemeente te Uithoorn. www.rvkuit-
hoorndekwakel.nl.

Vredesduif voor Ria Zijlstra

Winkelcentrum Amstelplein presenteert:

Wat is het: Kitsch of Kunst?
Regio - Zoals u van ze gewend bent, organiseren de winkeliers van 
winkelcentrum Amstelplein heel veel leuke evenementen per jaar. 
Zaterdag 10 oktober is er weer zo’n evenement waarvan u allen kunt 
gaan genieten. Deze zaterdag kunt u er terecht met uw Kitsch of 
Kunst. Deze dag kunt u naar winkelcentrum Amstelplein komen om 
uw ‘kunstschatten’, oude boek, oude ring, antieke pop, schilderij, 
noem maar op, te laten taxeren door twee erkende taxateurs. Vraagt 
u zich al jaren af : “Is dit nu kunst met een kleine of een grote k? Wat 
zal dit of dat waard zijn?’’ Kom zaterdag 10 oktober met uw spulletjes 
naar Amstelplein in Uithoorn en laat het geheel gratis taxeren. Vol-
gende week komen we er in deze krant nog uitgebreider op terug, 
maar noteer het vast in uw agenda!

Uithoorn - Bij een supermarkt in 
de Prinses Irenelaan zijn op vrijdag 
25 en zaterdagavond 26 september 
twee winkeldieven op heterdaad be-
trapt. Een 43 jarige man uit Uithoorn 
liep de winkel uit met twee blik-
jes. Dit werd gezien door medewer-

Open Vectra 
gestolen
Uithoorn - In de nacht van 
zondag 27 op maandag 28 
september is nabij de Chur-
chill-fl at een auto gestolen. De 
Open Vectra is blauw van kleur 
en het kenteken is 62-FF-HV. 
De diefstal heeft tussen elf uur 
in de avond en drie uur in de 
middag plaatsgevonden. Wie 
iets heeft gezien of informatie 
heeft, wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
0900-8844.

kers. De man is overgedragen aan 
de politie. Hij verklaarde de blikjes in 
een andere winkel gekocht te heb-
ben. Hij zal zich moeten verantwoor-
den bij justitie. Zaterdagavond rond 
kwart voor negen dacht een 32 jari-
ge man zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats een fl es bier te kunnen 
stelen. Ook dit werd gezien door 
medewerkers. Hij is aangehouden 
en vastgezet. Ook deze man krijgt 
een straf via justitie.

Winkeldieven 
betrapt

Uithoorn - Met dank aan de ge-
meente Uithoorn komt er een gro-
te wens uit van Ria Tammer uit Uit-
hoorn. “Ik mag een veteranendag 
organiseren.. Ik heb altijd diep res-
pect gehad voor de veteranen. Je 
zal maar uitgestuurd worden en niet 
weten wat je te wachten staat. Al-
leen een andere veteraan kan be-
grijpen wat het is om in een oorlogs-
gebied te zijn. Doorgaan en vechten, 
ook voor je eigen leven, terwijl je 
misschien een maat ziet sneuvelen. 
Op de veteranenavond voor de Wall 
of Honour op het gemeente huis 
werd er gevraagd waarom er nooit 
eens iets voor de veteranen in Uit-
hoorn werd georganiseerd. Dat heb 
ik meteen opgepakt en het met Bur-
gemeester Oudshoorn besproken. 
Het is een burgerinitiatief dat de ge-
meente van harte ondersteund. He-
laas kan de gemeente dan niet de 
partij zijn die u op de hoogte brengt 
van deze dag. Ik hoop dat ik u als ve-

teraan, via deze weg, kan bereiken. 
Ik noem het een dag voor de vete-
ranen, omdat het geen offi ciële dag 
is. U krijgt de gelegenheid om eens 
rustig bij te praten zonder een dag 
met een vol programma . Onder het 
genot van een kopje koffi e is er live 
muziek en tussen de middag kunt u 
genieten van een heerlijke Indische 
maaltijd. In de middag wordt u ver-
rast met een optreden van niemand 
minder dan Wieteke van Dort. Wat 
ze precies gaat doen is voor ieder-
een nog een verrassing. Zet in ieder 
geval in uw agenda: vrijdag 23 okto-
ber van 11.00 tot 16.00 uur Vetera-
nendag . Wij hopen u te mogen ont-
moeten bij VITA Bilderdijkhof 1,1422 
DT Uithoorn. Zaal open 10.30. Na-
tuurlijk is uw partner of begeleider 
ook welkom. Wilt u zich alstublieft 
aanmelden voor 12 oktober bij Ria 
Tammer mailadres dwarzvoorvete-
ranen15@gmail.com of telefonisch 
0616041295. Voor info 0630717741.

Vrijdag 23 oktober a.s. bij Vita
Veteranendag in Uithoorn 

Uithoorn - De eerste berichten van 
het KNMI waren: jammer teveel be-
wolking om de Boedmaan te zien. 
Maar zoals zo vaak zaten ze er naast 
en trok de bewolking op en was de 
maansverduistering in de nacht van 
zondag op maandag zelfs heel goed 
te zien. Ook in Uithoornwas het aar-
dig helder en was het mooi te vol-
gen. De maansverduistering begon 
om 2.11 uur. De totale verduistering 
was rond 4.48 uur, op dat tijdstip 
stond de aarde precies tussen de 
zon en de maan in. Rond half acht 
uur was alles weer voorbij. Marijke 
van de Slauwerhoffl aan in Uithoorn 
stuurde ons deze foto. De laat-
ste keer dat de eclips van begin tot 
eind te zien was in Nederland was 
in 2008. De volgende keer is in 2029.

Bloedrode supermaan 
goed te zien in Uithoorn

U bent  van harte welkom!

m
11:00 - 15:00 uur

NVM OPEN 
H IZEN DAG
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G e m e e n t e n i e u w s

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn

Gemeente Uithoorn

storing aan lichtmasten
In de wijk Zijdelwaard is een ka-
belstoring aan de straatverlich-
ting. Deze storing is doorgegeven 
aan Liander. Het gaat om het Zij-
delwaardplein, De Mérodelaan, 

A.M. de Jonglaan, Eerbeeklaan, 
stuk Achterberglaan en een deel 
van de Wiegerbruinlaan. Het kan 
enige tijd duren voordat de sto-
ring is opgelost. 

waarnemend burgemeester 
uithoorn benoemd
In verband met een komende uitbrei-
ding van het gezin van de huidige 
burgemeester van de gemeente Uit-
hoorn, mevrouw Oudshoorn-Tinga, 
heeft de heer Remkes, commissaris 
van de Koning in Noord-Holland, in 
goed overleg met de fractievoorzit-
ters vanuit de gemeenteraad van Uit-
hoorn met ingang van 23 september 
2015 de heer C. (Cornelis) Mooij be-
noemd tot waarnemend burgemees-
ter.
De huidige burgemeester van de 
gemeente Uithoorn, D.H. (Dagmar) 
Oudshoorn-Tinga, is vanaf 21 sep-
tember afwezig in verband met een 
komende uitbreiding van haar gezin. 
Gedurende deze periode zullen haar 
taken worden waargenomen door de 
waarnemend burgemeester. Naar 
verwachting zal deze periode vier 
maanden duren.
De heer Mooij was van 2011 tot 2012 
waarnemend burgemeester van de 
gemeente Waterland en van 2003 tot 
2009 gedeputeerde van de provin-
cie Noord-Holland. Hij is wethouder 
van de gemeente Haarlem geweest 

met diverse portefeuilles in de perio-
den 2012-2014, 1990-1998 en 1985-
1986. Hij was lid van Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland van 1987 tot 
1990 en van 1999 tot 2003 en lid 
van de gemeenteraad van Haarlem 
van 1982 tot 1998. Daarvoor was hij 
wetenschappelijk medewerker van 
de Universiteit van Amsterdam van 
1976 tot 1985.
De heer Mooij is lid van de VVD en 
65 jaar.

Jouw gemeente, jouw zaak
Jouw gemeente is jouw zaak en dat 
vinden de inwoners van gemeente 
Uithoorn ook. De aanmeldingen voor 
de cursus politiek stromen binnen 
en al drie kwart van de plekken zijn 
vergeven. Wil jij ook jouw algeme-
ne kennis over de lokale democratie 
vergroten? Wil je ook weten hoe de 
lokale politiek werkt en hoe je invloed 

kunt hebben op de besluitvorming? 
Meld je dan snel aan voor de cursus 
Politiek Actief en bemachtig een van 
de laatste plekken. De cursus begint 
op 27 oktober 2015. Je kunt je nog 
aanmelden tot 11 oktober 2015 via 
griffie@uithoorn.nl of (0297) 753030. 
Kijk voor meer informatie en het pro-
gramma op www.uithoorn.nl 

Ook vrijwilliger worden? 
Kom naar de Veiligheidsdag 
op 3 oktober en we vertellen 
u er graag over.
  vrijwilligerbijdebrandweer.nl

word vrijwilliger

I        UITHOORN

WEEK VAN
    DE OPVOEDING 

5 - 11 oktober

In de gemeente Uithoorn worden  
allerlei activiteiten georganiseerd  
voor ouders en opvoeders. 
Kijk op www.uithoorn.nl

Maandag 5 oktober

Inloopochtend: voor vragen over groei, 
gewicht, voeding en ontwikkeling (4-19 jaar) 
door: Jeugdgezondheidszorg
tijd: 09.00 - 12.00 uur 
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Dinsdag 6 oktober

Een schoon gebit bij kinderen. U krijgt 
een leuk tandenpoetssetje en informatie 
over tandenpoetsen!
door: Brood & Spelen, 
tijd: 09.00 - 17.00 uur 
waar: KDV - De Blokkendoos

Papa sport je mee? (sportinstuif 3-5 jaar)
Andere familieleden zijn ook welkom!
door: What’s Up Uithoorn
tijd: 15.30 - 16.30 uur
waar: Sporthal De Scheg

Voorlichting: media wijsheid 
voor professionals 
door: What’s up / Jongerenwerk Uithoorn 
tijd: 19.30 - 21.30 uur
waar: Basisschool Het Duet 

Workshop: voor ouders die gaan 
scheiden of gescheiden zijn
door: Spirit
tijd: 20.00 uur
waar: Gymzaal Bovenboog, Johan de 
Wittlaan 83

Woensdag 7 oktober

Logopedie inloopspreekuur: voor  
vragen over spraak, taalontwikke-
ling, mondmotoriek, eten&drinken, 
de stem en stotteren (0-4 jaar)
door: Onderwijs Advies
tijd: 09.00 - 11.00 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Baas zijn over eigen geld
De Rabobank geeft aan de kinderen op 
de basisschool Het Duet gastlessen 
over geld.
door: De Rabobank
tijd: Schooltijd
waar: Basisschool Het Duet

High Five! (sportinstuif 6-12 jaar) 
door: What’s Up Uithoorn
tijd: 14.00 - 15.15 uur
waar: Sporthal de Scheg

Voorlezen en creatieve activiteit 
voor ouder en kind
door: Kleur is Kracht, What’s Up Uithoorn 
tijd: 14.30 uur
waar: Buurthuis ’t Buurtnest

Ik ben twee en zeg NEE.  
De peuterpuberteit en nu? 
door: Speel- Inn en ’t Kabouterhuis
tijd: 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
waar: Speel- Inn, locatie De Kwakel

Voorlichting: zo wordt puberteit  
een positieve tijd!
door: Vita Zorg en Welzijn
tijd: 19.30 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Donderdag 8 oktober

Inloopochtend: zorg in Uithoorn
door: Vita Welzijn&advies, Spirit, 
MEE Amstel en Zaan, Ouder&Kindcoach, 
What’s Up / Jongerenwerk Uithoorn, 
Schuldhulpverlening, Altra, Klantmanager 
Jeugd&Gezin.
tijd: 10.00 - 11.00 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Pleinsporten! Thema: High Five
door: What’s Up Uithoorn
tijd: 14.15 - 15.00 uur
waar: Schoolplein van de Bovenboog
tijd: 15.30 - 16.15 uur 
waar: Schoolplein van ‘t Startnest

Voorlichting: Kind van de toekomst 
De maatschappij veranderd en wat 
heeft je kind straks nodig?
door: Kinderopvang Solidoe
tijd: 19.45 uur
waar: Basisschool Brede School Legmeer

Voorlichting: STOPLOVERBOYSNU
door: What’s Up / Jongerenwerk Uithoorn 
en Stichting Stoploverboys NU
tijd: 19.00 - 21.30 uur
waar: Gymzaal Bovenboog, Johan de 
Wittlaan 83

Vrijdag 9 oktober

Pedagogisch inloopspreekuur: voor 
vragen over opgroeien & opvoeden 
door: Ouder&Kindcoach, MEE Amstel 
en Zaan
tijd: 13.00 - 15.00 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Zaterdag 3 oktober organiseert 
brandweerkazerne Uithoorn vanaf 
11.00 uur de Veiligheidsdag. Tijdens 
deze dag geven de hulpdiensten sa-
men diverse demonstraties. Ook 
kunnen bezoekers deelnemen aan 
diverse activiteiten. Kinderen kun-
nen bijvoorbeeld hun diploma ‘spuit-
gast’ halen en rondritjes in de brand-
weerauto maken.

Blusspelletjes en auto’s 
openknippen
Wie kennis wil maken met het werk 
van de brandweer, politie en ambu-
lance moet zaterdag 3 oktober naar 
kazerne Uithoorn komen. Bezoekers 
ervaren zelf hoe het is om een ruim-
te gevuld met rook binnen te gaan 
om een slachtoffer te redden. De 
hulpdiensten laten aan de hand van 
demonstraties zien hoe ze samen-
werken. Denk aan het openknippen 
van een voertuig om beknelde pas-
sagiers te bevrijden, een vlam in de 
pan of een explosie van een gasbus-
je en het aanhouden van een arres-
tant met het biker-team van de poli-
tie. De Amstelveense Jeugdbrand-
weer zullen de kinderen begelei-
den bij diverse blusspelletjes. Er is 

de mogelijkheid om een ritje te ma-
ken met een brandweerwagen. Kort-
om: een dag waar je kunt kijken, le-
ren en doen!

informatiemarkt
Verschillende verenigingen en part-
ners presenteren zich met informatie 
over veiligheid. Onder meer de poli-
tie, gemeente, EHBO vereniging Uit-
hoorn en Veilig Verkeer Nederland 
en VMB Securities zijn aanwezig op 
de Veiligheidsdag.

word vrijwilliger
Interesse in en tijd voor een part-
time baan bij de brandweer? Kazer-
ne Uithoorn is op zoek naar vrijwil-
ligers. Brandweerlieden van kazer-
ne Uithoorn vertellen op deze Vei-
ligheidsdag graag over hun ervarin-
gen. Meer informatie is te ook vinden 
op www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl 

meer informatie
De veiligheidsdag op kazerne Uit-
hoorn (Zijdelweg 1) begint om 11:00 
uur en eindigt rond 16:00 uur. Meer 
informatie over het programma en 
demonstraties? Bel of mail Nico 
Theuns 06 – 10969744.

Veiligheidsdag uithoorn
Veiligheidsdag
Uithoorn 

Demonstraties en activiteiten 
van brandweer, politie en 
ambulance  
Zaterdag 3 oktober 
van 11.00-16.00 uur 
kazerne Uithoorn Zijdelweg 1

Amsterdam-Amstelland

week van de Veiligheid 2015
In heel Nederland wordt in de week 
van 5 tot en met 11 oktober, de Week 
van de Veiligheid gehouden. Op lan-
delijk niveau zetten partijen zich in 
om veiligheid onder de aandacht te 
brengen. In de regio Amsterdam-
Amstelland zullen de RPCAA-part-
ners (Regionaal Platform Crimina-
liteitsbeheersing Amsterdam-Am-
stelland) zich weer inzetten om Vei-
lig Ondernemen onder de aandacht 
te brengen.

Cybercrime bijeenkomst: 
De hacker vertelt
’s Avonds gaat de deur van uw be-
drijf op slot. Maar hoe zit dat met uw 
internetpoort?

Tijdens de bijeenkomst laat een ex-
hacker zien hoe kinderlijk eenvoudig 
het kan zijn om in uw computer in te 
breken en hoe kwetsbaar uw bankre-
kening en bedrijfsgeheimen zijn. Van-
zelfsprekend krijgt u vervolgens tips 
hoe u zich beschermt tegen cyber-
aanvallen. Stan Hegt is een ex-hacker 
die gespecialiseerd is in het uitvoeren 
van penetratietesten- de kunst van het 
testen van beveiliging vanuit het per-
spectief van een aanvaller.

wat kunt u verwachten?
Leer welke risico’s u loopt en wat u 
zelf kunt doen om de digitale veilig-
heid in uw bedrijf goed te regelen. 
Word uw eigen cyberdog!

wanneer?
Informatiebijeenkomst 
Cybercrime 
6 oktober 2015
20.00 uur tot 22.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur)
Raadzaal, gemeentehuis 
Uithoorn

Deze bijeenkomst wordt georgani-
seerd door het Keurmerk Veilig On-
dernemen voor Winkelbedrijven en 
Bedrijventerrein in samenwerking 
met het RPCAA. Meer informatie via 
http://www.veiligondernemendoe-
jesamen.nl/nieuws/hacker-test-cy-
bersecurity-mkb-bedrijven

Gemeentehuis dicht op 
donderdagmiddag 1 oktober
Donderdagmiddag 1 oktober is 
het gemeentehuis van de ge-
meente Uithoorn gesloten van-
af 13.00 uur. De gemeente is de-
ze middag ook telefonisch niet be-
reikbaar. De gemeenteambtena-
ren en het college van B&W gaan 
die middag aan de slag als vrijwil-
liger met diverse activiteiten. 
Er wordt zwerfvuil verwijderd 
rondom de flats in de Europarei; 
er wordt geknot bij het Fort en de 

Rietlanden; pannenkoeken ge-
bakken voor cliënten van Ons 
Tweede Thuis en vrijwilligers ste-
ken de handen uit de mouwen bij 
sportclubs. De gemeente vindt het 
belangrijk op deze manier vrijwilli-
gerswerk in onze gemeente onder 
de aandacht te brengen van be-
drijven, organisaties en bedrijven. 
Vrijdag 2 oktober is het gemeen-
tehuis weer open en telefonisch 
bereikbaar.

week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding draait 
om ontmoeting en uitwisseling tus-
sen ouders, medeopvoeders, kin-
deren en jongeren. Daarbij staat 
een positieve benadering voorop. 
Het motto is dit jaar “Geef me de 
vijf!” 
De Week van de Opvoeding is van 
maandag 5 oktober tot en met zon-
dag 11 oktober 2015. 
In de gemeente Uithoorn worden 

tijdens deze week ook allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd voor ou-
ders en opvoeders. Er worden on-
der andere inloopspreekuren bij 
verschillende organisaties gehou-
den, voorlichtingen gegeven, work-
shops georganiseerd en er zijn di-
verse sportactiviteiten. Het gehele 
programma is te vinden op de web-
site www.uithoorn.nl. Je bent van 
harte welkom.

Kijk voor alle evenementen en activiteiten 
in het weekend van 3 en 4 oktober in uithoorn en De Kwakel 

op www.uithoorn.nl/evenementenkalender

Aankondiging opruimactie 
fietswrakken
Tussen donderdag 22 oktober 2015 
en maandag 26 oktober 2015 voor-
zien wij de fietswrakken van een 
speciale sticker. Dit is een vooraan-
kondiging. Tijdens deze periode kunt 
u uw fiets met sticker nog verwijde-
ren. Gestickerde fietswrakken die 
op 28 en 30 oktober 2015 nog op 
straat staan zullen wij verwijderen. 
Wij slaan de fietswrakken tijdelijk op 
de gemeentewerf op.

Fiets ophalen bij gemeentewerf
U kunt de fietswrakken dan ook bij 
de gemeentewerf afhalen.
- Maandag 2 november 2015 van 

10:00 tot 11:00 uur en van 19:00 
tot 20:00 uur

- Dinsdag 3 november 2015 van 
10:00 tot 11:00 uur en van 19:00 
tot 20:00 uur

Om uw fiets mee te kunnen nemen 
moet u aantonen dat de fiets uw ei-
gendom is. Neemt u ook een legiti-
matiebewijs mee?
De gemeentewerf vindt u aan Indu-
strieweg 25 te Uithoorn.

De fietswrakken die niet zijn opge-
haald, worden na 6 weken afge-
voerd en vernietigd.

Fietswrakken
De fietswrakken worden verwijderd 
omdat ze het straatbeeld ontsieren.
Er zijn drie redenen waarom een 
fiets als fietswrak wordt beschouwd:
1.  Er ontbreken belangrijke onder-

delen zodat er niet meer met de 
fiets te rijden is. 

2.  De fiets is in zo’n verwaarloosde 
staat dat wordt aangenomen dat 
de eigenaar geen interesse meer 
heeft in de fiets.

3.  De kosten van het opknappen 
van een fiets wegen niet op te-
gen de waarde van de fiets. 

Contact over de fietswrakken
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij onze gemeentesurveillant van de 
gemeente Uithoorn via (0297) 513 
111 van maandag tot en met donder-
dag tussen 10.00 uur en 10.30 uur 
en van 13.00 uur tot en met 13.30 
uur.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 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 on-
gedaan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Het voorontwerp “Bestemmingsplan De Rietkraag”. Inzageperiode vanaf vrij-

dag 18 september 2015 t/m donderdag 1 oktober 2015. Informatie bij Afdeling 
Ontwikkeling, W. van de Lagemaat (0297) 513111.

- Ontwerp-uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Inzageperiode 2 
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelij-
ke ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst fase 3. Inzageperio-
de 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruim-
telijke Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) – 513111.

- Terinzage legging ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode 2 ok-
tober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publieksza-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Wijzigingsplan De Kwakel – wro-zone wijzigingsgebied 2. Beroepsperiode 2 
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelij-
ke Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513 111. 

- Vaststelling bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 3”. Inzageperiode 2 ok-
tober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publieksza-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot 
en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens 
(0297) 513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 2 ok-
tober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publieksza-
ken, A. Stevens (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
- Poelweg achter 44 en 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik 

nemen van de huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 21 september 
2015.

- Poelweg achter 44 en 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 
van huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 21 september 2015.

- Tussen Noorddammerweg en Stelling, aanvraag omgevingsvergunning voor 
het aanleggen van verharding ten behoeve van een fi etspad Vuurlijn. Ontvan-
gen 21 september 2015.

- Tussen Noorddammerweg en Stelling, aanvraag omgevingsvergunning voor 
het realiseren van een fi etsbrug. Ontvangen 21 september 2015.

Dorpscentrum
- Schans, Dorpsstraat, Oranjelaan en Prinses Beatrixlaan, aanvraag omge-

vingsvergunning voor het realiseren van een glasvezelverbinding tussen de 
huidige Tele2 netwerk en een 4G LTE mast. Ontvangen 11 september 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de bestaan-

de berging. Ontvangen 9 september 2015.

 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 26 september 2015 van 12.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 29 
oktober 2015.

- Zegge. Vergunning aan Smitsvastgoedzorg voor het plaatsen van divers ma-
teriaal op de openbare weg van 5 oktober t/m 18 december 2015. Bezwaar 
t/m 3 november 2015.

 BEKENDMAKING LEIDRAAD INVORDERING GEMEENTELIJKE 
 BELASTINGEN UITHOORN 2015
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij op 17 septem-
ber 2015 de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn 2015 heb-
ben vastgesteld. Hiermee wordt de leidraad invordering gemeentelijke belastin-
gen Uithoorn 2010 ingetrokken. De regeling treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na die van de bekendmaking. De bekendmaking is tevens te vinden op 
www.offi cielebekendmakingen.nl. De leidraad invordering gemeentelijke belastin-
gen Uithoorn 2010 is een afgeleide van de Leidraad invordering rijksbelastingen 
en het model van de VNG. Omdat hierin in de loop der tijd aanpassing zijn ge-
weest is het nodig om de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn 
2010 te actualiseren en opnieuw vast te stellen. In de Leidraad invordering is het 
gemeentelijk invorderingsbeleid van belastinggelden geformuleerd.
U wilt de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn 2015 
inzien? 
U kunt de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015 komen inzien in 
het gemeentehuis. U kunt zich daarvoor melden bij de receptie. U kunt de leidraad 
ook vinden op onze digitale regelingenbank: http://uithoorn.regelingenbank.nl/. 

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPUITWERKINGSPLAN 
 ‘PARK KRAYENHOFF, DEELGEBIED B6’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voorne-
men hebben om voor deelgebied B6 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan 
vast te stellen. 

Toelichting
Om het woningbouwproject Park Krayenhoff te kunnen ontwikkelen, heeft de raad 
op 8 oktober 2009 het bestemmingsplan Park Krayenhoff vastgesteld. Voor onder-
havig plangebied ‘Park Krayenhoff, deelgebied B6’ is in het bestemmingsplan een 
uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Het gaat hier om het gebied direct naast het 
gezondheidscentrum. Door de tijd heen is gebleken dat de woningen die waren 
voorzien in dit deelgebied niet meer voldoen aan de huidige en toekomstige vraag. 
Reden waarom een nieuwe ‘Stedenbouwkundig plan 2015’ is opgesteld. Dit plan 
gaat uit van een verkaveling gebaseerd op de woningen die goed aansluiten bij 
de wensen van de woonconsumenten in Uithoorn. De nieuwe verkaveling (met 10 
woningen) sluit aan bij de gerealiseerde bebouwing en legt een link met het ge-
zondheidscentrum. Binnen het uitwerkingsplan wordt de gewijzigde stedenbouw-
kundig opzet planologisch mogelijk gemaakt. 
Ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff, deelgebied B6’ met planidentifi ca-
tienummer NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoffB6-OW01 ligt van 2 oktober 2015 
tot en met 12 november 2015 ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwer-
kingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. 
Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwer-
puitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, 
een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 30 september 2015

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 LEGMEER-WEST, DE TOEKOMST, FASE 3 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-
bestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst, fase 3 met identificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPDe Toekomst-OW01 met ingang van 2 oktober 2015 zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
Aan de westzijde van Uithoorn, aansluitend aan de woonwijk De Legmeer, is het 
gebied Legmeer-West gelegen. De gemeente Uithoorn heeft ervoor gekozen dat 
een deel van dit gebied wordt ontwikkeld als woonlocatie. Hiervoor is in 2005 het 
bestemmingsplan Legmeer-West opgesteld. Het gehele plangebied wordt in ver-
schillende fases gebouwd. Rekening houdend met de veranderende vraag naar 
woningen is voor verschillende fases een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. 
Ondertussen is een groot deel van het gebied uitgewerkt. Ook voor onderha-
vig plangebied is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Door de verander-
de markt is het stedenbouwkundig plan aangepast en is het aantal woningen dat 
wordt ontwikkeld meer dan binnen de uitwerkingsregels is toegestaan. Vandaar 
dat voor dit plangebied een bestemmingsplan wordt opgesteld.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst, fase 3 ligt van vrij-
dag 2 oktober 2015 tot en met donderdag 12 november 2015 ter inzage. Het ont-
werpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de openingstijden ter inzage in 
de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden 
staan aangegeven op de website van de gemeente.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 30 september 2015

 TERINZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 56
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Vuurlijn 56 als met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPVuurlijn56-OW01 met ingang van vrijdag 2 oktober 2015 tot en met donderdag 
12 november 2015 ter inzage ligt.
Toelichting
Het plan wijzigt de bestemming ‘Bedrijf’ in de bestemming ‘Wonen’, waarbij de 
bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning. De bestem-
ming ‘Bedrijf’ biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een transportbedrijf. Met 
de woonbestemming komt deze bestemming te vervallen en is nieuwe bedrijvig-
heid niet meer toegestaan. De verandering van de bedrijfsbestemming naar een 
woonbestemming is een verandering van bestemming die passend is binnen dit 
gebied en bijdraagt om de kwaliteit van het gebied te verbeteren.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56 ligt vanaf vrijdag 2 oktober 2015 tot en 
met donderdag 12 november ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal 
te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het 
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 30 september 2015

 VASTSTELLING GEWIJZIGD WIJZIGINGSPLAN “WIJZIGINGSPLAN 
 DE KWAKEL – WRO-ZONE WIJZIGINGSGEBIED 2” (ARTIKEL 3.6 WET 
 RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)) EN BEKENDMAKING ANTERIEURE 
 OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.9a van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het wijzigingsplan “Wijzigings-
plan De Kwakel – wro-zone wijzigingsgebied 2” met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0451.WPKwakelWG2-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Wijzigingsplan
In 2011 heeft de raad van Uithoorn het bestemmingsplan De Kwakel vastgesteld. 
In dit bestemmingsplan zijn voor een drietal locaties wijzigingsbevoegdheden op-
genomen. Het gaat hierbij om perceelsgerichte ontwikkelingen waarvoor steden-
bouwkundige randvoorwaarden zijn vastgesteld die in de voorwaarden voor plan-
wijziging zijn opgenomen. Het bouwplan waarvoor dit wijzigingsplan is vastgesteld 
voldoet aan de opgenomen voorwaarden voor planwijziging.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan
Op het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er een re-
actie van Waternet binnengekomen waarin wordt aangegeven dat de bescher-
mingszone van het dijklichaam die is opgenomen op de verbeelding niet over-
eenkomt met de beschermingszone die is opgenomen in de legger bij Waternet. 
Deze aanpassing is met een ambtelijke wijziging doorgevoerd in het vastgestel-
de wijzigingsplan.
Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van 
deze wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met André 
Misseyer met betrekking tot het in exploitatie brengen van het perceel ten behoe-
ve van de bouw van één woning. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de-
ze overeenkomst wordt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke or-
dening tevens ter inzage gelegd. 
Terinzage
Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de zakelijke beschrijving van de an-
terieure overeenkomst liggen met ingang van 2 oktober 2015 gedurende zes we-
ken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan terinzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 oktober 2015 t/m 12 november 
2015) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen 
die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden 
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te 
wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schrif-
telijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen te-
vens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver-
zoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling 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, 30 september 2015

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “IEPENLAAN DEELGEBIED 3”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 24 sep-
tember 2015 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 3” als vervat in plani-
dentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD3-VG01 ongewijzigd heeft vast-
gesteld.
Bestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren 
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere ja-
ren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te delen. 
In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld 
en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergege-
ven van de toekomstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. 
Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereen-
komst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied 
in procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het derde bestem-
mingsplan dat voor het project Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmings-
plan voor deelgebied 3 heeft betrekking op de percelen Iepenlaan 16, 40 en 46-
48. Deze percelen zijn gelegen aan de noordzijde van de Iepenlaan. Daarnaast 
is in dit bestemmingsplan een correctie gedaan die is ontstaan bij het verkeerd 
inmeten van het bouwvlak waar de kookstudio is gesitueerd bij het bestemmings-
plan Iepenlaan deelgebied 2. Deze correctie is van technische aard en heeft ver-
der geen consequenties voor het ontwerp van het groengebied.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
2 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmings-
plan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeen-
tehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 oktober 2015 t/m 12 november 
2015) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 30 september 2015

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN LEGMEER-WEST
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 24 sep-
tember 2015 het bestemmingsplan “Legmeer-West” als vervat in planidentifi catie-
code NL.IMRO.0451.BPLegmeerwest-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Bestemmingsplan
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ou-
der zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld 
volgens landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestem-
mingsplan Legmeer-West uit 2005 geactualiseerd. De actualisatie van Legmeer-
West betreft hoofdzakelijk een actualisatie van de bestaande regelingen. Waar 
nodig wordt het bestemmingsplan aangepast aan de actuele situatie, wettelijke 
regelingen en beleid.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van een ingediende ziens-
wijzen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd. Hierbij wordt het 
perceel Noorddammerweg 68 weer binnen het plangebied van het bestemmings-
plan Legmeer-West in bestemd in plaats van binnen het reeds vastgestelde be-
stemmingsplan Landelijk Gebied – Tussen Poelweg en Noorddammerweg. De 
destijds geldende wijzigingsbevoegdheid wordt daarbij weer opgenomen in het 
bestemmingsplan. Daarnaast is één ambtelijke wijziging opgenomen. Hierbij zijn 
de naastgelegen gronden van de appartementen van de Meerkikker naar de fei-
telijke bestemming groen bestemd ipv een woonbestemming.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen 
liggen met ingang van 2 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het be-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast 
ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de ope-
ningstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 oktober 2015 t/m 12 november 
2015) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 30 oktober 2015

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 27
Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Be-
stemmingsplan Vuurlijn 27 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BP-
Vuurlijn27-VG01 vast te stellen.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad ‘Bestemmingsplan 
Vuurlijn 27’ liggen met ingang van vrijdag 2 oktober 2015 gedurende zes weken ter 
inzage tot en met donderdag 12 november 2015. Het bestemmingsplan is digitaal 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan 
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder 
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vast-
gestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 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 voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 30 september 2015

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting kwekerij Woodstock op de locatie Boterdijk 90 De Kwakel. Melding 

ontvangen op 23 september 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.
Uithoorn, 25 september 2015
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Regio - Op dinsdag 6 oktober or-
ganiseert IVN De Ronde Venen en 
Uithoorn een lezing over raven. De-
ze lezing wordt verzorgd door Hans 
de Vos Burchart, afdeling ‘t Gooi en 
Utrecht van de Werkgroep Roofvo-
gels Nederland.
De lezing wordt gehouden in het 
NME-centrum De Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing 
begint om 20.00 uur. Voor de toe-
gang wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. 

De raaf (Corvus corax) was in vroe-
gere eeuwen een gewone broedvo-
gel in Nederland. Door het bijgeloof 
dat hij ongeluk bracht, werd er la-
ter fel op hem gejaagd, nestjongen 
werden geroofd en tenslotte was de 
raaf in het begin van de vorige eeuw 
uitgeroeid. Na herintroductie broe-
den er sinds 1976 weer wilde raven 
in Nederland. De aantallen nemen 
de laatste tijd duidelijk toe, maar de 

raaf staat nog wel op de Rode Lijst. 
Hij is de grootste kraaiachtige in 
Nederland met een spanwijdte van 
125 cm. Door zijn enorme formaat, 
zijn zware snavel, zijn zwarte pak en 
zijn krachtige roep, is de raaf een 
indrukwekkende verschijning die je 
niet meer vergeet als je hem een-
maal gezien en gehoord hebt.
Als je nieuwsgierig bent naar verha-
len en feiten over deze vogel, kom 
naar de lezing van Hans de Vos Bur-
chart. Hij vertelt je er graag meer 
over. 

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209
www.vitawelzijnenadvies.nl

Meerwijk bingo
Op woensdag 7 oktober 2015, aanvang 14.00 uur ± 16.30 uur, wordt er 
een bingo georganiseerd in het restaurant van Ons Tweede Thuis. De 
toegang is gratis, een bingokaartje kost €0,50 per stuk. Neem gezellig 
uw vrienden en familie mee en win leuke prijzen! 

Koffie – Speciaal
Doel van deze activiteit is ouderen, onder het genot van een kopje kof-
fie (of thee), in gelegenheid te stellen (nieuwe) contacten te leggen 
met leeftijdsgenoten.  De groep komt wekelijks bijeen op donderdag 
van 10.15 – 11.30 uur, 4 vrijwilligers begeleiden deze groep. Kosten: 2- 
inclusief een kopje koffie). In overleg met de deelnemers komen spe-
ciale onderwerpen aanbod of wordt er een spreker uitgenodigd.

Mijmeringen
NATTIGHEID
Afgelopen zomer was ik onder andere in 
Duitsland en verbaasde ik me over het 
feit dat elk klein boerendorpje daar een 
openlucht zwembad heeft. Hoe klein of 
afgelegen het dorpje ook was, overal was 
er een zogenaamd “Freibad” te vinden. Aangezien we middenin een 
hittegolf zaten, werd er gretig gebruik gemaakt van deze zwemmoge-
lijkheid door locals en toeristen! Weer terug in Nederland vraag ik me 
af waarom Duitsland er wel voor kan zorgen dat er in ieder dorp een 
zwembad is.

Zwemboot
Ooit was er sprake van een zwembad (een houten bak in het Zijdel-
meer) achter Hotel Hengelsport in Uithoorn. Maar mijn eerste zwemer-
varing van vroeger behelst een zware chloorlucht en het donkere wa-
ter in de zwemboot. Deze grote boot lag aan de Amstel en heel wat 
schoolkinderen in Uithoorn hebben hier zwemmen geleerd. Of juist 
niet, want spreek je mensen erover dan komt steevast het verhaal van 
de zwemjuf met de haak voorbij. 

Kootbad
In die tijd had je ook het Kootbad. In mijn herinnering een supergroot 
openlucht zwembad met ligweide, waar vele Uithoornaars en Kwake-
laars hun zomers hebben doorgebracht. Ook dat is echter verdwenen. 
Waar de zwemboot afvoer richting Zeeland om een andere bestem-
ming te krijgen. Zo kreeg het Kootbad ook een andere bestemming, 
nou ja niet het Kootbad maar de grote lap grond waar het Kootbad op 
stond. Het draait immers allemaal om geld. En dus verdween het open-
lucht zwembad en verrees er een grote woonwijk, het Kootpark gehe-
ten. De jongere generatie kan zich vast niet indenken dat waar nu zo-
veel mensen wonen, ooit werd gerecreëerd.

Alternatief
Kennelijk vond de gemeente het wel belangrijk om een zwembad bin-
nen de gemeentegrenzen te hebben, en daarin geef ik ze geen onge-
lijk. Al gaat het alleen maar om de mogelijkheid van zwemlessen voor 
alle kinderen. Het alternatief wat werd gebouwd was zwembad de Ot-
ter. Dit kleine binnenbad heeft mij van begin af aan niet weten te beko-
ren, maar soms doe je het er maar mee. Eerlijk gezegd ben ik ook uit-
geweken naar de randgemeente Aalsmeer. Maar dat is een alternatief 
wat niet voor iedereen is weggelegd.

En wat nu?
Politiek blijf ik altijd een ondoorzichtig iets vinden. Er spelen zoveel ver-
schillende belangen en ik geloof niet dat je ooit als simpele burger het 
hele overzicht weet. Nu verdiep ik me daar ook niet echt in, maar ik kan 
me wel verwonderen over zaken. Nu staat de Otter er alweer vele jaren 
en was er een tijd geleden het gerucht dat de Otter zou moeten sluiten, 
omdat de subsidie zou stoppen in 2014. Inmiddels is het 2015 en vraag 
ik me af wat er op zwembadgebied gaat gebeuren. Uit zeer betrouw-
bare bron heb ik vernomen dat er al tekeningen klaar liggen. Tekenin-
gen voor een appartementengebouw op de grond waar nu zwembad 
de Otter staat. En ik vraag me af welke belangen zijn hierbij gebaat? 
Zeker niet de belangen van de burgers, of van de omwonenden aldaar. 
Ik voel nattigheid aankomen!
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Rommelmarkt
Uithoorn - Zaterdag 3 oktober a.s. 
houdt de Uithoornse oratorium ver-
eniging “Amicitia” weer haar jaar-
lijkse rommelmarkt. In kerkgebouw 
“De Schutse”, naast winkelcentrum 
Zijdelwaard in Uithoorn gaat tus-
sen 9.30 en 13.30 uur weer van alles 
over de toonbank tegen vriendelijke 
prijzen. De koffie staat klaar en er 
zijn ook weer eigengemaakte kaar-
ten. Voor inlichtingen: Anita van den 
Bosch 0297 563879 of Greet Bijlsma 
0297 567257.

Opbrengst 
collecte
Uithoorn - De collecte van het Prin-
ses Beatrix Spierfonds Uithoorn/De 
Kwakel is nu beëindigd en wel met 
het geweldige bedrag van 10.000,62.
In deze moeilijke tijd heeft eenieder 
toch gul gegeven voor alle spierzie-
ke mensen. Hartelijk dank aan alle 
comitéleden, collectanten, die zich 
hebben ingezet voor dit mooie doel 
te collecteren en aan alle gulle ge-
vers, waardoor er weer velen kun-
nen worden geholpen.

Bingo
De Kwakel - Vrijdag 2 oktober 
2015 is er weer een gezellige bingo 
in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 
16  te De Kwakel. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur en we beginnen om 
20.00 uur. Voor de agenda: Op 11 
december staat de Kerstbingo op 
het programma van de Activiteiten-
Commissie.

Colijn viert jubileum met 
knalfeest!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het Jubileumbal van Danscentrum 
Colijn stijf uitverkocht en superge-
zellig. Veel oudleerlingen vonden 
hun weg terug naar het pand waar, 
zoals velen zeiden, best veel veran-
derd was maar nog steeds de oude 
vertrouwde en gezellige sfeer hing 
van toen.
Axel en Heleen hadden alles uit de 
kast getrokken om een een mooi 
feest van te maken; twee bands, 
Pete Bog’s Big Band en The Bop-
pin Bastards. De bands wisselden 
elkaar steeds af terwijl op de twee 
videoschermen foto’s en video’s uit 
vervlogen tijden voorbij kwamen. De 
ontvangst met bubbels in een ver-
licht champagneglas en heerlijke 

hapjes maakten het feest compleet. 
Natuurlijk het officiele gedeelte met 
een toespraak van de oprichters 
Cees en Stella Colijn en van Axel en 
Heleen die gelijk gebruik maakten 
van de kans om de medewerkers, 
oud medewerkers en vrijwilligers 
eens goed in het zonntje te zetten. 
Om twaalf uur begon de afterparty 
met DJ Axel, iedereen geen los, ho-
ge hakken aan de kant en stropdas-
sen af! Alle ‘oude’ discodansjes pas-
seerden de revue, disco en hakken, 
niks was te gek.
Langs deze weg willen Axel en Hel-
een en Cees en Stella iedereen nog-
maals heel hartelijk bedanken voor 
hun aanwezigheid, bloemen, kadoo-
tjes en lieve berichtjes.

Nostalgische Avond
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert ook dit jaar 
weer een Nostalgische Avond in 
het dorpshuis De Quakel. En ook 
nu weer op twee avonden met een 
identiek programma. Het dorps-
huis was vorig jaar beide avonden 
weer helemaal uitverkocht en bei-
de avonden waren de oh’s en de 
ah’s en kreten van herkenning niet 
van de lucht. Het programma zal 
een mix zijn van nog niet eerder 
op de site gepubliceerde foto’s, fil-
misch materiaal en foto’s uit de di-

verse rubrieken op de site www. 
de-kwakel.com Noteert u maar vast 
in uw agenda: vrijdag 25 september 
en vrijdag 9 oktober, 19.30 uur in het 
dorpshuis.
Aanvang 19.30 uur; zaal open 18.30 
uur. 
Entreekosten: 5,00 incl. een kopje 
thee of koffie.
Kaarten kunt u vanaf heden be-
stellen bij Dirk Plasmeijer, tel. 0297-
563335 (’s avonds tussen 17.30-
18.30 uur) of via de mail: dp@ 
de-kwakel.com

Op vakantie met Maskerade
Uithoorn - Op vrijdag 23 en zater-
dag 24 oktober neemt Toneelgroep 
Maskerade u mee naar Italië met de 
voorstelling ´Zomertrilogie´. Dit to-
neelstuk geeft een luchtig inkijkje in 
het jaarlijks zomerritueel van wat we 
nu het ‘Nieuwe Geld’ zouden noe-
men: vakantie als statussymbool. In 
Livorno maken de gegoede burgers 
zich op voor hun vakantie buiten de 
stad: de weduwnaar Filippo en zijn 
huwbare dochter Giacinta, en ook 
hun buren Leonardo en zijn zus Vit-
toria die kampen met een acuut 
geldgebrek. Ondanks de hache-
lijke financiële situatie zijn de be-
langrijkste zorgen: ‘Reizen we wel in 
stijl’? ‘Ben ik wel de eerste met een 
nieuwe...’? ‘Wie nodig ik uit’? Car-
lo Goldoni, één van theaters groot-
meesters in de komedie, bekijkt de-
ze rituele dans en het leven op kre-
diet, mild-kritisch en met een knip-
oog: waar zijn ze toch druk mee? De 

schijn ophouden, elkaar aftroeven, 
eten, drinken, flirten, zich vervelen ... 
? Hij laat zien dat mensen op krediet 
leven om hun behoeftes te kunnen 
bevredigen, ook als de situatie zich 
daar niet toe leent.
Uiteindelijk levert de zomerse win-
dowdressing niet op wat men ervan 
hoopt. Wanneer de personages te-
rugkeren naar de stad wacht hen 
de ontnuchtering en de harde con-
frontatie met een leven vol sociale 
controle en opgelegde normen. De 
droom maakt plaats voor de nacht-
merrie. Gelukkig laat Maskerade u, 
door al dat gedoe om niets, ook erg 
lachen.
Op 23 en 24 oktober bent u welkom 
in het Alkwin Kollege, Weegbree 
55 te Uithoorn waar de voorstel-
ling start om 19.45. Reserveren voor 
de voorstelling kan via nummer 06-
81228111 of via www.toneelgroep-
maskerade.nl.

IVN-Lezing ‘Raven’

Beleef de Vogeltrek in 
Waverhoek
Regio - Op zaterdag 3 oktober a.s. 
aanstaande neemt Vogelwerkgroep 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
samen met Vogelbescherming Ne-
derland deel aan de internationale 
vogelteldag, de EuroBirdwatch. Dit 
jaar wordt er op meer dan 150 tel-
posten in ons land geteld, ook bij 
de telpost Waverhoek in Waverveen. 
Bijzonder dit jaar is dat Vogelbe-
scherming Nederland alle gegevens 
uit heel Europa verzameld.
Het najaar is dé tijd van het jaar 
om een recordaantal vogels te zien. 
Veel vogels die bij ons hebben ge-
broed trekken nu naar het warme-
re zuiden. Vanuit het hoge noorden 
komen vogels naar ons land om te 
overwinteren of ze trekken in die tijd 
door ons land. 
Voor vogelaars en natuurliefhebbers 
is dit het moment om naar buiten te 
gaan, de vogels te zien én te tellen. 
Op ruim 150 locaties kunt u ze op 
3 oktober tegenkomen. Ook in de 
Waverhoek wordt druk geteld. Vo-
gelwerkgroep De Ronde Venen en 
Uithoorn is hier vanaf 11 uur paraat 
om de overvliegende vogels te tel-
len en u uitleg te geven over het ge-

bied en de vogels. We tellen door tot 
omstreeks 15 uur. Vorig jaar werd in 
Nederland tijdens de Birdwatch een 
recordaantal vogels geteld: meer 
dan 1 miljoen vogels, verdeeld over 
218 soorten! 
Niet alleen in Nederland worden 
vogels geteld. Tijdens de EuroBird-
watch op zaterdag 3 oktober aan-
staande gebeurd dat in meer dan 
37 landen in heel Europa. Dit jaar 
is het kantoor van Vogelbescher-
ming Nederland in Zeist het centra-
le punt van de Europese telling. Niet 
alleen de gegevens uit heel Neder-
land worden hier verzameld, ook de 
deelnemende landen gegeven hun 
resultaten door aan Zeist. De Ne-
derlandse resultaten worden in de 
loop van zaterdag bekend gemaakt, 
de Europese resultaten op zondag.

Voor meer informatie of wilt u langs-
komen op onze telpost: 
Tinok van Hattum, 0297534562 vgw.
ivn.rvu@gmail.com
Meer informatie over de World Bird-
Watch vindt u hier: http://www.vo-
gelbescherming.nl/vogels_kijken/
birdwatch

Bakker Westerbos: beste 
speculaas van de provincie
De Kwakel - Mijdrecht - Vori-
ge week zijn in het NBCongres-
centrum in Nieuwegein traditie ge-
trouw tijdens de Najaarsdagen, 
weer de speculaas keuringen ge-
houden.  Er werden maar liefst 309 
ambachtelijke speculaas producten 
gekeurd door een vak jury en een 
consumenten panel. Deze kozen 
per provincie een winnaar in de ca-
tegorieën gevuld speculaas, aman-
del-speculaasjes speculaasjes zon-

der amandelen. De gevulde spe-
culaas van Ambachtelijke Bakker 
Westerbos & Mens uit De Kwakel 
werd als beste van de provincie  Ni-
oord Holland beoordeeld. Daarmee 
behaalde hij ook het hoogste cijfer 
van alle categorieën en dus mag hij 
zich het komend jaar ‘De Lekkerste 
gevulde Speculaasbakker van de 
provincie noemen. Hij viert dit graag 
met u: zie zijn advertentie elders in 
dit blad.

Reddingssloep 
tijdelijk weg
Uithoorn - Tussen half elf in de 
avond en drie uur in de nacht van 
donderdag 24 op vrijdag 25 sep-
tember is vanaf de Amstelkade in 
Amstelhoek een reddingssloep ge-
stolen. De boot lag afgemeerd aan 
de kade en was met sloten vastge-
maakt. De eigenaar had in de och-
tend net aangifte gedaan bij de 
politie toen een buurman belde. 
De sloep was gezien aan de over-
kant aan de Amstel-Noord. De boot 
dreef in het water en is naar de kant 
gehaald. Van de boot was het con-
tactslot geforceerd. Er is schade ge-
varen aan bakboordzijde. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.
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Carteam Catsman heet 
voortaan Carteam Uithoorn
Uithoorn - Vanaf heden heeft het 
vertrouwde adres voor onderhoud 
van uw auto een nieuwe naam: Car-

team Uithoorn. Het enige wat an-
ders is is de naam. Het blijft een be-
drijf waar vakkundigheid en klant-

De eigenaar Rob Catsman

teamuithoorn.nl. Verder is alles ge-
lijk, of het nu gaat om onderhoud, 
reparatie of de aanschaf van een 
nieuwe of gebruikte auto. Maar ook 
voor bijvoorbeeld het uitlezen van 
de foutcodes in uw auto, om zo on-
zichtbare storingen te voorkomen 
voordat ze schade aanrichten. Het 
uitlezen is de gehele maand okto-
ber gratis, bovendien profiteert u de 
maand oktober van 25% korting op 
Valeo ruitenwisserbladen en extra 
voordeel op de aanschaf en mon-
tage van Vredenstein Quatrac 5 All 
Season banden.

5-jarig jubileum SunCare 
Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 10 ok-
tober viert zonnestudio SunCare 
Mijdrecht op de Bozenhoven 19a 
haar 5-jarig jubileum. Voor ons 
feest, maar voor jou ook! Van 10:00 
tot 14:00 uur houden we open dag. 
Als speciale gasten zullen Jolanda 
Bras en Lineke Kool aanwezig zijn. 
Jolanda is kleurenstyliste. Bij ieder-
een past een kleur, maar welke? Dat 
is voor jezelf altijd de vraag. Geluk-
kig weet Jolanda hier wel raad mee! 
Weet jij eenmaal welk kleurtype je 
bent dan zal Make-up artist en hair-
stylist Lineke van Get Styled jou ver-
tellen welk kleur haar en make-up 
het beste bij jou past. De dames van 
BNN & Newlook zitten weer klaar 
om jouw nagels mooi te maken. Bij 
schoonheidssalon Nzuri kun je een 
uitgebreide hannah huidcheck la-
ten doen. Ook geeft Nzuri 15% kor-
ting op alle producten en kan er 
voor nieuwe klanten een ‘Meet and 
Treat’ behandeling van 45 minuten 
voor €t30,- geboekt worden. De be-
staande klanten krijgen een gratis 
upgrade van de standaardbehan-
deling naar een bindweefselbehan-
deling, wanneer ze op deze dag een 
behandeling boeken. Ook Slimness 

zal aanwezig zijn voor het geven van 
informatie m.b.t. het inmiddels zeer 
populaire afvalprogramma. Heb jij 
een uitnodiging ontvangen? Dan 
ben je vanaf 14:00 van harte wel-
kom! Om 14:30 gaat het feest name-
lijk echt beginnen. Dan zal de be-
kende Jordanese zanger Pierre van 
Dam komen zingen. Met wat hap-
jes en een drankje maken we er een 
gezellig feestje van! Jij komt toch 
ook?!

Ophoging straatniveau Colijnlaan 
wel erg fors uitgevallen

Uithoorn - Dat er een in slechte 
staat verkerend riool in de straat voor 
je deur wordt vervangen door een 
nieuw, dat bovendien afvalwater en 
regenwater gescheiden afvoert, is op 
zich een goede en begrijpelijke zaak. 
Daar hebben de bewoners van de 
Colijnlaan dan ook geen moeite mee. 
Echter wel met de ophoging van het 
straatniveau waardoor het verschil in 
hoogte met hun tuinpad en de rest 
van de voortuin maar liefst 30 centi-
meter bedraagt! Dat is iets heel an-
ders dan de beloofde 10 tot 15 cm 
zoals die in de informatiebrief van de 
gemeente was aangegeven. Met alle 
overlast, ongemak en consequenties 
van dien. Vanzelfsprekend zijn veel 
bewoners, onder wie ook veel oude-
ren, daar niet blij mee. De tuinen zijn 
naast het trottoir als het ware ‘kuilen’ 
geworden met alle kans dat die bij 
hevige stortbuien onder water lopen. 
Bovendien kunnen ze door de tuin 
niet fatsoenlijk op straat en weer te-
rug komen, of men moet over de be-
tonnen rand klimmen die als een af-
scheiding langs de tuinen loopt (fo-
to’s 22/9 en 27/9). Het hoogtever-
schil mag door Fronik Infra B.V. uit 
Mijdrecht, die naar eer en geweten 
het werk uitvoert, slechts met ‘een 
metertje’ in de tuinen worden aan-
gepast. De gemeente zegt ook het 
uitgegraven deel in de tuin voor de 
aansluiting van de woning op het ri-
ool in de straat te zullen vergoeden. 
Maar daarmee ben je er als bewoner 
niet, want wil je de tuin aanpassen 
zal eerst de beplanting er uit moe-
ten. Daarna is er een forse hoeveel-
heid grond nodig om de tuin op ge-
lijke hoogte met het straatniveau te 
krijgen. Vervolgens moeten de be-
staande of nieuwe planten, struiken 
en bomen weer terug geplant wor-
den. Dat alles voor eigen rekening! 
Daar komt bij of het de vraag is of de 
voordeurdrempel het hoogteverschil 
kan overbruggen…

Het kan nog lang duren
“Wij hebben als bewoners van de 
Colijnlaan in juli en augustus dit 
jaar van de gemeente een brief ge-
kregen waarin is aangekondigd dat 
men op 31 augustus met de werk-
zaamheden aan de vervanging van 
de riolering zou beginnen. Dat is nu 
in gang gezet. In de brief staat ook 
dat het tot eind van dit jaar zal du-
ren alvorens al het werk aan de ri-
olering zal zijn uitgevoerd. Er komt 
dan eerst een tijdelijke bestrating 
en in mei volgend jaar pas de defi-
nitieve. Maar er gaat al een verhaal 
dat het nog wel eens langer zal du-
ren,” vertelt de heer Sybren Frant-
zen, die samen met zijn vrouw aan 
het begin van de Colijnlaan woont 

en tot de oudere bewoners be-
hoort. “Voor wat ik weet is dat Wa-
ternet en de gemeente het niet eens 
konden worden over de vergunning 
om het werk uit te voeren. De Co-
lijnlaan loopt voor een groot deel pa-
rallel aan de N196, Die is aangelegd 
op wat formeel een dijklichaam is. Je 
mag kennelijk zonder toestemming 
van Waternet er vlak naast niet zo-
maar iets in de grond vervangen of 
water lozen in de sloot aan de voet 
van de dijk. Die toestemming daar-
voor was tot voor kort nog niet bin-
nen. Daardoor kan het project ver-
traging oplopen. Maar misschien 
is het inmiddels wel rond. Hoe dan 
ook, de meeste bewoners zitten alle-
maal nog meer dan een half jaar met 
de overlast. Daar komt bij dat er hier 
mensen zijn die met een rollator lo-
pen en sommige jonge mensen heb-
ben kleine kinderen en willen met de 
kinderwagen de voordeur uit. Al zou 
er straks een opstapje of hellinkje in 
de tuin komen blijft dat moeilijk be-
gaanbaar voor hen. Op dit moment 
gaan wij maar via de achterdeur naar 
buiten. Over de betonnen rand stap-
pen is voor ons te lastig. Die is twee 
keer hoger dan een gewone traptre-
de. Verder worden we er in de brief 
ook nog op gewezen dat de verschil-
lende nutsbedrijven hier ook nog 
aan de slag moeten met het omleg-
gen en aanpassen van onder andere 
gas- en waterleidingen, meters, en-
zovoort. We zijn er dus nog lang niet 
vanaf.”

Absurd
Ook over hun voortuin uiten Sybren 
Frantzen en zijn vrouw hun zorgen. 
“Kijk als het hoogteverschil zo tussen 

de 10 en 15 centimeter zou je voor 
het zicht op de grens met de straat 
nog wel wat kunnen sjoemelen met 
een hekje, een haag of wat dan ook 
voor beplanting. Dat geldt ook voor 
de aansluiting van de weg met het 
tuinpad. Het verschil in hoogte met 
de rest van de tuin blijf je natuur-
lijk wel zien. Maar met 30 centime-
ter verschil laat je dat wel.” Het echt-
paar vreest dat de hele tuin leeg, op-
gehoogd en opnieuw ingericht moet 
worden. En wie betaalt dat? De ge-
meente niet. Dus wordt het een forse 
kostenpost voor de bewoner(s). Pri-
ma dat er een riolering wordt vervan-
gen, maar breng dan de straat weer 
op een passende hoogte waarbij wij 
echt niet op een paar centimeter ver-
schil in hoogte kijken als dat van-
wege de vroegere inklinking moet. 
Maar dit?...”
Zelfs de medewerkers van Fronik 
vinden de situatie absurd. Maar zij 
voeren gewoon uit wat hen is opge-
dragen door hoofdaannemer de Gr-
ontmij. Die doet dat weer in opdracht 
van de gemeente. Grontmij is tevens 
gevraagd om een toezichthouder 
aan te stellen die erop moet toezien 
of de werkzaamheden op de juiste 
manier verlopen. Sybren Frantzen liet 
ons weten dat hij al enkele keren had 
getracht deze toezichthouder te bel-
len om hem te vragen eens te komen 
kijken, maar dat hij steeds een ant-
woordapparaat krijgt. Hij heeft ook 
al een mailtje aan de gemeente ge-
stuurd maar ook uit die hoek is tot op 
dat moment nog niets gehoord.

Compensatie?
Wij vroegen aan de gemeente om 
commentaar. Een woordvoerder liet 

weten dat de gemeente tijdig een 
verzoek bij Waternet had neerge-
legd voor een vergunning om het ri-
ool te mogen vervangen. Waternet 
echter wilde dat acht weken uitstel-
len. Daar was de gemeente op te-
gen omdat de planning anders veel 
te ver zouden uitlopen. Inmiddels is 
de toestemming (weliswaar monde-
ling) verleend en kan het werk wor-
den voortgezet. “Zoals het er nu uit-
ziet halen we de planning. Enke-
le betrokken ambtenaren hebben 
zich ook op de hoogte gesteld van 
de situatie ter plaatse en met bewo-
ners gesproken over het hoogtever-
schil van de weg en hun tuinen. Dat 
verandert niet. De huisaansluiting 
van de riolering zal zoveel moge-
lijk onder het tuinpad worden aan-
gebracht. Dat zal na afloop op de-
zelfde hoogte van de weg worden 
gebracht en naadloos op het straat-
niveau aansluiten. Ja, dan zullen er 
hoe dan ook delen van de tuin la-
ger blijven dan het straatniveau. 
Voor het herstel van tuin heeft de 
gemeente een compensatierege-
ling. Die is gelijk voor elke bewoner. 
Maar of dat genoeg is? De gemeen-
te gaat ervan uit dat men als eige-
naar ook een eigen verantwoor-
delijkheid voor zijn tuin heeft door 
die op hoogte te houden. Als daar-
aan de aflopen jaren niets is ge-
daan, voelt de gemeente zich niet 
verplicht om nu ineens de beurs te 
trekken om een complete tuin te la-
ten opknappen. De bewoners zul-
len zelf eveneens aan het herstel 
van hun tuin moeten bijdragen. Er 
zijn ook woningen in eigendom van 
Eigen Haard. De bewoners daar-
van moeten in dit geval contact met 
de woningcorporatie opnemen wat 
de mogelijkheden zijn. Binnen een 
week krijgen alle bewoners nog een 
brief met nadere informatie over de 
verdere gang van zaken.” Aldus de 
woordvoerder die op de keper be-
schouwt niet veel nieuws toevoegt 
aan datgene wat de bewoners via 
voorgaande brieven van de ge-
meente al wisten. Feit is dat het 
hoogteverschil zo blijft en dat men 
de voortuin daarop zal moeten aan-
passen, op welke manier dan ook. 
Ook dat het ondanks de compen-
satieregeling toch geld gaat kosten. 
Het is verstandig daarmee te wach-
ten totdat ook de nutsbedrijven hun 
werkzaamheden in de tuin of naast 
het huis hebben afgerond. 

De ervaring leert dat men er altijd 
mee op de proppen komt als de 
straat en de tuin na het voorgaande 
werk weer keurig dicht zijn en het 
daarna weer open moet... De plan-
ningen lopen nooit gelijk. 

vriendelijkheid bovenaan staat. Zij 
staan dagelijks voor u klaar om uw 
auto veilig en betaalbaar op de weg 
te krijgen en te behouden, zoals u 
dat al jaren van hen gewend bent.
Voor u, de klant, verandert er dus 
bijna niets, alleen is ook het email 
en websiteadres veranderd: www.
carteamuithoorn.nl en info@car-

Legmeervogels selectie 
scoort 12 voor en 3 tegen
Uithoorn - SCH’44 is in het duel te-
gen Legmeervogels tegen de eerste 
nederlaag van dit seizoen. Na een 
ruststand van 0-1 maakte Legmeer-
vogels in de 2e helft het halve do-
zijn vol. Op deze ruime overwinning 
was niets af te dingen. Daar waren 
vriend en vijand het over eens.
De spelers van Legmeervogels wa-
ren vooraf goed geïnformeerd door 
Jack Honsbeek. SCH’44 is een ploeg 
die de tegenstander graag het spel 
laat maken en dan vanuit de counter 
toeslaat. Nu waren de rollen omge-
keerd. Legmeervogels lieten de te-
genstander het spel maken en daar 
heeft SCH’44 duidelijk moeite mee. 
SCH’44 komt nauwelijks in zijn spel 
en het is Legmeervogels wat ach-
terin rustig de bal blijft rondspelen. 
Dan ook niet gelijk de lange bal gaat 
spelen maar vanuit het middenveld 
het spel opbouwt. Dit lukt aardig en 
SCH’44 krijgt zeker in de eerste 30 
minuten geen enkele kans om ook 
maar in de buurt van de doelman 
van Legmeervogels Jasper van Gel-
deren te komen. Dan in de 34ste 
minuut een aanval van Legmeervo-
gels Het is Lulinho die de actie in-
zet. De bal doorspeelt naar Stefan 
Tichelaar en deze ziet zijn inzet als 
dan niet met de hand gestopt wor-
den. Scheidsrechter Van Genderen 
was zeer beslist en zag in de actie 
van de SCH’44 een strafschop. Het 
is dan Stefan Tichelaar die uitein-
delijk de strafschop mag nemen. De 
spelers welke de handsbal veroor-
zaakte en de doelman van SCH’44 
hadden toen al een gele kaart ge-
kregen. De en wegen de handsbal 
en de ander wegen tijdrekken. Dit 
alles kon Stefan Tichelaar niet van 
het wijs brengen en scoort de 0-1 
voor Legmeervogels. Dit is dan te-
vens de ruststand. 

Offensief
Na de rust begint SCH’44 aan een 
offensief. Veel balbezit maar men 
nauwelijks echt gevaarlijk. Krijgen 

dan wel een aantal corners op rij 
maar deze worden vrij eenvoudig 
door doelman Jasper van gelderen 
uit de lucht geplukt. Door de massa-
le druk zetten op het doel van Leg-
meervogels geeft SCH’44 gelijk veel 
ruimte weg waar Legmeervogels 
dan handig gebruik van weet te ma-
ken. Dan is het duel binnen 8 mi-
nuten beslist. twee maal Lulinho en 
eenmaal Joey Sack zorgen dat het 
in de 75 sta minuut 0-4 staat voor 
Legmeervogels. Dan is het pleit be-
slecht en speelt Legmeervogels 
een gewonnen wedstrijd. SCH’44 
niet gewend te verliezen en begint 
meer en meer te mekkeren tegen 
de scheidsrechter wat dan weer een 
regen van gele kaarten voor SCH’44 
oplevert. In de 80ste minuut maakt 
Jordy de Groot de 0-5 en het halve 
dozijn wordt door Damien de Vegt 
vol gemaakt 0-6. door deze winst is 
Legmeervogels samen met de te-
genstander voor aanstaande zon-
dag, ZSGOWMS koploper in de 2e 
klasse B. 10 punten uit vier duels.

Legmeer 2
Legmeervogels 2 heeft niet onder-
gedaan voor Legmeervogels 1. In 
en tegen Houten weet Legmeervo-
gels de eerste overwinning van dit 
seizoen binnen te halen. Legmeer-
vogels komt in dit duel nog wel met 
1-0 achter maar weet nog voor de 
rust de achterstand om te bouwen 
tot een ruime 1-4 voorsprong. na de 
rust neemt Legmeervogels wat gas 
terug en wordt er desondanks nog 
twee maal gescoord. Ook Houten 
scoort in de tweede helft nog 2 maal 
zodat de eindstand is geworden 3-6. 
Grote man bij Legmeervogels is Yo-
rick van der Deijl met vier doelpun-
ten. aanstaande zondag staat op het 
programma de thuiswedstrijd teegn 
Hillegom. Dit zou zomaar de tweede 
overwinning van dit seizoen kunnen 
worden. Door de winst op Houten 
is Legmeervogels 2 opgeklommen 
naar de 8ste plaats op de ranglijst. 

Score van boven de 70% 
bij de Amstel Bridge Club!
Uithoorn - Dat een bridge-uitslag 
soms twee uiterste standen kan 
hebben, bleek afgelopen donder-
dagochtend na de 4e zitting van de-
ze bridgeclub. In twee lijnen stre-
den vierenveertig leden voor een 
leuke plaats op de ranglijst. In de 
B-lijn werd gespeeld met 10 paren. 
Jany en Tonny behaalde maar liefst 
70,31% en waren natuurlijk de win-
naars van deze morgen. Wat een 
score, vooral omdat Jany vandaag 
met Tonny, haar nieuwe partner en 
ook nieuw lid van de club, voor het 
eerst samen speelden. Proficiat! Na 
deze superkracht liep de uitslag in 
de B-lijn snel uiteen.
De laagste score in die lijn was dan 
ook 13,54%. Wat een groot verschil, 
mensen! Als tweede in die lijn ein-
digde Arna en Gerda met een mooie 

58,85%, snel gevolgd door Greet en 
Nel met 57,29%. 
In de A-lijn, waar gespeeld werd 
met 12 paren, lagen de uitslagen 
dichter bij elkaar. Wies werd, nu wel 
met haar vaste partner Marthe, voor 
de tweede keer 1e met een mooie 
ronde score van 60%. Ze waren net 
ietsje beter dan Aja en John die 
59,17% boekten en 2e werden. Ria 
en Joop kwamen met 58,33% op de 
3e plaats en de 4e plaats was voor 
Ciny en Hetty met 57,08%. Een ener-
verende uitkomst met minimale ver-
schillen voor deze vier paren!
Ook meespelen en lid worden? Dit 
bridgen gebeurt altijd in het Buurt-
nest. Wanneer je een vroege vogel 
bent en je deze leuke denksport ziet 
zitten, meld je aan bij de secretaris 
Corry, tel. 0297-564729.

Bingo bij O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 6 oktober is er weer bingo bij toneelver-
eniging O.K.K. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met natuurlijk weer 
een hoofdprijs welke deze keer een verrassing is. U komt toch ook ge-
zellig een avondje bingo spelen? De bingo zal gehouden worden in het 
Veenweidebad, Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 eurocent per lot.







2e katern

Start cursus vaarbewijs
Regio - Het vaarseizoen is helaas 
weer voorbij. Alle bootjes worden 
weer het water uit gehaald en voor 
de winter weer veilig opgeborgen. 
We kijken terug op een mooie lan-
ge zomer. Nu is het moment om je 
alvast goed voor te bereiden op de 
volgende zomer.
Geef je boot een onderhoudsbeurt 
en zorg dat, als je dat nog niet hebt, 
je het benodigde vaarbewijs haalt. 

Deze zomer zijn er weer een aantal 
mensen bekeurt voor het niet heb-
ben van de benodigde papieren of 
het zich niet houden aan de regels. 
Niet alleen de bestuurder van een 
snelle boot die even denkt, dat kan 
nog wel zonder vaarbewijs, riskeert 
een boete van maar liefst 500 euro. 
Ook de schipper van de zeilboot of 
de surfer moet oppassen deze ris-
keert namelijk een boete van 220 

Weinig mogelijkheden voor opvang vluchtelingen
Vervolg van de voorpagina.

Maar dat is een zaak waarover het 
COA een beslissing moet nemen 
die dat dan aan de gemeente meldt. 
Het is primair geen taak van de ge-
meente. Wethouder Hans Bouma 
(Gemeentebelangen) gaf aan dat de 
gemeente Uithoorn haar taakstel-
ling om statushouders te huisvesten 
dit jaar haalt. In het eerste kwartaal 
werden er 24 mensen/gezinnen ge-
huisvest; in dit tweede halfjaar zijn 
dat er 25, waarvan er nu nog 19 een 
woning moeten krijgen. De vraag 
blijft boven tafel hangen of die wo-
ningen in de sociale sector ook be-
schikbaar zijn.
Wethouder Bouma: “Uithoorn loopt 
op schema als een van de weini-
ge ten opzichte van de buurtge-
meenten. In ons land moeten dit 
jaar 14.000 statushouders onderge-
bracht worden. De verwachting is 
dat dit aantal voor einde van dit jaar 
oploopt naar 20.000 en in 2016 zelfs 
richting de 50.000! Die komen na-
tuurlijk niet allemaal naar Uithoorn, 
maar er wordt percentagewijs ons 
wel wat toebedeeld. Met het oog 
daarop is het niet verstandig om 
nu al meer statushouders op te ne-
men in onze gemeente. Blijft onver-
let dat wij als college ook naar onor-

thodoxe oplossingen zoeken om de 
mogelijke vluchtelingenstroom on-
ze richting uit te kunnen opvangen.” 
De VVD wilde weten wat de impact 
zou zijn van de toewijzing van huur-
woningen aan statushouders in re-
latie tot het (vrije) woningaanbod in 
de gemeente. En ook welke invloed 
dat heeft op de aanvraag voor een 
(huur)woning van de eigen bewo-
ners. En hoelang wordt de wachtter-
mijn dan voor hen opgerekt als sta-
tushouders een urgentiepositie be-
kleden? De wethouder had die ge-
tallen niet paraat. Hij zou dat nog 
aan de raad laten weten.

Waar naartoe?
Ook DUS! had de nodige vragen 
over de opvang net zoals het CDA. 
Zij vroegen zich af of de problema-
tiek ook was besproken met wo-
ningcorporatie Eigen Haard en wat 
gaat het worden in 2016? Bouma 
gaf aan dat de taakstelling van de 
gemeente om meer statushouders 
te huisvesten ongetwijfeld hoger 
wordt. Verwacht wordt dat dit met 
een factor tussen twee en drie zal 
stijgen. Fractievoorzitter Nick Roo-
sendaal (VVD) had het al gauw uit-
gerekend: tussen de 150 en 400 wo-
ningen die beschikbaar moeten ko-
men. Niet gering dus.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de 
Amstel en De Kwakel, deze column is een initiatief van 
Stichting Uithoorn in Bedrijf. 

De zomer voorbij
Hoewel de zomer zich de afgelopen maanden niet conti-
nu van zijn beste kant heeft laten zien en de nazomer ook 
een wat natte bijsmaak heeft, viel er toch wel regelma-
tig van een zonnetje en van het buitenleven te genieten. 
Unaniem enthousiast zijn de watersporters die de nieu-
we haven van Uithoorn hebben bezocht. Het was er vaak 
erg druk: terrassen goed gevuld, veel boten aan de stei-
gers en veel gezelligheid in Uithoorn aan de Amstel. De 
verbeterde faciliteiten en de gezelligheid aan de Wilhel-
minakade hebben voor een positieve uitstraling en be-
kendheid gezorgd. 

Het is inmiddels alweer eind september en de herfst is 
officieel ingetreden. We zijn weer overgegaan tot de or-
de van de dag en voor de ondernemers betekent dat de 
aanloop naar een hele drukke periode voor het einde van 
het jaar.  Gelukkig is het consumentenvertrouwen weer 
gestegen en nemen de bestedingen weer toe. Dit heeft 
weerslag op de gehele keten en dat is na vele jaren van 
aanhoudende crisis een goed signaal. Helaas ontvangen 
we ook signalen die een ongunstige invloed op dat her-
stel uitoefenen. Refereerde ik in de vorige column nog 
aan de Russische boycot en de gespannen situatie in 
Griekenland, momenteel staan de media bol van de ach-
tergebleven groei in China, de dieselaffaire bij Volkswa-
gen en de grote stroom vluchtelingen met de enorme dra-
ma’s die daaraan ten grondslag liggen. We kunnen alleen 
maar hopen dat Europa de grote stroom vluchtelingen 
goed en gezamenlijk kan opvangen zodat er een mens-
waardige toekomst kan worden geboden.

Ondernemersfonds
Er zijn bijna drie jaren verstreken sinds de oprichting 
van het Ondernemersfonds. In 2012 stemde de Gemeen-
te unaniem in met het faciliteren van een Ondernemers-
fonds. Sinds 2013 wordt een opslag van 10% op de aan-
slag Onroerende Zaakbelasting voor niet-woningen aan 
het Ondernemersfonds ter beschikking gesteld. Het is nu 
tijd voor evaluatie om te kunnen beoordelen of het fonds 
aan de gestelde doelen voldoet. Op grond daarvan zal de 
Gemeenteraad eind 2015 besluiten of zij het Onderne-
mersfonds in de komende jaren zal blijven faciliteren. Er 
zijn al vele goede zaken uit het Ondernemersfonds voort-
gekomen. Zonder volledigheid na te streven zijn er gel-
den besteed aan de promotie van Uithoorn, ondersteu-
ning van diverse evenementen, het verbeteren van de vei-
ligheid en ontwikkelingen van camerabeveiliging en glas-
vezel op het bedrijventerrein, de beveiliging van werktui-
gen en materialen tegen nachtelijk vandalisme; er is een 
bijdrage geleverd aan de feestverlichting in december en 
aan de Sinterklaasintochten en er staan nog een aantal 
projecten op het programma. Het Ondernemersfonds is 
van en voor ondernemers. Alle ondernemers kunnen dus 
ook meebeslissen wat er met de gezamenlijke middelen 
uit het fonds kan worden gedaan. Er heeft inmiddels een 
enquête plaatsgevonden onder alle ondernemers in Uit-
hoorn en De Kwakel naar het functioneren van het On-
dernemersfonds. In grote lijnen kan geconcludeerd kan 
worden dat het fonds voorziet in de behoefte van de Uit-
hoornse ondernemers, maar dat het fonds onvoldoende 
bekendheid geniet en er veel meer aandacht aan de com-
municatie moet worden besteed. Daar wordt hard aan ge-
werkt. Helaas stuiten we daarbij op een groot aantal on-
dernemers die niet bij een belangenvereniging zijn aan-
gesloten en derhalve niet goed bereikbaar zijn om ze van 
de noodzakelijke informatie te kunnen voorzien. We ho-
pen in de komende tijd die ondernemers en de Gemeen-
teraad te bereiken en te overtuigen dat het Ondernemers-
fonds een goede zaak is en het voorziet in de behoefte 
van de Uithoornse en Kwakelse ondernemers.

Belangenverenigingen  
Het is voor ondernemers niet alleen vanwege het boven-
staande goed om bij een winkeliers- of ondernemersver-
eniging aangesloten te zijn. Samen sta je immers sterk en 
bovendien is het een platform waar gebruik kan worden 
gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring verenigd in 
een groot netwerk. Daarnaast organiseren de verenigin-
gen regelmatig bijeenkomsten met interessante sprekers 
en bieden ze gelegenheid om met elkaar te netwerken. 
Zo heeft de Ondernemersvereniging Uithoorn (OVU) op 
14 september in het Fort Uithoorn bij Amstelhoek een 
zeer geslaagde bijeenkomst georganiseerd en werd een 
gevarieerd programma geboden; een interessante en hu-
moristische presentatie hoe ondernemers het toch voor-
al simpel moeten houden en een bijzonder bezoek van 
Sint Nicolaas en Pieten om ondernemers te informeren 
over de Sinterklaasaktie Uithoorn en de goede doelen die 
daar mee worden gediend; een aansporing om het Sinter-
klaasfeest met het personeel en hun kinderen te vieren. 
Tot slot was er ruime gelegenheid om na te praten met 
collega ondernemers. 
Op 18 september organiseerde de Kwakelse Onderne-
mersvereniging en LTO Glaskracht Nederlands de eer-
ste “Kwakelse Ondernemersdag” in de nieuwe B&B an-
nex Kookstudio “In den Osssewaard”. Met een overweldi-
gende opkomst en een geslaagd programma was er vol-
op gelegenheid met elkaar in gesprek te komen onder het 
genot lekkernijen uit de keuken van de kookstudio.  Een 
zeer geslaagd evenement! Het is voor ondernemers dus in 
vele opzichten goed om aansluiting bij een van de belan-
genverenigingen te zoeken. 

En de aanrader voor deze 
week: op 3 en 4 oktober 
om 20 uur wordt ter ge-
legenheid van het 50-ja-
rig bestaan van de Hoek-
steen op spectaculai-
re wijze de jubileumvoor-
stelling “Bibliopera” op-
gevoerd.
Komt dat zien!!

Jelle Schmidt
Voorzitter
Stichting Uithoorn
in Bedrijf

EDITIE
oktober

SCAU-concert 11 oktober: een cello, 
een piano en twee ‘Poucken’
Uithoorn – Zus en broer Ella van 
Poucke (cello) en Nicolas van Pouc-
ke spelen op zondagmiddag 11 ok-
tober om 14.30 uur in de Thamer-
kerk een uitdagend programma 
met muziek van Boccherini, Beet-
hoven, Messiaen en Prokofjev. Dit 
is het tweede concert van de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU) van het seizoen 2015-2016. 
Twee jonge, bevlogen musici die het 
maximale uit hun instrument ha-
len en het publiek meevoeren naar 
andere werelden. Vooral het stuk 
van Messiaen is bijzonder. Het is 
het vijfde deel (‘Lofzang op de eeu-

wigheid van Jezus’) uit zijn ‘Kwartet 
voor het einde der tijden’ . Messi-
aen schrijft het werk in gevangen-
schap. De première vindt plaats op 
15 januari 1941 in Stalag VIII A, een 
kamp in het oosten van Duitsland. 
‘Nooit is mijn muziek beluisterd met 
evenveel aandacht en begrip als bij 
die gelegenheid’ zegt de componist 
later. Stelt u het zich eens voor: vijf-
duizend verkleumde krijgsgevange-
nen èn hun bewakers die deze mu-
ziek door de componist zelf en drie 
medegevangenen op schamele in-
strumenten horen uitvoeren...
Naast Messiaen horen we een 

speelse Boccherini, een dramati-
sche Beethoven en een kleurrijke 
Prokofjev. Meer informatie over het 
programma is te vinden op de web-
site www.scau.nl

Zes jaar
Ella van Poucke begint op zesjari-
ge leeftijd met cello spelen aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag. Als zij tien jaar is, maakt ze 
haar debuut in de Kleine Zaal van 
het Concertgebouw in Amsterdam. 
Sindsdien speelt ze in alle belang-
rijke concertzalen van Nederland. 
In 2008 wint ze het Prinses Chris-
tina Concours en in november van 
dat jaar maakt ze haar solodebuut 
in de Grote Zaal van het Concertge-
bouw. Tot haar meest recente wa-
penfeiten behoort het winnen van 
de Elisabeth Everts Prijs die is be-
doeld voor jonge Nederlandse mu-
sici van uitzonderlijke begaafdheid.
Ella wordt alom geprezen vanwe-
ge de intensiteit van haar spel, haar 
prachtige toonvorming en feilloze 
techniek. Dat alles maakt haar tot 
een muzikale persoonlijkheid van 
grote klasse.

Veelbelovend
Nicolas van Poucke is een van de 
meest veelbelovende Nederland-
se pianisten. In 2006 verovert hij de 
eerste prijs tijdens de Nationale Fi-
nale van het Prinses Christina Con-

cours. In 2013 wint Nicolas de Vak-
juryprijs en de Publieksprijs in de fi-
nale van het Grachtenfestival Con-
cours in de Kleine Zaal van het Con-
certgebouw te Amsterdam. Als hij 
veertien is maakt hij zijn orkestra-
le debuut met het JeugdOrkest Ne-
derland o.l.v. Jurjen Hempel. Hij stu-
deert bij Jan Wijn aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Behalve 
solist is Nicolas ook een gepassio-
neerd kamermusicus.
In 2013 verzamelt hij via crowdfun-
ding genoeg geld om zijn eerste CD 
op te kunnen nemen, getiteld ‘I be-
lieve in Bach, the Father, Beetho-
ven, the Son, and Brahms, the Holy 
Ghost of Music’. De Volkskrant geeft 
de CD vier sterren: ‘Een CD die je 
bij je lurven grijpt door een ont-
zagwekkende concentratie en een 
mooi ontwikkeld gevoel voor timing’.  
Kaarten à 12 euro zijn te koop aan 
de zaal of bij de boekhandels Ten 
Hoope (winkelcentrum Zijdelwaard) 
en Bruna (winkelcentrum Amstel-
plein). Jongeren onder de zestien 
betalen slechts 6 euro. Mis deze 
unieke muzikale belevenis niet!

Foto’s: Presnyakov Music 
Productions/Merlijn Doomernik

Naast deze toch wel plotseling op-
duikende problematiek komen ook 
nog de geplande zaken als herhuis-
vesting van bewoners van de flats 
aan de Europarei om de hoek kij-
ken! Er worden de komende ja-
ren drie flats gesloopt om plaats 
te maken voor nieuwbouw door Ei-
gen Haard. Waar krijgen de men-
sen uit de flats dan onderdak? Vol-
gens wethouder Bouma krijgt het 
merendeel een woning toegewezen 
buiten Uithoorn. Hij liet daarbij we-
ten dat de urgentie voor huisvesting 
van statushouders en degenen die 
voor herhuisvesting in aanmerking 
komen op gelijk niveau zal worden 
beoordeeld. Dat wordt straks vech-
ten om een woning want er zijn op 
termijn nog meer (locale) inwoners 
die moeten verkassen. Onder ande-
re die uit het Oude Dorp waarvan 
hele straten zullen worden afgebro-
ken om nieuwbouw mogelijk te ma-
ken of waar huizen worden gereno-
veerd. Welke ‘status’ krijgen die be-
woners dan straks?...Op z’n zachtst 
gesproken is het allemaal een on-
gelukkige samenloop van omstan-
digheden.

Huisvestingsprobleem
De regio Amstelland zal op kor-
te termijn ongetwijfeld met een 

heel groot huisvestingsprobleem te 
kampen krijgen. Een (fatsoenlijke) 
oplossing is nog lang niet in zicht 
om mensen met een echte vluch-
telingenstatus onderdak te bieden. 
Om van de ‘eigen bevolking’ die een 
huurwoning willen nog maar niet te 
spreken. Want waar haal je zo snel 
grote aantallen huizen vandaan? Ze 
zijn ook niet zomaar gebouwd. Zelfs 
als men leegstaande kantoren ge-
schikt wil maken is het onmogelijk 
dat binnen redelijke termijn te rea-
liseren.
Nog afgezien van wie het allemaal 
moet gaan betalen… Al met al is 
nu al de verwachting te beluisteren 
dat eigen inwoners van de gemeen-
te Uithoorn die in aanmerking willen 
(en kunnen) komen voor een (soci-
ale) huurwoning – als die er al zijn - 
dit voorlopig kunnen vergeten.

Dan toch maar aan een koopwo-
ning denken? Moet je ook maar 
kunnen als het inkomen daartoe 
reikt. Verder is het aanbod van wo-
ningen in de populaire prijsklas-
se al snel ’overtekend’ en bepaalt 
het lot bij de notaris wie de geluk-
kigen zijn. Het krijgen van een wo-
ning is op deze manier voor velen 
meer dan ooit verworden tot een lot 
uit de loterij.

KnA concert aan de Amstel trekt honderden mensen!
Uithoorn - Afgelopen zondag gaf 
het orkest van Muziekvereniging 
KnA het ‘Concert aan de Amstel’, 
een aubade aan de vernieuwde en 
prachtige Waterlijn in Uithoorn in 
samenwerking met Sjiek aan de 
Amstel, Esplanade en CSU.

Het zonnetje scheen en de teras-
sen van Sjiek en Esplanade za-
ten stampvol met mensen die wil-
den genieten van gezellige muziek, 
een drankje en de laatste zonne-
stralen van deze zomer. Wie geen 
plekje had bemachtigd op het terras 

moest genoegen nemen met staan-
plaatsen maar ook dat was geen 
straf met deze weersomstandighe-
den. Het orkest bracht herkenbare 
muziek en lekkere meezingers zo-
als: Walking on the Sunshine, The 
Greates hits of the 80-ies, Sailing, 

Hotel California, Viva la Vida, Flo-
wer Power, Happy en nog meer. Al 
met al een zeer succesvol optre-
den van ruim een uur voor het or-
kest. KnA timmert flink aan de weg 
en trekt de laatste tijd veel nieuwe 
muzikanten aan. De mix van klas-
sieke en populaire muziek en de af-
wisseling in de concerten haalt veel 
muzikanten over om mee te gaan 
spelen in dit prachtige orkest. Vanaf 
aanstaande dinsdag gaat het orkest 
zich tijdens de repetities voorberei-
den op het grote, jaarlijkse concert 
A Music Night Out: Orkest en Zang, 
op 7 november a.s. in de Schutse 
in Uithoorn. Tijdens dit concert zul-
len prachtige nummers worden ge-
speeld door het orkest alleen maar 
ook zal het orkest nummers ten ge-
hore brengen samen met zangers 
en zangeressen die zich middels 
de audities van de afgelopen we-
ken hebben weten de plaatsen voor 
dit concert. Hierover in de komende 
weken meer informatie in de kran-
ten. De kaartverkoop is inmiddels 
begonnen: www.amusicnightout.nl. 

euro indien deze vaart waar het niet 
mag. Het wordt dus nu ook interes-
sant voor de zeilers onder ons om 
het vaarbewijs te halen. Heb je wel-
eens een sanctie van het Centraal 
Justitieel Incasso Bureau ontvangen 
wegens een overtreding op de weg? 
En, schrok je van de hoogte van het 
bedrag? Als je overtredingen op het 
water maakt, weet dan één ding ze-
ker: van deze boetes schrik je nog 
veel harder. Iedereen die de water-
regels overtreedt, kan forse sancties 
tegemoet zien.

Dus nu is het moment om je vaar-
bewijs te halen. Het wordt toch min-
der goed weer en dan ben je in  het 
voorjaar klaar, om op de juiste ma-
nier met de juiste papieren het wa-
ter op te gaan. Het VerkeersCollege 
start 29 oktober, 6 avonden  de Cur-
sus Vaarbewijs 1. En vlak voor het 
voorjaar, rond maart, 6 avonden de 
Cursus Vaarbewijs 2. 

Schrijf je nu in via onze website: 
www.verkeerscollege.com/vaarbe-
wijs of bel 0297-250 638.
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Gezellig en druk bezocht ‘ 
Burendagontbijt’ in De Kwakel

Wat wil je nog meer. Prachtig nazomerweer en een burendagontbijt in de buiten-
lucht. Zaterdagochtend was het weer echt gezellig in de Kwakel. Zoals altijd met de 
Nationale Burendag was er weer een heerlijk ontbijt in de openlucht en daar werd 
dan ook druk gebruik van gemaakt. Heerlijke broodjes in diverse maten en soorten, 
met een flinke variatie van beleg, krentenbollen, ontbijtkoek, thee, koffie, noem het 
en het was er. Bijgaande foto’s geven een klein beeld van de gemoedelijke sfeer.

Gemeentebelangen op bezoek in kazerne
Uithoorn - Zaterdag 3 oktober is de 
jaarlijkse open dag van de Brand-
weer Uithoorn. Reden voor Ferry 
Hoekstra en Herman Bezuijen (ge-
meenteraadsleden Gemeentebelan-
gen) om de kazerne van Uithoorn 
door middel van een werkbezoek 
beter te leren kennen. Hier spre-
ken zij met Nico Theuns en Bartosz 
Blaszyk; beroepskrachten van het 
korps Uithoorn. Sinds 1 januari 2008 
is het Uithoornse korps onderdeel 
van de Veiligheidsregio Amster-
dam-Amstelland. Deze veiligheids-
regio is een samenwerking tussen 
verschillende partijen op het gebied 
van veiligheid. De gemeente betaalt 
een bijdrage aan de VRA die daar-
voor een basispakket aan diensten 
verleent. 
Het basispakket bestaat uit brand-
bestrijding, technische hulpverle-
ning, hulp bij waterongevallen en 
beperkte bestrijding gevaarlijke 
stoffen. Hiervoor is er een tankauto-
spuit ingericht. Daarnaast beschikt 
de kazerne Uithoorn over een de-
contaminatie- of ontsmettingsunit 
die ingezet kan worden bij CBRN-
taken (chemische, biologische, ra-
dioactieve of nucleaire besmetting). 

Samenstelling korps
Het korps in Uithoorn bestaat op dit 
moment uit twee beroepskrachten 
en dertig vrijwilligers. Per jaar be-
handelen zij ruim 300 meldingen en 
proberen zij de inzetbaarheid van 

minimaal één voertuig te waarbor-
gen. De motivatie van de vrijwilligers 
wordt zeer geprezen door beide be-
roepskrachten: “Ondanks dat de ka-
zerne Uithoorn te kampen heeft met 
onderbezetting, is het gelukt om de 
afgelopen vakantieperiode altijd een 
eerste voertuig inzetbaar te heb-
ben”, aldus Theuns. 
“Gezien de grootte en het risicopro-
fiel van de gemeente Uithoorn zou 
de inzetbaarheid van twee tank- 
autospuiten gerechtvaardigd zijn. 
Echter door een tekort aan vrijwil-
ligers lukt het vaak maar om één 
voertuig direct te bemannen. Een 
ideale organisatie voor Uithoorn zou 
uit minimaal 42 personen bestaan”, 
vervolgt Theuns. 

Aanrijtijden
Om de inzetbaarheid in de toekomst 
te kunnen waarborgen wordt een 
pilot gestart met een lagere bemen-
sing van het eerste uitrukvoertuig. 
Normaal gesproken bestaat deze 
uit zes personen; gekeken wordt of 
dit met vier kan. 
Op de vraag welke norm er is voor 
aanrijtijden binnen deze gemeente 
kan geen eenduidig antwoord ge-
geven worden: “Er is geen vaste re-
gel voor het aantal minuten dat de 
brandweer er over mag doen om 
bij een melding ter plaatse te zijn. 
Dit hangt onder meer af om wat 
voor soort melding het gaat en welk 
risico er aan vastzit. Een brand in 

een zorgcomplex vereist bijvoor-
beeld een snellere inzet dan brand 
in een afgelegen schuur”, aldus 
Theuns. Er is al wel gebleken dat 
door de inzet van beide beroeps-
krachten de aanrijtijden van de ka-
zerne Uithoorn met een aantal se-
conden is verbeterd. Beide heren 
benadrukken echter dat nieuwe vrij-
willigers nodig zijn om dit te kunnen 
waarborgen. 

Preventie
Indien er niet wordt uitgerukt, wor-
den er bezoeken gebracht aan be-
drijven en instellingen in het kader 
van preventie. Gebouwen worden 
dan geïnspecteerd op het vrijhou-
den van vluchtwegen en rook- en 
koolmonoxidemelders. Op deze ma-
nier zijn de afgelopen twee jaar bin-
nen de gemeente vrijwel alle scho-
len, kinderdagverblijven en senio-
rencomplexen bezocht. 
Naast bedrijven en instellingen kun-
nen ook particulieren de brandweer 
benaderen voor een inspectie van 
hun woning. Veelal melden inwo-
ners zich pas nadat ze geconfron-
teerd zijn met een brand, maar vol-
gens Theuns is het juist de moei-
te waard om dit te doen als dit nog 
niet gebeurd is: “Vaak zijn wij ver-
baasd over wat we aantreffen in een 
woning. Verouderde of verkeerd ge-
monteerde gasslangen en elektrici-
teitsdraden zijn een potentieel ge-
vaar, maar ook overmatig stof in een 

computer of televisie kan tot ge-
vaarlijke situaties lijden. Daarnaast 
ontbreekt het vaak aan afspra-
ken over wie wat doet in geval van 
brand en worden vluchtroutes ge-
blokkeerd.” Om mensen hier meer 
bewust van te maken begint de 
brandweer vanaf volgend jaar met 
een inloopspreekuur in de kazerne. 

Arbeidshygiëne 
De laatste tijd is er veel te doen over 
arbeidsomstandigheden van brand-
weerlieden. Tijdens werkzaamhe-
den kan de uitrusting en het mate-
riaal bevuild raken met roetdeeltjes 
die schadelijk kunnen zijn voor de 
gezondheid.
Blaszyk legt uit hoe hier mee om 
wordt gegaan: “Na een uitruk wordt 
de uitrusting in een plastic zak ge-
daan en direct naar de wasserij ge-
bracht; materiaal wordt ter plekke 
schoongemaakt. Ieder brandweer-
lid heeft twee volledige uitrustings-
sets, zodat indien nodig gewisseld 
kan worden. Ook onderdelen als 
een nekflap en handschoenen wor-
den direct na een uitruk vervangen. 
Tenslotte dient een ieder die op uit-
ruk geweest is bij terugkomst op de 
kazerne te douchen.”

Toekomst
Technologische ontwikkelingen zor-
gen ervoor dat het werk voor de 
brandweer in de toekomst zal ver-
anderen. Blaszyk vertelt over een 

aantal ontwikkelingen: “Volgend 
jaar krijgen we een ‘Cobra-cut sy-
steem’ op de wagen gemonteerd.
Hiermee kan een lans door een 
willekeurige wand heen gebracht 
worden, waarbij de achterliggen-
de ruimte geblust kan worden. Voor 
bestaande woningen is er een ver-
huisbare watermist-unit ontwikkeld.
Deze zuil kan in elke kamer ge-
plaatst worden en heeft dezelfde 
werking als een sprinkler.”

Open dag
Zaterdag 3 oktober is de jaarlijkse 
open dag van de kazerne Uithoorn. 
Naast demonstraties van nieuw en 
bestaand materiaal zullen ook part-
ners uit de VRA aanwezig zijn.

Alle brandweerlieden hopen op 
een grote opkomst en doen tot slot 
een oproep om je aan te melden als 
vrijwilliger!

Koorleden en publiek opgewarmd
voor “Het geheim van De Hoeksteen”

Uithoorn - Op de feestelijke bu-
rendag afgelopen zaterdag in win-
kelcentrum Zijdelwaard liet het pro-
jectkoor van Ferdinand Beuse even 
een voorproefje horen. Muisstil 
stond het winkelend publiek te luis-
teren bij de overweldigende klanken 
van de Bibliopera die op het week-
end van 3 en 4 oktober ’s avonds in 
de openlucht wordt opgevoerd. Dat 
het een spektakel wordt was zater-
dag al hoorbaar en het is de laat-
ste week voor de voorstellingen 

ook duidelijk zichtbaar. De opbouw 
van het podium op het water bij De 
Hoeksteen, de plaatsing van de tri-
bune en de testmomenten met licht 
en geluid in de avonduren zorgen 
de hele week voor reuring rond het 
jubilerende gebouw.
Voor de overdekte tribune, die het 
publiek bescherming biedt tegen 
eventuele regen, zijn alleen voor de 
zondag nog enkele kaarten verkrijg-
baar, voor 20 euro bij Perlo Plaza, 
winkelcentrum Zijdelwaard. 

Naast de tribune zijn er gratis zit- en 
staanplaatsen langs de rand van de 
vijver. De voorstellingen beginnen 
om 20.00 uur. Het terrein is open 
vanaf 19.30 uur. Als een voorstel-
ling onverhoopt uitvalt wegens te 
slecht weer, dan is er een alternatie-
ve voorstelling op maandag 5 okto-
ber in De Burcht. Voor actuele infor-
matie, ook over parkeermogelijkhe-
den voor fietsen en auto’s, verwijzen 
wij naar onze website: www.hoek-
steen50jaar.nl.
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Nationale Kringloopdag 
bij Stichting Ceres
Uithoorn - Bij zo’n 150 kringloop-
winkels, aangesloten bij de Branche-
vereniging Kringloopbedrijven Ne-
derland (BKN), is op zaterdag 3 ok-
tober a.s. groot feest. Het belooft een 
dag vol met leuke acties en activitei-
ten te worden. Zie hiervoor ook de 
advertentie elders in deze krant of 
kijk op de website van Stichting Ce-
res (www.ceres-kringloop.nl). Het 
thema van Nationale Kringloopdag 
2015 is ‘Schat zoeken’. Jaarlijks ver-
werkt de branche circa 120 miljoen 
kilo goederen en daar zitten heel 
veel ‘schatten’ tussen. En op 3 okto-
ber zijn er veel ‘schatten’ te vinden in 
onze winkel! Ook bijzondere ‘schat-
ten’! Deze ‘schatten’ staan ook op de 
website van Stichting Ceres onder 
‘Bieden’. Tijdens de Nationale Kring-
loopdag kan het publiek kennis ma-
ken met een heel bijzondere bran-
che. De kringloopbranche geeft niet 
alleen spullen een tweede kans maar, 
wat veel mensen nog niet weten, 
geeft ook mensen een tweede kans 
en zet zich in voor het ondersteunen 
van goede doelen. Voor veel mensen 
in Uithoorn en De Kwakel is de kring-
loopbranche ‘iets vreemds’. En onbe-
kend, maakt onbemind. Daarom is 
het goed om eens een kijkje te ko-
men nemen in ‘De Leukste Winkel 
van Uithoorn en omstreken’. Heerlijk 
snuffelen tussen de enorm uitgebrei-
de sortering artikelen. De boeken- 
en kledingafdeling van Stichting Ce-
res zijn uniek te noemen en gewel-
dig om eens rustig bij rond te kijken. 

Waarom is kringlopen 
goed, wat levert het op?
Als u spullen inlevert of koopt bij 

een kringloopwinkel levert u een 
belangrijke bijdrage aan het milieu. 
Door spullen nog een tweede le-
ven te geven zorgt u voor een ver-
mindering van de afvalberg en hoeft 
er niet iets nieuws geproduceerd te 
worden. Niet alleen het milieu, maar 
ook mensen hebben profi jt van de 
kringloop. De opbrengst van de ver-
kochte spullen wordt grotendeels 
geïnvesteerd in mensen die het 
moeilijk hebben om op de regulie-
re arbeidsmarkt een baan te vinden. 
Zij kunnen bij Stichting Ceres aan 
de slag en in sommige gevallen zelfs 
aan het werk blijven. Bij Stichting 
Ceres werken bijvoorbeeld mensen 
die moeten re-integreren nadat ze 
langdurig werkloos of ziek zijn (ge-
weest) of mensen die een beper-
king hebben. Daarnaast werken bij 
Stichting Ceres ook veel mensen die 
het ‘gewoon’ heerlijk vinden om als 
vrijwilliger onze Stichting te onder-
steunen met hun kennis en inzet.

Activiteiten
Op deze Nationale Kringloopdag 
vinden bij Stichting Ceres diverse 
activiteiten en acties plaats. Zo zal 
voor de kinderen zal tussen 11.00 
uur en 15.00 uur een ballonnen-
clown aanwezig zijn, die prachtige 
fi guren kan maken van ballonnen. 
De klanten die iets kopen bij Stich-
ting Ceres ontvangen aan de kassa 
een aardigheidje. En voor iedereen 
is koffi e, thee of limonade met iets 
lekkers beschikbaar. 

Kortom, kom zaterdag 3 oktober a.s. 
naar De Leukste Winkel van Uit-
hoorn aan de Industrieweg 33!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Vorige week stond in de regiobla-
den: “Bouwplan “De Rietkraag” 
sceptisch ontvangen in De Kwa-
kel. 

Voor delen van het Kwakelse pu-
bliek was het nieuw dat er een 
compleet plan lag, het College 
van B&W zich had gecommit-
teerd aan een projectontwikke-
laar, principeafspraken heeft met 
de provincie en zich nu gaat be-
zig houden met het aanpassen 
van het bestemmingsplan. Wat je 
ook vond van het plan of van de 
gevolgde volgorde, het leek alle-
maal in beton gegoten. Vandaar 
de genoemde scepsis. Verkort ci-
taat: “Morgen in de krant en ter 
inzage in het gemeentehuis en 
het Kwakelse dorpshuis en daar-
na 2 (!) weken de tijd (tot 1/10) 
om een zienswijze in te dienen”. 
Wat ik er persoonlijk van vond, 
komt neer op: Goed dat er een 
kleinschalig plan wordt gebouwd 
met kansen voor Kwakelaars, 
mooie huizen, sympathiek jonge-
renplan erin verweven, maar be-
roerd ontsloten en dus–veel-bo-
ze bewoners. 

De 1e ontsluiting van “Plan De 
Rietkraag”wordt immers gecre-
eerd door delen van de Fresialaan 
2-richtingsverkeer te maken, ter-
wijl daar wekelijks bijna alle Kwa-
kelse schoolkinderen langs moe-
ten om in de KDO sporthal gym-
onderwijs te volgen, daar een na-
schoolse opvang en fysiotherapie 
praktijk is gevestigd, om over het 
fi etsverkeer van de 1250 (meren-
deels jonge) leden van KDO maar 
niet te spreken.  De 2e ontsluiting 
met autoverkeer leidt dwars over 
het hoofdtoegangspad van KDO 
en over het Kwakelse evenemen-
ten terrein. Via de evenemen-
tenweg kruist het 2x de stromen 
richting achterste (3e) veld van 
KDO, zowel in het weekend bij 
wedstrijden, als doordeweeks bij 
trainingen. Verder zullen evene-
menten en festiviteiten als circus, 
Polderfeest en Kwakelse Kermis 
met hekken moeten worden af-
gezet. De noodontsluiting van De 
Kuil (Ringdijk, ter plaatse bekend 
als “Hanenpad”) wordt tegelijker-
tijd afgesloten met een paal en 
een bordje “alleen langzaam ver-
keer” zodat ook eventuele spor-
tongevallen (ambulances!) het 
bevoorradingsverkeer en loon-
werkers richting KDO, via de An-
jerlaan en het evenemententer-
rein hun weg zullen moeten vin-
den. Onderbouwing voor de keu-
ze van het perceel ten oosten van 
het KDO complex was o.m. dat 
het allemaal onderdeel was van 
de regeling “Ruimte voor Ruim-
te” waarbij ook Kwakelse kwe-
kers worden geholpen en dat de 
Provincie het in deze vorm goed 
vond.

Tegen het einde van de avond 
heb ik het idee geopperd om niet 
ten oosten van KDO, maar ten 
westen van KDO woningbouw 
te ontwikkelen en dan op het 3e 
veld van KDO.  Dat veld kan ver-
volgens verplaatst naar het oos-
ten van de KDO kantine, waar nu 
het bouwplan is ingetekend. Die 
oplossingsrichting zou een groot 
deel van de bezwaren kunnen 
wegnemen. De ontsluitingsweg 
ligt er grotendeels al. De Fresia-
laan houdt haar huidige functie 
en verkeersrichting. De gevaarlij-
ker situaties met de kinderen blij-
ven uit. KDO krijgt een compac-
ter complex met alle velden rond-
om de kantine en krijgt een veld 
voor een veld. M.i., mits juist ver-
dedigd naar de provincie, nog 
steeds land wat in aanmerking 
komt voor “Ruimte voor Ruimte”, 
aangenomen dat zowel het ter-
rein ten westen als ten oosten 
van KDO gemeentelijk eigendom 
is. Het plan kan m.i. nog steeds, 
zij het anders, worden uitgevoerd.
Ik kies voor dit ingezonden stuk, 
omdat ik hoop dat Raads- en Col-
legeleden en anderen dit lezen en 
de gedachtengang rond dit plan 
wordt beïnvloed. Bovendien heeft 
wethouder Polak aangegeven dat 
de Raad nog iets van het aan te 
passen bestemmingsplan moet 
vinden. Tegelijkertijd verwacht ik 
eigenlijk dat ik als individuele in-
woner van “het oude dorp”van 
De Kwakel niet echt als direct be-
trokkene bij het bestemmings-
plan in “De Kuil” zal worden ge-
zien, wat bij het indienen van een 
“zienswijze”of bezwaarschrift niet 
echt helpt. Dat het hele gezin lid 
is van KDO zal evenmin helpen.  
In die zin verwacht ik meer van 
de besturen van Basisschool “De 
Zon”, de s.v. KDO, het Feestcomi-
té, de naschoolse opvang en be-
wonersinitiatieven die wel direct 
betrokken zijn.
 
Wellicht was het handig geweest 
om eerder in het proces rond de 
Ruimte voor Ruimte regeling en 
het daarbij compenseren door 
nieuwbouw van woningen, een 
ideeën bijeenkomst te organise-
ren. Het is nu eenmaal zo gelopen 
en misschien dat vooruitkijkend 
naar (andere) oplossingen geke-
ken kan worden. Helaas stonden 
de kaartjes van de ontsluitings-
wegen niet op  WWW.Vorm.NL  
van de beoogde bouwer/project-
ontwikkelaar en kon ik daardoor 
geen alternatief tekeningetje pro-
duceren. Mocht het verhaal toe-
lichting behoeven, dan ben ik 
gaarne bereid om ter plaatse met 
wat mensen een rondje te lopen.
Om het met een bekende voet-
baller te zeggen:  “Je moet er ge-
weest zijn, om het te zien!”

Paul Habets, De Kwakel

Bouwplan “De Rietkraag

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.

Ooievaars in
De Bovenlanden

Ooievaars brengen geluk en 
goed nieuws. Dus vraag ik me 
af welk geluk de ooievaars in De 
Bovenlanden van Wilnis bren-
gen. Daar zijn veranderingen in 
gang gezet voor het maken van 
nieuwe natuur als verbindings-
zone tussen de Vinkeveense en 
Nieuwkoopse Plassen. Dat is 
niet alleen fi jn voor ooievaars, le-
pelaars, kluten en kieviten, maar 
ook voor wandelaars en voge-
laars. Een enkel weiland wordt 
nu plasdras gemaakt en met de 
afgegraven grond worden ande-
re weilanden opgehoogd. Alle 
grondverplaatsing gebeurt bin-
nen het gebied op platte schui-
ten, waardoor er geen modder 
op de omringende dijken komt 
en de overlast voor de bewoners 
gering is. Dat is in ieder geval 
goed nieuws. 
Of de ooievaars in De Bovenlan-
den blijvers zijn en of ze er willen 
nestelen, is afwachten. Ik kijk er-
naar uit dat deze statige vogels 
regelmatig hier te zien zijn. Ooie-
vaars niet meer zeldzaam in Ne-
derland.
Er is dan ook sinds 1969 gewerkt 
aan een fokprogramma om de 
ooievaarsstand weer terug te 
brengen naar het peil van voor 
1950. In een ooievaarskraamka-
mer in de Alblasserwaard kre-
gen de vogels bijvoeding. En 
door verminderd gebruik van 
pesticiden in land- en tuinbouw 

ging het steeds beter met ze. Nu 
zijn er bijna 1000 broedparen. In 
2015 was er in Het Groene Hart 
zelfs sprake van een babyboom 
bij ooievaars. 
Door de mildere Nederlandse 
winters zijn er steeds meer over-
winterende ooievaars. Ze hoeven 
de gevaarlijke lange trektocht via 
Gibraltar naar West-Afrika niet 
meer te ondernemen. Dus de 
kans dat je ooievaars ziet in on-
ze polders is redelijk groot. In het 
weiland scharrelen ze hun kostje 
bij elkaar met wurmen, muizen, 
mollen en ratten. En voor de af-
wisseling eten ze in plasdrasge-
bied of langs de slootkant kik-
kers en salamanders. Ze lopen 
ook wel achter een maaimachi-
ne en eten dan jonge vogels die 
gesneuveld zijn. Wellicht komen 
ooievaars in De Bovenlanden 
straks niet alleen foerageren, 
maar ook een nest bouwen. Dan 
kun je zien hoe ze elkaar hun 
liefde betuigen met luid snavel-
geklepper. Of dat beetje geluk 
erin zit, is afwachten. 
Geluk dat een ooievaar volgens 
de folklore brengt is een ba-
by. En dat gebeurt regelmatig. 
Bij mijn dochter is pas een ooi-
evaar langs geweest. Niet in De 
Bovenlanden, maar er is ook zeer 
naar uitgekeken.

Ria Waal-Klandermans,
IVN-gids 

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Eerste project van stichting DONI in de startblokken

Drie vriendinnen zetten zich in voor kansarmen
Regio - Lang voor de hedendaag-
se vluchtelingenstroom op gang 
kwam, waren Sandra Kennis en Na-
tasja Groeneveld uit Nieuwkoop en 
Barbara Dijksterhuis-Dieterman uit 
Uithoorn al bezig zich het lot aan te 
trekken van de allerarmste mensen 
in ontwikkelingslanden. Vooral San-
dra heeft door haar reizen naar ver-
scheidene landen in Afrika en naar 
Sri Lanka veel armoede gezien. 
Mensen die in afgelegen plaatsen 
wonen en nauwelijks of geen sani-
taire voorzieningen hebben, versto-
ken zijn van schoon water en eer-
ste levensbehoeften. Bij haar rijp-
te toen het plan daar in georgani-
seerd verband wat aan te willen 
gaan doen. Zij kreeg daarin bijval 
van haar voormalige schoolvrien-
dinnen Barbara en Natasja. Laatst-
genoemde had al enige ervaring op-
gedaan met vrijwilligerswerk in een 
derde wereldland. Barbara is zelf 
moeder en kan zich helemaal in-
leven in situaties waar kinderen in 

ontwikkelingslanden aan tekort ko-
men. Het drietal besloot tot een in-
nige samenwerking waarvoor kort 
geleden door hen de stichting DO-
NI werd opgericht. Een organisatie 
die van begin tot eind haar projec-
ten zelf uitdenkt, uitzet en ook uit-
voert. Dikwijls met eigen middelen. 
Dat is bijzonder knap en prijzens-
waardig en verdient daarvoor al-
le aandacht en steun. Een en an-
der wordt uitgevoerd met vrijwilli-
gers die net zo gepassioneerd hun 
bijdrage leveren als de drie oprich-
ters van de stichting. De naam DO-
NI is ontleend aan het Esperanto en 
betekent geven, overhandigen. Pre-
cies wat DONI persoonlijk doet! Es-
peranto is een internationale taal en 
speciaal ontworpen om mensen uit 
verschillende culturen met elkaar te 
kunnen laten communiceren.
Het Esperanto is niet gerelateerd 
aan een bepaald land of volk. Het 
doel is juist dat men met elkaar kan 
spreken op een voet van gelijkheid, 

aangezien het voor iedereen een 
aan te leren taal is. Het Esperanto 
vervult in die zin dus een brugfunc-
tie tussen verschillende culturen. En 
juist dat streeft DONI ook na!

Eerste project
Stichting DONI (www.stichtingdo-
ni.nl) streeft ernaar met de midde-
len die zij heeft, kinderen en hun fa-
milies in kansarme gebieden te hel-
pen om een menswaardig bestaan 
op te bouwen, op welke manier dan 
ook. Dat gebeurt op een persoonlij-
ke manier.
“We zijn nog maar sinds kort bezig, 
de oprichting van de stichting is in 
juni dit jaar geweest en we staan in-
geschreven bij de Kamer van Koop-
handel,” laat Sandra weten. “Toch 
zijn we al bezig met het eerste pro-
ject op te starten onder de naam 
DONI ZAL. In november en de-
cember gaan we met allerlei spul-
len naar gebieden in Zuid-Afrika 
(ZA) en Lesotho (L). We zijn al in 

De oprichtsters van stichting DONI: v.l.n.r. Barbara, Natasja en Sandra

contact met buurtbewoners in Her-
mana (ZA) en een plaatselijke op-
vang voor aids-babies en -kinderen 
in Maseru (Lesotho). We gaan kle-
ding en knuffels brengen voor deze 
baby’s en kinderen, maar uiteraard 
ook voor de volwassenen in de re-
gio’s. Maar met hulp van sponsors 
en bijdragen van inwoners kun-
nen we nog meer doen. Daarvoor is 
het handig als men op onze web-
site kijkt. Daar staat veel meer in-
formatie op. We zijn ook bezig om 
voor onze stichting in elk geval een 
ANBI status proberen te verkrijgen 
(Algemeen Nut Beogende Instel-
ling). Dat biedt belastingvoordelen. 
Van het aanvragen van een CBF- 
keurmerk (Centraal Bureau Fond-
senwerving) zien we even af. Dat is 
heel duur en het geld wat we daar-
voor moeten betalen willen we lie-
ver spenderen aan door ons beoog-
de projecten voor mensen die het 
hard nodig hebben.” De stichting 
richt zich in beginsel op de twintig 

armste landen ter wereld zoals die 
voorkomen op de Human Develop-
ment Index (HDI) van de Verenigde 
Naties. De hulp gaat (nu nog) naar 
kleinschalige projecten en wordt 
daar persoonlijk ingezet/overhan-
digd. Een geweldig initiatief van de-
ze drie vriendinnen die overigens 

gewoon overdag hun werk hebben. 
Sponsors zijn van harte welkom. U 
kunt daarvoor via e-mail contact 
opnemen met de penningmeester:
barbara@stichtingdoni.nl. Meer in-
formatie over wat de stichting meer 
beoogt kunt u ook opvragen via de 
contactsite op de internetpagina.

Kampeer & Caravan Jaar-
beurs 2015 bijna van start
Regio - De Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs komt eraan: van 7 tot en 
met 11 oktober staat de Jaarbeurs in 
Utrecht in het teken van kamperen. 
En met het thema ‘La Douce France’ 
waant de kampeerliefhebber zich 
al vanaf de entree in het populair-
ste vakantieland van de Neder-
lander: Frankrijk. Naast de nieuw-
ste campers, caravans, vouwwa-
gens en kampeeraccessoires staat 
het event bol van de activiteiten. Wij 
van de Nieuwe Meerbode hebben 
enkele vrijkaarten. Heeft u interes-
sen? Donderdagochtend vanaf 10 
uur zijn te af te halen aan ons kan-
toor aan de Anselmusstraat 19 in 
Mijdrecht. Op=Op

Tijdens deze 51ste editie van de 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs staat 
het typische vakantiegevoel van 
kamperen centraal. Bijzonderheden 
zijn het BuscamperPlein, het pavil-
joen met gepimpte caravans een 
kampeertheater met presentaties, 
workshops en clinics, een fi etspar-
cours voor het testen van fi etsen 

en e-bikes, een mini-cursus ‘ma-
noeuvreren’, een Selfi eroute en een 
AppSquare met handige down-
loads voor de slimme kampeerder. 
Bovendien zijn er iedere dag leuke 
prijzen te winnen. Nieuw dit jaar is 
het Hal(f) 12 Prijzenfestival. Dage-
lijks worden er om half 12, in hal 12, 
op het BuscamperPlein prijzen weg-
gegeven. De deelnemende merken 
van het Buscamperplein geven el-
ke dag een vakantie met een bus-
camper weg. Natuurlijk kunnen be-
zoekers de nieuwste modellen cam-
pers, caravans, vouwwagens, voor-
tenten én handige kampeeracces-
soires bekijken en testen, kampeer-
tips verzamelen en proefritten ma-
ken. En, tijdens de Kampeer & Cara-
van Jaarbeurs kunnen geliefden el-
kaar eeuwige (kampeer-)liefde ver-
klaren met de hangslotjesactie aan 
de Pont des Arts die speciaal hier-
voor is nagebouwd. Ga voor meer 
informatie over de Kampeer & Cara-
van Jaarbeurs, activiteiten en deel-
nemers naar: www.kampeerencara-
vanjaarbeurs.nl.



BURENDAG
bij winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Zaterdag jl., was het een drukte van belang in 
winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. Natuurlijk  deden zij daar 
ook aan mee  met gezellige activiteiten  voor jong en oud.  De 
kinderen die van muziek hielden en dromen dat ze een beroemde 
DJ worden, konden dit uitproberen. Als een echte DJ mengden zij 
muziek en waanden zij zich in een zaal vol publiek. Via een DJ-
workshop leerden zij in 30 seconden te experimenteren met 700 
ritmes en 140 scratch variaties. Er werd gemixt, gespeeld met 
echo, kortom ze genoten.

Het winkelend publiek werd verrast met overheerlijke saté en 
zij konden kiezen uit diverse smaken cocktails. Het geheel werd 
opgevrolijkt door het bekende Uithoornse zangduo Solid met de 
zangeressen Judith Beuse en Corinne Albers. Omstreeks drie uur 
werd het publiek verrast met  een Flash Mob en een optreden van 
de Vocal Company. Kortom het was een gezellige burendag bij 
Zijdelwaard.
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THE SKY 

IS THE LIMIT
een overweldigend succes

bij Winkelcentrum Amstelplein

Uithoorn - Zaterdag jl. was het winkelcen-
trum Amstelplein tussen 12.00 en 16.00 uur 
een enorme, maar geweldig gezellige druk-
te. Het winkelcentrum werd deze middag be-
volkt door jongens en meisjes tussen de 2/3 
en 12/13 jaar. Allemaal liefhebbers van lego 
bouwen. Zaterdag was het lego feest. Er kon 
een enorm hoge lego toren worden gebouwd 
waar je op een gegeven moment alleen nog 
aan kon bouwen als je ging klimmen. En hoe 
geweldig leuk kan het niet zijn als je kunt lego 
bouwen en echt klimmen in een steiger. Het 
evenement heeft ook de naam: ‘The Sky is the 
Limit’, en gebouwd werd er. De toren werd 
gebouwd van een soort steentjes en wel de 
achtjes. De steiger was 5.5 meter en in Uit-
hoorn kwam het bouwwerk aan het eind van 

de middag tot ruim 4.5 meter, wat inhoud dat 
er maar liefst 40.500 blokjes waren gebouwd 
deze middag.

‘Gewoon’ bouwen
Maar er was meer. Er stonden tafels vol 
lego. Lego in alle maten en kleuren  waar 
iedereen zich kon uitleven en iets moois in 
elkaar kon zetten. Er waren zelfs nog mooie 
prijzen mee te winnen. En de kinderen waren 
er. Heel, heel veel kinderen hebben genoten 
en ook de aanwezige vaders, moeders, opa’s 
of oma’s genoten van het enthousiasme van 
hun kids.  Het evenement was zeer geslaagd 
en zeker voor herhaling vatbaar. Bijgaande 
foto’s geven u een klein beetje een beeld van 
het plezier van de kinderen.



Op en neer bij 
ladderbridge De Legmeer
Uithoorn - En weer duikelden pa-
ren van hun voetstuk waardoor de 
roem van een week ervoor weer 
geheel verdampte. Ladderbridge 
is een ultieme oefening in incas-
seren en slechts de allersterksten 
weten zich te handhaven. Dat lukt 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
tot nu toe het beste. De eerste plek 
met 62,92% op deze vierde avond 
brengt hen steeds steviger aan de 
top in de totaal score. Een tweede 
stabiele combinatie lijkt die van Lij-
nie Timmer & Mieke van der Meer, 
de vierde plaats met 58,65% valt hen 
ook totaal toe, prima gedaan. Tru-
dy van den Assem & Cathy Troost 
vermorzelden de tegenstand in de 
C-lijn en stootten zo door naar de 
op één na hoogste sport van de lad-
der van deze avond met 61,90%. An-
dré van Herel wilde het eens an-
ders doen en profiteerde als derde 
met 59,69% van de toch wel zeer ex-
terne inbreng van Mlaeden. Anton 
Berkelaar & Wil van der Meer deel-
den als vijfde met 57,71% deze po-
sitie met Marijke & Ger van Praag. 
Voor beide paren is dit waarschijn-

lijk een hele opluchting, de C- lijn is 
toch echt wel wat onder hun niveau 
toch? Ook Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht ontworstelden zich als 
zevende met 57,29% aan de eerdere 
malaise en dat geldt eveneens voor 
Marja van Holst Pellekaan & Sandra 
Raadschelders die als achtste paar 
met 56,67% weer voor de “kramen 
langs kunnen”. Jaap Kenter & Gerda 
Schavemaker zijn als negende met 
56,04% nog niet echt op stoom ge-
komen, maar zij ondervinden natuur-
lijk in hogere regionen dan de C- lijn 
beduidend meer tegenstand. Heleen 
& Mees van der Roest plaatsten zich 
met 55,94% keurig bij de top tien en 
gaven zo nog twee en dertig paren 
het nakijken. Volgende keer de laat-
ste avond ladderen waarna de ech-
te competitie weer los barst. Wilt u 
hieraan ook meedoen, geef u dan op 
bij het secretariaat van Bridgeclub 
De Legmeer per e-mail: gerdascha-
vemaker@live.nl of tel. 0297 567458. 
Er wordt elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur gespeeld in Dans & Party 
Centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn.

Klassewerk scholierenveldloop bij AKU
Uithoorn - Woensdag 7 oktober 
organiseert AKU weer de scholie-
renveldloop. Een jaarlijks terugke-
rend groot loopevenement voor alle 
scholen in Uithoorn/De Kwakel en 
deels de Ronde Venen.
De scholierenveldloop wordt ook dit 
jaar weer ondersteund door Klasse-
werk interieur en dat betekent dat 
alle kinderen die deelnemen met 
een prachtige herinnering naar huis 
gaan. 

Alle scholen zijn aan het begin van 
het nieuwe schooljaar benaderd met 
de vraag om de kinderen op te ge-
ven voor de veldloop en ook dit jaar 
is het enthousiasme bij veel scho-
len weer heel groot. Een aantal da-
gen voor de start hadden zich al 700 
scholieren aangemeld en dat stimu-
leert de organisatoren van AKU om 
te zorgen voor een interessant par-
cours en een goed verlopende or-
ganisatie.

‘Drink Water’
De organisatie What’s up/JOGG zal 
ook bij de schlierenveldloop weer 
aandacht geven aan het belang van 
water drinken. Frisdranken, waaron-
der ook sportdranken bevatten veel 
ongezonde suikers. Het drinken van 
water kan daarom niet genoeg on-
der de aandacht worden gebracht. 
Het JOGG, Jongeren Op Gezond 
Gewicht, gaf tijdens de loop ‘Uit-
hoorns Mooiste’ in januari het start-

sein voor de actie om kinderen en 
uiteraard ook ouderen te stimuleren 
bij het sporten meer water te drin-
ken. Tijdens de scholierenveldloop 
krijgen alle kinderen ook nu weer 
na afloop water uitgereikt.

AKU ontvangt woensdag graag alle 
lopers en belangstellende familiele-
den op de nieuwe baan en zal zorg-
dragen voor een schitterende sport-
middag.

De Zilveren Turfloop is 
jarig! Kom je ook?
De Ronde Venen - Op zondag 
1 november viert de Zilveren 
Turfloop zijn 25e verjaardag. Het 
feestje voor de kinderen begint 
om 10.15 uur. Dan start de Ra-
bo GeZZinsloop. Doe je ook mee? 
De Rabo GeZZinsloop is een spor-

tieve loop door het sportpark aan 
de Hoofdweg. Natuurlijk kun je je 
best doen om de eerste prijs te ha-
len, maar we zijn trots op alle kinde-
ren die over de finish komen na een 
kilometer hardlopen. Daarom is voor 
iedereen een aandenken. Je kunt al 

meedoen als je vier jaar oud bent. 
Er wordt gelopen in zes categorie-
en: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 
9 jaar, meisjes 10 t/m 12 jaar, jon-
gens t/m 6 jaar, jongens 7 t/m 9 jaar 
en jongens 10 t/m 12 jaar. Als je het 
nog spannend vindt, om alleen te lo-
pen, mag een van je ouders natuur-
lijk gezellig met je meelopen. Direct 
na de finish van de jongste kinderen 
is de prijsuitreiking in de sporthal. 
Tijdens de prijsuitreiking worden er 
leuke (sport)prijzen verloot, dus kom 
zeker even kijken bij de prijsuitrei-
king. Je ouders kunnen ook meelo-
pen met een van de langere afstan-
den: 5, 10 of 16,1 km. Voor meer in-
formatie zie de website: www.zil-
verenturfloop.nl. De start is om 10.15 
uur, maar er komen veel kinderen 
op ons feestje, dus kom iets eerder. 
Vraag je ouders de auto thuis te la-
ten, en op de fiets of lopend te ko-
men. Je kunt je inschrijven in sport-
hal de Phoenix of een mailtje stu-
ren naar: GeZZinsloop@zilveren-
turfloop.nl. Dan ligt je startnummer 
al voor je klaar in de sporthal.

FC Aalsmeer D4-Argon D3 2-3
Regio - Na de behaalde winst op 
Roda 23 D8 en Hertha D2 staan de 
Argonauten bovenaan in de compe-
titie. Willen zij deze plek behouden 
zal er winst behaald moeten worden 
bij FC Aalsmeer.  O.l.v. trainers Jor-
dy, Jan en Ad zijn de jongens ook 
deze week mentaal en fysiek klaar-
gestoomd om de 3 punten mee te 

nemen richting Mijdrecht. Helaas 
voor keeper Amine, die doorgaans 
prachtige acties stopt, ging zijn 
schot tegen de tegenstander recht-
streeks zijn doel in , 1-0 achter. Voor 
Argon geen reden tot paniek,  voor 
rust scoort Mo schitterend de 1-1. 
Tactiek is besproken en na de rust 
laat Argon zien wat ze goed kunnen: 

Airbags weg na 
autoinbraken
Uithoorn - In de nacht van 
dinsdag 22 op woensdag 23 
september is in een aantal au-
to’s in Meerwijk ingebroken. 
Uit de Audi’s, Volkswagens en 
BMW’s zijn airbags en sturen 
gestolen. De schade voor de 
eigenaren is groot. Met grof 
geweld zijn de dieven te werk 
gegaan.

voetballen. Kick scoort dan prachtig 
1-2, maar FC Aalsmeer weet toch te 
scoren en maakt gelijk 2-2. De 2e 
helft domineert Argon met prachtig 
samenspel en 100% inzet van het 
hele team, waardoor er mooie kan-
sen zijn. Het is wederom Mo die het 
net weet te vinden en scoort 2-3. De 
jongens gaan zeer tevreden naar 
huis met winst op zak. 

Uithoorn - Het is door de initiatiefnemers een goede zet geweest om in 
de restaurantruimte van het Hoge Heem voor de eerste keer een infor-
matiemarkt op te zetten. Afgelopen zondag bleek hoe goed dat uitpak-
te. Na de officiële opening door wethouder Ria Zijlstra konden senioren 
op hun eigen ‘beursvloer’ vanaf 11.00 tot 16.00 uur laagdrempelig verte-
genwoordigers van instanties en bedrijven ontmoeten die alle iets te bie-
den hadden (en hebben) voor mensen van hun leeftijdscategorie. Veel ou-
deren, maar zelfs ook de wat jongere garde, hebben deze informatiemarkt 
bezocht. Men kon kennis opdoen van onder meer wonen, zorg, sport- en 
beweging, lifestyle, reizen en verdere vrijetijdsbesteding, maar ook advies 
krijgen over gezondheid en voeding, alles in de breedste zin van het woord. 
Er was tevens gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes. Cateringbedrijf Het 
Oventje en Apetito lieten zich daarbij van hun smaakvolste kant zien. Meer 
dan 25 bedrijven en instanties, waaronder ook het Hoge Heem zelf en Am-
stelring namen aan deze informatiemarkt deel. Er waren talloze kramen 
en statafels met de nodige documentatie en wie verdere informatie wilde 
werd daarin welwillend en duidelijk te woord gestaan. Rondom waren te-
vreden geluiden te horen van zowel de deelnemende partijen maar meer 
nog van de talloze bezoekers die ondanks het mooie najaarsweer toch de 
moeite hadden genomen om de informatiemarkt te bezoeken. Zij werden 
daarin niet teleurgesteld. Op de vraag of dit vaker moet worden georgani-
seerd werd van beide kanten volmondig beantwoord met ‘ja’.

Prima presentatie
De opzet van deze informatiemarkt is goeddeels ontleend aan de ‘Woon-
inspiratiedag’ van Bontekoe Verkoopstyling uit Uithoorn die jaarlijks met 
succes in maart wordt gehouden. Geraldine Bontekoe was er vanzelfspre-
kend ook met haar aanbod aan dienstverlening. Goed bedacht was ook de 
presentatiemogelijkheid die de deelnemende bedrijven en instanties kre-
gen om zich met een beeldschermpresentatie in een afzonderlijk zaaltje 
aan belangstellenden kenbaar te maken wat zij voor producten en dien-
sten te bieden hadden. Ook daarin lieten nieuwsgierige bezoekers zich niet 
onbetuigd, Wie het even had gehad en iets wilde eten of drinken kon zich 
aan een van de vele tafels scharen in de restaurantruimte om uit te rus-
ten. Kortom, het was allemaal goed georganiseerd. Initiatiefnemers van de-
ze toch wel erg geslaagde eerste informatiemarkt voor senioren zijn Van 
der Wurff Makelaars en De Beij Comfort Installateurs uit Uithoorn. Samen 
met alle andere deelnemers en de welwillende medewerking van het Ho-
ge Heem past hen een woord van dank voor de goede organisatie en pri-
ma presentatie waaraan veel senioren ongetwijfeld iets hebben gehad. Dat 
smaakt naar meer, dus volgend jaar weer? Graag tot ziens!

Senioren Informatie Markt trok veel belangstelling

3e katern



luk ging. Meiden van harte gefeli-
citeerd. Na de estafette eindigde de 
dag met de laatste prijsuitreikingen. 
Bij de junioren meisjes werd Sindy 
(D) kampioen. Bij de junioren jon-
gens wonnen Niels (D), Sjoerd (C) 
en Thijs (B) het kampioenschap. 
Bij de senioren ging het kampioen-
schap (na een titanengevecht) toch 
naar Wouter. Bij de masters won-
nen ook Leon en Esther het totaal 
klassement en werden onze nieuwe 
kampioenen. Een fantastische pres-
tatie gezien hun eerdere kampioen-
schap prestaties op de aparte 3000 
meter. Namens alle deelnemers wil 
ik de organisatie, de vrijwilligers en 
alle andere mensen die ons van-
af de kant hebben staan toejui-
chen bedanken voor deze dag. En 
uiteraard alle nieuwe clubkampioe-
nen van harte gefeliciteerd. Het was 
weer een top dag waarin AKU be-
wijst één grote familie te zijn. 
Wil je zelf eens een keertje gratis 
meetrainen? Of kijken of AKU een 
leuke vereniging voor je is? Kijk op 
www.aku-uithoorn.com naar onze 
trainingstijden en trainingsaanbod 
en kom gewoon een keertje langs. 
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Laddercompetitie BVK vordert gestaag
Uithoorn - De 4e speelavond van 
de laddercompetitie van de BVK 
werd voorafgegaan door de jaar-
vergadering. Die verliep zonder al te 
veel verslagwaardige bijzonderhe-
den. Alvorens de kaarten ter hand 
te nemen werden wel eerst nog de 
clubkampioenen van het vorige sei-
zoen nog even in het zonnetje ge-
zet. Rita en Wim Ritzen hebben hier 
in de parencompetitie al enige ja-
ren een abonnement op, al komt 
de concurrentie wel steeds dich-
terbij. In de laddercompetitie wer-
den 2 paren tot winnaars gekroond 
en wel Rees en Gerard van der Post 
en Margo Zuidema en Francis Terra. 
Gewapend met fraaie bossen bloe-
men konden genoemde paren aan 
het eind van de avond huiswaarts 
keren. Daarna werden nog 3 le-
den gehuldigd voor het overschrij-
den van ‘meesterpuntengrenzen’. 
Tot haar eigen verrassing werd Ria 
Bulters bevorderd tot ‘regionaal-
meester’ vanwege het overschrijden 
van de 2000 puntengrens. Op naar 
de 5000 Ria! Ook Adriaan Kooy-
man mag zich nu zo noemen. Atie 
Overwater echter overschreed zelfs 
al  die 5000 puntengrens en gaat nu 
als ‘districtsmeester’ door het leven. 
 In de A-lijn een ‘springerig’ score-
verloop. 6 teams met en score van 
57% of hoger, dan 2 van rond de 

50% en vervolgens 6 met 46% of 
(veel) minder. De hoofdprijs  was 
voor (bridge-) combipaar Mari-
anne en Huub Kamp met 60,76%. 
Zij werden op de huid gezeten door 
Truus Langelaan en Elly van Nieuw-
koop die elkaar na een nog wat on-
wennige 1e avond helemaal ge-
vonden lijken te hebben en met 
60,42% niet alleen 2e werden op 
deze avond maar ook in de totaal-
stand met ruim 56% gemiddeld een 
onverwachts hoge 3e plaats inne-
men. De 1e plaats daarin is stevig 
in handen van Rita en Wim, die de-
ze avond voor de 4e x op rij in de top 
3 eindigden. Geke en Jaap Ludwig 
staan in de totaalstand tussen ge-
noemde paren in. Onderin een ge-
deelde laatste plaats voor Corrie en 
Ruud van de Peet en Ria Bulters-
Ans Nieuwendijk. Zij horen bij de 5 
paren die volgende week in een la-
gere lijn het verloren terrein moeten 
zien terug te winnen.
In de B-lijn was de hoogste score 
voor Toos Boerlage en Annie Lau-
wers met 57,64%. Ook hier zat de 
nummer 2 er kort achter, want Ad-
die de Zwart en Hetty Kesting kaart-
ten 57,29% bij elkaar. Die mogen 
volgende week in de A lijn aantre-
den. De 3e plaats was voor Nel Bak-
ker en Hans Wagenvoort met 56,6%.
Mayke Dekker en Trudy Fernhout 

KDO verslaat DSOV
De Kwakel - Na de nipte 0-1 
overwinning van vorige week in 
Landsmeer tegen IVV, wilde KDO 
de eerste driepunter in de compe-
titie een passend vervolg geven. 
Op voorhand had KDO één punt 
meer bemachtigd dan tegenstan-
der DSOV. Trainer Raymond de 
Jong ruimde tegen de ploeg uit 
Vijfhuizen o.a. een basisplaats in 
voor Menno Lingeman (i.p.v. Rick 
Kruit) en Bart van der Tol (i.p.v. de 
van vakantie teruggekeerde Mau-
rice Bartels). Onder zonnige om-
standigheden was DSOV in het 
begin van de wedstrijd duidelijk 
de bovenliggende partij. KDO had 
vooral moeite om controle te krij-
gen op de grote en balvaste cen-
trumspits van de gasten. Verder 
dan een paar kleine kansen wist 
DSOV echter niet te komen. In de 
13e minuut deed KDO voor het 
eerst van zich spreken via Menno 
Lingeman. De rechtsbuiten van 
de Kwakelaars nam de bal on-
bewust met zijn hand mee in het 
zestienmetergebied en werd in 
de daaropvolgende solo onderuit 
gehaald door een verdediger van 
DSOV met als gevolg een penal-
ty. Met woord en gebaar uitte de 
ploeg uit Vijfhuizen hun ongenoe-
gen over de beslissing van de jon-
ge scheidsrechter. De arbiter was 
hier niet van gediend en stuurde 
de gefrustreerde trainer van DS-
OV met een rode kaart richting de 
tribune. Alle aanwezige Kwakel-
se supporters hielden hun adem 
in toen de bal op de stip werd ge-
legd, vanwege de twee missers 
van vorige week. Bart van der Tol 
ging vervolgens stoïcijns achter 
de bal staan en schoot uiterst be-
heerst de bal in de linkerboven-
hoek, 1-0. 

Weer raak
Vier minuten later wist Mathijs 
van Rijn met een voorzet vanaf 
de linkerkant de bal over de Vijf-
huizense doelman heen te plaat-
sen. Joeri Stange was alert en 
wist van dicht bij de 2-0 te ma-
ken. Kortom, de rollen waren in 
vier minuten tijd volledig omge-
draaid en KDO leidde met twee 
doelpunten verschil. In de 24e mi-
nuut was Mathijs van Rijn zelfs 
dicht bij de 3-0, maar zijn schot 
vanaf rechts ging rakelings langs 
de verkeerde kant van de linker-
paal. In de laatste twintig minu-
ten van de eerste helft gebeurde 
er weinig noemenswaardig, zo-
dat KDO met een 2-0 voorsprong 
de rust in kon gaan. In de tweede 
helft was Mathijs van Rijn in de 
53e minuut opnieuw dicht bij de 
3-0. Na een strakke voorzet van 

Joeri Stange leek Mathijs van Rijn 
de bal eenvoudig binnen te kun-
nen schieten, maar Van Rijn miste 
de precisie. DSOV streed voor wat 
het waard was en hiermee nam 
de druk op de Kwakelse verdedi-
ging toe. In de 63e minuut kwam 
de spanning in de wedstrijd vol-
ledig terug toen de donkere cen-
trumspits van de gasten de 2-1 
binnenschoot. Even later dacht 
KDO dat DSOV met tien man ver-
der moest gaan toen de nummer 
zes van de ploeg uit Vijfhuizen zijn 
tweede gele kaart kreeg, maar de 
arbiter bleek het verkeerde rug-
nummer te hebben opgeschreven 
bij de eerste gele kaart van deze 
speler. KDO liet zich hierdoor niet 
van slag brengen en kreeg in de 
68e minuut een vrije trap aan de 
linkerkant op zo’n 30 meter van 
het doel. De technisch begaafde 
middenvelder Jim Klijn wist met 
een afgemeten trap voor veel on-
rust te zorgen in het vijfmeterge-
bied van DSOV. De doelman van 
de gasten wilde de bal wegstom-
pen, maar onderweg kwam hij 
Michael Meijer tegen die scherp 
was en de 3-1 binnenkopte. 

Randje
Acht minuten later werd het Kwa-
kelse feest compleet toen Ma-
thijs van Rijn de vierde Kwakel-
se treffer van de middag maak-
te. Op de rand van buitenspel 
mocht Bart Hoving aan de rech-
terkant van het veld doorlopen, 
die het overzicht behield en de 
inlopende en vrijstaande Mathijs 
van Rijn op zijn wenken bedien-
de, 4-1. KDO kreeg in de slotfase 
nog enkele mogelijkheden om de 
score uit te breiden, maar deed dit 
niet. Aan de andere kant van het 
veld was het aan doelman Peter 
Onderwater te danken dat DSOV 
geen tweede treffer maakte. Zo-
wel in de 72e als de 82e minuut 
reageerde Onderwater koelbloe-
dig in kansrijke situaties voor DS-
OV voor zijn doel.
Kortom, KDO heeft met 4-1 ruim 
van DSOV gewonnen en stijgt 
naar de vijfde plaats op de rang-
lijst. Met zeven punten uit vier 
wedstrijden hebben de Kwake-
laars slechts twee punten min-
der dan koplopers Ouderkerk en 
AGB. Aanstaande zondag staat er 
dus een ware topper op het pro-
gramma, want dan gaat KDO om 
14:30 uur op bezoek bij het fy-
siek sterke AGB. Het vertoonde 
spel van vandaag geeft hoop voor 
KDO en door de onderlinge con-
currentie binnen de spelersgroep 
zal elke speler tot het gaatje wil-
len gaan voor een goed resultaat.

Goede start judoteam Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag 27 september, 
de start van de Westfriese jeugd-
judocompetitie. Voor de eerste ron-
de zijn ze afgereisd naar Hoogwoud. 
Ze moesten deze dag tegen drie 
andere scholen strijden. De eerste 
partij tegen Dun Hong moesten ze 
nog een klein tikkie wakker wor-
den. Werd super geknokt maar uit-
eindelijk kwamen ze net te kort en 
verloren met 5-4. Daarna gelijk te-

gen Hajime. Wat een topwedstrijd!! 
Gezellig langs de kant maar vuur-
werk op de mat. Na pittige partijen 
werd het 5-4 in Uithoorns voordeel. 
Als laatste tegen gastheer Hikiwa-
ke. Ook nu moest het onderste uit 
de kan maar het Uithoornse team 
was scherp en met mooie (soms wel 
HELE mooie) punten werd ook de-
ze partij winnend afgesloten met 
6-3. Al met al een zeer geslaag-

de dag voor het team. Moos, Boaz 
R, Roel, Finn, Minne, Jorn, Ties en 
Boaz G wij hebben enorm van jul-
lie genoten. De trainers Ruud van 
Zwieten en John de Rijk maar ook 
hulpmeester Dennis waren enorm 
te spreken over de inzet van alle ju-
doka. De volgende ronde is al snel. 
Op 18 oktober komt het teamtoer-
nooi naar  bij Sport & Healthclub 
Amstelhof.

moesten buigen voor al het geweld 
boven hen in deze lijn. De paren die 
in deze lijn deze week op de plaat-
sen 4, 5 en 6 eindigden ‘promove-
ren’ naast Addy en Hettie ook naar 
de A lijn. De rekenaars onder u zul-
len denken: ‘5 eruit en maar 4 erbij 
in de A lijn, hoe kan dat”?’ Welnu, 
die 5e komt uit de C lijn, want met 
hun score van 68,06%% knalden Ri-
na van Vliet en Gerda Bosboom van 
uit die lijn ineens omhoog naar de 
10e plaats in de totaalstand.
De ook niet misselijke 59,03% van 
Helen Conijn en Herman Koper-
draad zou normaal goed kunnen 
zijn voor een 1e plaats, deze keer 
viel dus de 2e plaats hen ten deel.    
Tiny en Adriaan Kooyman hadden 
zich enige weken wat verstopt maar 
kwamen nu uit hun kooi en scoor-
den hun 1e ereplaats van dit sei-
zoen door met 55,9% 3e te worden. 
Die plek moesten zij echter wel de-
len met het dit prille bridgejaar op-
vallend goed presterende echtpaar 
Ploon en Fons Roelofsma, die zich 
na 4 speelavonden terug vinden in 
het midden van de totaalstand met 
bijna 50% gemiddeld. Gaat het er dit 
seizoen dan toch van komen?
Volgende week voorlopig de laat-
ste speelavond van de laddercom-
petitie, waarna het ‘parengeweld’ 
los barst. 

Atletiek Klub Uithoorn (AKU) 
Clubkampioenschappen 2015

Uithoorn - De laatste zondag van 
september staat bij alle leden van 
AKU in Uithoorn al jaren geblok-
keerd in de agenda voor de Club-
kampioenschappen. Leden, ou-
ders, vrijwilligers of gewoon geïn-
teresseerden zijn welkom om deel 
te nemen aan één van de vele on-
derdelen. Er wordt gestreden in een 
meerkamp (sprint, middellange af-
stand, verspringen, hoogspringen, 
kogelstoten of balgooien en speer-
werpen) of op één van de middel-
lange loopafstanden. Alle deelne-
mers worden ingedeeld in de di-
verse leeftijdsklassen, zodat ieder-
een van jong tot oud kans maakt 
om kampioen te worden in zijn of 
haar categorie. Afgelopen zondag 
27 september was het weer zo ver. 
De vele vrijwilligers stonden klaar 
om jong en oud te ontvangen. On-
derdelen waren uitgezet en het zon-
netje scheen vrolijk over de atletiek-
baan aan het Sportpark Randhoorn 

in Uithoorn. Om half 11 werd ge-
start met de technische nummers, 
waarna de sprint op het program-
ma stond. Ouders hadden langs de 
baan zitting genomen op een van de 
vele bankjes of op een zelf meege-
brachte strandstoel. De sfeer zat er 
al snel goed in. Zoals altijd was het 
weer uitstekend. Na de sprint werd 
de baan vrijgemaakt voor een aan-
tal langere afstand lopers van de 
club voor wie de 3000 meter op het 
programma stond. Helaas was het 
aantal deelnemers beperkt, maar 
de strijd aan kop was er niet min-
der op. Uiteindelijk liep de op blote 
voeten lopende Leon naar de snel-
ste tijd van 11 minuten en 13 secon-
denEsther werd bij de dames afge-
tekend eerste in 13 minuten en 8 se-
conden. 

Meerkamp
Na dit onderdeel werd verder ge-
gaan met de looponderdelen van 

de meerkamp. De strijd tussen de 
deelnemers werd met het onderdeel 
scherper. Zeker bij de senioren was 
de competitie spannend. Inmiddels 
maakte iedereen zich op voor de al-
lesbeslissende 1500 meter. 
Intussen vind bij het gezellige club-
huis de eerste prijsuitreiking bij de 
pupillen plaats. Bij de meisjes wer-
den de nieuwe kampioenen Sophie 
(mini), Jade (A1), Lotte (A2), Sara 
(C) en Fenna (B) gehuldigd. Bij de 
jongens werden Finn (mini), Stefan 
(A1), Tijs (A2), Tijn (C) en Luca (B) 
de nieuwe kampioenen. 
Na de onderdelen werd het onder-
deel teamestafette gehouden. Win-
naar was het team van de Speedy’s. 
De teamleden Melissa, Paulien, Fen-
na en Jade bewezen dat in dit hi-
larisch opgezet parcours iedereen 
(van jong tot oud) een kans had, 
omdat het niet alleen om kracht en 
snelheid maar vooral om behendig-
heid en misschien een beetje ge-

De Merel en Stieva-Aalsmeer 
stijgen met stip
Regio - Wedstrijden waarbij je 10 
jaar ouder wordt, het gebeurd! Stie-
va – Aalsmeer stond onderaan de 
ranglijst en had wat goed te maken 
tegen De Springbok 1. Er werd die 
avond van laag naar hoog gespeeld 
hetgeen ook meestal spanning op-
voerend werkt. Lucia Burger was 

de enige van Stieva die niet in haar 
doen was, tegenstander Hans Bak 
maakte de 50 puntjes in 28 beur-
ten en Lucia strandde op 10 van 
de 31 te maken. Bernard Enthoven 
kwam tegen een ontketende Michel 
Bak uit. In 14 beurten had Michel de 
finish al in het vizier met 46 caram-

boles, maar Bernard bleef zicht-
baar kalm. Op de score had Ber-
nard slechts 12 caramboles van de 
31, niet eens de helft. Michel veran-
derde van tij en kon de resterende 
14 beurten geen bal meer aan. Die 
28e beurt stond Michel op 61 van de 
62 te maken terwijl Bernard zicht-
baar rustig langszij kwam en het uit 
maakte. De partij tussen Peter Stam 
en Derk Bunders was er een van 37 
beurten. Bij beide spelers speelden 
de zenuwen parten want de span-
ning was te snijden. Derk kon met 
een slotserie van 5 opgelucht win-
nend afsluiten. Peter die nog een 
poging in de nabeurt kreeg haak-
te met 11 caramboles tekort af. Het 
werd onderhand een laat avond-
je en de partij met 290 carambo-
les moest nog beginnen. Kees de 
Bruijn tegen Ton Bocxe. In 3 beur-
ten 42 caramboles op de score in 
het voordeel van Kees. Ton antwoor-
de met 22 en in de 5e beurt met 15, 
de stand: 46 om 44. Het liep gelijk 
op en in de 10e beurt was het 120 
om 94. Omdat Kees er 170 moet en 

Ton 120 had Ton een ligt voordeel. 
De 16e beurt was bevrijdend, voor 
beiden “goed spel” Kees 146, Ton 
120! Het was inmiddels 20 minu-
ten na middernacht! Het was tevens 
de kortste partij van de week ! De 
Springbok 1 – Stieva-Aalsmeer: 2-7
De Merel-Heerenlux 3 onder leiding 
van kopman Dorus kwam tegen 
collegateam 2 tot 9-0. Dorus was in 
slechts 18 beurten uit. Wim Berke-
laar, Caty Jansen en Cor van Wijk 
volgde Dorus met een volle winst.
Bar Adelhof 2 won met 5-4 van col-
legateam 3. ASM 2 verloor met 4-5 
van De Springbok 2. Hen Kandelaar 
van De Springbok behaalde in die 
wedstrijd de hoogste serie van de 
week, 10 caramboles = 34.38%.
The Peanut Bar speelde tegen Dé 
Biljartmakers, het werd: 2-7.
Lutis Ventilatietechniek-De Spring-
bok tegen Bar Adelhof 1: 4-5
Dio – De Kuiper-Stee Inn: 7-2
De Kromme Mijdrecht 3 – Cens: 4-5
De Kromme Mijdrecht 1 – De Krom-
me Mijdrecht 2: 5-4.
Voor 10 en 11 oktober staan de eer-
ste persoonlijke kampioenschappen 
voor de deur. Het gaat om de spel-
soort driebanden. De finale is in de 
Lachende Ruiter en begint beide 
dagen om 11.00 uur.
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Als jonge kwakelaar van 22 jaar 
vertoefden we zondag middag na 
de voetbal, ik voetbalde bij KDO in 
de zondag selectie, in het hart van 
De Kwakel bij restaurant Leenders. 
Wij kwamen daar met een aantal 
jongeren: Sjaak vd Hulst, Wil Ken-
nis, Jan en Kees den Haan en Jos vt 
Hart gezellig een biertje drinken, en 
een potje biljarten. Er waren toen 
ook al wat ouderen die aan het bil-
jarten waren o.a. Jan den Bliek, Han 
Voorn, Ton Vlasman, Jan vd Meer, 
Teun Voorn en natuurlijk Piet Boxe 
zelf. Het was erg gezellig, het was 
het centrum van De Kwakel. 

Oprichting Biljartclub
Op een goede Zondag in septem-
ber 1965 besloot Piet Boxe om Han 
Voorn en Jan den Bliek te vragen 
of ze geen zin hadden om met hem 
samen een biljart club op te gaan 
richten. Het was aan hen om on-
geveer 12 of 14 mensen warm te 
maken om éénmaal in de week 
een avond te gaan Biljarten. En 
Piet Boxe wilde zelf de regie wel in 
handen nemen. Beide heren gin-
gen aan de slag, bekenden die bij 
Leenders kwamen biljarten en fa-

milie werden gevraagd, of zij zin 
hadden, dus ook wij werden ge-
vraagd. Binnen een maand had-
den Jan den Bliek en Han Voorn, 
14 namen op papier die wel inte-
resse hadden, in overleg met Piet 
Boxe werd er een avond belegd in 
Cafe Leenders. En op 15 Novem-
ber 1965 was het zo ver. We had-
den 14 leden: Jan den Bliek, Jan vd 
Meer, Leo vt Hul, Jan Voorn Hz, Ton 
Vlasman, Jos vt Hart, Wil Kennis, 
Sjaak vd Hulst, Kees den Haan, An-
dre de Jong, Piet Boxe, Teun Voorn, 
Jan den Haan cz en Han voorn. Er 
werd besloten dat we op donder-
dagavond zouden gaan biljarten 
om half acht in Café Leenders. Te-
vens werd er een bestuur gevormd, 
Voorzitter Han Voorn, secretaris Ton 
Vlasman, Penningmeester Andre 
de Jong en wedstrijdsecretaris Jos 
vt Hart. De contributie in 1965 was 
50 cent per week en men moest 
eenmalig 2,50 gulden inleggeld be-
talen. Er werd ook besloten dat je 
niet langer dan 2 jaar een zelfde 
bestuur functie mocht bekleden, er 
moest gerouleerd worden, vandaar 
ook de vele wisselingen in het be-
stuur vroeger. De biljartclub kreeg 

de naam biljart club “’Ons Genoe-
gen”’. Zo is de Biljart club “’Ons Ge-
noegen tot stand gekomen. 

Wat hebben we in 50 
jaar meegemaakt?
Ik heb het geluk dat ik heb mogen 
meemaken samen met Wil Kennis 
en Sjaak vd Hulst. Daar komt ook 
een boek van met van elk jaar een 
stukje uit de notulen, dit word het 
Jubileumboek dat bij het 50 jarig 
bestaan gepresenteerd zal worden. 
Maar het is nu wel een moment om 
de mooie momenten en de diepte 
punten te vertellen. Dit waren in het 
begin de biljart ontmoeting tegen 
onze Duitse Gasten, een broer van 
Jan vd Meer woonde in Duitsland 
Castrop Rauxel, die nodigde ons uit 
om een keer te komen Biljarten dit 
was het weekend van 24-25 sep-
tember 1967, dit was een groot suc-
ces en erg gezellig. Het jaar 1968 
kwamen ze naar ons in De Kwakel, 
zeer geslaagd.
In 1977 kregen we een uitnodiging 
om het 20 jarig jubileum te komen 
vieren in Duitsland, Castrop Rauxel. 
Hier kunnen wij op terugkijken. Na-
tuurlijk waren ook de mooie avon-

den van de jubileums 5, 10 jarig be-
staan. Ook de avonden in het ca-
fé waren erg gezellig, we hadden 
14 leden en maar 1 biljart, dus het 
werd vaak laat. We hadden ook wel 
eens het geluk als er een trouwpar-
tij was achter in de zaal, dan kwam 
de ober Co Plasmeijer of Ad Boxe 
wat hapjes brengen. Ook werd er 
tijdens het biljarten een kaartje ge-
legd, dit werd later af geschaft.
Op 20 september 1979 werd ons 
nieuwe biljarthome geopend ’’De 
Stal”’ achter het café van Leenders, 
een mooi nieuw onderkomen waar 
we ons zelf moesten verzorgen. 
Een moeilijk moment was het over-
lijden in 1981 van onze oprichter 
Jan den Bliek, en het vertrek van 
Jan den Haan met zijn vrouw Annie 
naar Amerika. Ook het overlijden 
van veel prominenten in onze ver-
eniging waren moeilijke momenten, 
o.a. Jan vd Meer, Jos vt Hart, Gerard 
van Trigt, Jan vd Berg, Jan vd Hulst, 
jan den Haan cz, Han voorn, Joop 
westerbos, Frans Voorn, Jan Noten 
boom, Wim verlaan en wie ik soms 
nog vergeten ben.
In 1987 verhuisden we naar Bart 
Fort in De Kwakel, ons nieuwe bil-

jart home, waar we nu nog steeds 
zitten. 
Verder de mooie momenten die we 
met elkaar beleefd hebben, de ve-
le club ontmoetingen die we ge-
speeld hebben in het land, het 25 
jaar bestaan in Giethoorn, het 30 
jaar bestaan een mooie Boottocht 
op de vinkeveense plassen, het 35 
jaar bestaan in Ommel bij Jan me-
ijer en het 40 jarig feest een prach-
tige boottocht op de Biesbosch met 
een goed Diner in Ter Aar. 
Maar het was niet alleen maar de 
mooie momenten er waren ook wel 
veel moeilijke jaren bij, met ver-
lies van veel goede leden, van 1998 
tot zeker 2004 waren niet de leuk-
ste jaren veel gezeur over rijers en 
dit gaf spanningen binnen de club, 
met verlies van leden. In 2009 was 
het zover dat we nog maar 12 leden 
zouden hebben. 
Door met elkaar eens te kijken hoe 
we nu verder moeten, kwamen er 
goede ideeën, er werden adverten-
ties gezet in de plaatselijke kran-
ten, er werd met nieuwe leden ge-
sproken of ze er wel bij pasten, we 
kregen hierdoor nieuwe goede le-
den erbij.

Het is weer ouderwets gezellig
Ook werd er geprobeerd om de bil-
jartavonden gezelliger te krijgen, 
met kerst om prijzen biljarten, met 
pasen om eieren. We hebben nu 17 
leden het is weer ouderwets gezel-
lig, iedereen komt weer graag naar 
de club. “Dit moeten we zo zien te 
houden”, als ik de woorden van on-
ze eerste Voorzitter Han Voorn be-
luister. 

We hebben 25 jaar een vrienden-
ploeg gehad, het was voor mij een 
genoegen om er te bij te zijn, het 
was een echte uitgaansavond, en 
dat kan alleen maar als je het ge-
zellig hebt met elkaar. Dit moet nu 
ook weer na 50 jaar, we zijn een 
vriendenploeg en we komen weer 
graag naar de club. Daarom wil ik 
iedereen bedanken voor de 50 jaar 
dat onze club bestaat, en meege-
holpen heeft om dit voor elkaar te 
krijgen. Dit kan je niet alleen, maar 
wel met elkaar. Ik hoop dat we nog 
vele jaren gezellig met elkaar een 
avond kunnen biljarten. 

Andre de Jong. 
Voorzitter 

Wil Kennis, is geboren in De Kwakel op 30 maart 
1944, hij heeft op school gezeten in De Kwakel, 
en heeft zijn jeugd hier ook doorgebracht. Op 
jonge leeftijd heeft hij Hei-bedrijf van zijn va-
der overgenomen: Kennis Heiwerken. Sinds hij 
is gestopt met werken, is het bedrijf overgeno-
men door zijn zoons. Zij zijn nu ook verder ge-
gaan als Kennis Heiwerken. Wil kwam als jon-
ge jongen ook een biertje drinken bij restaurant 
Leenders: “Er waren toen dansavonden, het was 
er altijd gezellig”. In 1965, ongeveer septem-
ber, kwamen Han Voorn en Jan den Bliek aan 
hem vragen: “Wil heb je zin om een avond in de 
week te komen Biljarten, wij willen namelijk sa-
men met Piet Boxe een biljart club oprichten”. 
Wil had hier wel zin in, hij was dan ook aanwe-
zig bij de eerste oprichtingsvergadering op 15 
november 1965. Wil was altijd actief met het on-
dersteunen van activiteiten om wat te organise-
ren. Dat heeft hij in die 50 jaar dan ook veel ge-
daan, je kon altijd een beroep op hem doen. Hij 
zat namelijk voor zijn werk veel op de weg, en 
hij kwam van alles tegen, dus was het soms ook 

wel eens gemakkelijk om iets te gaan bekijken. 
Wil heeft diverse bestuursfuncties gehad:
•	 van 1972-1974 Penningmeester
•	 van 1984-1992 Penningmeester,
•	 van 2011 -2014 wedstrijd secretaris

Ook zijn uitslagen mogen er zijn:
•	 1971, 3e pl.
•	 1973, 3e pl.
•	 1977, 2e pl.
•	 1981, 3e pl.
•	 1980 Kampioen,
•	 1984, 2e pl.
•	 1985, 3e pl.
•	 1992, 3e pl,
•	 2007, 3e pl..

Wil Kennis 50 jaar lid van de Biljart club “Ons 
Genoegen”, een fantastisch lid dat veel voor de 
Biljart club betekend heeft.
Als we er op terug kijken, hebben we een prach-
tige tijd gehad, we kunnen hier met veel plezier 
nog uren over na kletsen.

Andre de Jong, is geboren op 26 Juli 1943, hij 
heeft op school gezeten in De Kwakel en is daar 
ook opgegroeid. Als jonge Kwakelaar van 22 jaar 
vertoefde ik op zondagmiddag met een aan-
tal van mijn vrienden na het voetbal (ik voet-
balde bij KDO in de zondagselectie) steevast 
in het hart van De Kwakel: bij Restaurant Leen-
ders. Gezellig een biertje drinken en een potje 
biljarten. In 1965, ongeveer september, kwamen 
Han voorn en Jan den Bliek vragen om te ko-
men biljarten: “Piet Boxe wil graag een biljart-
club oprichten, heb je zin om te komen biljar-
ten?” Ik had hier wel zin in, en was aanwezig bij 
de oprichting vergadering 15 november 1965. Mij 
werd gevraagd om in het bestuur te komen, sa-
men met Han Voorn, Voorzitter, Ton Vlasman se-
cretaris, Jos vt Hart wedstrijd-secretaris en And-
re de Jong als Penningmeester vormden we het 
eerste bestuur van de Biljartclub. Dit was best 
spannend, ik was de jongste van de bestuurle-
den. Maar dit ging best goed, we hadden niet zo 
grote club. Samen met Wil Kennis en veel andere 
leden hebben we veel georganiseerd, ook ik zat 
voor mijn werk langs de weg (verkoop voor het 
bedrijf van Piet Schreurs, Gerbera Culturen) en 

had ook de mogelijkheid om soms wat te gaan 
bekijken, bijvoorbeeld club ontmoetingen tegen 
biljart in Moerkapelle, altijd erg gezellig.
Ik heb ook diversen bestuursfuncties gehad: 
•	 van 1965-1968 penningmeester
•	 1971-1974 wedstrijd secretaris
•	 1989-2014 secretaris
•	 Nu van November 2014 Voorzitter

Ook zijn uitslagen mogen er zijn
•	 1972, 3e pl.
•	 1979, 3e pl.
•	 1981, Kampioen
•	 1985, 2e pl.
•	 1986, Kampioen.
•	 1988, Kampioen.
•	 2000, 2e pl.
•	 2003,Kampioen.
•	 2010, 2e pl.

Andre de Jong 50 jaar lid van de Biljart club “Ons 
Genoegen” een fantastisch lid dat samen met Wil 
Kennis veel betekend heeft voor de club.
“Ook ik kijk terug op een mooie tijd en kan hier 
met veel plezier op terug kijken”.





 
20   Nieuwe Meerbode  •  30 september 2015

Vriendjes en vriendinnetjes 
week bij KDO
De Kwakel - In de week van 5 t/m 
9 oktober organiseert KDO Dance/
Aerobic/Gym een vriendjes en 
vriendinnetjesweek. In deze week 
mogen de vriendjes/vriendinnetjes 
van de KDO leden gym/turnen en 
dance vrijblijvend deelnemen aan 
de lessen. Ook als je zin hebt om 
een keer mee te komen doen, maar 
je kent niemand die nu gymt/turnt/
danst bij KDO, ben je natuurlijk van 
harte welkom! De lessen worden 
gegeven door professionele en zeer 
enthousiaste instructeurs/instructri-
ces. Daarnaast wordt er elke week 
weer veel geleerd en staat plezier 
voorop!

Dance voor de jeugd: 
Basisschool groep 2 t/m 5 (j/m)
Vrijdag 17.00-18.00 uur
Hip-hop, streetdance en Urban

Basisschool groep 6, 7, 8 (j/m)
Dinsdag 15.45-16.45 uur
Voortgezet onderwijs 
Woensdag 19.00-20.00 uur

Gymnastiek voor de jeugd:
Groep 1, 5 t/m 8 jaar (j/m)
Maandag 16.30-17.30 uur
Groep 2, vanaf 9 jaar (j/m)
Maandag 17.30-18.30 uur
Selectiegroep
Woensdag 16.00-18.00 uur

Ook voor volwassenen hebben 
wij elke dag leuke groepslessen:
Aerobics, Bodyshape, Yoga, Pilates, 
Dance en Steps&Shape.
Ook u bent in deze week van harte 
welkom om mee te doen!

Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.kdo.nl.

Thamen honkballers 
winnen laatste wedstrijd
De Kwakel - Op zondag 27 sep-
tember kwam Herons uit Heerhu-
gowaard op bezoek voor de laatste 
wedstrijd van het seizoen 2015. 
Thamen wist in de eerste inning 
meteen één punt te scoren. Bruce 
Verweij kwam via een honkslag op 
het eerste honk en na een gestolen 
honk wist hij twee te bereiken. Op 
de opofferingsstootslag van Mike 
van Rekum kwam hij op het derde 
honk terecht. Bruce werd binnen-
geslagen op de opofferingsslag van 
Thomas Spijker.
Herons weet in de tweede inning 
twee punten te scoren, twee twee-
honkslagen en een honkslag zor-
gen voor een 1-2 voorsprong. Tha-
men gaat daar in de gelijkmakende 
tweede inning meteen weer over-
heen. Patrick Schuchard bereikt het 
eerste honk op een honkslag en 
door twee gestolen honken bereikt 
hij het derde honk. Hij weet te sco-
ren op de honkslag van Jelle Voge-
laar, die zelf even later weet te sco-
ren op de tweehonkslag van Rob 
Kooiman, 3-2.
In de derde inning trekt Herons de 
stand weer gelijk tot 3-3, echter 

Thamen weet in de gelijkmakende 
inning via een honkslag van Thomas 
en een tweehonkslag van Patrick de 
stand weer tot 4-3 om te zetten. Een 
aantal innings blijft het rustig rond 
de thuisplaat maar in de zevende in-
ning pakt Thamen er nog een paar 
punten bij.
Mike bereikt het eerste honk op een 
honkslag en bereikt het derde honk 
op de tweehonkslag van Thomas. 
Maikel Benner slaat een honkslag 
waar Thomas op kan scoren en via 
de honkslag van Patrick schuift ie-
dereen weer een honkje op.
Maikel scoort op een doorgescho-
ten bal en Patrick scoort op de 
honkslag van Jelle, 8-3.

Thamen scoort in de gelijkmakende 
achtste inning nog een punt, Bruce 
komt op de honken via een drieslag 
doorgeschoten bal, steelt het twee-
de honk en weet te scoren op de 
honkslag van Sirano Fonteijne, 9-3. 
Herons weet in de negende inning 
nog twee punten te scoren waarbij 
de eindstand komt op 9-5. Thamen 
eindigt hiermee op een derde plaats 
in de tweede klasse dit seizoen.

Steun een waterproject 
tijdens scholierenveldloop
Uithoorn - Op woensdag 7 oktober 
vindt de scholierenveldloop plaats 
bij de Atletiekclub in Uithoorn. Van-
af 14.30 uur zullen de leerlingen van 
verschillende basisscholen in Uit-
hoorn van start gaan bij de scholie-
renveldloop.  In het kader van Jon-
geren Op Gezond Gewicht (JOGG) 
zal er tijdens dit evenement extra 
aandacht uitgaan naar het drinken 
van water in samenwerking met de 
AKU Uithoorn, Zorg en Zekerheid 
en alle partners die zich hebben 
aangesloten bij JOGG-Uithoorn. 
Wist u dat er in een glas limonade 
5,5 suikerklontjes zitten? 
Kraanwater in Nederland is heel ge-
woon en overal waar u komt, kunt 
u veilig water uit de kraan drinken. 
Helaas is dit niet overal zo en zijn er 
veel kinderen, die ziek worden van 
het drinken van water uit de kraan. 
Tijdens de scholierenveldloop wor-
den in samenwerking met Join the 
Pipe bidons verkocht, waarbij de 
opbrengst naar een waterproject 

in Afrika gaat. Via de krant en de 
nieuwsbrieven zal bekend gemaakt 
worden hoeveel geld er ingezameld 
is en aan welk waterproject in Afri-
ka wij met zijn allen hebben bijge-
dragen.  Daarnaast willen wij in Uit-
hoorn het drinken van water voor u 
ook gemakkelijker maken. Daarom 
willen wij u vragen om uw mening 
te geven over waar in Uithoorn een 
openbaar watertappunt zou moeten 
komen. Deelnemers die een enquê-
te invullen, maken kans op een su-
percool waterpakket.

Druppie
Druppie, onze mascotte van de 
DrinkWater campagne, is ook aan-
wezig om de kinderen te feliciteren 
met deze geweldige prestatie door 
het geven van een High Five en 
een lekker flesje water. Wij wensen 
iedereen veel succes tijdens de 
scholierenveldloop en wij hopen 
veel mensen te mogen verwelko-
men bij onze waterkraam.

Gelijkspel voor 
hardwerkend KDO JG1
De Kwakel - Op de beschut-
te speelvelden van DIOS in Nieuw 
Vennep was het afgelopen zater-
dag een heerlijke voetbaldag. Vo-
rig seizoen streden KDO JG1 en DI-
OS JG1 om de titel. Dat pakte voor 
KDO goed uit. Een aantal spelers 
zijn een stapje hoger gegaan en 
spelen bij de senioren dus in fysie-
ke kracht had KDO ingeleverd. De 
spelstijl is nog wel gelijk aan vorig 
seizoen. Dus daar moet KDO zijn 
voordeel halen. Uit een vlotte aan-
val scoorde DIOS de 1-0. De buiten-
spelers Onno en Timo zorgen zoals 
altijd voor gevaarlijke voorzetten. Uit 
een van die voorzetten pikte Feroz 
de bal op en gaf een boogbal die via 
de paal achter de keeper van DIOS 
verdween. Een paar minuten later 
scoorde Dylan de 1-2 via de voeten 
van diverse spelers van DIOS. Het 
antwoord van DIOS kwam snel en 

voor rust stond het 3-2 voor DIOS. 
De 2e helft speelde Dylan in de spits 
en had KDO vier beweeglijke spe-
lers op het middenveld lopen: Nino, 
Thomas, Luke en Feroz. Elke actie 
van de tegenpartij werd verstoord 
en met veel inzet was KDO op zoek 
naar de gelijkmaker. In de achter-
hoede hielden Mark, Manisha en 
Harm de deur op slot. Na veel ge-
miste kansen kwam een voorzet van 
Feroz bij de vrijstaande Dylan en die 
scoorde de gelijkmaker. De wed-
strijd had nog beslist kunnen wor-
den in het voordeel van KDO, door 
Timo, maar zijn bal ging net naast. 
In deze wedstrijd was Daniël on-
ze doelman en hij was duidelijk een 
hele goede 2e keeper. Ondanks de 
mutaties in het team ten opzich-
te van vorig seizoen kon KDO DIOS 
goed partij geven. Eindstand DIOS 
JG1- KDO JG1 3-3.

SAS’70 jeugd bezoekt EK Dames volleybal
Uithoorn - Zaterdag 26 septem-
ber heeft de jeugd van volley-
bal vereniging SAS’70 de EK ope-
ningswedstrijd van onze oranje-da-
mes gezien in het volleybal stadi-
on van Apeldoorn. Het bezoek was 
in het geheim georganiseerd door 
de SAS’70 jeugdcommissie en als 
verassing aan alle jeugdleden van 
SAS’70 aangeboden. Dit werd mo-
gelijk gemaakt door sponsering 
van de DEEN jeugdsponsoractie 
van vorig jaar! Er was nog budget 
over wat we volledig aan de SAS’70 
jeugd konden besteden. De jeugd-
leden hebben een fantastische sfeer 
meegemaakt in een vol stadion met 
een prachtige wedstrijd die de Ne-
derlandse dames overtuigend met 
3-0 wonnen van Slovenië. Ook dit 
jaar doet SAS’70 weer mee met de 
DEEN jeugdsponsoractie. De jeugd-
commissie heeft ook nu weer leu-
ke plannen voor de jeugd waar we 
het sponsorgeld goed voor kun-
nen gebruiken. Ook zin gekregen 
om te gaan volleyballen? De jeugd 
traint op dinsdagavond van 18:00 
tot 19:30 uur in Sporthal de Scheg 
in Uithoorn.

Derde zitting Hartenvrouw
Uithoorn - Op 22 september speel-
de Hartenvrouw de derde zitting van 
de eerste ronde. Er werden weer ra-
ke klappen uitgedeeld en hier en 
daar werd bijna een traantje weg-
gepinkt na een heel slechte uitslag. 
In de B Lijn lieten Reina Slijkoord en 
Trijnie Jansen zien dat ze het samen 
goed kunnen vinden, op plaats 1 
met 63,54%, Sonja Reeders en Ank 
Reems zijn ook een goed nieuw stel 
met 59,02% op twee en derde het 
gelegenheidsduo Matty Overwater 
en Wil Voss met een mooie 56,94%. 
De dames die al seizoenen lang sa-
men spelen hadden allemaal het 
nakijken, zij komen soms niet verder 
dan de constatering dat de 8 ho-
ger is dan de 5! In de A lijn was een 
gedeelde derde plaats met 56,95% 
weggelegd voor Kitty van Beem met 
Janny Streng en Ted Brand en Alice 

Oostendorp. Op de tweede plaats 
An van Schaick en Leo Wit met een 
hele mooie score van 61,94 maar de 
koninginnen van de dinsdagmiddag 
waren Geke Ludwig en Margo Zui-
dema met maar liefst 69,44%. Gefe-
liciteerd dames! De stand in de B is 
als volgt Ina en Jetty op 1 met 61,46, 
nu op 2 met 59,18% maar lonkend 
naar de eerste plaats Reina en Trij-
nie en de derde plaats is voor Frou-
kje en Anneke met 57,14 en in de A 
op 1 Geke & Margo 60,64, op 2 Kitty 
en Janny met %6,37% en op 3 An en 
Lea met 55,57%. Dit is de stand hal-
verwege de eerste ronde. Wie graag 
wil promoveren naar de A of niet wil 
degraderen naar de B moet nu in de 
benen komen, dames. Wilt u ook op 
de wachtlijst bij Damesbridgeclub 
Hartenvrouw? Bel Sandra Raad-
schelders op nummer 0297-569910.

Klaverjasseizoen Legmeervogels 
kent vliegende start
Uithoorn - De start van het klaver-
jasseizoen bij Legmeervogels heeft 
een onverwachts grote opkomst ge-
kend. Bijna was de hele kantine ge-
vuld met klaverjassers en toeschou-
wers welke op dit spektakel waren 
afgekomen. Het succes van afge-
lopen seizen zet zich dus gelukkig 
voort in dit seizoen. De opzet is het-
zelfde als afgelopen seizoen. Geen 
tombola en geen competitie. Ge-
woon elke avond de punten optel-
len de en aan het eind van de avond 
de prijs uitreiking.
Op deze eerste klaverjasavond heb 
je ook winnaars, bijna winnaars en 
ook klaverjassers welke helemaal 
niet in de prijzen vallen maar hun 
naam wordt dan wel genoemd we-
gens een opvallende prestatie. Zo 
scoorde Herman de Jong en Wim 
Tjalsma de laagste score van de 

avond 868 punten in een partij. De 
hoogste score behaalde het kop-
pel Henny de Vries en Jozef Lebe-
sque 2226punten en 3 marsen en 2 
snickers, dit zijn bijna marsen. De 
aanmoedigingsprijs is gegaan naar 
Herman de Jong met…..4522 pun-
ten na vier rondes. Dan over naar de 
top drie. Het brons is gegaan naar 
Leo van Tol 6804 punten. Het zil-
ver is in handen gekomen van Jan 
Schuurman met 7037 punten en het 
goud op deze eerste klaverjasavond 
is gewonnen door Jozef Lebesque 
met 7321 punten.
Dan kijkt iedereen al weer uit naar 
de volgende klaverjasavond. Tijdens 
deze avond is dan weer iedereen 
van harte welkom lid of geen lid van 
Legmeervogels. Noteer de volgende 
klaverjasavond vast in uw agenda, 
vrijdag 30 oktober 2015.

BMX WEST Competitie in 
zonovergoten Uithoorn!
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
alweer de 9e en één na laatste ron-
de verreden van de BMX west Com-
petitie en ditmaal op de eigen baan 
in Uithoorn. 72!! rijders van UWTC 
aan de start, dit was ook gelijk een 
kans om voor de wat nieuwere rij-
ders een keer een grote wedstrijd 
mee te maken.
In totaal waren er 62 ritten in de ei-
gen en open klasse. Bij de cruisers 
40 + moest Miriam Soede en flink 
gevecht leveren tegen de mannen 
maar Miriam stond haar mannetje 
keurig en wist in de manches keurig 
3x op de 4e plaats te eindigen. Bij de 
klasse 6- wisten de kleine mannen 
Mitch van der Steegt en Gino Soede 
er onderling een waar gevecht van 
te maken, zij eindigde beiden in al-
le drie de manches bij de eerste vier 
en konden zo gelijk finale rijden. In 
veel klassen was er eerst nog een 
halve finale maar bij de klasse 7-8, 
8-9, 12-13 en 14 moesten er eerst 
nog herkansingen verreden wor-
den. Aiden Franken en Viggo Klijn 
reden in de klasse 7-8 op een eerste 
en tweede plaats en konden zo toch 
nog door naar de halve finale. 
Finales
Ook Stef Spring in ’t Veld bij de boys 
8-9 lukte dit hij eindigde op de 4e 
plaats. Bij de boys 12 reed Melvin 
van der Meer naar de 2e plaats. Ook 
bij de boys 14 twee jongens Jesse 
Versteeg 4e en Jeffrey Koeleman 
2e die een plekje in de halve fina-
le wisten te veroveren. Na een korte 
pauze kon er om 13.30 uur begon-
nen worden met de 26 halve finales 
in beiden klasse. In die halve fina-
les ging het alleen maar sneller en 
de strijd werd steeds heftiger en na-
tuurlijk ook veel UWTC-ers die on-
derling een flinke strijd moesten le-
veren. Gelukkig ging het voor veel 
van deze rijders erg goed op de ei-
gen vertrouwde baan en waren er 
heel veel groene UWTC-shirts te 
zien eind van de dag in de grote fi-
nales! 

Uitslag
De uitslag van de UWTC-ers in de 
A-finales : cruisers 40+ : Gaby Paans 
1ste, Eelco Schoenmakers 3e , Evert 
de Jong 4e, Wim Pieterse 5e en Mi-
riam Soede 6e; cruisers 30-39: Erik 
Schoenmakers 2e; cruisers 17-29: 
Wouter Plaisant v.d. Wal 1ste. Sven 
Wiebes 2e Mike Veenhof 3e en Bas 
van Kuijk 4e; Boys 6-: Mitch van der 
Steegt 3e en Gino Soede 6e; Boys 
9: Jur de Beij 2e, Jur had niet zo’n 
beste start maar doordat de top 3 bij 
de eerste bult over elkaar heen rol-
de kon hij er mooi langs en zo sterk 
naar de 2e plaats rijden; Boys 10: 
Jessy Soede 4e, Alec van der Mast 
5e, Rens Grömmel 6e, Joël Rijneker 
7e en Daan Corts 8e ; Boys 11: Brian 
Worm zeer overtuigend 1ste en Max 
Kroon 3e; Boys 12: Brian Boomkens 
1ste, Max de Beij 2e ( Max reed tot 
de één na laatste bocht sterk voor-
op maar doordat Brian een prima 
binnenbocht nam werd hij toch nog 
eerste) Tonko Klein Gunnewiek 4e 
en Jochem v.d. Wijngaard 7e ; Boys 
13 : Izar van Vliet Garcia 2e ; Boys 
14: Maarten van der Mast 3e, Ke-
vin Boomkens 4e en Flip van Wal-
raven 7e ; Boys 15 : Bart van Bem-
melen 1ste en Joey Nap 2e ; Sport-
klasse 17+ : Arjan van Bodegraven 
1ste, Pim de Jong 2e, Roberto Blom 
3e, Wiljan Brouwer 4e, Denzel Vak-
kers 5e, Mats de Bruin 6e en Tom 
Brouwer 7e.

De volgende rijders van UWTC gin-
gen nog met een mooie beker naar 
huis : Boys 10-11: Brian Worm 2e en 
Rens Grömmel 3e ; Boys 12-13: Izar 
van Vliet Garcia 2e ; Boys 14-15: Bart 
van Bemmelen 1ste en Joey Nap 2e 
; Ladies 14+ : Priscilla van der Meer 
3e ; Boys 16+: Pim de Jong 1ste 

Volgende week geen strijd om de 
BMX west Competitie maar dan 
wordt er weer een ronde in de 
Noord Holland Cup verreden ook 
weer op de eigen baan in Uithoorn.
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