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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2
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Nu open
Vanaf vrijdag 30 september 

zijn wij te vinden in 
winkelcentrum 

Zijdelwaard te Uithoorn

Mijdrecht
De Passage 16
T. 0297 25 39 36

Uithoorn
Zijdelwaardplein 67
T. 0297 56 61 63

E.   info@poeliervanegmond.nl 
W. www.poeliervanegmond.nl 
W. www.cateringspannen.nl

Openingstijden Maandag t/m donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur, Zaterdag 8.00 - 17.00 uur, Zondags gesloten

Uithoorn
Zijdelwaardplein 97

T. 0297-303023

TC
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  TENNIS IN DE WINTER
OP VERLICHTE GERENOVEERDE

        BUITENBANEN
OKTOBER 2016 T/M MAART 2017
www.quivivetennis.nl

DEZE WEEK:

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN
WONEN NAJAAR 2016

Verpaupering slaat toe 
rond de Schanskerk
Uithoorn - Rond de Schanskerk 
aan de Schans wordt al sinds lange 
tijd geen onderhoud meer gepleegd. 
Er staat een groot hek om het voor-
pleintje bij de voormalige toegang 
van de kerk. Onkruid groeit weelde-
rig waar het kan, het is er smerig, er 
liggen betonplaten, de kerktoren is 
bespannen met netten om te voor-
komen dat vallend gesteente bene-
den op de straat terecht komt en 
de pastorie ernaast verdwijnt lang-
zaam in een wildgroei van bomen 
en struiken. Kortom verval over-
heerst bij dit ‘gemeentelijk monu-
ment’. Ondernemers in de Schans, 
bewoners en passanten ergeren 

zich groen en geel aan de situatie 
die zij de Schans naast het winkel-
centrum onwaardig vinden. “Het is 
al acht jaar zo dat er geen fatsoen-
lijk onderhoud aan de kerk en de 
omgeving wordt besteed. Vroeger 
waren er nog enkele vrijwilligers 
van de kerk die het achter de hek-
ken wat opruimden, maar die zijn er 
niet meer. De verpaupering is aan 
de orde van de dag en er geen in-
stantie meer die de verantwoorde-
lijkheid op zich neemt. Het bisdom 
in Haarlem laat het afweten en ook 
de gemeente geeft niet thuis. Het is 
hier echt een achterbuurt aan het 
worden,” aldus een geërgerde Ge-

rard Keune die met zijn winkel pal 
tegenover de kerk is gelegen. Zijn 
medewerkers onderschrijven zijn 
verhaal. Ook zij ergeren zich aan 
de verpaupering die zich langzaam 
maar zeker meester maakt van de 
kerk en omgeving. Een van hen, Re-
né van der Wilt, zegt er het volgend 
over: “Onze klanten kijken raar op 
als ze bij onze winkel binnenstap-
pen. Iedereen komt lopend of met 
de fi ets door de Schans hier naar-
toe en vanzelfsprekend valt hen die 
rommel op. Slecht voor het imago 
van de buurt en het winkelcentrum, 
maar meer nog voor onze winkel. 
Vervolg elders in deze krant.

“Een tram is niet nodig”
Uithoorn - Dat veel inwoners de 
komst van de Uithoornlijn niet zien 
zitten was overwegend de teneur 
van de insprekers tijdens de hoor-
zitting in het gemeentehuis op 
woensdagavond 28 september. Zo-
als verwacht bleek er grote belang-
stelling voor het onderwerp. Behal-
ve de publieke tribune in de raad-
zaal waren ook de extra zitplaat-
sen in de hal en de kantine vol be-
zet. Daar waren beeldschermen ge-
plaatst om de hoorzitting te kunnen 
volgen. Geen ‘debat’ maar het aan-
horen door nagenoeg de voltallige 
gemeenteraad van liefst 19 inspre-
kers. Die kregen allen tien minuten 
de tijd om hun mening te verkon-
digen. Raadsleden konden vervol-
gens kort vragen stellen aan de in-
spreker. Voorzitter tijdens de bijeen-
komst was burgemeester Dagmar 
Oudshoorn die het geheel in goe-
de banen leidde. Zij moest wel en-
kele keren vermanend optreden bij 
applaus en gejuich vanaf de publie-
ke tribune als een inspreker zijn ver-

haal over de tram had afgerond. De-
gelijke reacties zijn niet toegestaan 
in het gemeentehuis bij dit soort 
aangelegenheden omdat het sto-
rend werkt tijdens het vervolg van 
de vergadering.
Het is ondoenlijk om alle sprekers te 
citeren. Wij beperken ons in dit arti-
kel dan ook tot het noemen van de 
meest kenmerkende uitspraken en 
voorstellen in de vorm van een sa-
menvatting. Ook al omdat reeds ge-
ruime tijd bekend is wat de voor-
naamste zorgen zijn van een groot 
aantal inwoners met betrekking tot 
de tram. Tijdens inloop- en informa-
tieavonden, reacties op artikelen in 
de media en sociale media zijn die 
uitgebreid en frequent aan de orde 
geweest en verwoord. Na de laat-
ste consultatieronde in juni konden 
degenen die dat noodzakelijk von-
den, zich bij de gemeente aanmel-
den om tijdens de hoorzitting een 
nadere toelichting op hun bezwa-
ren te geven. 
Vervolg elders in deze krant.

De Kwakel/Uithoorn - Het vaak 
besproken en in beeld gebrachte 
Verkeer Structuur Plan De Kwakel 
(VSP) – inmiddels ondergebracht 
bij het Uithoorns Verkeer en Vervoer 
Plan (UVVP), begint in de uitvoering 
ervan zichtbare resultaten te tonen. 
Was het twee richtingen fi etspad 
langs de Noorddammerweg in 2014 
een van de eerste wensen die in 
daad werd omgezet, het jaar daar-
op volgden de verkeerskruisingen in 
het Kwakelse dorpscentrum die vei-
liger werden ingericht. Kort geleden 
heeft de Noorddammerweg zelf een 
grondige opknapbeurt ondergaan 
wat tot een mooi resultaat heeft ge-
leid. Nu is ook de Vuurlijn-West on-
der handen genomen. Dat is het 
gedeelte tussen de Ringdijk en de 

Mijnsherenweg. Het wegdek is daar 
in rood asfalt uitgevoerd en voorzien 
van de nodige belijning. Hier heb-
ben fi etsers voorrang en is de auto 
‘te gast’ zoals dat heet. Een deel van 
de Vuurlijn is nog niet aangepast, 
te weten het stuk achter de KDO-
sportvelden naast het parkeerter-
rein. Daar ligt nog het oude zwar-
te asfalt en staan borden dat de be-
lijning tijdelijk is. Op zich ziet het 
nieuwe wegdek er keurig uit, maar 
sommige fi etsers klagen erover 
dat hun weggedeelte om te fi etsen 
tussen de belijning en de (zachte) 
berm wel erg smal is uitgevoerd. En 
dat terwijl de belijning op het ou-
de zwarte gedeelte veel breder is 
en meer naar het midden ligt. Het is 
verder de vraag hoe de verhouding 

tussen rijstrook voor fi etsers en die 
voor auto’s in het midden zich zal 
vertalen in een veilig gebruik van de 
weg voor alle verkeersdeelnemers. 
Vooral in de spits als er veel auto-
verkeer uit de richting van de Mijns-
herenweg en de Poelweg komt rich-
ting het centrum van De Kwakel, 
waaronder vrachtverkeer. Langs de 
kant wandelen lijkt ook niet erg in 
trek op die manier, maar misschien 
is dat ook niet de bedoeling om het 
daar te doen?... Dit in tegenstelling 
tot de Vuurlijn-Oost waar wel regel-
matig wordt gewandeld en joggers 
er volop gebruik van maken. Als 
dat deel van de Vuurlijn op dezelf-
de manier wordt ingericht blijft dat 
dan daar nog mogelijk? De praktijk 
zal het uitwijzen.

Uitvoering verkeersplan 
De Kwakel wordt zichtbaar

Herbouw Geldautomaat 
Rabobank in Zijdelwaard
Vanaf eind oktober weer geld 
opnemen bij winkelcentrum
Uithoorn - Zoals bekend, is in mei 
van dit jaar helaas de afstortauto-
maat en geldautomaat van de Ra-
bobank aan het Zijdelwaardplein in 
Uithoorn door een plofkraak bui-
ten werking gesteld. De schade was 
enorm groot en omdat Rabobank 
Regio Schiphol zocht naar veiligere 
oplossingen, kon pas begin septem-
ber, na de bouwvak gestart worden 
met de herbouw. 
De verwachting is dat men eind ok-
tober weer gebruik kan maken van 
deze automaat. Uiteraard begrijpt 
de Rabobank dat dit zeer vervelend 
is voor haar klanten. De lokale bank 
biedt daarom nogmaals haar excu-
ses aan voor het ongemak. 

De geldautomaat zal op de huidi-
ge plaats gevestigd blijven aan het 
Zijdelwaardplein 79 in Uithoorn. Dit 
is aan de buitenzijde van het win-
kelcentrum Zijdelwaard naast Apo-
theek Thamer. Naast deze geldau-
tomaat is tevens een sealbagauto-
maat voor bedrijven en een brieven-
bus aanwezig op deze nieuwe plek. 
De automaten staan op een ruime 
overzichtelijke plaats. Mooi dicht-
bij de parkeerplaatsen. Een plek 
die goed bereikbaar is en ’s avonds 
verlicht is. Daarnaast loopt u na uw 
geldopname zo het winkelcentrum 
binnen. Vanaf eind oktober bent u 
weer van harte welkom bij de auto-
maat van de Rabobank!

Betaling met vals geld
Uithoorn - Op zaterdag 1 oktober 
rond kwart voor twee in de middag 
is een bewoner van Europarei opge-
licht. De man had zijn mobiele tele-
foon te koop gezet. Hier kwam een 
gegadigde op af. Hij wilde de iPho-

ne 6 plus wel kopen voor 650 eu-
ro. Uiteindelijk werd 625 euro afge-
sproken. De eigenaar heeft echter 
heel veel minder gekregen voor zijn 
mobiel.  De koper heeft met twaalf 
valse briefjes van 50 euro betaald. 

De briefjes van 20 en 5 euro wa-
ren wel echt. De man kwam er ach-
ter dat het vals geld was toen hij 
ermee ging betalen in de snack-
bar. Een waarschuwing van de po-
litie: Let goed op bij verkoop aan 
huis. Regelmatig worden betalin-
gen met vals geld gedaan in heel 
Nederland.

Boete voor beledigen
Uithoorn - Op zaterdag 1 oktober is 
een 20 jarige inwoonster aangehou-
den voor het beledigen van politie-

mensen in de Prinses Christinalaan. 
De vrouw is na verhoor weggestuurd 
met een strafschikking van 400 euro. 



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 /
receptie 
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
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie adviseert 
burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering 
wilt bijwonen of meer informatie? meld 
u aan via (0297) 513231.

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of 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
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De provincie Noord-Holland werkt 
van maandag 17 oktober tot en met 
woensdag 9 november 2016 aan de 
brug Ouderkerk (N522) in Ouderkerk 
aan de Amstel. Gedurende de hele 
periode is de brug afgesloten voor al 
het gemotoriseerd verkeer.

Wmo-vervoer Amstelland
Gebruikers van het Wmo-vervoer 
Amstelland moeten rekening hou-
den met langere omrijdtijden en mo-
gelijke vertragingen. De vervoerder 
van het Wmo-vervoer probeert met 
het plannen van de ritten zoveel mo-
gelijk rekening te houden met de af-

sluiting van de brug. Wij vragen de 
gebruikers van het Wmo-vervoer 
Amstelland om begrip voor eventu-
ele vertragingen en langere omrijd-
tijden als gevolg van deze tijdelijke 
afsluiting.

Informatie
Voor meer informatie over (alter-
natieve) routes tijdens deze perio-
de voor het gemotoriseerd verkeer, 
(brom)fi etsers en voetgangers, rou-
te openbaar vervoer en bediening 
scheepsvaart kijk op www.noordhol-
land.nl/brugouderkerk of Twitter (@
ProvincieNH). 

Werkzaamheden brug 
Ouderkerk (N522), gevolgen 
voor WMO-Vervoer

Gemeente Uithoorn

Download de

Burgernet App

Help je mee?
Samen voor een veilige buurt

Burgernet

Takkendagen komen er weer aan
Vanaf 24 oktober zijn er weer takkendagen in Uithoorn en De Kwakel. 
Heeft u takken die u door ons wilt laten afhalen? Geeft het aan ons door 
via www.uithoorn.nl/takken. Dan halen wij uw takken op. 

Kap twee bomen Thamerweg
In de Vinckebuurt aan de Thamersloot 
staan twee elzen. Deze bomen wor-
den gekapt om de verlenging van de 
Thamersloot mogelijk te maken.

Waarom wordt de Thamersloot 
verlengd?
In de Vinckebuurt worden woningen 
gebouwd en wordt er binnenkort be-
strating aangelegd. Regenwater dat 
op daken en op bestrating valt, wordt 
veel sneller naar de sloot afgevoerd 

dan bij een niet verhard terrein. Om 
in de toekomst wateroverlast te 
voorkomen moet de hoeveelheid op-
pervlaktewater vergroot worden. Dit 
is nodig om het regenwater tijdelijk 
te bergen in de sloot voordat het de 
Amstel in gepompt wordt. Het extra 
wateroppervlak wordt gerealiseerd 
door de Thamersloot met ongeveer 
16 meter te verlengen. Omdat op de-
ze locatie twee elzen staan, moeten 
deze gekapt worden.

GEMEENTERAADNIEUWS

COLOFON

UITNODIGING
voor de commissievergaderingen van de ge-
meenteraad van Uithoorn op Woensdag 5 oktober 
(uitgebreide commissie geheel in het teken van 
de Uithoornlijn), dinsdag 11 oktober (commissie 
Organiseren) en de gezamenlijke commissie op 
donderdag 27 oktober die geheel in het teken zal 
staan van de begroting 2017, aanvang 19.30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 

AGENDA uitgebreide commissie 
(woensdag 5 oktober)
- Voorkeursbesluit Uithoornlijn

AGENDA Raadsvergadering 
(donderdag 13 oktober)
- Voorkeursbesluit Uithoornlijn

AGENDA commissie Organiseren 
(dinsdag 11 oktober)
- Presentatie beleidsindicatoren
- 2de TURAP
- Invulling rekenkamer 

AGENDA commissie gezamenlijk 
(donderdag 27 oktober)
- Begroting 2017 

Zie voor de agenda’s de website 
www.uithoorn.nl/raad 
Twitter: Volg de raad @RaadUithoorn.nl
Contact met de raad via de griffi e, 
tel: 0297513963 of griffi e@uithoorn.nl

Data en wijkindeling ophalen takkenafval:
24 oktober  De Legmeer, Legmeer-West en Kootpark
26 oktober  Zijdelwaard en Bedrijventerrein
27 oktober Thamerdal, Dorpscentrum, Meerwijk-Oost
28 oktober  De Kwakel, Park Krayenhoff, Meerwijk-West



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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

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

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 sep-

tember 2016 t/m 13 oktober 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 44 en ontwerpbesluit Hogere 
waarde (Wet geluidhinder). Inzageperiode van 2 september 2016 t/m 13 okto-
ber 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling uitwerkingsplan Vinckebuurt, Beroepperiode 9 september 2016 
t/m 20 oktober 2016, Inlichtingen bij Wonen en Werken, R.A. Noorhoff, (0297) 
513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6. Inzageperiode van 7 
oktober 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Inzageperiode van 7 okto-
ber 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 8. Inzageperiode van 7 oktober 2016 
t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 
513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Cyclamenlaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

woning op de eerste verdieping. Ontvangen 22 augustus 2016.
- Poelweg naast 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 26 september 2016.
- Vuurlijn 24, aanvraag HSV Thamen voor het organiseren van een Japans 

Jeugdweekend op 12 en 13 november 2016. Ontvangen op 27 september 
2016.

- Bezworen Kerf 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 
bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 27 september 2016.

- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
laadkuil. Ontvangen 27 september 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100, aanvraag voor het organiseren van een Halloween feest 

op 29 oktober 2016 van 19.00 tot 22.00 uur. Ontvangen op 13 september 2016.
Dorpscentrum
- Aanvraag van Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van de 

Sinterklaas intocht op 12 november en de uittocht van Sinterklaas op 6 decem-
ber 2016. Ontvangen op 21 september 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 97, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de achterzijde. Ontvangen 12 september 2016.
- Noorse Lijster 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

woning. Ontvangen 22 september 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77 A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een reclame-uiting. Ontvangen 18 augustus 2016.
- Achterberglaan 87, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

houten ballustrade naar een glazen ballustrade. Ontvangen 22 september 
2016.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Korte Eind 1, verklaring van geen bezwaar voor de heer J. Stellingwerff voor 

een tijdelijke uitweg bij Korte Eind 1, aansluitend op het Lange Eind.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Boterdijk 208, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een car-

port.

 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 Kwakel
- Noorddammerweg 17a. Exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten 

verleend aan Weiveld B.V. Bezwaar t/m 14 november 2016. 
- Kerklaan 22, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant 

van ’t Trefpunt t/m 20 september 2019. Bezwaar t/m 3 november 2016.
- Vuurlijn 30, evenementenvergunning voor het organiseren van een besloten 

Grand Gala avond (alleen voor leden) door de Uithoornse Hockeyclub Qui Vi-
ve op 15 oktober 2016. Bezwaar t/m 9 november 2016.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 47. Exploitatievergunning horecabedrijf t/m 28 september 2019 ver-

leend aan de exploitant van Cafetaria Uithoorn. Bezwaar t/m 10 november 2016.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Nijverheidsweg 4, verklaring van geen bezwaar voor het wijzigen van een uit-

weg.
- Amsterdamseweg 35, instemming verleend aan Koning & Hartman Network 

Services B.V. voor het realiseren van een klantaansluiting van Eurofi ber Neder-
land B.V.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het Midden 49, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras. 

Bezwaar: t/m 2 november 2016. 
- Randweg 99, vergunning kabels en leidingen aan Liander Infra West N.V. voor 

het omleggen van een MS-kabel. Bezwaar t/m 2 november 2016.
- Legmeer-West t/o Bosmuis, vergunning voor Reggefi ber ttH B.V. en Glasvezel-

net Amsterdam B.V het plaatsen van een reclamebord. Bezwaar t/m 7 novem-
ber 2016.

- Vergunning ingebruikname gemeentegrond verleend aan Van Baarsen Buislei-
dingen BV voor het plaatsen van een zeecontainer van 26 september t/m 21 ok-
tober 2016. Bezwaar t/m 10 november 2016.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploi-

tant van Café Drinken & Zo t/m 20 september 2019. Bezwaar t/m 3 november 
2016.

- Willem-Alexanderpoort 62-64, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan 
de exploitant van Trattoria Mangia E Bevi t/m 6 oktober 2019. Bezwaar t/m 2 no-
vember 2016.

- Dorpsstraat 41, vergunning verleend aan Van der Schaft Tweewielers voor de 
verkoop van consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2016. Bezwaar 
t/m 10 november 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 30, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant 

van Kwalitaria Amstelplein t/m 20 september 2019. Bezwaar t/m 3 november 
2016.

- Marktplein 17, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant 
van IJssalon Esplanade t/m 21 september 2019. Bezwaar t/m 3 november 2016.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE

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

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 6

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD6-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd glas-
tuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale 
herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- leef en 
recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren is de her-
structureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren 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 weergegeven van 
de eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan; woonkavels in het woon-
lint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar groengebied tot aan de 
Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied is een zone voorzien 
van weidekavels die een overgang vormen van privé naar openbaar gebied. Pas als 
tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt 
gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure 
gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het zesde bestemmingsplan dat 
voor het project van Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmingsplan voor deel-
gebied 6 heeft betrekking op de percelen Iepenlaan 10 en Iepenlaan 37-39, waar-
bij de woonkavels en de aansluitende weidekavels worden in bestemd De gronden 
achter de woonkavel van Iepenlaan 37-39 worden tevens meegenomen, zodat de-
ze groen ingericht kunnen worden.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
In het ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel van Iepenlaan 36 ook ter inza-
ge gelegen maar deze eigenaar heeft besloten om niet deel te nemen aan dit plan. 
In het vastgesteld bestemmingsplan is het perceel Iepenlaan 36 uit het bestem-
mingsplan gehaald. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmings-
plan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belangheb-
benden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de ge-
meenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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 voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 5 oktober 2016

 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 7

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPI-
epenlaanD7-OW01 met ingang van 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
Toelichting Ontwerpbestemmingsplan
In de herstructurering van de Iepenlaan was in het gebied ten noorden van de woon-
kavels aan de Iepenlaan grootschalige duurzame glastuinbouw voorzien. Door ver-
anderingen in de economische situatie en een afnemende vraag naar glastuinbouw 
heeft de gemeenteraad in juni 2014 besloten af te zien van nieuwe grootschalige 
glastuinbouw en een alternatieve bestemming voor dit deel van het gebied op te 
stellen. De visie Inrichting Iepenlaan Noord, vastgesteld door de raad in april 2015, 
geeft invulling aan deze opdracht. Het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 is 
de uitwerking van deze visie, waarbij de visie is vertaald in een bestemmingsplan. 
Daarnaast wordt Iepenlaan 44 met dit bestemmingsplan meegenomen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016 ter 
inzage en is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast 
liggen de stukken 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.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DE RIETKRAAG

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-
mingsplan De Rietkraag als vervat in de bestandenset met planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPDeRietkraag-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
Het bestemmingsplan betreft het perceel grond tussen woonwijk De Kuil en de 
Vuurlijn / Ringdijk, naast het sportcomplex van KDO. Hier wordt door Vorm Ont-
wikkeling b.v. een woningbouwplan ontwikkeld met twee-onder-een-kap woningen, 
eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen. Daarnaast is in dit plan ruimte 
gereserveerd voor acht starterswoningen die Vereniging Cube Starterswoning hier 
door en voor jongeren wil gaan bouwen.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmings-
plan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek.

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

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn naar aanleiding van ingediende 
zienswijzen een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er is een aanvullend akoestisch 
onderzoek en een onderzoek naar lichthinder van het sportcomplex van KDO toe-
gevoegd, de bebouwingsmogelijkheden binnen de boomgaard zijn beperkt en de 
maximale bouwhoogte van de woningen is verlaagd. Voorts zijn enkele onder-
geschikte wijzigingen aangebracht in de toelichting. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar de bij het bestemmingsplan gevoegde Nota Zienswijzen. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (7 oktober 2016 t/m 17 november 
2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, 
belanghebbenden 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, 5 oktober 2016

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 95

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Drechtdijk 95 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPDrechtdijk95-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 95 is het in-
gediende verzoek voor het oprichten van een bedrijfswoning aan de Drechtdijk 95.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er bij het vastgestelde bestem-
mingsplan naast de al opgenomen regel dat bebouwing is uitgesloten een extra 
waarborg opgenomen met een aanduiding landschapswaarden om de openheid 
en behoud van doorzichten te behouden. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 ge-
meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ont-
werp. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak 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, 5 oktober 2016

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 HÉLÈNE SWARTHLAAN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Hélène Swarthlaan met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPHele-
neSlaan-OW01 met ingang van 7 oktober 2016 zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
In 2011 heeft de raad het bestemmingsplan Hélène Swarthlaan vastgesteld. Hier-
bij is besloten om voor het perceel aan de Hélène Swarthlaan, waar in het verle-
den een schoolgebouw stond, de bestemming te wijzigen naar wonen en de rea-
lisatie van 11 woningen mogelijk te maken. Door de verandering in de vraag van-
uit de markt is het woningbouwprogramma aangepast. Het nieuwe bouwplan, dat 
uitgaat van 20 woningen, voorziet in een drietal rijen met aaneen gebouwde wo-
ningen en een twee-onder-één-kap woning. De woningen sluiten aan bij de omge-
ving en bestaan uit twee bouwlagen met een kap. Aangezien de gewijzigde plan-
nen niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan passen, moet dit 
worden aangepast. Hierbij geldt dat bestemmingsplan fl exibel is opgesteld zodat 
het nog vrijheid geeft in de grootte van de bouwblokken en de woningtypologie. 
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan ligt van vrijdag 7 oktober 2016 
tot en met donderdag 17 november 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbe-
stemmingsplan ligt gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangege-
ven 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, 5 oktober 2016

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 8

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Vuurlijn 8 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BP-
Vuurlijn8-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het initiatief om op 
het perceel Vuurlijn 8 een tweede woning te realiseren. Het initiatief past niet bin-
nen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, wordt een 
bestemmingsplanprocedure opgestart.
Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een hogere 
grenswaarde van maximaal 55 dB als bedoeld in de Wet geluidhinder heeft vast-
gesteld. Het besluit heeft betrekking op het realiseren van een tweede woning op 
het perceel Vuurlijn 8 te De Kwakel. De verhoogde geluidbelasting wordt veroor-
zaakt door het wegverkeer van de Koningin Máximalaan. Tegen het ontwerpbe-
sluit hogere waarde dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage 
heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en het besluit hogere 
waarden liggen met ingang van vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter 
inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn ge-
durende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, 
Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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, 5 oktober 2016



Uithoorn – Op zondag 16 okto-
ber a.s. speelt de beroemde Neder-
landse flamencogitarist Eric Vaar-
zon Morel zijn programma ‘De Wa-
terdrager’. Het concert begint om 
14.30 uur en vindt plaats in de Tha-
merkerk aan de Amstel. Dit bijzon-
dere evenement wordt georgani-
seerd door de Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU). Be-
gin jaren tachtig komt een Holland-
se jongen in het diepste Zuiden van 
Spanje aan. In het verblindende licht 
van Andalusië vindt hij langs gort-
droge paden zijn weg. De stegen en 
cafés van Sevilla worden zijn thuis, 
de flamenco zijn taal. Eenmaal te-
rug ziet hij de pracht van de bevro-
ren rietkragen aan de Hollandse ho-
rizon en weet: ‘Ik ben een waterdra-
ger. Ik zal de kurkeiken op de An-
dalusische vlakte met mijn gitaar-
muziek besprenkelen, de jasmijn-
bomen laten bloeien en de Spaan-
se warmte mee terug nemen naar 
mijn land onder de zeespiegel. Van 
Noord naar Zuid zal ik water dra-
gen, van de zompige klei naar het 
hete zand, en weer terug’. In ‘De Wa-
terdrager’ vertelt Eric Vaarzon Morel 
verhalen over zijn twee thuislanden, 
Spanje en Nederland. In zijn muziek 
worden deze verhalen meesterlijk 
verklankt. Hij speelt op warmbloe-
dige Spaanse wijze ook werken van 
liedmeesters van de Lage Landen. 
Zo herleven Het Land van Maas en 
Waal (Boudewijn de Groot), Am-
sterdam (Jacques Brel) en natuur-
lijk Waterdrager (Lennart Nijgh) in 
onnavolgbare flamencoversies. Eric 

speelt tevens zijn ode aan de gro-
te maestro Paco de Lucía. Ongeveer 
tien dagen voor het concert begint 
de voorverkoop van de kaarten bij 
de boekhandels The Read Shop Ex-
press (Winkelcentrum Zijdelwaard) 
en Bruna (Winkelcentrum Amstel-
plein). De kaarten kosten 13 euro 
per stuk; jongeren onder de 16 jaar 
betalen slechts 7 euro. De overge-
bleven kaarten worden vanaf twee 
uur aan de zaal verkocht. Alle infor-
matie is te vinden op de website van 
de SCAU: www.scau.nl

Sponsoractie
De SCAU (Stichting Culturele Acti-
viteiten Uithoorn) is afhankelijk van 
subsidies, giften en sponsors. Als 
u het culturele leven in Uithoorn 
een warm hart toedraagt, kunt u de 
SCAU steunen door mee te doen 
aan de Albert Heijn-Jos van den 
Berg Sponsoractie van 19 septem-
ber tot en met 30 oktober!

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance,  
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk 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, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-Amstelland 
wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

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

Vita restaurant
U kunt op elke maandag, 
woensdag en vrijdag genieten 
van een warme maaltijd. De 
warme maaltijd wordt verzorgt 
door ’t Oventje en vindt plaats 
in de Bilderdijkhof. Elke week 
hebben we een andere menu-
kaart. Als u last heeft van een 
allergie laat dit ons van te vo-
ren weten en wij zorgen voor 
een aangepaste maaltijd. Kos-
ten bedragen 5,- per maaltijd. 
Tijd: 12.00-13.00 uur. 

Spellenmiddag en kleuren
Iedere dinsdag van de maand 
(behalve de 2e dinsdag van de 
maand) kunt u tussen 13.30 en 
16.00 uur in de Bilderdijkhof te-
recht om met elkaar een spel 
te spelen: rummikub, canasta, 
trio Minos, sjoelen en nog veel 
meer! U kunt zelf uw spel uit-
kiezen. Kosten zijn 1 euro ex-
clusief koffie of thee. Ook kunt 
u komen kleuren bij ons. Dit 
kan op maandag- en dinsdag-
middag

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

129e jaargang

oplagE: 14.900

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

Gezellige 
muziekmiddag
De Kwakel - Woensdag 6 oktober 
organiseert Zorgboerderij Inner-Art 
in de Kwakel een gezellige muziek-
middag. Voor iedereen uit Uithoorn 
en/of De Kwakel, 18+, die behoefte 
heeft aan een verzetje, even er tus-
senuit wil, of onder de mensen wil 
komen. De toegang is gratis. Zijn er 
problemen met het vervoer? Neem 
dan contact met ons op! Locatie: 
Zorgboerderij Inner-Art, Inloop De 
Lander, Vuurlijn 36, 1424 NS De 
Kwakel. Tel.: 0297 563 753

Op pelgrimage in het 
Libellebos
Uithoorn - Pelgrimeren is op pad 
gaan, in beweging komen. Dat wil 
de Raad van Kerken in het voorjaar 
van 2017 gaan doen met belangstel-
lenden. Een korte pelgrimage langs 
kunstwerkjes in het Libellebos om 
elkaar te inspireren tot gerechtigheid 
en vrede.  Op woensdag 12 oktober is 
er een voorbereiding voor deze pel-
grimage. Liturgist en ritueelspecialist 
Marian Geurtsen neemt de aanwezi-
gen dan mee in een verkenning: wat 
is pelgrimeren? Waar gaat het om bij 
de pelgrimage van gerechtigheid en 

vrede, waar de Raad van Kerken de 
komende jaren mee aan de slag wil? 
Op deze avond wordt ook gekeken: 
wat is er voor deze pelgrimage no-
dig en wie doet er mee? Een soort 
werksessie dus om in het voorjaar 
tot een mooie inspirerende pelgri-
mage te komen. Denkers, dromers 
en doeners gevraagd... Woensdag 12 
oktober, kerkgebouw De Burght aan 
het Potgieterplein, aanvang 20.00 
uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie of 
thee klaar. Meer informatie: secreta-
riaat@rvkuithoorndekwakel.nl.

Kampeer en Caravanbeurs 
in Duitse sferen
Regio - Van 12 tot en met 16 okto-
ber 2016 vindt in de Jaarbeurs weer 
een nieuwe editie van de Kampeer 
& Caravan Jaarbeurs (KCJ) plaats. 
Dit jaar is de beursvloer omgetoverd 
in Duitse sferen. Verwacht hoffelijke 
Duitse gastvrijheid, met een knip-
oog naar het hippe Berlijn in com-
binatie met de laatste ontwikkelin-
gen op kampeergebied en informa-
tie over leuke en verrassende kam-
peerbestemmingen, campings en 
vakanties. Of je nu een doorgewin-
terde kampeerder bent of gewoon 
benieuwd naar wat er allemaal mo-
gelijk is op kampeergebied; bij de 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs ben 
je aan het juiste adres. Na een be-
zoek ben je niet alleen op de hoog-
te van de laatste kampeertrends, je 
geeft jezelf ook een dagje vakan-
tie! Ontdek de nieuwste snufjes 

op kampeergebied: neem plaats in 
de meest uiteenlopende modellen 
campers en caravans, test de han-
digste accessoires en laat je inspi-
reren door de leukste kampeerbe-
stemmingen. Verder is het genieten 
van echte Duitse Gemütlichkeit, kun 
je een biertje drinken in een Duit-
se bierstube of Duitse wijntjes proe-
ven. De Kampeer & Caravan Jaar-
beurs; het beginpunt van je kam-
peervakantie.

Praktisch 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 12 
t/m 16 oktober 2016, Jaarbeurs I 
Utrecht. Openingstijden:   dagelijks 
van 10:00 tot  17:00 uur. Kaarten aan 
de kassa kosten 12,50.   Meer in-
formatie + voordelige online voor-
verkoop: kampeerencaravanjaar-
beurs.nl.

Open dag bij
Praktijk Clarity

Regio - Met veel plezier organi-
seren wij een open dag op zater-
dag 8 oktober, van 10.00 tot 15.00 
uur. Wij, Carla de Brave en Melle 
Taekema, van praktijk Clarity, zul-
len u vandaag informeren over di-
verse natuurlijke geneeswijzen en u 
persoonlijk antwoord geven op vra-
gen m.b.t. uw gezondheid. U bent 
natuurlijk ook welkom als u geen 
klachten heeft maar zich orienteert 
op diverse methoden om gezond en 
ontspannen te blijven. 

Gedurende deze open dag zullen er, 
behalve een demonstratie voetre-
flexzone massage en een uitleg over 
Ayurveda en voeding, ook enkele 
proefmetingen zijn met onze Asyra 
bio-resonantie apparatuur. We doen 
met een een of meerdere proefper-
sonen een deel van een lichaams-
screening (metingen) om te kun-
nen laten zien wat de oorzaak is van 
uw klachten en wat de bio-resonan-

tie behandelingen voor u en uw ge-
zondheid kunnen doen.

Het programma is als volgt:
10.00 u: welkom met koffie/thee/
  en een verassing
10.15 u: Ayurveda en voeding/
  leefstijl
11.00 u: Mantra
11.45 u: voetreflexzonemassage-
  demonstratie
11.45 u: vragen
12.30 u: proefmetingen en demon-
  stratie van screening dmv.
  bio-resonantie apparatuur.

U kunt zich als belangstellende voor 
deze dag of een onderdeel ervan 
opgeven door een email te sturen 
naar: carladebrave@gmail.com of 
telefonisch: 567773/0622608327.
De koffie/thee, iets lekkers en een 
verassing staan klaar en er zullen 
brochures liggen om e.e.a. thuis nog 
eens door te lezen.

Warmbloedige flamenco 
aan de Amstel

Toneelgroep Maskerade 
speelt ‘De Vrek’ van Molière
Uithoorn - Al maanden zijn de re-
petities in volle gang; Uithoorns To-
neelgroep heeft veel tijd en energie 
en gestoken in het maken van een 
hedendaags en boeiende uitvoe-
ring van een eeuwenoud toneelstuk. 
Zet jij je geld nog op de bank? Nu 
al die banken zijn ingestort en Eu-
ropa wankelt? Nu je weet dat jouw 
geld nergens is, en dat het regel-
tje op je scherm waarop je je bank-
saldo ziet, zomaar gewist kan wor-
den? Jouw geld staat niet op de 
bank, jouw geld is nergens. Harpa-
gon uit Uithoorn heeft een heel ou-
derwetse oplossing voor dit pro-
bleem, die nu veel minder krankzin-
nig klinkt dan tien jaar geleden: zijn 
geld verstoppen “in een oude sok”. 
Hij heeft zijn hele vermogen opge-
nomen, laten omzetten in goudsta-
ven, en die goudstaven begraaft hij 
in zijn tuin. Helaas liggen er aasgie-
ren op de loer, zoals zijn zoon Cléan-
te, die een gat in zijn hand heeft. En 
de gehaaide Frosine. En de ex-in-
breker La Flèche. Tot overmaat van 
ramp moet zijn dochter Elise niets 
hebben van de rijke Italiaan waar-
aan Harpagon haar wil voorstel-

len en is de veel jongere Marianne, 
waarop Harpagon zijn zinnen gezet 
heeft, straatarm en ook nog eens 
verliefd op Cléante….
Na 46 jaar speelt Maskerade op-
nieuw de oergeestige, maar inkt-
zwarte komedie De Vrek. Omdat 
de kredietcrisis het stuk een nieu-
we lading heeft gegeven en omdat 
Harpagon waarschijnlijk het meest 
complexe personage is dat Moliè-
re schreef, wilden ze het graag nog 
eens doen. Maar dan wel radicaal 
bewerkt en afgestoft. 
Twee leden van de oorspronkelijke 
cast, Nel Dubelaar en Ans de Meul-
meester, zijn nog steeds bij Maske-
rade. Nel keert zelfs terug in deze 
versie, in een klein rolletje op film, 
want natuurlijk is het stuk voor de-
ze versie bewerkt en helemaal afge-
stoft. 
Nieuwsgierig geworden? De voor-
stellingen zijn op 21 en 22 oktober 
om 20.15 uur in Het Alkwin Kollege, 
Weegbree 55 in Uithoorn. De kaart-
verkoop start binnenkort en kaarten 
zijn à 12,50 te koop op www.toneel-
groepmaskerade.nl of telefonisch 
06-81228111.

De Zonnebloem 
organiseert een lunch
De Kwakel - De Zonnebloem afde-
ling De Kwakel, Vrouwenakker or-
ganiseert in de week tegen de een-
zaamheid een lunch bij Bistro 9 in 
De Kwakel. Allereerst worden de 
gasten door een persoonlijk be-
zoek uitgenodigd voor deze activi-
teit, dit zorgt al voor een leuk con-
tactmoment. Nu is het dan tijd voor 
de lunch, de gasten worden opge-
wacht door de vrijwilligers die pro-
beren ieder een persoonlijk harte-
lijk welkom te heten. Zachtjes drup-
pelen de gasten binnen. Het beloofd 
weer een bijzondere gebeurtenis te 
worden, in Bistro 9 kom je toch niet 

dagelijks. De sfeer zit er al direct 
goed in er ontstaan leuke gesprek-
ken. Veel gasten kennen elkaar al, 
het is fijn om elkaar weer te tref-
fen, ook de gasten die nog niet zo 
bekend zijn worden in de gesprek-
ken betrokken. Ondertussen heeft 
Ad Bocxe de Chef-kok een heerlijk 
warme lunch bereid die uitgeser-
veerd wordt door Joke. We genie-
ten van diverse gangen, sluiten af 
met een bijzonder dessert van pe-
rentaart ijs en vruchten. De zonne-
bloem bedankt de Riki Stichting die 
door hun financiële bijdrage dit ui-
tje mede hebben mogelijk gemaakt.

Werkgroep Amnesty International
Uithoorn - In oktober 2016 schrij-
ven we naar de autoriteiten van Chi-
na, Colombia en Nigeris. 
-  Guo Feixiong zit al drie jaar ge-

vangen omdat hij demonstreer-
de voor persvrijheid in China. In 
de gevangenis werd hij slecht 

behandeld. Zo dwong het ge-
vangenispersoneel hem om voor 
hen te knielen en namen ze zijn 
boeken in.

-  Miguel Briceño, leider van de 
boerengemeenschap El Porvenir 
in Colombia, wordt door parami-

litairen bedreigd omdat hij strijdt 
voor teruggave van zijn land. In 
de voorbije weken werden zelfs 
drie mannen gedood op het land 
van El Porvenir.

-  Ten minste duizend gezinnen 
dreigen op straat te komen te 

staan omdat de overheid van 
plan is hun huizen te slopen. Er 
is hen geen alternatieve huisves-
ting aangeboden.

Wilt u ook schrijven? Een telefoontje 
naar Simone Quelle 0625318388 is 
voldoende. De brieven, die u slechts 
hoeft te ondertekenen, zijn ook te 
verkrijgen via www.amnestyuit-
hoorn.nl” onder het kopje “Schrijf”
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Een tram naar Uithoorn? Hoeft 
niet! Veel te duur! Reistijd langer! 
Extra overstappen! 
Gemeenteraad dreigt akkoord te 
gaan met het Stadsregio voorstel 
voor trambaan tussen Aveen en 
Uithoorn. Argumenten o.a.: wordt 
gratis aangelegd, is modern en 
niet vervuilend, geen fi les meer, 
trams heel stil, betrouwbaar. Veel 
bewoners langs het oude spoor-
dijk-tracé hebben grote bezwa-
ren: er komt misschien wel een 
2-spoorstramlijn op de dijk te lig-
gen, met veel schermen (steen, 
glas , groen of) om lawaai en 
zicht te verminderen. Er dreigt 
extra drukte, lawaai, gevaar voor 
overstekende kinderen (spoor-
bomen, bellen lichten...) grotere 
afstanden lopen naar haltes, ex-
tra overstappen enz. Voor ieder-
een in Uithoorn zal gelden: het 
bestaande busverkeer door Uit-
hoorn wordt bijna geheel opge-
heven (bezuiniging). Op de in-
spraak avond van de gemeente 

van vorige week woensdag waren 
veel insprekers tegen de tramlijn. 
Om gesprek met gemeenteraads-
fracties bleek, dat de meerder-
heid het plan toch door wil laten 
gaan. Om “5 voor 12” is er door 
ons een beter plan bedacht, een 
veel beter Hoogwaardig OV-plan, 
wij noemen het HOV + plan: de 
helft goedkoper, geen boze om-
wonenden, geen “trein” overgan-
gen...; veel haltes, bijna zonder fi -
leoponthoud op Zijdelweg. In-
houd plan: (verdere info uitge-
breid te lezen op OVUithoorn.nl)
2 startpunten voor een buslijn: 
Spoorhuis en Meerwijk. Deze lij-
nen volgen ongeveer de oude 
routes van 170/146 en 142/174. 
Route vervolgt voor Shell station 
naar spoordijk en dan naar Am-
stelveen. Daar al of niet overstap-
pen op tram/metro. Gemeente-
raad neem nog wat tijd en denk 
na en denk aan de burgers.

Hoogachtend, Jan Bruning

Tramlijn en gemeenteraad Uithoorn

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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Woensdag 28 september bezocht 
ik de inspreekavond over de 
voorgenomen Uithoornlijn. Deze 
inspraakavond is mij van de zij-
de van het gemeentebestuur niet 
meegevallen. De insprekers die 
tegen de aanleg van de Uithoorn-
lijn zijn waren zeer goed geïnfor-
meerd
 en hielden een bewonderens-
waardig en steekhoudend ver-
haal. Uit vragen van de gemeen-
teraadsleden aan de burgers 
bleek dat de gemeenteraadsle-
den in een aantal gevallen veel 
minder goed op de hoogte wa-
ren van essentiële inhoudelijke 
aspecten van de Uithoornlijn. De 

burgemeester dreigde met schor-
sing van de bijeenkomst toen er 
beschaafd geapplaudisseerd 
werd voor het knappe betoog van 
de tegenstanders van de voorge-
nomen tramlijn. Natuurlijk ben ik 
voor een ordentelijk verloop van 
een dergelijke bijeenkomst. Maar 
is het nog van deze tijd om op 
een inspreekavond waar de be-
langen van de burgers zo groot 
zijn een beschaafd applausje te 
verbieden? De burgemeester 
bakte ze deze avond op deze ma-
nier wel erg bruin. 

Rein Hilhorst
Uithoorn

Uithoornlijn

Supermarktactie Voedselbank 
Jumbo Zijdelwaard

Uithoorn - Zaterdag 8 oktober staat 
Voedselbank Uithoorn- de Kwakel in 
samenwerking met Jumbo in Zijdel-
waard weer levensmiddelen in te 
zamelen. Tussen 9 uur ‘s morgens 
en 5 uur ‘s middags zijn de vrijwil-
ligers van de voedselbank actief om 
klanten te informeren op welke wij-
ze zij de cliënten van de voedsel-
bank van levensmiddelen kunnen 
voorzien. Ook staat er een goede-
renkraam van de Voedselbank waar 
de vrijwilligers levensmiddelen in 
ontvangst nemen. Er zijn vele huis-
houdens in Uithoorn en de Kwa-
kel afhankelijk van een voedselpak-
ket. Het is elke keer weer een uitda-
ging om de voedselpakketten te vul-
len die de cliënten wekelijks krijgen. 
De producten die klanten doneren 
zijn een welkome aanvulling hierop. 
In de winkel staat een producten-
plein opgesteld waaruit men pro-
ducten kan uitzoeken om te schen-
ken. Denk hierbij aan koffi e, was-
middelen, houdbare zuivelproduc-
ten, conserven etc. 
Tevens zijn DE spaarpunten van 
harte welkom. Deze kunnen ingele-
verd worden bij de goederenkraam 
bij de in- en uitgang. Ook staat er 
een collectebus. Het geld zal volle-
dig ten goede komen aan de voed-
selbank.

Verpaupering slaat toe 
rond de Schanskerk
Vervolg van de voorpagina.

En het is steeds meer een uitdaging 
voor vandalen die er een nog grote-
re puinzooi van maken, zowel buiten 
als binnen in de kerk waar zij zich 
soms geforceerde toegang tot ver-
schaffen.”

Schande aan de Schans
Mieke Peeters van lingerie speciaal-
zaak Mirande denkt er net zo over. 
”Een schande dat dit zo doorgaat. 
Het bisdom laat het er maar bij zit-
ten en die heeft destijds notabene 
een sloopvergunning voor de kerk 
aangevraagd. Dat is nooit uitge-
voerd want het is nu een gemeen-
telijk monument. Als dat zo is moet 
de gemeente toch ook zorgen dat 
het er netjes bij staat? Nu zitten we 
met de gebakken peren want het 
bedrijf dat het gebied zou heront-
wikkelen is dit voorjaar afgehaakt. 
Wat nu dan? Vanuit het gemeente-
huis hoor je ook nooit hoe het ver-
der gaat, net zoals met de verbou-
wing van het oude centrum. Dat is 
ook op de lange baan geschoven als 
je het mij vraagt.”
Audicien Paul Bartels van het aan-
grenzende Oorwerk is er eveneens 
niet blij mee. ”Ook mijn klanten stel-
len vragen over wat er toch met die 
kerk ernaast aan de hand is. Wordt 
die gesloopt? Het is zo’n bende! Ik 
heb al overwogen een geit te ko-
pen en die achter het hek te zetten. 

Kan die in elk geval het groen kaal-
vreten… Voedsel genoeg,” laat Bar-
tels weten die op termijn problemen 
met de bouwkundige staat van de 
kerk voorziet als er geen onderhoud 
wordt uitgevoerd. Bewoners en 
voorbijgangers hebben geen goed 
woord over betreffende het beleid 
van het Bisdom. “Je schaamt je als 
inwoner dat het er zo bij ligt. Dit is 
toch geen manier van optreden van 
het bisdom als die nog eigenaar van 
de kerk is? En kan de gemeente het 
Bisdom niet dwingen de zaak net-
jes te houden?” Aldus voorbijganger 
Annie Bartels uit De Kwakel desge-
vraagd (geen familie van de audi-
cien) die met de fi ets aan de hand 
door de Schans loopt naar het win-
kelcentrum. De meeste mensen zijn 
unaniem van mening dat de knoop 
een keer doorgehakt moet worden. 
‘Of je herstelt de gebouwen en geeft 
het een culturele of sociaal-maat-
schappelijke bestemming, óf je laat 
de boel slopen en maakt er tijde-
lijk een parkeerterrein of een plant-
soentje van. Dan kan je in alle rust 
bekijken hoe het gebied verder ont-
wikkeld kan worden. Misschien wil 
die ontwikkelaar die zich nu heeft 
teruggetrokken er wel weer instap-
pen. Maar zoals het er nu bij staat 
kan eigenlijk niet,’ zo wordt geop-
perd.

Verval met de dag groter
Een andere voorbijganger die niet 

met zijn naam in de krant genoemd 
wil worden maar wel zijn mening wil 
geven, zegt er het volgende over. “Ik 
woon hier vlakbij aan de Amstel en 
ga regelmatig via de Schans naar 
het winkelcentrum. Ik zie het ver-
val met de dag groter worden maar 
weet ook niet direct een oplossing. 
Dat is een zaak van het bisdom en 
de gemeente. Wel vraag ik mij af 
wat Uithoorn toch met dat overbo-
dige cultuurcluster aan de Wilhelmi-
nakade aan moet wat eigenlijk geen 
mens wil behalve het gemeentebe-
stuur, terwijl hier eventueel bruik-
bare gebouwen staan te verpaupe-
ren. Dat cultuurcluster wordt in mijn 
ogen sowieso een grote mislukking 
en gaat in de exploitatie weer het 
nodige gemeenschapsgeld kosten. 
Nu geen ondernemers die er wat in 
zien, maar straks ook niet. Als het 
dan toch geld kost stop het dan in 
de Schans. De horeca langs het wa-
ter zit er niet op te wachten mocht er 
weer een horecabestemming bijko-
men. In het voormalige gemeente-
huis zit ook al weer een restaurant. 
En wat moet je daar met een bibli-
otheek midden in een uitgaanscen-
trum, want dat is het volgens de ge-
meente. Op de plaats waar dat Con-
fucius gepland staat kan je beter 
een appartementencomplex bou-
wen zonder winkels en horecavoor-
zieningen. Dáár is vraag naar. Dan is 
de keuze toch niet zo moeilijk. Zou 
je hier bij de Schans ook kunnen 

doen samen met woningbouw die in 
stijl past bij het oude dorp zoals dat 
een keer in een mooi plan is voor-
gesteld. Levert voor de gemeen-
te tenslotte ook geld op. Hoe moei-
lijk kan het zijn. Moet je daar jaren 
over debatteren? Donder die boel 
plat of besluit de kerk met het pa-
rochiehuis op te knappen om daar 
een cultuurcentrum van te maken. 
De gebouwen staan er. Nu blijft het 
hinken op twee gedachten. Maar ik 
snap het wel, dat is een geldkwestie 
en er is geen ontwikkelaar die daar 
geld in stopt zonder dat er revenuen 
uitkomen. Sloop en nieuwbouw lijkt 
daarom de beste optie.” 

Gemeente is geen beheerder
Duidelijke uitspraken, maar intus-
sen blijft de kerk met het aangren-
zende parochiehuis en tuin onge-
bruikt en onbeheerd staan. Totdat 
het ‘gemeentelijk monument’ in el-
kaar stort. Dan mag de sloper zijn 
werk doen. Het bisdom blij en mis-
schien de gemeente ook wel ook 
al mist Uithoorn dan wel het ‘be-
schermde dorpsgezicht’. Maar dat 
kan nog lang duren. Intussen kost 
het de gemeente geld om de omge-
ving te vrijwaren van onveilige situ-
aties en calamiteiten, waar het bis-
dom zorg dient te dragen voor het 
noodzakelijke onderhoud als de 
kerktorens behouden moeten blij-
ven. Want links om of rechtsom zal 
dat er toch een keer van moeten ko-
men. Of laat men de boel maar zo?

De redactie heeft de gemeente 
om uitleg gevraagd
Een woordvoerder liet het volgen-
de weten: “De kerk, het parochie-
huis en de grond zijn van het Bis-
dom Haarlem. Dus ook dat wat bin-
nen de hekken ligt. Het Bisdom is 
eigenaar en hoort voor het onder-
houd te zorgen. Zij hebben het be-
heer en hebben het complex na-
dat ontwikkelaar Van Wijnen de op-
dracht heeft laten ontbinden weer 
in de verkoop gezet.
De gemeente kan er niets mee. Die 
ziet er alleen op toe dat de veilig-
heid wordt gewaarborgd aangaan-
de de bouwkundige staat. Zodra dat 
dreigt mis te lopen worden er maat-
regelen genomen, bijvoorbeeld door 
de omgeving af te zetten en het Bis-
dom aan te spreken Rondom de to-
rens zijn netten gespannen om te 
voorkomen dat stenen of leien naar 
beneden vallen.
Dat is al een uitvloeisel ervan. Als 
bewoners zich storen aan het com-
plex, het uiterlijk of het aanzien 
moeten zij bij het Bisdom zijn. Nog-
maals, de gemeente kan daarvoor 
niet aansprakelijk worden gesteld.”

Knotgroep gaat hooien
Regio - De rietlanden langs het Zij-
delmeer in Uithoorn zijn de moei-
te waard om goed te verzorgen. De 
stroken wuivend riet worden steeds 
meer een zeldzaamheid, zeker bin-
nen een bebouwde kom. De Knot-
groep Uithoorn helpt eens per jaar 
door het gemaaide riet te hooien 
en het op hopen langs de Boter-
dijk te leggen. Daar wordt het de-
zelfde ochtend door een vracht-
auto opgehaald. Waarom doen we 
dat? Om de kwaliteit van het riet 
op peil te houden en om ook an-
dere planten die van deze schrale 
ondergrond houden te stimuleren. 
Ook willen we voorkomen dat deze 

spaarzame percelen riet dicht groei-
en met zaailingen van berken en el-
zen, en met bramen en brandnetels. 
Op zaterdag 8 oktober verzamelt de 
Knotgroep om 9.00 uur bij de Werk-
schuur aan de Elzenlaan. Met hark, 
hooivork en draagberrie gaan we de 
rietlanden over, die een paar dagen 
eerder gemaaid zijn door de maai-
ploeg van Landschap Noord-Hol-
land. Om 13.00 uur stoppen we met 
een pittige kop soep. Halverwege is 
er koffi e met koek. Iedereen die een 
ochtend actief wil zijn in een mooi 
stukje natuur midden in Uithoorn, is 
van harte welkom. Vele handen ma-
ken licht werk ! Stevige schoenen of 

Ik reageer spontaan over het stuk 
“Gemeente Uithoorn moet even 
bijpinnen voor DUO+”. Na lezing 
hiervan rijzen bij mij een aantal 
essentiële vragen. Er wordt ge-
sproken over een hoog ziektever-
zuim (9 procent) bij de betrokken 
gemeenten, Diemen, Uithoorn en 
Ouder Amstel, de rede kan men 
afl ezen, er is GEEN draagvlak en 
geen enkele motivatie bij betrok-
ken ambtenaren om hieraan mee 
te werken. Logisch een ambte-
naar werkt echt niet mee, om zijn 
eigen baan op te heffen, daar-
bij steeds de wisselingen van lei-
dinggevenden die deze dagelijk-
se “ellende” zien. Dit roept de 
vraag op; Waarom moet Uithoorn 
halsstarrig vasthouden aan deze 
doodlopende weg? Welke “logi-
sche” verbinding heeft Uithoorn 
met Diemen en Ouder Amstel ?
Waarom moet deze egotripperij 
kost wat kost doorgaan ?  De op-
lossing ligt al jaren voor de hand;
Uithoorn hoeft het wiel niet nog 
een keer uit te vinden, dat is al 
bewezen door de ambtelijke sa-
menwerking tussen Aalsmeer en 
Amstelveen. Uithoorn kan miljoe-
nen besparen, door zich even-

eens aan een deze logische part-
ners te verbinden.
De opmerking van de Burge-
meester, een weg terug is er niet 
meer, (die is er altijd !!) dan graag
het antwoord waar u deze 3 mil-
joen vandaan haalt. U heeft dit 
niet in kas. Maar..... dan moet het
maar uit het sociaal domein, hoe-
zo weghalen bij de WMO, nog 
meer bezuinigen op sport en an-
dere sociale voorzieningen.  De-
ze overwegingen mag een Burge-
meester niet maken, om zekerhe-
den uit het sociale domein te ha-
len voor een project wat ten dode 
is opgeschreven, dat is a-sociaal.
Als de politieke partijen hun rug 
recht houden, dan zou het ze 
sieren om nog eens goed na te 
gaan, waarom dit project persé 
door moet gaan. Moet de OZB 
hiervoor omhoog, voor dit z.g. 
ICT-systeem, wat er al lang is ?
Voor het overgrote deel van de 
Uithoornse inwoners is er GEEN 
draagvlak voor “Even bijpinnen” 
uit onze portemonnee, laat staan 
uit “gemeentelijke reserves” die 
nodig zijn voor calamiteiten.
 
Dhr. Venne uit Uithoorn

Even bijpinnen 

Deze brief heb ik 11 september 
naar wethouder Polak gestuurd. 
Tot op heden nog niets gehoord , 
zelfs geen ontvangst bevestiging.. 
Vandaar dat ik het nu maar even 
op deze manier doe: Zoals u wel 
bekend zal zijn wordt mijn wo-
ning in de Churchillfl at volgend 
jaar gesloopt. De Straatsburger-
fl at is al plat en daar is men nu 
druk bezig het puin te ruimen. Ik 
moet dus binnenkort mijn wo-
ning uit. Maar waar naar toe? 
Ik wil beslist weer naar een fl at 
en zeker, gezien mijn leeftijd van 
80 jaar en longpatiënt, zeker in 
de buurt  van winkels. Ik ga be-
slist niet terug naar mijn studen-
tentijd en laat me niet weg stop-
pen in een 2-kamer woning. Ik wil 
in Uithoorn blijven wonen omdat 
ik een goede huisarts heb, goe-
de fysio (2x p.w.) mijn dochter 
woont in Wilnis en vanwege de 
sociale contacten en de thuis-

zorg. Met mij zijn er veel ouderen 
in de fl at die met dezelfde pro-
blemen zitten (veel wonen hier al 
sinds jaren zeventig) en worden 
hier erg nerveus van. De verha-
len zijn schrijnend. Beseft de Ge-
meente eigenlijk wel wat of zij de 
inwoners hebben aangedaan om 
3x125 woningen te slopen? De 
Gemeente had alleen maar Eu-
ro tekens in de ogen en heef lak 
aan de bewoners gehad (waar 
de Gemeente voor is). Het is niet 
mijn KEUS om te verhuizen maar 
ik word GEDWONGEN dus Ge-
meente zorg dan ook  voor pas-
sende woonruimte. Het is al erg 
genoeg dat ik mijn buren en con-
tacten kwijt raak.

Uw bericht tegemoet ziende.

Hoogachtend,
Mevr. MCA  Glas,
Churchillfl at 88 Uithoorn

Sloop Churchillfl at

Allerlaatste abonnementen
Regio - Het programma van “Exclu-
sief bij Bob&Gon” in Crown Theater 
Aalsmeer is zo exclusief dat bijna 
alle abonnementen zijn uitverkocht. 
Er zijn er nog een paar beschikbaar, 
die u nog tot eind van deze week 

kunt afhalen bij Espago, Ophelia-
laan Aalsmeer.
Een abonnement kost 105 euro en 
u kunt ermee naar alle zes voor-
stellingen van  het seizoen. U kunt 
uw abonnement ook aan een ander 

overdragen, als u zelf niet naar een 
van de voorstellingen kunt gaan.  
Losse kaarten kosten 21 euro 50. 
Vele bezoekers kijken al uit naar de 
eerste voorstelling op zondag 15 ok-
tober met Lilian Vieira Grupo.
Een fantastische Braziliaanse zan-
geres, die inmiddels al vele jaren 

in Nederland met haar vaste bege-
leiders op de podia verschijnt. Van 
North See Jazz tot televisieprogram-
ma’s; Lilian zorgt altijd voor een zo-
merse Latin sfeer.
Kijk voor het volledige programma 
van “Bob&Gon” op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl

laarzen zijn nuttig, het kan nat zijn. 
Neem zelf ook een beker en lepel 
mee. De knotgroep zorgt voor goed 

gereedschap. Voor meer informatie: 
Bert Schaap, 0297-565172 of www.
knotgroepuithoorn.nl.

 
06   Nieuwe Meerbode  •  5 oktober 2016





Regio - Op zondag 9 oktober or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een natuurbeleving voor 
peuters in het prachtige gebied De 
Groene Jonker. De beleving voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar duurt van 
11.00 uur tot 12.00 uur. Een IVN-na-
tuurgids (kabouter ‘Kwebbel’) be-
geleidt hen daarbij. Kwebbel vertelt 
van alles over de herfst en hoe de 
kabouter met zijn familie hier kan 
leven. Althans, dat wordt gefluis-
terd. Sporen van kabouters zijn ge-
vonden: kleine voetafdrukken op 
het wandelpad! En als we allemaal 
zachtjes lopen, zien we ze misschien 
wel en staan ze zomaar ineens voor 
je tussen het riet! Samen met Kweb-
bel gaan de peuters op pad als ‘ech-
te’ kabouter en leren ze tijdens de 
herfstspeurtocht met opdrachten, 
dat de dieren en de kabouters ech-
te vriendjes zijn. Op deze manier zijn 
ze lekker actief buiten bezig, leren 
spelenderwijs en doen natuurerva-
ring op met verschillende zintuigen. 
Gun je kind dus een uur ‘puur’ na-
tuur en laat ze als echte kabouter 
in de herfsttijd kennismaken met 
dit natuurgebied. Let op, de paden 
kunnen drassig zijn, dus draag wa-
terdichte schoenen of laarzen. Het 
gebied is niet geschikt voor wandel-
wagens. Verzamel- en vertrekpunt: 
parkeerplaats de Roerdomp, Hoge-

dijk 6, Zevenhoven. Kosten: 2,50 per 
kind (voor muts en drankje), graag 
gepast betalen bij het verzamelpunt. 
Tijdens deze peutertocht worden 
voor PR-doeleinden van de afdeling 
filmopnamen en foto’s gemaakt. In-
dien de peutertocht door slecht 
weer niet door kan gaan, volgt 2 
uur voor de activiteit een melding 
op de website. Aanmelden: via het 
aanmeldformulier op de website, 
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-ve-
nen-uithoorn, of bij Ellen Aarsman, 
tel 0297-288106/e-mail r.aarsman@
telfort.nl.

Vervolg van de voorpagina.

Maar ook voorstanders hadden dit 
recht. Dat waren er twee die avond. 
Alle insprekers hadden een onder-
bouwd verhaal. Degenen die tegen 
de komst van de tram zijn brengen 
nagenoeg allemaal dezelfde argu-
menten in: men vreest voor geluids-
overlast, onveiligheid, milieuscha-
de, verlies van privacy, oudere inwo-
ners die verder naar de haltes moe-
ten lopen, verminderde kwaliteit van 
het OV door opheffen van haltes en 
buslijnen, overlast in woonwijken 
door ’wildparkeren’, overvolle par-
keermogelijkheden en fietsenstal-
lingen nabij de haltes, toenemend 
verkeer, meer criminaliteit, de waar-
devermindering van de woningen 
langs het tracé, hoge kosten van de 
tramlijn voor Uithoorn en dergelijke.

Afvoerputje van Uithoorn
De Ondernemersvereniging Uit-
hoorn zegt blij te zijn met de komst 
van de tram. Goed voor het bedrijfs-
leven en toerisme. Een tweede voor-
stander zegt goede ervaringen te 
hebben met de tram en wil z.s.m. 
de vervuilende dieselbus vervan-
gen door elektrisch vervoer. Richard 
Bosman is de eerste van een reeks 
insprekers die geen tram wil door 
Uithoorn. Hij wijst onder meer op 
de gevaren van de tram. Dat onder-
bouwt hij met gegevens uit een we-
tenschappelijk onderzoek van 2011. 
Daaruit blijkt dat bij een tram per af-
gelegde kilometer veel meer dode-
lijke ongevallen voorkomen dan bij 
een bus. Mevrouw Visser woont in 

het Burg. Kootpark en heeft twij-
fels over de juridische onderbou-
wing van het project. Zij is tegen 
de komst van de tram. Behalve het 
dagelijkse vliegtuiglawaa - 10 pro-
cent van alle vluchten gaat volgens 
haar over de Legmeer - komt daar 
30 keer per uur het lawaai van een 
tram en een bus bij. Zij had bere-
kend dat zij als bewoonster op die 
locatie jaarlijks 230.000 keer wordt 
blootgesteld aan lawaai hoger dan 
50 decibel. Een optelsom van lawaai 
is volgens haar kennelijk niet wette-
lijk verplicht dit te onderzoeken. “De 
Legmeer dreigt in die zin vervoer-
technisch het ‘afvoerputje’ van Uit-
hoorn te worden.”
De heer Chris Dekkers was eerst te-
gen de tram, zei hij, maar neemt nu 
een neutraal standpunt in omdat 
er flink wat wijzigingen in het plan 
worden doorgevoerd. Die ene bus 
naar Amstelveen vindt hij maar niks. 
“Die moet er niet komen. In plaats 
daarvan kun Je beter frequenter 
pendelbussen door de woonwij-
ken laten rijden die aansluiting ge-
ven op de tram.” Er kwamen voorts 
sprekers aan het woord die de me-
ningen en voorstellen van de stich-
ting Behoud van goed Openbaar 
Vervoer (BOV) Uithoorn vertolkten 
en onderschreven. De heer Gros-
heid zag het liefst het eindpunt van 
de tram bij de N201 (naast de nieu-
we McDonalds). Hij vond het te in-
vesteren bedrag voor de tramlijn 
van 80 miljoen te hoog voor wat je 
ervoor terugkrijgt als OV. “Bij sto-
ring in de bovenleiding of een aan-
rijding ergens op het traject heb je 

geen tram. Dan zit Uithoorn zon-
der OV. Een bus is dan makkelijker 
over het tracé in te zetten als ver-
vanging.” Een inwoonster die Langs 
de Baan woont kiest weliswaar voor 
elektrisch openbaar vervoer, maar 
dan in de vorm van elektrische bus-
sen. “Die kunnen toch ook over een 
vrije busbaan rijden? Hoef je geen 
dure rails, bovenleiding en andere 
voorzieningen aan te leggen.” Nog 
een inspreekster stelde voor dat de 
gemeenteraad op donderdag 13 ok-
tober een raadsbesluit neemt onder 
voorwaarde of nog beter: “Stel het 
raadsbesluit uit totdat nader onder-
zoek is gedaan naar een betaalbaar 
en beter alternatief.”

HOV tegen minder kosten
De voorzitter van de stichting BOV 
Uithoorn, Casper van Wijk, wees er 
in zijn omvangrijke en gedegen be-
toog op dat als er geen tram komt, 
er immers bussen zijn en blijven. 
“Uithoorn komt niet zonder OV te 
zitten als de tram er niet komt. En 
over een aantal jaren zijn er elek-
trische bussen. Dan is de tram niet 
meer nodig.” Jan Bruning sloot zich 
aan bij het betoog van Van Wijk. Hij 
wil ook geen tram, maar via het ‘sa-
mensmeden’ van verschillende lij-
nen over vrije busbanen tot een 
hoogwaardig OV komen tegen veel 
minder kosten.
Met aansluitingen op het R-net en 
Ster-net. “De kosten die dan voor 
rekening van de gemeente komen 
zijn dan buitengewoon laag,” zo 
stelde hij in zijn betoog. “Nu gaat 
het om miljoenen waar Uithoorn 

Kinderboekenweek bij 
Stichting Ceres
Uithoorn - Thema Kinderboeken-
week 2016 is ‘Oma’s en Opa’s Voor 
Altijd Jong’! Wist u dat Stichting Ce-
res een prachtige boekenafdeling 
heeft? En dat deze afdeling ook een 
uitgebreide ‘kinderboeken’ afdeling 
heeft? Hier staan boeken voor alle 
leeftijden. Zowel boeken om uit voor 
te lezen als boeken die door de kin-
deren zelf kunnen worden gelezen. 
Uiteraard zijn bij Stichting Ceres 
veel boeken al een keertje gelezen. 
Maar de vrijwilligers van Stichting 
Ceres zorgen er altijd voor dat al-
leen boeken in de rekken komen te 
staan die er ‘zo goed als nieuw’ uit-
zien. Mocht u een beetje geluk heb-
ben, dan vindt u zelfs nieuwe boe-
ken. U ontvangt bij Stichting Ceres 
geen Kinderboekenweek geschenk 
zodra u voor 10,- of meer een kin-

derboek koopt. Echter bij Ceres zijn 
de prijzen wel heel laag. En dan kunt 
u voor hetzelfde geld dat u normaal 
wilt besteden aan (kinder-)boeken, 
bij Stichting Ceres meerdere boe-
ken kopen. En ook Oma’s en Opa’s 
hebben bij Stichting Ceres veel keu-
ze uit boeken die hen weer interes-
seren. Op die manier kan Stichting 
Ceres het thema van de Kinderboe-
kenweek 2016 volledig ondersteu-
nen. Alle opbrengsten bij Stichting 
Ceres komen ten goede aan diver-
se landelijke en plaatselijke goede 
doelen. Prachtig toch? Een goed en 
mooi boek een tweede leven (duur-
zaamheid), een kind een prach-
tig boek (leerzaam en goed voor de 
ontwikkeling) en u steunt ook nog 
meerdere goede doelen! Wees bij-
dehand en koop tweedehands!

Inleveractie kleine elektrische 
apparaten op het scheidingsdepot
Uithoorn - Gemeente Uithoorn 
doet mee aan de Wecycle-inlever-
actie voor afgedankte elektrische 
apparaten en spaarlampen (e-was-
te) op het scheidingsdepot. Inwo-
ners die vanaf 1 oktober e-was-
te inleveren, kunnen punten spa-
ren. Hiermee maakt het Repair Ca-
fé in Uithoorn kans op een sponsor-
cheque van 1.000,- van Wecycle én 
maken de inleveraars zelf kans op 
mooie prijzen. Wecycle organiseert 
de inzameling en recycling van e-
waste in Nederland. Inwoners sco-
ren punten als zij op het scheidings-
depot e-waste inleveren. Als zij op 
het scheidingsdepot zijn, wordt dat 
herkend via GPS. Via hun smartpho-
ne kunnen de inleveraars de punten 
verzilveren. De 25 gemeenten met 
de meeste punten per inwoner win-
nen een sponsorcheque van 1.000,- 
voor een lokaal goed doel. In on-
ze gemeente is dit het Repair Café 
aan de Arthur van Schendellaan. De 
actie loopt tot en met 31 december 
2016. Doel van de inleveractie is om 

het inleveren van vooral kleine elek-
trische apparaten en spaarlampen 
op het scheidingsdepot te stimu-
leren. Deze producten worden nog 
vaak vergeten bij het bezoek aan 
het scheidingsdepot of weggegooid. 

Samenwerking
De gemeente werkt al jaren samen 
met recyclingstichting Wecycle. In-
woners kunnen er daarom zeker zijn 
dat alle oude elektrische apparaten 
en energiezuinige lampen die ze in-
leveren op het scheidingsdepot, op-
timaal worden gerecycled via We-
cycle.

Recycling belangrijk
Jaarlijks verdwijnt zo’n 35 miljoen 
kilo aan kleine apparaten en lam-
pen in de vuilnisbak. Hierdoor gaan 
ze verloren voor recycling. Elektri-
sche apparaten laat Wecycle voor 
80 procent recyclen, spaarlampen 
zelfs voor 90 procent. Door recy-
cling blijven grondstoffen behouden 
en komen

21 oktober weer de Dag 
voor de veteranen
Uithoorn - De dag voor de vetera-
nen is een burgerinitiatief dat we 
mogen organiseren van de gemeen-
te met sponsoring van Wieteke van 
Dort en Toko Bali. Vorig jaar is deze 
dag voor het eerst georganiseerd en 
dat werd zeer gewaardeerd. Door 
middel van een enquete onder de 
aanwezige veteranen is toen ge-
vraagd of het allemaal naar wens 
was en wie men zelf uit zou nodigen 
of hoe hun eigen dag er uit zou zien. 
Op alle formulieren stond niets dan 
lof. Velen gaven aan om niets meer 
te veranderen aan deze dag om-
dat het helemaal naar tevredenheid 
was. De enige vragen of ideeën wa-
ren: Iemand uitnodigen van het Ve-
teranen Instituut om een verhaal te 
vertellen. Badges met naam en het 
land waar men naar uitgezonden is 
geweest. Aan deze wensen zal de-
ze dag tegemoet worden gekomen. 
Deze dag wordtv gehouden in Bil-
derdijkhof 1 in Uithoorn. Ze begin-
nen de dag om half 11 met de in-

loop en om 11.00 start deze mooie 
bijeenkomst. 11.30- 12.30 komt de 
heer P.Bobbe van het Veteranen In-
stituut een verhaal vertellen over 
zijn eerste missie in Kosovo onder-
steunt met foto’s uit die tijd. 13.00 
staat er een heerlijke Indische maal-
tijd klaar en om 14.30-15.30 kan er 
weer genoten worden van het icoon 
voor de veteranen, Wieteke van 
Dort/ tante Lien. In de Bilderdijkhof 
is helaas niet onbeperkt ruimte. Dus 
geef u dan snel op bij Ria Tammer 
0630717741, of mail dwarzvoorve-
teranen15@gmail.com. Dan was er 
nog een verzoek van een jonge ve-
teraan om de dag te organiseren in 
een weekend. Ze hebben het dit jaar 
nog op de vrijdag gepland omdat 
het voor de oudere veteraan fijner is.
Zou je als jonge veteraan willen 
komen maar kun je alleen in een 
weekend, stuur dan even een mail 
om uw wens kenbaar te maken. Bij 
voldoende belangstelling is het vol-
gend jaar op een zaterdag.

Peutertocht met Kabouter 
‘Kwebbel’

ERA Open Huizen Route 
groot succes
Regio - Het was hartstikke druk af-
gelopen zaterdag met de ERA Open 
Huizen Route. Ja er deden duidelijk 
minder woningen mee aan deze dag, 
nu er veel minder woningen te koop 
staan en woningen ook veel sneller 
worden verkocht dan 1,2,3 jaar ge-
leden. Bij de woningen die meede-
den was het, op een enkele woning 
na, een komen en gaan van bezoe-
kers. Bij De Koning makelaars vertelt 
Mirjam Ohlenbusch “De eerste za-
terdag van oktober staat traditiege-
trouw in het teken van de landelijke 
ERA Open Huizen Route. Dat was dit 
jaar niet anders. Naarmate de dag 
vorderde hoorden wij van steeds 
meer verkopers hoeveel bezoekers 
zij al mochten ontvangen. Woningen 
waar meer dan tien bezoekers ge-
weest zijn en heel veel aanloop en 
telefoon op kantoor. Druk, heel druk, 
maar wel gezellig en leuk en heel di-
vers qua vragen en woonwensen. Ja, 
de interesse in het kopen van een 
huis is groot, de rente is in jaren niet 
zo laag geweest en het is goed be-
taalbaar voor een koper en dat in-
clusief een bestanddeel aflossing 
in het maandbedrag. Wat mij opvalt 
is dat steeds meer mensen op zoek 

zijn naar een goed en modern huis. 
Wanneer het dan ook op een leuke 
locatie ligt of in de goede wijk dan 
kan de vonk snel overslaan en komt 
een deal vlot tot stand. Gewilde wo-
ningen worden ook in Uithoorn, De 
Kwakel, Aalsmeer en de gemeente 
Nieuwkoop duurder. Je ziet de inte-
resse om te kopen toenemen en de 
woningen duurder worden. Het aan-
bod is klein en de vraag neemt toe. 
Je ziet het aantal tuinborden bij wo-
ningen met daarop “Verkocht” ook 
toenemen. Wij hebben voldoende 
werk de komende, pak hem beet 
twee weken met zo’n opkomst als 
afgelopen zaterdag. De kunst is nu 
om potentiële kopers de kans te ge-
ven om hun droomwoning te laten 
kopen. Wie weet neem ik tussendoor 
nog wel een woning in de verkoop 
die een of meer kijkers van afgelo-
pen zaterdag past en dan kan zo’n 
huis snel verkocht zijn.”Wij organi-
seren op zaterdag 10 december a.s. 
samen met onze collega ERA- ma-
kelaars de volgende ERA Open Hui-
zen Route. Met de opkomst van af-
gelopen zaterdag begrijpt iedereen 
dat zo’n open dag een groot suc-
ces is..

EHBO-cursus in De Kwakel
De Kwakel - Vaak zeggen men-
sen: “dat zou ik eigenlijk eens moe-
ten doen, zo’n EHBO cursus”. Denkt 
u dat ook wel eens? Aarzel dan niet, 
geef u voor 15 oktober op, en doe 
dit jaar nog mee!
Denk er anders nu eens over na: 
weet u dan wat u moet doen bij een 
ongeval? Bij klein letsel in en om 
het huis? Misschien heeft u (klei-
ne) kinderen, helpt u vaak op school 
of bij de sportvereniging? Dan is 
het toch prettig om te weten hoe 
u moet handelen in geval van een 
calamiteit?! Binnen EHBO vereni-
ging De Kwakel zijn meerdere cur-
sussen mogelijk; AED bediening 
en reanimatie, basiscursus EHBO 
(incl. reanimatie) en EHBO bij kin-

deren. Een cursus kan pas door-
gang vinden bij voldoende deelna-
me. Wacht dus niet langer en geef 
u vandaag nog op! De cursus wordt 
gegeven op maandagavond. De 
avonden starten om 20 uur en wor-
den gehouden bij sportvereniging 
KDO. De kosten van de diverse cur-
sussen zijn zo laag mogelijk gehou-
den en zijn inclusief cursusmateri-
aal en examenkosten. Bovendien 
vergoedt de ziektekostenverzeke-
ring vaak een deel van het cursus-
geld. Lijkt het u zinvol en leuk om 
één van deze cursussen te gaan vol-
gen? Of wilt u meer informatie? Kijk 
dan op de site www.ehbo-de-kwa-
kel.com, of mail naar: secretaris@
ehbo-de-kwakel.com.

“Een tram is niet nodig”

jaarlijks een bedrag aan moet bij-
betalen.” De heer Aland van Val-
kenburg haakte hierop in en kwam 
met een alternatief op de proppen 
voor een beter en stukken goedko-
per openbaar vervoer in zowel aan-
leg als exploitatie. Daarin is voor 
een tram geen plaats en zelfs on-
gewenst. Voor uitleg ervan zie hier-
voor www.OVUithoorn.nl. Overigens 
had Van Valkenburg dit vorig jaar al 
ter sprake gebracht, maar kennelijk 
is er onvoldoende aandacht aan ge-
schonken door de Stuurgroep van 
de Stadsregio, De heer Chris Red-
meijer op zijn beurt zei het heel dui-
delijk: “Laten we het niet doen. De 
tram is niet nodig. We willen geen 
stadse uitstraling. Bussen kunnen 
straks elektrisch en zelfs schoon op 
waterstof rijden. Het duurt tenslotte 
nog een paar jaar voordat de tram 
er is. Dan is de techniek ook al weer 
verder. Een vrije busbaan met scho-
ne bussen is goedkoper dan een 
tram op een spoorbaan. En je kunt 
onmogelijk maatregelen treffen die 
de veiligheid voor 100 procent ga-
randeren.” De voorzitter van Buurt-
beheer de Legmeer, Marga Moeijes, 
vertolkte de visie en mening van 
veel inwoners in de Legmeer. Behal-
ve geluidsoverlast en de gevaren bij 
kruispunten waar de tram overheen 
gaat, wees ook zij op de parkeer-
druk die bij de haltes zal ontstaan 
en niet te vergeten de grote hoe-
veelheid fietsen die daar worden 
neergezet. Bij de halte Aan de Zoom 
moet voor een fietsenstalling zelfs 
een sierwater (tevens overloopbas-
sin) verdwijnen. Voorts vindt zij de 
extra bus van Zijdelwaard naar Am-
stelveen een slecht alternatief, voor-
al gelet op de geringe frequentie. Zij 
wijst tevens op de zorgen van inwo-
ners die vrezen voor waardevermin-
dering van hun huis. Ook zij vraagt 
de raad het besluit uit te stellen. Een 
aantal insprekers vroeg zich na af-
loop af hoe de gemeenteraad met 
deze problematiek zal omgaan om 
tot besluitvorming te komen. Het zal 
inderdaad geen gemakkelijke op-
gaaf zijn.
De aanwezige raadsleden stelden 
tot ieders verbazing maar weinig 
vragen aan de insprekers. Er waren 
er maar een paar; maar die raakten 
de kern van de zaak vaak niet. Was 
het verder allemaal duidelijk of nam 
men het voor kennisgeving aan en 
komt men er dan later op terug? Zo-
als in de commissievergadering op 
woensdag 5 oktober? En wat gaat 
de discussie opleveren in de extra 
raadsvergadering op donderdag 13 
oktober? Komen sommige inspre-
kers niet (veel) te laat met hun ove-
rigens zinvolle en goed onderbouw-
de alternatieven voor een OV zon-
der tram? Is het voor de Stadsregio 
al niet een gepasseerd station?
De komende twee weken zal daar 
duidelijkheid over komen. Hoe de 
vlag er nu bijhangt kunt u al zien in 
stukken voor de commissieverga-
dering: https://uithoorn.notubiz.nl. 
Zoek de juiste datum op de verga-
derkalender en klik aan.
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Regio - Vijf jaar gelden trok ze de 
stoute schoenen aan en nam de 
winkel over. “En dat is een goe-
de keuze geweest!” Aldus eigena-
resse Siphra van Siphra’s Studio in 
de Zijdstraat. “Ik ben trots op mijn 
winkel. En die jaren zijn omgevlo-
gen.” De Aalsmeerse Siphra komt 
uit een echt ondernemersgezin, 
heeft de modevakschool doorlopen 
en is etaleur geweest bij verschil-
lende winkels. “Eigenlijk heb ik van 
mijn hobby mijn werk weten te ma-
ken. Ik doe dit met heel veel passie. 

Natuurlijk ben ik mijn topteam zeer 
dankbaar. We doen het met elkaar. 
Dus dankjewel Anita, Gerda, Wen-
neke en Wilma en natuurlijk al onze 
(vaste) klanten. Het gaat om good-
will in Aalsmeer. Daarbij is persoon-
lijk contact erg belangrijk. We ge-
ven veel aandacht en je wordt bij 
ons goed geholpen. Kopje koffie er-
bij, even een praatje maken, dat vin-
den wij belangrijk. En uiteraard blij-
ven wij bezig om het qua inrichting 
leuk en aantrekkelijk te maken. Ik 
sta altijd open voor goede ideeën. 

De shop-beleving en het goede ge-
voel dat klanten overhouden na een 
bezoek aan onze winkel daar wor-
den wij net zo enthousiast van als 
zij.” Naast kleding is er bij Siphra’s 
Studio veel meer te verkrijgen; van 
kettingen, armbanden, riemen, tas-
sen en shawls tot cadeauartikelen, 
waaronder kussens, vazen, servet-
jes en meer decoratiemateriaal van 
merken als YaYa en Zusss.

Feestmaand aanbiedingen 
“Ik ga dit jubileum vieren en daar 
kunnen klanten van meegenie-
ten. Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 
staat er wat lekkers klaar voor bij 
de koffie, is er een drankje en een 
hapje en aan iedere klant wordt een 
aardige attentie uitgedeeld. De ge-
hele maand oktober maken we er 
een feestmaand van. Er zijn leuke 
prijzen te winnen na inlevering van 
je kassabon maar ook op social me-
dia zijn we actief en maak je kans op 
diverse fashion. Like onze Facebook 
pagina of volg ons op Instagram.” 
Siphra’s Studio gaat vanaf maat 36 
tot en met maat 44. Gevoerde mer-
ken zijn onder andere Esprit, Nikki, 
Summum, Maison Scotch en Sand-
wich. “Er is voor ieder wat wils!” al-
dus de enthousiaste eigenaresse. 
De openingstijden zijn op maandag 
van 13.00 tot 18.00 uur, van dins-
dag tot en met donderdag van 10.00 
tot 18.00, vrijdag tot 20.00 uur en op 
zaterdag tot 17.00 uur. Het adres is 
Zijdstraat 58 www.siphrasstudio.nl 
Door Miranda Gommans 

Poelier Van Egmond presenteert 
een winkel vol lekkers
Uithoorn - Vrijdag 30 september 
opende poelier-traiteur Van Eg-
mond officieel zijn winkel in winkel-
centrum Zijdelwaard. Die is gelegen 
tussen Jamin en De Goudreinet. Van 
Egmond presenteert een winkel vol 
‘lekkers’ waarin overwegend kip-
penvlees is verwerkt, maar ook al-
lerlei heerlijke buffetten en catering-
pannen in een grote variatie. Daar-
naast ook dagverse grillspecialitei-
ten. Het ziet er allemaal erg smake-
lijk en goed verzorgd uit. Nagenoeg 
alles wordt in eigen keukens be-
reid. Van Egmond is al meer dan 40 
jaar toonaangevend als poelier-trai-
teur in de regio. Lang geleden was 
hij aan de Arthur van Schendellaan 

gevestigd en nu is hij weer terug in 
Uithoorn. “Het is even wennen in de 
deze winkel met de opstelling en 
ook het kassasysteem moesten we 
eerst onder de knie krijgen. Naast 
alle gebruikelijke vaste aanbiedin-
gen hebben we ook wat extra’s ter 
gelegenheid van de opening. Verder 
zou er een Rad van Avontuur ko-
men, maar degene die het zou ko-
men brengen heeft dat nog niet ge-
daan. Dus hebben we voorlopig zelf 
maar wat geknutseld in de vorm van 
een ‘grabbelpannetje’ waaruit on-
ze klanten een nummertje kunnen 
trekken voor een prijs,” laat Dirk van 
Egmond lachend vanachter de toon-
bank weten (ten tijde dat wij er rond 

9.00 uur waren was het er nog niet, 
maar het kan later op de dag alsnog 
gekomen zijn. Red). Men blijft cre-
atief bij Van Egmond... Wilt u meer 
weten over het aanbod van Van Eg-
mond, bezoek dan de website 
www.poeliervanegmond.nl.

Wereldkeuken Europarei
Uithoorn - Op 12 Oktober is er weer 
een Wereldkeuken in het Buurtnest. 
Deze avond staat de Italiaanse keu-
ken centraal en het belooft weer 
een gezellige avond met een heer-
lijk menu te worden. Wil je ook eens 
een keer komen kijken hoe het nu 
is of ben je al vaker geweest en kan 

je niet wachten tot het weer zover 
is: 12 Oktober 18.00 uur Buurtsnest.. 
Kosten 5,- excl. drankjes. Aanmel-
den kan via mail wereldkeukeneu-
roparei@gmail.com of via facebook, 
tot 10 Oktober. Er is een beperkt 
aantal plaatsen, dus geef het zo snel 
mogelijk door als je wilt komen.

Siphra’s Studio viert vijfjarig jubileum

Greet en Nel durven te bieden 
bij de Amstelbridgeclub!
Regio - Donderdagochtend werd 
tijdens de 4e zitting van het nieuwe 
seizoen weer fel geboden. Met 23 
paren, helaas een stilzit in de A-lijn 
nu, was het een redelijk volle zaal in 
het Buurtnest. 
Het hebben van een 7-kaart in één 
kleur opende deze morgen perspec-
tieven voor manche- of zelfs slem-
contracten. Maar zoals al eerder 
eens gezegd: “De tegenpartij heeft 
dan ook vaak een lange kleur”. In de 
A-lijn was spel 17 zo’n spel, waar-
bij het paar oost/west een lan-
ge schoppenkaart had en het paar 
noord/zuid een lange hartenkaart 
met een renonce in schoppen. Wint 
of verliest de aanhouder? Schop-
pen is een stapje hoger dan har-
ten. Gaat noord/zuid naar 5 harten, 
dubbelen ze 4 schoppen, gaat oost/
west dan naar 5 schoppen? De juis-
te beslissing nemen en tellen men-
sen! Het 5-schoppencontract gaat 
2 of zelfs 3 down. Gedubbeld is dat 
300 of 500 punten. Een hartencon-
tract is 420 punten, dus …., vul zelf 
maar in bridgers. Alleen Ria en Wim 
hebben het 4 schoppencontract 
(gelukje?) gehaald met een score 
van 100%. Bij spel 8 wilden Greet 
en Nel, vorige week groot slem ge-
boden en gehaald, zo’n slembieding 
nog eens doen en boden 7 sans 
(het hoogste slem bod!) Helaas gin-
gen ze 1 down. Addie en Jeannet 
die bij dit spel 6 sans (klein slem) 
boden, maakten wel alle 13 slagen. 
Mooi dames! De andere paren bo-
den 3 sans en maakten +3 of +4, er 
zat blijkbaar toch een klein adertje 
onder het gras.
In de B-lijn speelden Arna & Gerda 
erg goed. Zij boden en maakten bij 
spel 4 als enig paar het 6 schoppen-

contract. Een sans spel was het he-
laas niet Anneke & Jos, overigens 
dank voor het invallen Anneke, dat 
gaat met goed tegenspel down. Pa-
ren die het 4 hartencontract bo-
den, maakten +2. Aan tafel 6, spel-
len 21 t/m 24, hebben Ada & Roelie 
het Greet & Henk deze morgen erg 
lastig gemaakt. Zij behaalden tegen 
dit sterke paar daar een gemiddelde 
van 72,50%. Greet & Henk werden 
deze zitting daarom geen eerste en 
Ada & Roelie zijn tweede geworden. 
Spel 20 is ook het noemen waard. Er 
werd een aantal keer 3 sans gebo-
den, wat een lastig te spelen con-
tract was. Dit spel ging dan ook res-
pectievelijk 1, 2 of zelfs 4 down. Al-
leen Greet & Henk wisten dit con-
tract te maken. Een 3 hartencon-
tract was bij dit spel veiliger ge-
weest. Aan tafel 5 gingen veel spel-
len down, soms gedoubleerd kostte 
dat enkele paren veel MP’s.

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Ria & Wim  60,42%
2. Wies & Roel  60,00%
3. Addie & Jeanet  58,85%
B-lijn
1. Arna & Gerda  56,52%
2. Ada & Roelie   56,00%
3. Miep & Madelon  55,25%

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

Uithoorn heeft er een 
Europees Kampioen bij!
Uithoorn - Te midden van alle spor-
ters in Uithoorn en omstreken die 
vanwege hun prestaties bekend-
heid hebben gekregen, zoals recen-
telijk bijvoorbeeld Jetze Plat met een 
gouden en bronzen medaille op de 
Paralympics in Rio, mag zich daar 
nu ook Joy Blondeau uit de Legmeer 
onder scharen. De 16-jarige tenge-
re tiener schreef in het weekend 
van 17 en 18 september geschie-
denis door tijdens het EK Powerlif-
ten in Aalsmeer zowel de Europese 
titel en het wereldrecord in de dis-
cipline ‘deadliften’ op haar naam te 
schrijven. Een overigens niet zo be-
kende sport in ons land. En dat met 
slechts 2 weken voorbereiding! Joy 
is een multidisciplinaire atlete die 
vanuit het kickboksen en crossfit 
de kans kreeg om mee te doen aan 
dit toernooi. Ze werd daarvoor ge-
vraagd, maar ze moest toen eerst 
nog lid worden van de Belgische 
Bond (voor Nederland kon dat bin-
nen de gestelde tijd niet zo snel).
Wie zou denken dat Joy een soort 
‘Arnold Schwarzenegger’ uiterlijk 
heeft vergist zich. Joy is een slank en 
lichtgewicht persoontje met een ei-
gen gewicht van slechts 52 kg. Maar 
wel met een afgetraind sterk li-
chaam. Zij heeft veel voor haar sport 
over, traint drie keer in de week in-
tensief en boekt mooie resultaten. 
Toen zij 12 jaar was begon zij met 
kickboksen en alle trainingsactivi-
teiten daar omheen. Maar zij heeft 
ook gevoetbald bij SV Legmeervo-
gels. Sinds enkele weken weet zij nu 
dat zij met het ‘deadliften’ een goe-
de performance kan neerzetten. In 
het dagelijks leven is Joy scholiere 
op het Alkwin Kollege, waar zij ko-
mend jaar examen Havo doet. Daar-
naast heeft zij een bijbaantje in Res-
taurant Eetze in Aalsmeer. Een druk 
leven dus, maar zij laat naar eigen 
zeggen haar sociale leven er niet 
onder lijden.

Peanuts
“Deadliften’ is een doodgewicht van 
de grond af tillen, maar niet tot bo-
ven je hoofd. Je tilt het op vanuit 
hurkstand tot gestrekte benen. Het 
is een onderdeel van gewichthef-
fen waar je verschillende disciplines 
in hebt; een daarvan is dat deadlif-
ten, wat een internationaal erkend 
sport is,” legt Joy uit. “Ik doe dat als 
junior tot 17 jaar in mijn gewichts-
klasse tot 53 kilogram. Het wereld-
record stond op 95 kilo. Dat heb ik 

eerst gebroken door 96 te tillen. De 
tweede keer lukte het mij nog beter, 
toen werd het 101 kilo, 6 kilo boven 
het oude wereldrecord.” In verhou-
ding tot haar lichaamsgewicht en 
gezien haar bouw is dat een unieke 
prestatie. De krachttraining ontleent 
zij aan powertraining, een onder-
deel van het kickboksen wat zij volgt 
bij sportschool Fitz Fighting Gym in 
Aalsmeer voor een perfecte body 
work out. Joy zit daar in een wed-
strijdgroep waarbij een fitnescircuit 
wordt uitgezet. Daarin zitten onder-
delen die je kunt gebruiken bij bij-
voorbeeld powerliften en deadliften. 
“Ik ben daarin aan de slag gegaan 
en het liften van 70 kilo was pea-
nuts, net zoals de 80 kilo en ben uit-
eindelijk 90 kilogaan tillen. Mijn va-
der vond die activiteit zo leuk dat hij 
het op Facebook heeft gepost. Daar 
kwam een reactie op om mee te 
doen aan het EK. Ik dacht eerst dat 
het een grapje was maar dat bleek 
later serieus. Ik kreeg toen echt een 
uitnodiging om mee te doen.”

Wereldkampioen?
De vader van Joy, Ruud Blondeau, 
bevestigt dat. Hij is zelf gediplo-
meerd sportinstructeur en heeft als 
ondernemer een zaak in sportarti-
kelen. “De Belgische bond was be-
trokken bij de organisatie van dit 
toernooi. Gelet op de korte tijd voor 
de inschrijving aan dit toernooi werd 
toegestaan dat ze van die sport-
bond lid kon worden. Na de uitslag 
stond er eerst ‘België’ op het bord 
wat later werd bijgesteld in ‘Neder-
land’. Haar naam heeft natuurlijk 
een Franse inslag en dus dacht ie-
dereen dat ze een Belgische was,” 
vult Ruud aan. “Ze moet er een jaar 
lid van zijn maar dat is niet erg. In 
elk geval mag ze nu aan internati-
onale toernooien deelnemen. Later 
stapt ze over naar de Nederlandse 
bond.” Collega sporters van de Fitz 
Gym konden zich gezien het postuur 
van Joy niet voorstellen dat zij aan 
het EK deadliften ging deelnemen, 
maar vielen van de ene verbazing 
in de andere toen zij van de pres-
taties hoorden die Joy had neerge-
zet. Super hoor! Volgend jaar juni wil 
zij meedoen aan het WK in Frankrijk. 
Dat kan dan nog in de juniorklasse 
en ze heeft nog negen maanden de 
tijd om daar voor te trainen voor zo-
ver ze dat al niet doet. Om wereld-
kampioen te worden? Als het aan 
Joy ligt moet dat kunnen.

Inschrijvingen Quakel 
toernooi gestart
De Kwakel - De sporthal op het 
schitterende sportpark van SV 
KDO in De Kwakel vormt ook dit 
jaar weer het toneel voor het leuk-
ste zaalvoetbaltoernooi uit de regio, 
het Quakeltoernooi! Sinds de start 
in 1985 is het toernooi uitgegroeid 
tot een van de grootste zaalvoetbal-
toernooien waaraan meer dan 40 
teams uit de wijde omtrek aan deel-
nemen. De herenteams worden in-
gedeeld in vijf poules van zes teams 
en spelen in December 2016, Ja-
nuari en Februari 2017 hun voor-
rondes. De winnaars van elke pou-
le gaan door naar de finale-avond 
die aansluitend gespeeld wordt in 
februari 2017, waarin zij tegen el-
kaar strijden voor de eindoverwin-

ning. De damesteams worden inge-
deeld in twee poules van zes teams 
en spelen 1 voorronde in decem-
ber 2016 en eentje in januari 2017. 
De nummers 1 en 2 van elke poule 
gaan vervolgens ook door naar de 
finale-avond. Tussen de herenwed-
strijden door spelen zij tegen elkaar 
om de overwinning. Op de onder-
staande link kun je direct naar de 
inschrijfpagina van het toernooi. 
Hier vindt u de verschillende da-
ta waarop zowel de mannen als de 
vrouwen zich kunnen inschrijven. 
Wees er dus op tijd bij om zoveel 
mogelijk kans te kunnen maken om 
op jouw favoriete avond te kunnen 
spelen. http://quakeltoernooi.nl/in-
schrijven/

Uithoorn - In de avond of nacht van 
woensdag 28 op donderdag 29 sep-
tember is in Kuifmees een spiegel 
van een auto afgereden. De spiegel 
trof de eigenaar van de Volkswagen 

Golf zo’n 50 meter verderop aan. 
Mogelijk zijn er inwoners die dit ge-
zien of gehoord hebben, zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Inbraak in vijf auto’s
De Kwakel - In de nacht van dins-
dag 27 op woensdag 28 septem-
ber is ingebroken in vijf auto’s in 
Linie, Stelling en Tamboer. Uit de 
voertuigen zijn airbags en stuur-

wielen gestolen. Mogelijk zijn er in-
woners die iets gezien of gehoord 
hebben. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Bestelbus gestolen
Uithoorn - Op maandag 3 oktober 
tussen half negen en vijf over half 
negen in de avond is een bestelbus 
gestolen bij een bedrijf aan de An-
ton Philipsweg. De dieven zijn het 

bedrijf ingegaan, hebben de sleutel 
uit een la van een bureau gehaald 
en zijn er vandoor gegaan in de Opel 
Vivaro. De bedrijfsbus is wit van 
kleur en het kenteken is VS-541-K.

Onwel naar ziekenhuis
Uithoorn - Op vrijdag 30 septem-
ber even voor half zeven in de avond 
zijn de hulpdiensten gevraagd naar 
Eger in de Meerwijk te gaan vanwe-
ge een onwel geworden persoon. 
Het traumateam, de brandweer 

en de AED waren snel ter plaatse. 
De 86 jarige vrouw uit De Kwakel 
ademde wel en had hartslag. Ze is 
met spoed vervoerd naar het AMC. 
In het ziekenhuis is zij langzaam 
weer bij bewustzijn gekomen.

Spiegel van auto gereden
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Mega prijzenfestival 
op het Amstelplein

Uithoorn - Zaterdagmiddag vond in win-
kelcentrum Amstelplein de finale plaats 
van de viering van het vijfentwintig jarig 
bestaan. Het sluitstuk vormde de prijsuit-
reiking van veel prachtige prijzen die de 
winkeliers ter beschikking hadden ge-
steld. Het was werkelijk een mega prij-
zenfestival. Tientallen prijzen in de vorm 
van waardecheques van 25 tot 250 euro 
en schitterende hoofdprijzen zoals toe-
gangskaarten voor de musical The Lion 
King, bezoek aan de Winterefteling, een 
Sony breedbeeld TV, een grote barbe-
cue, een wasmachine en als super hoofd-
prijs een e-bike! Die kon men winnen als 
men had deelgenomen aan de kassabon-
nenactie in september, de maand dat het 
winkelcentrum formeel haar 25 jarige be-
staan vierde. Men moest na aankoop de 
kassabonnen, voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mail adres de-
poneren in daarvoor bestemde boxen. 
Volgens de organisatie waren er 2.000 
kassabonnen ingeleverd! Die waren za-
terdag verdeeld over twee mini-postbus-

sen welke waren geplaatst op het podium 
in de hal van het winkelcentrum naast de 
roltrap. Honderden mensen hadden zich 
in de hal van het winkelcentrum verza-
meld in de hoop dat hun naam door pre-
sentator Ben Cirkel zou worden omgeroe-
pen. Samen met zijn ‘assistente’ Linda die 
de winnende bonnen uit een van beide 
postbussen haalde, werden de winnaars 
omgeroepen. Die moesten persoonlijk 
aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst 
te namen. In enkele gevallen waren die er 
niet en werd een volgende bon getrok-
ken. Binnen een uur waren alle prijzen 
vergeven, op 110 waardebonnen na. De 
winnaars daarvan krijgen persoonlijk be-
richt om ze af te halen. De prijsuitreiking 
zou anders veel te lang in beslag hebben 
genomen. Eén dame, met als roepnaam 
‘Janny 28’, viel tot haar eigen verbazing 
zelfs drie keer in de prijzen! Zij had dan 
ook heel veel kassabonnen ingeleverd…

Prijswinnaars
De prijswinnaars zoals bij naam genoemd 

zijn: Saskia van de Hoort, Joyce Schreurs, 
S. Visser,Wakkers, Monique van Acker en 
A. van Rooijen (allen een dinerbon van 
100 euro van het Theehuis); T. Wagenaar, 
M. v.d. Broek, Mw. Mulder, Paul en Riet-
je Kolfschoten (allen een waardebon 
van 25 euro van Kaas en Zo, Stijn Melen-
horst); Janny Snabel (één minuut shop-
pen bij AH Jos van den Berg); Mirel Post-
ma-Sluijs, Bep Wesselingh, Han Frank en 
M. Plantinga (allen kaartjes voor de mu-
sical The Lion King); J.Rijnders en Janny 
Snabel (allen bezoek Winterefteling); Mw. 
Van Scheppingen, Dhr./Mw Grooters, Ma-
rianne van Tol, Mirjam Vlasman, Corina, Y. 
Feitsma, Dhr./Mw. Jonkergouw, Fam. Leli-
veld, Mw.Schreurs en Janny Snabel (allen 
een reischeque t.w.v. 250 euro); Herman 
Breuer (Sony TV); Mw.Geerts (wasmachi-
ne); Bep Wesselingh (barbecue Big Green 
Egg) en Natascha Louwrier (E-bike).
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd met 
de gewonnen prijzen. Winkeliers bedankt 
voor dit megafestijn en op naar het vol-
gende jubileum!
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Parencompetitie BVK van 
start gegaan
De Kwakel - Na 4 avondjes ‘ladde-
ren’ was het op donderdag 29 sep-
tember tijd voor de 1e speelavond 
van de 1e parencyclus van dit sei-
zoen. Waar ik normaal begin met het 
wel en wee in de A lijn is er deze 
week voldoende reden om te starten 
met de C lijn, want daar waren we 
getuige van het heugelijke feit dat 
Ploon en Fons Roelofsma hun eerste 
1e plaats mochten noteren met een 
score van 60,76%. Het gerucht gaat 
dat zij deze zomer op trainingskamp 
zijn geweest bij bridgegoeroe Hans 
W. en dat werpt nu zijn vruchten af. 
Dat de hele zaal het dit sympathie-
ke paar van harte gunde bleek wel 
uit het applaus dat zij kregen. Ton-
ny Godefroy en Harry Rubens deden 
het overigens met 60,14% natuurlijk 
ook niet verkeerd en op de 3e plaats 
van Addie de Zwart en Hettie Kes-
ting met 59,65% valt ook weinig aan 
te merken. 
In de B lijn 3 echtparen die de-
ze parenavond domineerden. Ria 
en Hans Broers waren de sterk-
sten met de topscore van de avond 

en wel 62,15%. Rees en Gerard van 
der Post bleven aardig in het spoor 
met 61,11%. De 3e plaats was voor 
Corrie en Ruud van der Peet met 
57,99%. Om een beetje in balans te 
blijven waren het ook 2 echtparen 
die de 2 onderste plaatsen innamen 
en daarvan noteerden Emmy en Ge-
rard van Beek de laagste score. Die 
kunnen dus de volgende week al-
leen maar stijgen. In de A lijn was de 
eerste plaats voor Margo Zuidema 
en Francis Terra met 60,42%. Pau-
la Kniep en An van der Poel vormen 
zo langzamerhand een paar om re-
kening mee te houden, wat zij on-
derstreepten met een 2e plaats met 
59,17%. Geke en Jaap Ludwig vin-
den we al jaren in de hogere regio-
nen van de A lijn en ook deze week 
deden zij goede zaken met een sco-
re van 56,67%, goed voor de 3e 
plaats. Janny Snabel en Ruud Does-
wijk hadden deze week wat moeite 
met al het bridgegeweld en zij slo-
ten dan ook de rij, maar met nog 4 
avonden te gaan is er nog niets aan 
de hand. 

LMV Onder 17 zet 
zegereeks voort
Uithoorn - Zaterdag 1 oktober we-
derom voor een uitwedstrijd naar 
Haarlem en wel tegen Olympia. Om-
dat wij reeds 6 punten op ons conto 
hebben en Olympia nog puntloos is, 
op voorhand een makkelijke wed-
strijd. Na de aftrap bleek dit al snel 
duidelijk. Waar LMV zorgvuldig wil-
de opbouwen, koos Olympia meteen 
voor de lange bal. De kansen bleven 
nog even uit, maar na 10 minuten 
was het eerst David die de keeper 
tot een fraaie redding dwong en 1 
minuut later schoot Walid rakelings 
naast. Na een kwartier was de voor-
sprong een feit, toen Lucas B. voor 
de zoveelste keer zijn back voorbij 
snelde naar de achterlijn, hard voor-
trok en Lucas van D. de bal vanaf 10 
meter feilloos binnenschoot. Vervol-
gens kopballen van David en daar-
na Lucas B., echter het was Luuk die 
vanaf 25 meter de 2-0 scoorde. Lu-
cas van D. probeerde dit een minuut 
later te kopiëren, maar de keeper 
was nu wel bedacht op dit afstands-
schot. In de 27e minuut werd de bal 
weer eens door Olympia naar voren 
geknald, nu met een attente spits 
die in de verre hoek raak schoot. 
Na deze kleine kater, pakte LMV het 
initiatief weer. Schoten van Stan en 
Tim misten ternauwernood het doel, 
waardoor de rust met een 1-2 stand 
werd bereikt. Met een directe ver-
binding werd Captain Ronald in zijn 
hotelkamer te Praag op de hoogte 
gehouden van het wedstrijdverloop. 
De tweede helft ging verder waar 
de eerste was gestopt, LMV zet-

te nog meer aan en drong Olympia 
geheel op eigen helft. Voorhoede-
spelers Djomy en Tommie maakten 
hun rentree na lang blessureleed. 
Stan probeerde het ook maar eens 
van afstand en scoorde zo de 1-3. 
Keeper Danny en laatste man Tim 
bleven hameren op de organisatie, 
om zo tot een hogere doelpunten-
productie te komen. Na weer een 
kopbal van Stan op de paal, was het 
uiteindelijk Tommie die zijn rentree 
vierde met een treffer voor de 1-4 
eindstand. Een welverdiende over-
winning, met als onbetwiste Man of 
the Match Stan ! Trotse vader Cap-
tain Ronald belde meteen de room-
service voor een fles champagne. 
Volgende week de kraker tegen het 
eveneens ongeslagen Aalsmeer.

SAS’70 jeugd scoort
met actie!

Uithoorn - De DEEN jeugdspon-
soractie is weer begonnen en dat 
was goed te merken ook! Afgelopen 
zaterdag heeft de jeugd van volley-
bal vereniging SAS’70 zich met veel 
enthousiasme ingezet bij DEEN. Er 
viel deze dag veel aan sponsormun-
ten te verdienen door zich in te zet-
ten in de supermarkt aan het leg-
meerplein. In twee groepen waren 
de jeugdspelers in de winkel aan-
wezig waarbij het winkelend pu-
bliek geholpen werd met het zoeken 
van de artikelen in de winkel of met 
het helpen inpakken van de bood-
schappen. De beloning voor deze 
hulp waren de sponsormuntjes die 
de klanten bij de kassa ontvingen. 
De muntjes werden in de SAS koker 

verzameld. Ook liepen de kinderen 
met de kortingskaartjes in de winkel 
rond en attendeerden de mensen 
op de artikelen welke met hoge kor-
ting gekocht konden worden. Deze 
jeugdsponsor actie van DEEN wordt 
op de volleybal vereniging erg leuk 
gevonden. Zes weken lang worden 
er door DEEN om de week present-
jes verstrekt om op de vereniging uit 
te delen. Het is op de dinsdag, de 
vaste trainingsavond van de jeugd, 
ook elke week weer gezellig én te-
vens de plek waar de kinderen de 
kortingskaartjes met elkaar kunnen 
ruilen. Op de foto, de bedrijfsleider 
hr. Karel met een deel van de “C” 
jeugd met deze week als presentje 
snoeptomaatjes en eierkoeken! 

Turnkamp KDO D.A.G.
De Kwakel - Vrijdag 23 septem-
ber was het eindelijk zover. Het eer-
ste Turn/Gym kamp van KDO D.A.G. 
ging van start. Wat hadden we er al-
lemaal een zin in, maar ook wel erg 
spannend hoor. De kleinsten waren 
5 jaar en de oudste was 17 jaar. Er 
gingen 35 super enthousiaste kin-
deren mee. Vanaf het KDO Parkeer-
terrein zijn we met 8 gevulde busjes 
en auto’s om 16.00 uur vertrokken 
naar de locatie bij het Amsterdamse 
bos. Daar aangekomen, mocht ie-
dereen zijn plekje uitkiezen in één 
van de slaapzalen. De groep was in 
tweeën verdeeld. De jongste kids en 
de oudere meiden lagen apart van 
elkaar. Ook i.v.m. bedtijden natuur-
lijk. Toen iedereen zijn of haar plek-
je had gevonden, verzamelden ie-
dereen in de grote zaal. Daar heb-
ben we de opening gedaan, offici-
eel met het aansteken van de Olym-
pische fakkel, want het thema van 
het kamp was de Olympische spe-
len. Ook werden de kampregels 

voorgelezen. De grote groep was 
ook in teams verdeeld. Elk team 
had een kleur van de ringen van de 
Olympische spelen. Deze teams de-
den spelletjes maar ook hadden ze 
corveedienst. Dan dekten ze de ta-
fel of moesten juist afruimen. Gro-
te schik tijdens de corveediensten 
natuurlijk. Dit hoort er ook bij op 
kamp. De eerste avond hebben we 
pannenkoeken gegeten, gebakken 
door de dames van het bestuur van 
KDO D.A.G. bedankt nog dames. 
‘s Avonds hebben we allerlei spel-
letjes gedaan. De oudere kids zijn 
weggebracht met een geblindeer-
de bus, op weg naar de dropping. 
Dit was ook een groot succes, som-
migen vonden het best spannend, 
maar toch gedaan. Zelfs de leeftijd 
van 8 jaar deed mee. We hadden 3 
groepjes gedaan, die elk op een an-
der tijdstip vertrokken.

Lieve kids
De volgende ochtend begon de dag 

Eindeloze gezellige klaverjasavond
Uithoorn - De eerste klaverjas-
avond van dit seizoen bij Legmeer-
vogels is een daverend succes ge-
worden. In de kantine waren net aan 
genoeg tafels en stoelen aanwezig 
om alle deelnemers een goed zit-
plaats te geven om te klaverjassen. 
Het was dan ook nog lang ‘’onrus-
tig ‘’ in de kantine van Legmeervo-
gels. U kunt vast noteren dat de vol-
gende klaverjasavond bij Legmeer-
vogels is op vrijdag 28 oktober. Dus 
nog een paar nachtjes slapen en u 
kunt weer klaverjassen bij Legmeer-
vogels. De uitslag van vrijdagavond 
30 september. De poedelprijs, en dit 
is niet de eerste keer, is gegaan naar 

Herman de Jong met 4582 punten. 
Het kan dan ook niet missen dat 
Herman de Jong en deze keer sa-
men met Anneke Lebesque aan een 
partij van 16 spellen 895 punten we-
ten te behalen. Annelies van Schep-
pingen en Louis Franken speelde de 
hoogste partij van de avond. 2216 
punten. Dan de top drie van vrijdag-
avond 30 september.
De derde plaats, Johan Zeldenthuis 
7048 punten. De tweede plaats is 
voor Annelies van Scheppingen 
7265 punten maar de titel ‘’Kampi-
oen van vrijdag 30 september 2016’’ 
is gegaan met 8110 punten Gerrit-
jan Ekkelkamp.

Meesterpuntenladder verrast 
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Na vier avonden ladder-
bridge gaat Elisabeth van den Berg 
hier aan kop. Ze heeft met 53 mees-
terpunten voorlopig 2 punten meer 
dan clubkampioen Ruud Lesmeis-
ter, en dat wil heel wat zeggen, en 
ook deze avond gaf ze weinig op 
hem toe. Met geleende BVU inval-
ler Huib van Geffen produceerde zij 
60,83% tegen over 63,13% van Ruud 
Lesmeister & Cees Bergkamp, waar-
mee de plaatsen 1 en 2 deze avond 
werden ingevuld. Op drie, toch ook 
wel opmerkelijk, zien we Marja van 
Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders die op 59,58% uitkwamen 
en Adrie & Ko Bijlsma maken een 
vierde plek ook niet wekelijks mee. 
Ze haalden knap 57,92% op, wel is 
waar tegen merendeel C tegenstan-
ders, maar toch! Stenny & Herman 
Limburg speelden zoals vrijwel al-
tijd een degelijk partituur en wer-
den zo keurig vijfde met 57,60%. 
Janny Streng- Korver & Francis Ter-
ra lieten zich door de mede A-tjes 

ook niet inpakken en werden zesde 
met 55,83%. Op zeven alweer een C- 
stuntje, ditmaal voor elkaar gebracht 
door Tini Geling & Jo Wevers die 
55,52% scoorden. De nummers acht 
en negen op de lijst der sterken van 
deze avond waren met 55,10% ge-
deeld, voor Jan Egbers & Ben Rem-
mers en Cobie Bruine de Bruin & 
Trudie Zandbergen. Lenie Pfeiffer 
& Tina Wagenaar sloten de lijst der 
coryfeeën af met 54,78% als tiende 
van de in totaal twee en veertig pa-
ren. Nog één maal een avond ladde-
ren, dan zijn we weer “ladderzat” en 
gaan dan over naar het reguliere pa-
renbridge af en toe gelardeerd met 
een avondje viertallen. Wilt u ook er-
varen hoe leuk dit is, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
het onvolprezen Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn. Voor inlichtingen het se-
cretariaat: e- mail gerdaschavema-
ker@live.nl, telefoon 0297 567458.

al vroeg. Een aantal lieve kids wilde 
extra genieten van hun eerste kamp. 
Dus tja dan is 5.30 uur een mooie 
tijd om wakker te worden en dan 
ook maar gelijk je slaapkamerge-
nootjes bij die gezelligheid betrek-
ken hahahaha. We zijn gestart met 
een Bootcamp buiten in pyjama. Het 
was nog best wat fris, maar als snel 
kregen de kinderen het warm van 
het sporten. Toen mocht de corvee 
groep weer aan de gang en heb-
ben we lekker ontbeten. Na het ont-
bijt zijn we het bos in gegaan voor 
Olympische spelletjes. Ze konden 
allemaal een wereldrecord op hun 
naam zetten. Wat troffen we het met 
het prachtige weer. Lekker tussen 
het sporten door een fruitje en wat 
drinken. Zaterdagmiddag kregen de 
kids lekker 2 uur vrij om in te vullen.
De oudere kinderen mochten lek-
ker in het park aan de overkant van 
de locatie spelen, zoals vlot varen, 
kabelbaan, survivalroute. De jon-
geren bleven lekker op terrein en 
konden heerlijk spelen of lekker op 
bed even relaxen met een boek-
je. Om 16.45 uur werden de patat-

jes en snacks bezorgd en hebben 
we heerlijk buiten kunnen eten. Na 
het eten zijn we met een aantal au-
to’s gevuld met kinderen, richting 
een professionele turnhal gereden. 
Hier mochten ze zich 2 uur lang uit-
leven in en op allerlei toestellen zo-
als de brug, balk, de trampolines, de 
tumblingbanen, de mooie vloer, de 
paddenstoelen, noem maar op, het 
was er wel.
Ze hebben zich echt goed vermaakt. 
Na het turnen zijn we weer naar de 
locatie gereden en gingen de klein-
tjes al vrij snel richting slaapkamer. 
De ouderen gingen een blinddoe-
kentocht doen in het bos met Mark 
en Dolf. Om 22.00 uur vertrokken 
zij het bos in. Aan de witte gezicht-
jes te zien bij terugkomst, was het 
best wel spannend. Maar ze vonden 
het ook super leuk gelukkig! De vol-
gende ochtend ging bij de leiding 
de wekker om 7.00 uur en alles was 
nog stil in het clubhuis. Alles sliep 
nog! Om 7.30 uur werden ze met 
een muziekje gewekt en konden ze 
in pyjama mee doe aan de Yoga les. 

Yoga les
De spierpijn van de vorige dag uit 
de Turnhal hebben ze goed ge-
voeld. Ook hebben ze zondag nog 
Acrogym en tumblingbaan gedaan. 
Geweldig! Dat is bijvoorbeeld pi-
ramides bouwen van kinderen. 
De meest mooie creaties kwamen 
voorbij. Weer hadden we net als de 
dag ervoor prachtig mooi weer. Lek-
kere lunch met broodje knakworst 
en soep waarna iedereen zijn spul-
len weer bij elkaar mocht zoeken en 
inpakken. Dit was nog een hele klus 
voor sommige kinderen, die hadden 
in alle hoeken van de kamer wel wat 
liggen. Om 15.00 uur werden alle 
ouders verwelkomd op locatie om 
hun kinderen weer op te halen. We 
hebben toen met alle versierde pet-
jes het spel “petje op, petje af” ge-
daan en het afscheidslied natuurlijk. 
Alle ouders kwamen kijken en we 
hebben het mooi afgesloten met z’n 
allen! Het was een fantastisch mooi 
weekend en we hebben allemaal 
genoten. Iedereen bedankt voor zijn 
of haar inzet tijdens het Turnkamp.

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Donderdag 29 septem-
ber werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 37 liefheb-
bers werd deelgenomen. De win-
naar werd deze avond Louis Fran-
ken met een totaal van 7517 pun-
ten na 4 gespeelde partijen. De 
tweede plaats was deze keer voor 
Gaby Abdesselem met 7294 pun-
ten en als derde eindigde Piet Luy-
ten met 7127 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Tineke de 
Munk met een totaal van 5314 pun-
ten. De marsen prijzen waren deze 

avond g voor Gerrie Ruimschoots, 
Jan Schuurman (2x), Ada Maarse-
veen, Cor de Bruin (2x),Els Luyten, 
Willy van der Hilst, Piet Luyten en 
Gerard van Eekhout. Heeft u ook zin 
in een avondje gezellig klaverjas-
sen? U bent van harte welkom op 
Woensdag 5 oktober in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur. Dit seizoen zal 
er in verband met de beschikbaar-
heid van de zaalruimte ook enkele 
avonden op woensdag gekaart wor-
den. Opletten dus.

Zondagmiddagbridge in 
de winter
Uithoorn - Voor het eerst in Uit-
hoorn wordt, in de sombere winter-
maanden, een aantal bridgemidda-
gen georganiseerd voor alle brid-
gers uit de regio o.l.v. bridgedocent 
Andre van Herel, bijgestaan door 
Cora de Vroom en Ruud Lesmeister.
Tijdens deze middagen staat ge-
zelligheid voorop! Er worden hap-
jes geserveerd en, zoals de bridgers 
bij Colijn dat gewend zijn, kunt u uw 
drankjes bestellen aan de tafel al-
waar deze ook zullen worden uit-
geserveerd. De eerste zondagmid-
dag staat gepland op 20 november 

a.s. en ook de daarop volgende da-
ta zijn reeds bekend: 15 januari, 19 
februari en 19 maart. De middagen 
starten om 13.30 uur, zaal open om 
13.00 uur.
De kosten bedragen 10,00 per paar 
en er zal zoveel mogelijk worden in-
gedeeld naar sterkte. Deelname is 
mogelijk door inschrijving via de 
mail: bridge.indewinter@gmail.com 
met vermelding van naam, voor-
naam en partner. Cora, André en 
Ruud en Axel en Heleen hopen u te 
mogen verwelkomen op 20 novem-
ber!

Binnenkort weer in 
Utrecht: Bike MOTION
Regio - Van 21 t/m 24 oktober 2016 
vindt Bike MOTION Benelux weer 
plaats. Bike MOTION 2016 is dé 
plek waar fanatieke fietser alles vin-
den voor en over hun passie. Of je 
nu houdt van een rondje in de buurt 
koersen, of op afgelegen plekken 
op avontuur gaat, laat je informe-
ren en inspireren. Honderden mer-
ken tonen de nieuwste modellen en 
innovaties. Nog lichtere fietsen, be-
trouwbaardere componenten, en 
kleding met meer comfort. Volg de 
routes met speciale nieuwtjes uit-
gezocht op het gebied van koersen, 
ladies, adventure, trainen, droomrit-
ten, stijl, trailrijden, en ambacht en 

laat je informeren en inspireren. Op 
het mountainbikeparcours met ob-
stakels kan je fietsen testen, gere-
nommeerde avonturenfietsers ne-
men je mee naar alle uithoeken van 
de wereld, en knappe koppen uit de 
fietsbranche vertellen je wat je in de 
toekomst kan verwachten.
 
Praktisch 
Bike MOTION Benelux 2016, 21 t/m 
24 oktober 2016, Jaarbeurs | Utrecht 
Openingstijden: dagelijks van 10:00 
tot 17:00 uur en op vrijdag tot 21:00 
uur. Meer informatie en kaarten be-
stellen: www.bikemotionbenelux.nl. 
Kaarten kosten aan de kassa 16,-.
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Dorpsraad voorzitter Jan de Kuijer 
verwoorde het in zijn speech treffend: 
10 jaar geleden stapte de nu 25 jarige 
Jetze Plat op de crossmotor en iedereen 
dacht…als dat maar goed gaat. Maar 
hij ging rijden en reed direct als snelste 
over de baan. Het waren de eerste 
voortekenen, een bijzondere sportman 
die zich niet laat belemmeren door zijn 
fysieke beperkingen. Opgegroeid in het 
gezin van Hans en Maria Plat, een jeugd 
waarin hij niet werd ontzien en geen 
uitzonderingspositie in nam ten opzichte 
van zijn broer Mathijs en zijn zusje Marit. 
Gewoon meedoen met alles, buiten 
spelen, boomklimmen, hutten bouwen en 
mee racen met zijn vader en broer in de 
hobbyklasse motorcross. Het heeft hem 
gevormd en met zijn winnaarsmentaliteit 
nam hij vanaf 2005 deel aan nationale 
en internationale handbike wedstrijden. 
Jetze viel op door zijn gedrevenheid, leeft 
voor zijn sport en vele successen volgden. 

En nu is het donderdagavond, half 6 en 
Vrouwenakker is massaal uitgelopen 
om hem te huldigen op het van Rijn 
Plein dat beschikbaar werd gesteld door 
zijn trouwe sponsor van het eerste uur, 
van Rijn fietsen. Jetze loopt door het 
publiek, maakt met iedereen een praatje, 
toont zijn medailles en krijgt hartelijke 
felicitaties van al zijn dorpsgenoten. Op 
het podium aangekomen hoort hij Jan 
de Kuijer lovende woorden spreken: “Je 
bent teruggekeerd van de Paralympische 
Spelen uit Rio met fantastische 
resultaten,  een 6e plaats in de tijdrit 
handbiken, brons met de wegwedstrijd 
Handbiken en goud op de Triatlon tussen 
de allerbesten van de wereld. Je hebt 
Vrouwenakker op de kaart gezet en wij 
zijn allemaal supertrots op jou“. Jetze 
lacht en onder een groot applaus neemt 
hij de bloemen in ontvangst, opent 
een fles champagne en samen met zijn 
dorpsgenoten heft hij het glas op dit 

mooie succes. Het was een bijzonder 
mooie week voor hem met daags ervoor 
een huldiging bij de Koning. Het was een 
leuk gesprek vertelt Jetze, hij was heel 
betrokken en belangstellend. 

Trotse sponsor 
Driekus van Rijn is met zijn team van Rijn 
fietsen eveneens enthousiast over de 
prestaties van zijn dorpsgenoot. We zijn 
een meer dan tevreden sponsor glimlacht 
hij en we vinden het hier allemaal 
fantastisch. Jetze heeft er altijd bikkelhard 
voor getraind, hij heeft heel veel op eigen 
kracht en naar eigen inzicht gedaan, 
iedereen gunt het hem enorm en wij zijn 
blij dat we hem vooral in materiaal goed 
hebben kunnen ondersteunen. 

Copacabana                                                                                                                                          
Terugblikkend op Rio had Jetze zelf de 
oud formule 1 coureur en grote opponent 
Alessandro Zanardi graag verslagen in de 

handbike race, maar dat zat er dit keer 
simpelweg niet in. Meer dan tevreden 
was hij daarom met zijn 3e plek. De 
overwinning op de Triatlon was natuurlijk 
een enorme beloning vervolgt hij en 
het mooiste moment van de spelen was 
toch wel de laatste 500 meter van die 
Triatlon. Een onbeschrijfelijk gevoel om 
daar als winnaar over de Copacabana 
op de finish af te rijden. Hij geniet er 
nog zichtbaar van maar zijn vizier staat 
inmiddels ook al weer gericht op de 
volgende wedstrijd, want er ligt zondag 
25 september nog een uitdaging op hem 
te wachten in de Handbike Marathon van 
Berlijn. Er is in die wedstrijd zo vertelt 
hij met een knipoog, nog een verloren 
baanrecord te heroveren en het zal 
niemand in Vrouwenakker verbazen dat 
de Paralympiër daar zijn zinnen vol op 
heeft gezet. 

Foto: sportinbeeld.com

Jetze  P la t  met  goud  en  brons  gehu ld igd 
in  Vrouwenakker
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