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Met een 26- of 52 rittenkaart!
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Bewoners Thamerweg boos op gemeente over afsluiten weg:

”Onze straat is nu een 
racebaan en levensgevaarlijk 
voor onze kinderen”
Uithoorn – Boos, heel boos zijn de 
bewoners van de Thamerweg over 
het feit dat de gemeente maar van 
alles afsluit zonder ook maar enig 
overleg met de omwonenden. 
“Geen brief, geen bericht, geen 
overleg, nee hoor, de gemeente Uit-
hoorn doet weer net zoals ze altijd 
doen: als ze iets willen afsluiten, 
doen ze dat gewoon. Even naden-
ken over wat er dan zou kunnen ge-
beuren met de straten in de omge-

ving wordt totaal niet bij stilgestaan.
Dat daar kinderen lopen en fietsen 
en dat hun straat van de ene op de 
andere dag een racebaan wordt met 
alle gevaarlijke gevolgen vandien, 
daar denkt geen ambtenaar aan”, 
aldus de bewoners van de Thamer-
weg in Uithoorn. 
Ze zijn echt boos. Van de ene op 
de andere dag heeft de gemeente 
de Amsterdamseweg afgesloten. Er 
moet een duiker worden aangelegd 

voor de busbaan: “Begrijpen we 
best dat dat moet gebeuren, maar 
kan het alsjeblieft in overleg met de 
omwonenden. Dan hadden er maat-
regelen genomen kunnen worden 
om te voorkomen dat er straks on-
gelukken gebeuren. 
We hebben nu met elkaar heel snel 
bussen met borden ‘30 kilometer, let 
op onze kinderen’ op de straat neer-
gezet, maar het is toch te gek dat we 
dat zelf moeten regelen.”

Uithoorn - De renovatie van het 
Oranjepark is inmiddels gereed. In 
samenspraak met de omwonen-
den zijn er nieuwe beplanting en 
een fraaie oevervijver gerealiseerd. 
Ook zijn nieuwe bankjes en nieuwe 
speeltoestellen geplaatst. Die wor-
den al flink gebruikt. Als laatste is 
het gras, ondanks de blubber en het 
natte weer, redelijk gegroeid en mo-
gen we trots zijn op dit fraaie park!
Om dit heuglijke feit te vieren, orga-
niseren de omwonenden in samen-
werking met de Gemeente Uithoorn 
komende zaterdag 11 september de 
feestelijk opening van het park. Ter 
coördinatie is een feestcommissie 
opgericht bestaande uit Jos Brou-

wer, Ton van Dalfsen, Rob Baas en 
Marc van Eijk.

Opzet
Er is gekozen voor een openbaar én 
een besloten programma: ’s mid-
dags is er voor met name ouders en 
(jonge) kinderen van alles te doen. 
Bijvoorbeeld een clownglijbaan, een 
24 meter lange hindernisbaan, een 
draaimolen en een ballonnenclown. 
Deze activiteiten zijn voor iedereen 
toegankelijk. Voor ouders en een-
ieder die dat wil is er gratis koffie, 
thee of limonade, geserveerd van-
uit de keet van de gemeente (Ka-
te & Go). Daarnaast is een drive-in 
disco aanwezig die zorgt voor een 

swingend sfeertje... Bij de speeltoe-
stellen worden lange tafels en ban-
ken geplaatst, zodat men rustig kan 
genieten van een drankje terwijl de 
kinderen zich vermaken met de ac-
tiviteiten. Om 16.00 uur wordt het 
park feestelijk geopend door wet-
houder Ria Zijlstra. 
Om 17.00 uur eindigt het openbare 
programma en is er aansluitend een 
besloten programma voor de om-
wonenden met een BBQ.
Voor de veiligheid geldt aanstaande 
zaterdag van 10.00 uur tot 23.00 uur 
een parkeerverbod in de Oranjelaan 
en Prins Hendriklaan. Beide stra-
ten worden afgezet voor doorgaand 
verkeer.

Aanstaande zaterdag 11 september

Feestelijke opening 
gerenoveerd Oranjepark

Uithoorn - Evenals in 2009 nam ook 
dit jaar een team van Bouwonder-
neming UBA uit Uithoorn deel aan 
de ‘Ride for the Roses.’ Een spor-
tief fiets- en wielerevenement dat 
op initiatief van veelvoudig Tour de 
France winnaar Lance Amstrong in 
het leven is geroepen om fondsen te 
werven voor het KWF Kankerbestrij-
dingsfonds. 
Dit keer reden er op zondag 5 sep-
tember 16 medewerkers en oud-
medewerkers mee aan de 110 ki-
lometerlange tocht die dit keer in 
de omgeving van Venlo werd verre-
den. Aan het evenement kunnen zo-
wel bedrijfsploegen als particulieren 
deelnemen. 
Zaterdag 4 september echter beslo-
ten 11 deelnemers reeds op de fiets 
te stappen om de ruim 120 km lange 
tocht vanaf het hoofdkantoor aan de 
Van Seumerenlaan in Uithoorn naar 
Eindhoven af te leggen. “Een ‘pre ri-
de’ naar deze plaats omdat we in de 

plaats accommodatie hebben kun-
nen krijgen voor een overnachting. 
Dat was in en om Venlo niet mo-
gelijk omdat daar alles volgeboekt 
was. Daarnaast zou een rit naar 
Venlo voor enkelen een beetje te 
veel van het goede zijn geweest. Dat 
is zo’n 178 kilometer. Zondag zijn ze 
per auto naar Venlo gebracht waar 
de andere vijf zich bij hen hebben 
gevoegd”, vertelt Jan de Koning van 
UBA. Hij heeft samen met zijn colle-
ga’s Edwin van Ruiten en Edwin de 
Veld dit keer de deelname aan het 
evenement georganiseerd. “Vorig 
jaar hebben we voor het eerst mee-
gedaan en dat was toen al een suc-
ces met tien man. Nu zijn het er zes-
tien. Behalve dat UBA hoofdsponsor 
is, zijn er ook flink wat subsponsors. 
Daaronder ook een sponsor die niet 
genoemd wil worden, maar de chris-
telijke principes hoog in het vaan-
del heeft staan; die sponsort alléén 
de pre ride op zaterdag… Prachtig 

toch! Elke deelnemer draagt zelf 150 
euro bij. Het totale bedrag stond tot 
nu toe op 4.700 euro. Dat gaat netto 
naar het KWF.”
Zaterdag rond 11.00 uur gaf Han-
nie van Huik, echtgenote van UBA 
technisch directeur Louis van Huik, 
het startschot voor het vertrek van 
de renners die zich gesteund voel-
den door het meerijden van de ‘be-
zem- en verzorgingswagen’ voor on-
derweg. Hen werden sterkte en een 
succesvolle tocht toegewenst door 
aanwezige familieleden en vrienden 
die hen uitwuifden.
Jan de Koning, die eveneens tot de 
deelnemers behoorde, vertelde af-
gelopen maandag dat iedereen de 
tocht had volbracht. Oók de pre ri-
de naar Eindhoven. Rond het par-
cours hing een geweldige sfeer en 
er was grote belangstelling van het 
publiek. Compliment voor het UBA-
team en wederom een succes voor 
het KWF.”

Het UBA-team voor Ride for the Roses: v.l.n.r. Cor Kalshoven, John Oudshoorn, Karel van Roon, Nick de Man, Rinie 
Perdijk, Norbert Dingen, Willem van Blaaderen, Robert van Roon, Jan de Koning, Jos Schuijlenburg, Rob Schijf, Hans 
Servaas, Martien van Dijk en Edwin van Ruiten. Martin Smits en Edwin de Veld staan niet op de foto.

UBA-medewerkers reden 
‘Ride for the Roses’

Lichaam gevonden in de Amstel
Uithoorn - Woensdagmiddag om-
streeks 13.15 uur werd de brand-
weer opgeroepen om de politie te 
assisteren op de Wilhelminakade in 
Uithoorn. 
In de rivier de Amstel bevond zich 
vermoedelijk een stoffelijk over-
schot. Na een korte zoektocht van 

de brandweer werd het lijk daad-
werkelijk aangetroffen in de rivier. 
Het stoffelijk overschot werd door 
de hulpdiensten geborgen. De po-
litie onderzoekt de zaak. Zodra er 
meer officiële informatie is zal dat 
bekend worden gemaakt.
 Foto: Ronald van Doorn

GEEN KRANT?
0297-581698
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket Wonen Welzijn en Zorg 
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN OP 2 SEPTEMBER 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst heeft 1 persoon gebruik gemaakt van het recht 
om in te spreken. De onderwerpen betroffen wijziging tarieventabel Wet Wa-
bo, het bestemmingsplan Zijdelweg, het bestemmingsplan Chemieweg en 
buurtgericht werken en participatie (rapport van de rekenkamer).
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan: 
• Wijziging tarieventabel i.v.m. invoering Wet Wabo;
• Bestemmingsplan Zijdelweg;
• Bestemmingsplan Chemieweg.
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
• Jaarrekening 2009, conceptbegroting 2011 en begrotingswijziging 2010 

van GR Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden;
• Buurtgericht werken en participatie.
Bij het onderwerp over de stukken van Amstelland en de Meerlanden hebben 
de fracties van de VVD en van DUS een motie ingediend. Beide moties zijn 
met algemene stemmen aanvaard. 
Bij het onderwerp buurtgericht werken en participatie heeft de fractie van 
Ons Uithoorn een motie ingediend. De motie is met 1 stem voor (Ons Uit-
hoorn) en 16 stemmen tegen (VVD, DUS, Gemeentebelangen, CDA, PvdA) 
verworpen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Jaarrekening 2009, conceptbegroting 2011 en begrotingswijziging 2010 

van GR Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden;
• Actualisatie grondexploitatie;
• Bekrachtiging geheimhouding exploitatieovereenkomst De Kwakel Zuid.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
16 september 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de 
griffi e (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of tel. 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
16 SEPTEMBER 2010

Op donderdag 16 september 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsverga-
dering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
• Informatie over Schiphol;
• Ontwerpbegroting 2011 gemeenschappelijke regeling G2;
• Renteloze lening scouting St. Joannes te De Kwakel;
• Bestemmingsplan Boterdijk.
Er zijn vooralsnog geen onderwerpen voor het Politiek Debat.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 10 september 2010 
op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 15 september 2010 
staat de agenda op de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi er van de ge-
meenteraad van Uithoorn, tel: 0297- 513 963 of e-mail: griffi e@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de 
griffi er (per telefoon of e-mail).

WERK IN 
UITVOERING

HERSTRATEN K-BUURT 
DE LEGMEER

Sinds 30 augustus is aannemersbe-
drijf Van Amerongen aan het herstra-
ten in de K-buurt van De Legmeer 
(Aan de Kant, Korenbloem, Knau-
tia, Koekoeksbloem en Klein Hoef-
blad). Langs Aan de Kant wordt ook 
het hekwerk vervangen. De aanne-
mer begint in Korenbloem, ter hoog-
te van de huisnummers 80 t/m 94. 
De werkzaamheden duren tot me-
dio december, mede afhankelijk van 
het weer.

Bereikbaarheid en parkeren
De werkzaamheden gebeuren per 
straat, zodat zoveel mogelijk ande-
re straten bereikbaar blijven. Tijdens 
het herstraten kan het dus voorko-
men dat bewoners van de K-buurt 
hun auto niet voor hun huis kunnen 
parkeren. Parkeert u zoveel mogelijk 
op de parkeerplaats van Boterbloem 
om overlast van geparkeerde auto’s 
zoveel mogelijk te voorkomen. Om 
de bereikbaarheid voor bewoners 

en hulpdiensten te garanderen, 
is een tijdelijke ontsluiting 

op In het Rond ge-
maakt. 

Nieuwe speeltoestellen 
en nieuwe lichtmasten
In dezelfde periode plaatst de fir-
ma Ovaal nieuwe speeltoestellen 
bij Klaproos. De aanleg van deze 
nieuwe speelplek vloeit voort uit het 
speelbeleidsplan. De keuze voor lo-
catie en toestellen is tot stand geko-
men na inspraak van bewoners uit 
de buurt en een kinderinspraakron-
de. De kinderen konden kiezen uit 
drie ontwerpen. Tot slot worden in de 
K-buurt medio oktober de lichtmas-
ten en armaturen vervangen.

Snoeien beplanting 
Om het werk goed uit te kunnen 
voeren moet beplanting die over de 
openbare weg hangt gesnoeid wor-
den. 

Informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over 
de uitvoering van het herstraten, dan 
kunt u contact opnemen met de heer 
E. Wanningen van de afdeling Leef-
omgeving, tel. via (0297) 513111 
of 06 51 59 08 99 op maandag t/m 
woensdag van 08.00 tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. 
Heeft u vragen of opmerkingen over 
het plaatsen van de speeltoestellen 
dan kunt u terecht bij de heer E. Val-

kenburg, tel. via 06 10 94 27 57 op 
maandag t/m donderdag van 8.00 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 
uur tot 12.00 uur

GROOT ONDERHOUD 
RIOOLZUIVERINGS-
INSTALLATIE

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Uithoorn moet groot onderhoud ge-
pleegd worden aan de voorbezink-
tank. Hiervoor wordt deze tank tij-
delijk uit bedrijf genomen. De werk-
zaamheden zijn op 31 augustus 
2010 begonnen en zullen maximaal 
4 weken duren. 
Het afvalwater zal tijdens de werk-
zaamheden over de reservevoorbe-
zinktank worden gevoerd. Van de-
ze reservetank is alleen de overstor-
trand overdekt. Ook is de capaciteit 
kleiner dan die van gewone tank. De 
aanvoer van afvalwater zal hierop 
worden gemaximaliseerd. Bij grote-
re aanvoer zal een deel van de re-
genwateraanvoer direct in de be-
luchtingstanks worden gebracht.
De verwachting is dat er geen ge-
volgen voor het milieu zullen optre-
den. Wel is er een verhoogde kans 
op stank, omdat de reservetank niet 
geheel is overdekt.

Open Monumentendag
In Uithoorn op 11 september vier 
monumenten open
Schilderen, knutselen, springen op 
springkussen, luisteren naar mu-
ziek, kijken naar een nostalgische 
film over Uithoorn, een wijntje of 
biertje proeven, exposities bekijken 
of rondgeleid worden: op Open Mo-
numentendag kan dat in vier monu-
menten in Uithoorn.

In Uithoorn zijn van 10.00 tot 17.00 
uur open: de Thamerkerk, het voor-
malige gemeentehuis aan het Markt-
plein, bierbrouwerij De Schans en 
Fort aan de Drecht.

Thamerkerk, 
Amsteldijk-Noord 3
De Thamerkerk is in 1834 gebouwd. 
Alleen op Open Monumentendag 
kunt u via de ingang aan de kant van 
het kerkhof naar het torentje klim-
men. Daar kunt u genieten van een 
weids uitzicht over het dorp en de 
polders. Tijdens Open Monumen-
tendag wordt regelmatig op het kerk-
orgel gespeeld.  

Voormalig gemeentehuis, 
Marktplein 2
Tot 1976 vergaderde hier de Uit-
hoornse gemeenteraad. Behalve 
het bijzondere interieur met zijn ve-
le historische details, is tijdens Open 
Monumentendag doorlopend een 
historische fi lm te zien over de bouw 
van dit gemeentehuis in 1937. Bui-
ten wordt een nieuwe sloep getoond 
die tijdens Sail Amsterdam geïntro-
duceerd is. Gasten kunnen hierin 
een rondje meevaren.

Brouwerij De Schans, 
Schans 17-21
Na de brand die op 23 juli 1781 bij-
na heel Uithoorn in as legde verrees 
dit huizenblok. Het rijtje woningen is 
eind vorige eeuw nog eens goed on-
der handen genomen door de huidi-
ge gebruikers. Op Open Monumen-
tendag kunt u hier informatie krijgen 
over bierbrouwen en de destilleerin-
stallatie. Hier wordt legaal de eerste 
Uithoornse sterke drank gemaakt en 
uiteraard is die te proeven. Evenals 
het bier. In het proeflokaal zijn bo-
vendien schilderijen van Piet van 
Gelder te bewonderen. 

Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 30-66
In de keelkazemat is een permanen-
te expositie over de Stelling van Am-
sterdam. U kunt ook de ruimtes van 
Crea en de galerie bezoeken. In het 
restaurant en de wijnkoperij kunt u 
een hapje en drankje nuttigen. Voor 
kinderen zijn er een knutselhoek en 
een overdekt springkussen. 
Van augustus 1914 tot medio 1916 
was de Stelling van Amsterdam op 
oorlogssterkte en leefden er solda-
ten in het fort. Uit die periode ko-
men de commandanten Van Hul-
zen en Van Puffelen (zie foto), die 
in vol ornaat op Open Monumenten-
dag rondleidingen geven. Die wan-
deling duurt drie kwartier en brengt 
u op plekken die doorgaans niet toe-
gankelijk zijn. Meelopen kost € 2,50 
euro p.p. en de starttijden zijn 10, 11, 
12.30, 13.30 en 15 uur.

De gemeente Uithoorn gaat een be-
heervisie voor het Libellebos maken. 
In dit toekomstplan voor het Libelle-
bos worden de inrichting en het be-
heer van het park besproken. De ge-
meente wil bewoners, gebruikers en 
ondernemers die zich betrokken voe-
len bij het park in een vroeg stadium 
bij de plannen betrekken. Daarom 
nodigt de gemeente u uit voor een 
inspraakavond over dit plan. 
De inspraakavond is op woensdag 
22 september 2010 in Grand Ca-
fé Plux aan de Johan Enschede-
weg 180. Om 19.00 uur gaat de zaal 
open. Om 19.30 uur begint de be-
wonersavond. U bent van harte wel-
kom. Tijdens deze avond kunt u zich 

ook aanmelden voor een werkgroep 
die dieper op de besproken onder-
werpen ingaat.
 De gemeente wil dat het Libellebos 
een gezellig park is met diverse re-
creatieve mogelijkheden midden in 
een gevarieerd natuurlijk decor. In 
zijn huidige staat maakt het Libelle-
bos de mogelijkheden die het heeft 
niet waar. De inrichting en het on-
derhoud van het park voldoen niet 
aan de door de gemeente gestel-
de eisen. Daarom wil de gemeente 
Uithoorn in goed overleg nagaan 
hoe deze zaken in de komen-
de jaren verbeterd kun-
nen worden.

Inspraakbijeenkomst 
Libellebos

LOPENDE PROJECTEN
• Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
• Herinrichting Fregat tot medio ju-

li 2010
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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 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook 
vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 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 voor-
ziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot 
hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift 
worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent:
-  V erordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Besluit verplaatsen komgrens op de Vuurlijn. Inzageperiode 4 augustus t/m 15 

september 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Ontwerpbestemmingsplan De Kwakel. Inzageperiode 10 september t/m 22 ok-

tober 2010. Info: mevrouw J. Filippo, tel.: 0297-513111
- Bekendmaking gedoogbeschikking voor het gebruik van een voormalige scha-

penstal als atelierruimte aan de Banken achter huisnummer 1 in De Kwakel. 
Inzageperiode: 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw P. Jonkman, 
tel.: 0297-513111

- Verkeersbesluit Legmeer-West. Inzageperiode t/m 20 oktober 2010. Info: me-
vrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513125

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 76, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vernieuwen van een 

gedeelte van een woning.
- Drechtdijk 76, aanvraag lichte bouwvergunning voor het vergroten van een wo-

ning.
- Jaagpad 33, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een 

schuur.
Thamerdal
- Zijdelveld 28a, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het herstellen van de 

fundering.
- Johan de Wittlaan 17, aanvraag lichte bouwvergunning voor het geheel ver-

nieuwen van een schuur en een hondenkennel.

- Prinses Margrietlaan 8, aanvraag sloopvergunning voor het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal in de slaapkamer.

De Legmeer
- Weegbree 4, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van een 

woonwagen.
Zijdelwaard
- Ter Braaklaan 46, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van 

een steiger.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van gara-

geboxen.
- Chemieweg, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van tijde-

lijke reclameborden.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de 
hierna te noemen bouwplannen:
Meerwijk-West
- Zanglijster 16, lichte bouwvergunning voor het oprichten van een overdekt ter-

ras/balkon aan de tuinzijde.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 14, lichte bouwvergunning voor het wijzigen van het gebruik.
Genoemde bouwplannen liggen van 10 september t/m 21 oktober 2010 ter inzage 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 14, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het veranderen 

van garagedeur door glazen deur. Bezwaar t/m 13 oktober 2010
- Oranjepark, vergunning aan de heren T. van Dalfsen en J. Brouwer voor het or-

ganiseren van een openingsfeest in het Oranjepark en een buurtbarbecue op 
11 september 2011 van 14.00 tot 22.00 uur. Bezwaar t/m 11 oktober 2010.

Legmeer-West
- Rugstreeppad 10, te Uithoorn, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaat-

sen van een overkapping tussen terras en carport.
 Bezwaar t/m 15 oktober 2010
Burg. Kootpark
- Burgemeester Kootlaan 73, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen 

van een omheining voor het dakterras. Bezwaar: t/m 15 oktober 2010
De Kwakel
- Vergunning aan Vogelliefhebbersvereniging De Groenling voor het organise-

ren van een loterij op 14 november 2010. Bezwaar t/m 14 oktober 2010
Meerwijk-Oost
- Amsteldijk Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei- en ka-

novereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Amstel-Drecht Re-
gatta 2010 op 3 oktober 2010.

Zijdelwaard
- Potgieterplein / Bilderdijkhof, vergunning aan Lotus Kring Uithoorn voor het or-

ganiseren van een rampenoefening op 9 oktober 2010 van 12.00 tot 17.00 uur. 
Bezwaar t/m 11 oktober 2010

 VERGUNNING VOOR WERVEN DONATEURS
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend aan:
- mevrouw D. Schaap, namens Pepperminds Marketing Company voor het wer-

ven van donateurs t.b.v. “Save the Children” in de gemeente Uithoorn op 21 
augustus 2010, 11 september 2010 en 28 september 2010 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 12 sep-
tember 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector be-
stuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten 
in rekening gebracht. 

 VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend aan: 
- mevrouw G. Visser voor het namens Zwem- en polovereniging De Amstel ven-

ten van speculaaspoppen in de periode van 4 t/m 29 oktober 2010 in de ge-
meente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 12 ok-
tober 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector be-
stuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten 
in rekening gebracht. 

 TER INZAGE LEGGING ontwerpbestemmingsplan De Kwakel
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan De Kwakel met ingang van 10 september 2010 gedurende zes 
weken ter inzage ligt. 
Het oorspronkelijke vigerende bestemmingsplan voor De Kwakel is het bestem-
mingsplan De Kwakel 1987. Na de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn diver-
se partiële herzieningen en uitwerkingsplannen vastgesteld. Het plangebied omvat 
16 verschillende planologische regelingen. In het kader van het actualiseren van 
bestemmingsplannen wordt voor De Kwakel één nieuw bestemmingsplan opge-
steld. In het nieuwe bestemmingsplan worden met name de gerealiseerde situaties 
planologisch vastgelegd. Daarnaast bevinden zich in het plangebied een ontwik-
kellocatie en drie invullocaties. Hiervoor zijn stedenbouwkundige randvoorwaar-
den opgesteld, die in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen. 
Het ontwerpbestemmingsplan De Kwakel ligt van 10 september tot en met 21 oktober 2010 ter inza-
ge. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het be-
stemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan 
van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bi-
bliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. Geduren-
de bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan De Kwakel kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De 
gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vast-
stelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 8 september 2010.

 BEKENDMAKING GEDOOGBESCHIKKING VOOR HET GEBRUIK VAN 
 EEN VOORMALIGE SCHAPENSTAL ALS ATELIERRUIMTE 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2010 besloten 
om een gedoogbeschikking af te geven voor het gebruik van een voormalige scha-
penstal als atelierruimte aan de Banken achter huisnummer 1 in De Kwakel. 
Deze gedoogbeschikking is mogelijk omdat het huidige gebruik als atelier in de 
aanstaande 2de herziening van het bestemmingsplan “Landelijk gebied” wordt 
meegenomen. Geoordeeld is dat een kleinschalig gebruik als atelier van een be-
staande stal binnen het landelijk gebied, grenzend aan stedelijke bebouwing, pas-
send is.  
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken na publi-
catie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondis-
sementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. 
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een ver-
zoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. Volledigheidshalve wordt erop ge-
wezen dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indienen. Verzocht 
wordt hiermee rekening te houden.

 VERKEERSBESLUIT LEGMEER-WEST
Burgemeester en wethouders hebben besloten om:
a. de wijk Legmeer-West fase 1 en 2 aan te wijzen als 30 km/uur zone;
b. de toegangsweg naar de Brede School Legmeer (Hermelijn) gesloten te verkla-

ren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdie-
ren of vee, uitgezonderd personenbusjes van het leerlingenvervoer voor leer-
lingen van het speciaal basisonderwijs De Dolfi jn;

c. eenrichtingsverkeer in te stellen op het parkeerterrein tussen Zoogdierenlaan 
en de Brede School Legmeer en het parkeerterrein tussen Zoogdierenlaan en 
Sportpark De Randhoorn;

d. een parkeerverbod in te stellen op de kiss- en ridestrook bij de Brede School 
Legmeer;

e. zes parkeerplaatsen aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op het par-
keerterrein Brede School Legmeer;

f. een deel van de Zoogdierenlaan nabij de Brede School Legmeer aan te wij-
zen als gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goe-
deren;

g. alle fi etspaden aan te wijzen als verplicht fi etspad, met uitzondering van 
I.  de doorsteek in het verlengde van Aan de Zoom; deze doorsteek aan te wij-

zen als verplicht fi ets- / bromfi etspad;
II. het fi etspad parallel aan Langst de Baan, tussen Meerkikker en Randweg; 

dit fi etspad aan te wijzen als onverplicht fi etspad;
h. een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te leggen zoals bedoeld in ar-

tikel 47, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de 
Randhoornweg ter hoogte van de ingang van sportpark De Randhoorn. 

Dit verkeersbesluit ligt met tekening tot en met woensdag 20 oktober ter inzage. Daartegen kan tot en 
met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken na publi-
catie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondis-
sementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. 
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een ver-
zoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. Volledigheidshalve wordt erop ge-
wezen dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indienen. Verzocht 
wordt hiermee rekening te houden.

 ONKRUIDBESTRIJDING MET DOB-METHODE
Het onkruid tussen de tegels van stoepen en paden en in de goten wordt de ko-
mende 4 tot 6 weken in de hele gemeente verwijderd volgens de DOB methode. 
DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer van bestrating. Het is een landelijke 
methode die is ontstaan in overleg met de drinkwaterbedrijven. Volgens deze me-
thode is gebruik van het chemische middel glyfosaat toegestaan. Hoe lang de on-
kruidbestrijding duurt, is niet zeker. Als het regent of gaat regenen, kan er niet ge-
werkt worden. Dan spoelt het middel namelijk te snel weg.

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

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

A C T I V I T E I T E N  K A L E N D E R

Confl ict met de buren?

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

4 sept. t/m   Jubileumexpositie Galerie Fort a/d Drecht. 
24 okt.  Openingstijden: do/vrij 14.00 -17.00 u., za/zo 12.00 -17.00 u. 
5 sept. Kinderoptocht in De Kwakel, 13.30-15.00 u.
6 sept. Vuurwerk, evenemententerrein De Kwakel, 22.30 u.
7 sept. Kermisoptocht in De Kwakel, v.a. evenemententerrein, 
 8.00-15.00 u.
10 sept.  Wethouder Verheijen aanwezig bij jubileumreceptie 
 UWTC 75 jaar in clubhuis UWTC (16.00-18.00 u.)
10 t/m 17 sept. Jubileumweek UWTC in en rond clubgebouw,  crossbaan
 Europarei en wielerparcours Randhoorn. (www.uwtc.nl)
11 sept. Open Monumentendag, 4 Uithoornse monumenten 

toegankelijk van 10.00-17.00 u. (Thamerkerk, voormalige 
gemeentehuis, brouwerij De Schans en Fort a/d Drecht)

11 sept. Wethouder Zijlstra opent festiviteiten in gerenoveerde 
Oranjepark, 14.00 u.

11 sept. Burgemeester Oudshoorn opent in winkelcentrum Zijdelwaard  
makelaarskantoor Ohlenbusch, Ran en Van der Werff, 11.00 u.

11 sept. Streekmarkt Amstelplein (amsuiker@hotmail.com)
12 sept. Wethouder Zijlstra geeft startschot voor skatewedstrijden bij 

skatebaan in Meerwijk, 10.45 u.. 
12 sept. Opening cultureel seizoen SCAU, openluchtconcert KNA bij 

Thamerkerk, 12.30 u.
15 t/m 19  sept. Circus Solero, evenemententerrein Legmeer-West 
17 sept. Kinderdisco in The Mix, € 3,-
19 sept. Concert door Midas ensemble in Thamerkerk, 
 14.30 u. (SCAU)
19 sept. Wielerronde UWTC, Oude Dorp en Thamerdal
22 sept. Inspraakavond beheervisie Libellebos, Grand Café Plux, Joh. 

Enschedeweg 180, 19.30 u.
25 sept. Buurtendag, Amstelplein, 13.00–17.00 u.
25 sept.  Spelend schilderen, atelier de Rode Draad, Margrietlaan 86, 

13.30-16.30 u.
28 sept. Burgemeester Oudshoorn houd inleiding bij jaarlijkse ABN 

AMRO ontbijt in Thamerkerk (7.45-10.00 u.)
29 sept. Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar, 13.30-15.30 u.
29 sept. Burgemeester Oudshoorn en wethouder Verheijen aanwezig 

bij informatieavond over veilig ondernemen in raadhuis 
Amstelveen, 18.00-22.00 u.

30 sept. Burgemeester Oudshoorn opent Dag van de ouderen, 
sportpark De Randhoorn, 10.00 u.

8 en 15 okt. Nostalgische Kwakelse avond, Dorpshuis De Quakel, 
 19.30 u.

24 okt. Hommage aan Jules de Corte, Thamerkerk, 14.30 u. (SCAU)
30 okt. Kwakelse Veiling, KDO terrein

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activitei-
ten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbe-
heeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Heeft u problemen, klachten of een 
beginnend confl ict met uw buren en 
komt u er samen niet uit? Dan kunt 
u de hulp van buurtbemiddeling in-
roepen. Buurtbemiddeling werkt met 
vrijwilligers die bij u op bezoek ko-
men om samen met u te zoeken 
naar oplossingen. Deze vrijwilligers 
hebben een gedegen training ge-
kregen om u en uw buren te helpen 
bij het samen vinden van een oplos-
sing, voordat de situatie escaleert. 
De bemiddelaars zijn neutraal en on-

partijdig. Het doel van buurtbemid-
deling is om de twee partijen weer 
met elkaar in gesprek te brengen en 
hen te ondersteunen bij het zoeken 
naar een eigen oplossing. Buurt-
bemiddeling wordt u gratis aange-
boden. Voor meer informatie of het 
melden van een probleem kunt u 
contact opnemen met buurtbemid-
deling Amstelveen en Uithoorn, Vita 
welzijn en advies, tel. 020 5 430 430 
of via mail: buurtbemiddeling@
vitawelzijnenadvies.nl  
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers 
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige on-
derwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

En de gemeente doet 
maar weer...

Afgelopen maandag 6 september werden wij, de 
bewoners van de Thamerweg, onprettig verrast 
doordat onze weg ineens een circuit was gewor-
den.
In verband met de afsluiting van de Amsterdamse-
weg (geen idee waarvoor, nergens iets over gelezen 
in de krant) was het verkeer omgeleid.
Prima natuurlijk, want iedereen moest naar zijn 
werk. Maar een beetje jammer WEER dat de ge-
meente niet de moeite had genomen om ons een 
bericht te sturen i.v.m. overlast. En hoelang het gaat 
duren. Ook is het jammer dat, als er gebeld wordt 
door meerdere buurtbewoners naar zowel de politie 
als de gemeente, er op de weg geen van beide de 
moeite heeft genomen om de situatie met de buurt-
bewoners te bespreken.

De reactie van de gemeente bijvoorbeeld: ‘geen 
idee, ik moet het navragen’ of ‘ja, dit is een leer-

momentje!!!’ Pfff, dat wordt nog wat straks met het 
doortrekken en veranderen van de Amsterdamse-
weg. 
Dus hebben we waarschijnlijk tot grote ergernis 
van de automobilisten (SORRY daarvoor) het heft 
maar weer in eigen handen genomen.
We hebben flyers geplakt en tonnen -gevuld met 
water- neergezet en duidelijk 30 km erop gezet. Nu 
maar hopen dat de bestuurders eieren voor hun 
geld kiezen en lekker langs de Amstel rijden.
En alsjeblieft gemeente, hou nou toch contact met 
de bewoners!!!!! Of het nu gaat om een ontplof-
fing bij de Cindu, of het kappen van bomen aan 
het Campinaterrein of in dit geval een omleiding, 
steeds blijven jullie in gebreke! COMMUNICATIE, 
zo heet dat. 
Voorlopig laten wij met zijn allen van ons horen!

Marielle van Dijk,

Veel storingen en overgang naar digitale TV een ramp

Caiway wat moet je ermee?
Uithoorn - Toen de gemeente Uit-
hoorn enkele jaren geleden haar lo-
cale kabelprovider voor radio en TV 
overdeed aan het in Naaldwijk ge-
vestigde Caiway, was dit het begin 
van een periode vol storingen en er-
gernissen voor de met deze kabel-
aar opgezadelde huishoudens. Ver-
volgens werd de prijs van het ka-
belaanbod maar even met 40 pro-
cent verhoogd voor hetzelfde pro-
duct. Verder is het aanbod van ana-
loge zenders steeds verder terugge-
bracht, ten faveure van de digitale 
TV. Maar dat functioneert niet altijd 
naar behoren.

Vooral de oudere inwoners blijken 
storingen, het zelf oplossen daar-
van en instellingen die zij aan voor 
hen ingewikkeld apparatuur moe-
ten verrichten, vaak boven hun pet 
te gaan. Dikwijls worden zij door de 
zogenaamde ‘servicedesk’ van Cai-
way letterlijk van het kastje naar de 
muur gestuurd. En dan heeft dat al-
leen nog maar te maken gehad met 
de analoge versie van TV-uitzen-
dingen. Digitale TV, zoals dit steeds 
verder worden ingevoerd door pro-
viders, maakt het er niet makkelijker 
op. Ook al wordt dit door Caiway in 
hun campagne dat zij begin oktober 
dit jaar helemaal overgaan op digi-
tale TV, tegengesproken. Want ie-
mand die een TV-toestel heeft dat 
geschikt is om digitale uitzendingen 
te ontvangen, merkt helemaal niets 
van de stap naar volledig digitaal 
zegt men. Voor alle overige TV-toe-
stellen moet men een digitale ont-
vanger aanschaffen. Caiway biedt 
een ‘handige online-check’ op de 
PC aan www.caiway.nl/check waar-
op men kan zien wat nodig is om di-
gitaal TV te kunnen kijken en wel-
ke oplossing voor de thuissituatie 
het beste is. En in dat laatste zit het 
hem. Want ouderen die niet zo thuis 
zijn op de PC en vaak a-technisch 
zijn, kunnen daarmee nauwelijks uit 
de voeten. Helemaal al niet met de 
snelheid waarmee de instellingen 
in de decoder of het ‘kastje’ moeten 
worden ingezet. Verder blijkt Caiway 
een stuk duurder te zijn dan ande-
re aanbieders, als bijvoorbeeld Di-
gitenne van KPN. Laatstgenoem-
de blijkt volgens een aantal gebrui-
kers ook nog eens veel minder sto-
ringgevoelig. Overigens blijken de 
meeste hulp- en servicediensten 
(helpdesk) van providers in de prak-
tijk niet altijd goed bereikbaar om 
snel en deskundig te worden gehol-
pen. Nog afgezien van de telefoon-
kosten… Maar Caiway spant vol-
gens een groot aantal aangesloten 
gebruikers wel de kroon. ‘Een traag 
en bot kabelbedrijf met een waarde-
loze service. Telefonisch is men on-
bereikbaar en e-mails worden nau-
welijks of niet beantwoord’, zo wordt 
gesteld. Geen wonder dat men dan 
ook zo snel mogelijk wil overstap-
pen naar een andere kabelaar.

Het regent klachten
Tal van inwoners in Uithoorn, waar-
onder ook die in de wijk Legmeer, 
zijn voor hun radio, TV en vaak ook 
internet bij Caiway aangesloten. Na 
een voortdurende reeks storingen, 

gepaard gaande met even zo ve-
le ergernissen en eindeloze pogin-
gen via de helpdesk om het alle-
maal naar behoren te laten functi-
oneren, hadden Wim en Lenie Zij-
del aan de Wederik er genoeg van 
en gaven aan dit eens via de media 
aan de kaak te willen stellen. Wim 
Zijdel is een vroeg gepensioneer-
de inwoner, goed opgeleid en bij 
de tijd. Hij heeft een uitgebreid net-
werk en hoort geregeld wat er in de 
buurt zoal speelt. “De klachten zijn 
legio, dat wil je niet weten,” steekt 
de uitstekend converserende Wim 
van wal en overhandigt ons een sta-
pel papier met daarop via internet 
en Buurtlink verzamelde uitgeprin-
te klachten. Die liegen er niet om. 
Wat Wim in zijn bewoordingen aan 
de redactie van deze krant laat we-
ten is een afspiegeling van tiental-
len klachten en ergernissen. Varië-
rend van slechte service en commu-
nicatie tot onkunde bij het oplossen 
van storingen, botheid en de schuld 
aan de consument geven omdat zijn 
apparatuur niet deugd of verouderd 
is. Zelfs wordt gevraagd om stekkers 
en bedrading uit elkaar te halen of 
los te koppelen. ‘Want daar zal het 
wel aan liggen’ volgens een tech-
neut van de Helpdesk… Het me-
rendeel van degenen die van Cai-
way hun signaal via de kabel krijgen 
heeft er schoon genoeg van. Zodra 
er een andere aanbieder komt, zo-
als UPC of Ziggo, is men weg bij de-
ze bar slechte provider. KPN met di-
gitenne wordt inmiddels steeds po-
pulairder bij de bewoners en is zelfs 
goedkoper.

Splitter demonteren…
Wim: “Bij storingen moeten wij 
steeds de TV uit de kast halen om op 
verzoek van Caiway de stekker eruit 
te trekken of anderszins. Dat is niet 
zo leuk want de TV zit ingebouwd. 
En het is vaak nergens voor nodig 
want het ligt niet aan de techniek 
in ons huis,” zegt Wim stellig. We 
hebben jarenlang via de gemeen-
te een provider gehad waarmee we 
nooit problemen hebben gehad. Bij-
na nooit storing, ook al omdat het 
analoge TV betrof. En nu om de ha-
verklap. Regelmatig wordt ons ge-
vraagd om bij storing de ‘smartcard’ 
in het systeem in te voeren. Maar 
die zit er altijd in, hij gaat er nooit 
uit. Dan ga je bellen naar die help-
desk en dan ben je 20 minuten on-
derweg voordat je iemand aan de 
lijn hebt. En dan moet je maar af-
wachten welke onzin ze je nu weer 
voorschotelen. Want het ligt nooit 
aan hen, altijd aan ons. Soms wordt 
mij gevraagd of ik de ‘splitter’ in 
de meterkast uit elkaar wil halen!... 
Maar dat kan helemaal niet want 
de kabels zijn met klemmen op de 
muur bevestigd. De splitter kan je 
dus niet uit elkaar halen. Bovendien 
is het zo dat wij voordat we Caiway 
hadden er in huis nooit iets aan de 
kabels en stekkers heeft geman-
keerd. Ze zitten er twintig jaar in. Er 
is ook nooit wat veranderd en nie-
mand heeft met zijn vingers aan de 
bekabeling gezeten. Met de analo-
ge TV uitzendingen nooit last gehad, 
maar toen de digitale TV werd inge-

voerd werd het een ramp, niet alleen 
voor ons, maar ook voor de omge-
ving. Wij hebben een ‘kastje’ ge-
kocht voor 195 euro om digitale TV 
te ontvangen. Je mag wel zelf mon-
teur zijn om bij storingen dat ding 
te kunnen ‘resetten’ zoals je dat dan 
volgens het voorschrift bij storingen 
moet doen. Het is bijna ondoenlijk 
als je dat niet weet of kan.”

Waardeloze recorders
Wim vertelt dat hij bij de leverancier 
die de apparatuur levert om het Cai-
way signaal te kunnen ontvangen te 
horen kreeg dat iedereen die in het 
bezit is van een bestaande harddisk 
recorder of een HD TV, een nieu-
we decoder of decoder met hard-
disk moet gaan aanschaffen om van 
hetzelfde signaal gebruik te kunnen 
maken. Wat je dus nu in huis hebt 
werkt straks niet meer! Verder zal er 
voor elke extra TV in huis een apar-
te decoder moeten worden gekocht, 
tenzij je allebei naar een program-
ma op hetzelfde net wil kijken. Een 
ander programma zien op de twee-
de TV zonder decoder is er niet bij. 
Fijn hoor die digitale TV van Caiway! 
Je kunt bovendien niet tegelijk kij-
ken en het programma meteen op 
de recorder opnemen. Dat gaat de 
consument straks geld kosten!
“En als je storing hebt, iets wat re-
gelmatig gebeurt, word je een mon-
teur aangepraat om in huis de ka-
bels en aansluitingen te controle-
ren. Dan wordt ermee gedreigd dat 
je dat wel moet betalen als hij iets 
vindt. Toen wij de man van de help-
desk zeiden dat het probleem zich 
overal in de wijk voordeed was het 
in een paar uur ineens verholpen… 
Waarschijnlijk was er iets mis in het 
centrale verdeelkastje ergens in de 
wijk. Dus toch niet in de woningen. 
Ik bedoel maar…”
Wim en Lenie hebben het gevoel dat 
zij als kleine en onmondige kinde-
ren worden behandeld en dat pik-
ken ze niet langer van deze kabel-
aar. Ze zijn er helemaal klaar mee.
Feit is in elk geval dat Wim en Lenie 
en hun omgeving vóórdat Caiway in 
beeld kwam met de digitale TV, ja-
renlang storingvrij TV hebben kun-
nen kijken en internetten. Het ziet 
er met de invoering van de digita-
le TV naar uit dat het signaal daar-
bij zwakker wordt waardoor zowel 
bij TV uitzendingen als bij internet-
ten regelmatig storingen optreden. 
In dat geval ligt het probleem dus 
echt niet bij de consument omdat 
de apparatuur, bekabeling of split-
ters ineens niet deugen! Wim: “Ik 
kan mij voorstellen dat apparatuur 
in de loop der tijd verouderd is en 
dat we een ander signaal krijgen om 
digitale TV te ontvangen. De tech-
nische ontwikkelingen gaan ver-
der. Maar geef dan goede voorlich-
ting en zorg er dan voor dat ieder-
een met deze apparatuur kan om-
gaan om iets in te stellen zodat het 
probleemloos werkt. Leg niet steeds 
de schuld bij een ander als je zelf 
in gebreken blijft!” Caiway in Naald-
wijk was – zoals was te verwachten 
– niet bereikbaar voor commentaar.

Bestuursdelegatie Uithoorn vergroot kennis sierteeltsector

‘Samenwerking 
én concurrentie 
versterken greenport’
Uithoorn - “Dankzij samenwerking 
met bedrijven, die ook in de green-
port zijn gevestigd, versterkt de sec-
tor zich. Maar ook door de concur-
rentie. Dat houdt iedereen scherp’’, 
aldus directeur Eduard Vroege van 
Nieuwkoop Europe bij het bezoek 
van de gemeente Uithoorn aan de 
greenport Aalsmeer op vrijdag 3 
september. Een grote delegatie van 
het college van B&W en de gemeen-
teraad van Uithoorn bezocht op uit-
nodiging van de stuurgroep Green-
port Aalsmeer de sierteeltsector. 
Voorzitter Jaap Bond, gedeputeerde 
van Noord-Holland, zei veel vertrou-
wen te hebben in de steeds inten-

sievere samenwerking tussen over-
heden en het bedrijfsleven.
De sinds dit voorjaar nieuwe sa-
menstelling van de gemeenteraad 
en het college van Burgemeester & 
Wethouders, de snelle ontwikkelin-
gen in de sector en bijpraten over de 
activiteiten van Greenport Aalsmeer 
waren aanleiding voor de uitno-
diging. ”De grote belangstelling 
geeft aan, dat de provinciale en ge-
meentelijke bestuurders veel waar-
de hechten aan de sierteeltcluster”, 
verwees Bond naar de omvang van 
de 23 leden tellende delegatie. “We 
staan voor belangrijke uitdagingen 
en vooral voor de omslag naar het 

uitvoeren van plannen.” Bond ging 
onder meer in op de infrastructuur 
en in dit kader de omlegging van de 
N201 en de reconstructie van glas-
tuinbouwgebieden, zoals de Iepen-
laan in Uithoorn. Bloomin’ Holland, 
een project waardoor de sector zich 
beter kan profileren, bestempel-
de hij als een prachtig project om-
dat hierin ook de ontwikkeling van 
kennis en innovatie wordt meege-
nomen.
De delegatie bezocht FloraHolland 
vestiging Aalsmeer, OZ Export van 
de Dutch Flower Group in Uithoorn 
en in De Kwakel Nieuwkoop Europe 
en Arcadia Chrysanten. 

Wethouder J. Verheijen (ged), burgemeester D. Oudshoorn, gedeputeerde Jaap Bond, Ruud Hoogeboom (vlnr) luiste-
ren naar de uiteenzetting van Marcel Claessen (rechts)

Duurzaamheid
Net als Bond ging Marcel Claessen, 
vestigingsmanager van FloraHolland 
Aalmeer, tijdens zijn presentatie ook 
in op de kansen voor duurzaamheid 
in de sierteeltsector. ,,Vertaald naar 
maatschappelijk ondernemen wer-
ken alle ketenpartijen hieraan. Vari-
erend van de kas zonder gas en ver-
gisting en hergebruik van groen af-
val tot gebruik van biodiesel en fair 
trade labels voor bloemen en plan-
ten”, illustreerde hij. Ook bij de be-
drijfsbezoeken bleek duurzaamheid 
een rode draad. 

Infrastructuur essentieel
Tijdens de bedrijfsbezoeken leg-
den de ondernemers Marco van Zij-
verden en Richard de Munk van de 
Dutch Flower Group, Eduard Vroe-
ge van Nieuwkoop Europe en Re-
né Eikelenboom en Bert van Ruijven 

van Arcadia Chrysanten uit, waarom 
vestiging in een cluster belangrijk is. 
,,Dit is het hart van de internationa-
le bloemen- en plantenhandel”, al-
dus Vroege.
Marco van Zijverden noemde in dit 
kader de infrastructuur essentieel. 
,,Als Nederland en de Aalsmeer-
se sierteeltcluster de internationale 
positie wil behouden, moet de infra-
structuur verbeteren.” 
Het bezoek van de gemeentelijke 
bestuurders van Uithoorn, waaron-
der de recent aangetreden burge-
meester D. Oudshoorn en de wet-
houders Verheijen, Levenbach en 
Zijlstra, maakt deel uit van een pro-
gramma, waarbij ook Nieuwkoop, 
Kaag & Braassem, Amstelveen, 
Aalsmeer en Haarlemmermeer na-
der kennismaken met de sierteelt-
cluster in hun gebied. Zo komen 
volgende week woensdag burge-

meester en wethouders en raadsle-
den van Amstelveen op bezoek. 
De economische en maatschap-
pelijke betekenis van de sierteelt-
cluster is groot. Dagelijks zijn bij 
en op het terrein van FloraHolland 
Aalsmeer, de kern van deze sier-
teeltcluster, tussen 10.000 en 12.000 
personen werkzaam.
,,Zij komen uit het hele gebied en 
leveren hun bijdrage aan de expor-
tomzet van bloemen en planten, die 
op jaarbasis uitkomt op meer dan 
2 miljard. Kwekerijen, handelsbe-
drijven, leveranciers, transport- en 
veredelingsbedrijven vormen ge-
zamenlijk deze sierteeltcluster in 
de drie provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht. We heb-
ben goede groeikansen, maar ook 
problemen die we gezamenlijk het 
beste kunnen aanpakken’’, aldus 
Marcel Claessen.



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

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

Is uw huisdier zoek?

pagina 6 Nieuwe Meerbode  - 8 september 2010

INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

Vermist
- Uithoorn - R. de Beerenbroucklaan, zgn. “koetjespoes”
 zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Uithoorn - Kuifmees, Lola, een zwart dwergkonijntje. 
- Uithoorn - Op de Klucht, Mijo, zwarte kater van 3 jaar,
 is gechipt.
- Mijdrecht - Briljant, Tijger, langharige blauwe grijze poes
 korte poten, dikke kop. 
- De Kwakel - Ringdijk, donkerbruine kip met lichtbruine hals,
 witte en zwarte vlekken en 3 witte veren in rechtervleugel 
- Mijdrecht - Buurmeester, egaal donkergrijze poes met klein
 wit vlekje op haar borst. Haar naam is Noa.
- Uithoorn - omgeving Van Gentlaan, Cypers-grijze poes, op rug 
 vage rode vlekken en litteken op kin. 

Gevonden 
- Mijdrecht - Oosterlanderweg, wit/zwarte kater. 
- Mijdrecht - Houtzaagmolen, witte zwaar vermagerde kat.
- Mijdrecht - bosjes op Frank, zwart-witte poes, boven zwart
 onder helemaal wit.
- Wilnis - Dr. Mees ten Oeverlaan, sinds 3 a 4 maanden een
 geheel zwart poes heel erg aanhalig.
- Mijdrecht - Rietveld, zwarte kater.
- De Hoef - Merelslag, bruin-beige konijn op straat gevonden.
- Uithoorn - Bertram, witte kat. 
- Wilnis - Mees ten Oeverlaan, zwarte kat draagt bandje met tel.
 van de dierenbescherming. 
- Uithoorn - Bilderdijklaan, grijs cyperse poes met witte teentjes.
- Vinkeveen - Arkenpark Mur, magere rood / witte kater.
- Mijdrecht - A.C. Verhoefweg, beige kat.

Verplicht rijbewijs voor 
bromfiets en brommobiel
Regio. - Met ingang van 1 maart 
2011 moet iedereen die op een 
bromfiets of in een brommobiel wil 
rijden, daarvoor een rijbewijs heb-
ben. Alblas Verkeersschool BV in 
Woerdense Verlaat biedt daarvoor 
rijlessen en afsluitend een theorie- 
en praktijkexamen aan. Het gaat niet 
alleen om de technische beheersing 
van de vervoermiddelen, maar ook 
om de specifieke verkeersregels 
waaraan de berijders zich moeten 
houden. Bestuurders van een brom-
fiets moeten een praktijkexamen af-
leggen onder toezicht van het CBR. 
Er wordt daarbij een route gereden 
binnen de bebouwde kom in een 
gemiddelde tijdsduur van 25 minu-
ten. Om het rijden in een brommo-
biel te leren heeft Alblas Verkeers-
school de beschikking over een ei-
gen brommobiel. Die is aangeschaft 
bij APlus Minicars bij Aart van Er-
kel Jr. in De Kwakel. Het voertuig 
is ingericht met dubbele bediening 
en voorzien van spiegels volgens de 

CBR norm. De brommobiel is verder 
uitgerust met een ‘stopknop’, airco, 
navigatiesysteem en parkeersen-
soren. Met dit vervoermiddel wordt 
een 30 minuten durend praktijkexa-
men afgelegd met bijzondere ver-
richtingen op een afgebakend en 
gesloten terrein.
De leeftijdscategorie voor deelna-
me aan de lessen en de examens 
zoals die door Alblas wordt aange-
houden is vanaf 16 jaar tot 96… De-
genen die reeds in het bezit zijn van 
een auto- of motorrijbewijs mogen 
zondermeer een bromfiets of een 
brommobiel besturen. Het is ech-
ter aan te bevelen om, wanneer 
men dat wil gaan doen, enkele zo-
geheten ‘gewenningslessen’ bij Al-
blas te volgen. Belangstellenden 
kunnen meer informatie inwinnen 
bij de heer Frank Korlas van Alblas 
Verkeersschool in Woerdense Ver-
laat, Uitweg 17, tel. 0172-408361. E-
mail: f.korlas@alblas.net. Of bezoek 
de website: www.alblas.net.

Vluchtelingenwerk op 
bezoek in Madurodam
De Ronde Venen - Op uitnodiging 
van de afdeling De Ronde Venen 
van Vluchtelingenwerk Midden Ne-
derland vertrokken zaterdag 28 au-
gustus jl. ruim 60 vluchtelingen uit 
de regio samen met enkele vrijwil-
ligers met een bus naar Den Haag. 
Vluchtelingenwerk wil vluchtelingen 
die in de gemeente zijn komen wo-
nen helpen zich snel thuis te voelen 
in hun nieuwe woonomgeving. En 
waar kan je beter een globaal over-
zicht van Nederland krijgen dan in 
Madurodam? Daarom ging het jaar-
lijkse uitstapje dit jaar naar Maduro-
dam in Den Haag. Mede dankzij het 

mooie weer genoot iedereen volop. 
Vooral de kinderen raakten niet uit-
gekeken op de miniatuur treinen, 
auto’s, vliegtuigen en boten. Zo is, 
hoopt Vluchtelingenwerk, een vol-
gende stap gezet op de weg naar 
integratie van vluchtelingen in Ne-
derland. 
Wilt u ook helpen bij de opvang van 
vluchtelingen in onze gemeente of 
wilt u helpen bij het leren van de 
Nederlandse taal (zgn. taalmaatje), 
neem dan contact op met Aalsen 
Everts, coördinator van Vluchtelin-
genwerk in De Ronde Venen, tele-
foon 283605.

.   

Bingo bij De Lijnkijkers 
Mijdrecht - Het nieuwe seizoen bij 
Argon gaat weer van start!
Komende vrijdag 10 september or-
ganiseert Supportersvereniging De 
Lijnkijkers weer een bingoavond in 
het clubgebouw van de sv Argon.
Aanvang 20.00 uur en de kaarten 
kosten nog steeds maar 0,50 euro 

per stuk.
Deze avond wordt onder meer als 
prijs een ETNA-koelkast (energiela-
bel A) beschikbaar gesteld.

Natuurlijk is het eerste kopje koffie 
of thee gratis! 
U bent van harte welkom.

Midas Ensemble in 
Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 19 septem-
ber om 14.30 uur organiseert de 
SCAU in de Thamerkerk een con-
cert door het Midas Ensemble. 
Het Midas Ensemble bestaat uit 
Clara de Vries, sopraan, Gerard Zuy-
derhof, (bas)klarinet en verteller en 
Steven Faber, piano.
Het wordt een bijzonder program-
ma. Voor de pauze gaat het over 
dieren, na de pauze over Schubert. 
Door de muziek van Franse compo-
nisten als Poulenc, Ravel en Fauré 
en verhalen van Toon Tellegen ma-
ken we kennis met de bevolking van 
de diergaarde van het Midas En-
semble waarin karper, dromedaris, 
geit, sprinkhaan, dolfijn, karper, ko-
libri, vlinder, pauw, zwaan en parel-
hoen voorkomen.
Na de pauze worden facetten van 

de grote liederencomponist Schu-
bert uitgevoerd gebundeld in: Schu-
bert en het water, Schubert en de 
nacht, Schubert en relatie en Schu-
bert en religie.
Het is inderdaad een zeer gevari-
eerd programma waarin de gelau-
werde musici alle kanten van hun 
kunnen zullen laten zien en horen.
Abonnementhouders hebben hun 
kaarten al, anderen kunnen kaarten 
kopen op onderstaande adressen of 
nog snel een abonnement voor dit 
seizoen bestellen, bij het secreta-
riaat van de SCAU (tel. 561864) of 
voor het concert aan de kassa.
De kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- 
euro bij de boekhandels Ten Hoope, 
Zijdelwaardplein en Bruna, Amstel-
plein en aan de zaal zolang er plaats 
is.

Programma 
Open Monumentendag

De Ronde Venen - Tijdens Open 
Monumentendag aanstaande za-
terdag 11 september is een aantal 
Rondeveense monumenten gratis te 
bezichtigen.
Bij vier kerken zijn gevelborden met 
(bouw)historische informatie ge-
plaatst.
Het bord bij de Rooms-Katholieke 
kerk ‘Heilig Hart van Jezus’ in Vin-
keveen wordt om 13.30 uur onthuld 
door wethouder Jan van Breuke-
len. Er is koffie/thee en de toegang 
is gratis.
Cabaretier Arno van der Heijden zal 
een voorstelling (toegang vijf eu-
ro) houden over De Ronde Venen 
in de 19e eeuw om 20.30 uur in So-
ciaal Cultureel Centrum De Boei, 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
De volgende monumenten zijn van 
10.00 uur tot 17.00 uur toegankelijk 
voor publiek: 

Mijdrecht
Activiteiten 
Watertoren, Industrieweg 6
De watertoren kan beklommen wor-
den Gidsen zijn aanwezig
Laatste mogelijkheid om de water-
toren in originele staat te bezoeken

Janskerk, Kerkstraat 11
Gidsen zijn aanwezig

RKK J. de Doper, Driehuisplein 1
Het orgel wordt bespeeld
Gidsen zijn aanwezig
De kerktoren kan beklommen wor-
den, bezichtigen klokken
Bij aankomst: gratis brochure met 

leuke wetenswaardigheden

Vinkeveen
RKK H.H.v. Jezus, Kerklaan 4
Presentatie historische informatie-
borden op kerken in De Ronde Ve-
nen
Verschillende organisten spelen op 
het orgel van de kerk
Gidsen zijn aanwezig
De kerktoren kan beklommen wor-
den

Museum DRV, Herenweg 240
Demonstratie veensteekmachine 
(zaterdag 14.00-17.00 uur)
Demonstratie ambachtelijk touw-
slaan (zondag 12.00-16.00 uur)
Gidsen aanwezig
Zondag ook open

Oude Spoorhuis, Demmerik 68
Medewerkers zijn aan te spreken 
voor informatie over het spoorhuis
Rommelmarkt, opbrengst gaat naar 
de gereformeerde kerk

Wilnis
Veenmolen, Oudhuijzerweg 109
Bakken en proeven van pannen-
koekjes en kniepertjes 
Proeven van kruidkoek 
Rondleiding en/of bezichtiging van 
de molen
Live beelden uit de kap
Koffie/thee voor volwassenen, limo-
nade voor kinderen.

Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20
Braderie, opbrengst bestemd voor 
de restauratie van het orgel

Cabaret met Arno van der 
Heyden in De Boei
De Ronde Venen - In zijn voor-
stelling ‘Puur Geluk’ koestert Arno 
van der Heyden het intieme caba-
ret zoals dat door slechts een enke-
ling nog wordt bedreven. Zijn zoek-
tocht naar een beetje gelukzaligheid 
brengt hij met cabareteske grap-
pen en grollen, maar vooral ook met 
mooie liedjes en een knipoog. 
De muzikale ondersteuning bij het 
geheel wordt verzorgd door zijn 
trouwe Klavertje Vier Kwartet op on-
der meer piano, gitaar, saxofoon en 
viool. Komende zaterdag 11 septem-
ber is hij vanaf half negen ’s avonds 
te bewonderen in De Boei voor 5 eu-
ro, een cadeautje van Stichting Cul-
tura voor de opening van het cultu-
reel seizoen. Arno van der Heyden 
toert al sinds eind 2008 met ‘Puur 
Geluk’ door Nederland, maar zal in 
Vinkeveen op dit programma flink 

improviseren. Overdag heeft hij op 
Monumentendag met vaste foto-
graaf Pjotr Wiese verschillende lo-
caties binnen De Ronde Venen be-
zocht en met mensen gesproken. Hij 
zal niet alleen die indrukken in zijn 
voorstelling verwerken, maar ook 
gebruik maken van actuele onder-
werpen die binnen onze gemeente 
spelen. Stichting Cultura is er in ie-
der geval van overtuigd dat zij met 
Arno van der Heyden een unieke 
cabaretvoorstelling weet te brengen 
die voor jong en oud een zeer ver-
makelijke avond oplevert. De toe-
gangsprijs bedraagt voor iedereen 
vijf euro. Kaarten zijn te reserveren 
op www.cultura-drv.nl , maar ook in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij dro-
gisterij De Bree te Vinkeveen, boek-
handel Mondria in Mijdrecht en aan 
de deur van de zaal vanaf acht uur.
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Baby Suite feestelijk geopend
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 4 
september  is op feestelijke wijze de 
baby SUITE in Mijdrecht geopend. 
Een babyspeciaalzaak van zo’n 850 
m2 met een zeer breed assortiment 
aan producten voor (de aanstaan-
de) moeder en kind. Nadat er een 
maand lang een spandoek aan het 
balkon van de winkel aan de Genie-
weg 62 te Mijdrecht heeft gehan-
gen met de aankondiging van de 
opening, was het dan eindelijk zo-
ver. Om 10.00 uur werd de winkel 
officieel geopend door het loshalen 
van een lint. Er werd geproost op 
een goede toekomst van de winkel 
en men sloeg al snel aan het win-
kelen. Al voor 11.00 uur mocht de 
baby SUITE haar eerste klanten van 
dienst zijn. 
De gehele eerste dag is er veel aan-
loop in de winkel geweest. Het was 
een drukte van zwangere buiken, 
kinderwagens en kleine kinderen. 
Naast genodigden en bekenden van 
het team van de baby SUITE waren 
niet alleen klanten vanuit De Ron-
de Venen op de opening afgekomen 
maar ook bijvoorbeeld uit de Meern 
en Weesp. 

Hoopvol
Het team van de baby SUITE heeft 
de eerste dag dan ook als zeer 

hoopvol ervaren. Zij zullen zich de 
komende tijd verder specialiseren in 
duidelijke productuitleg en het ver-
lenen van goede service. Ook zullen 
er in september en oktober nog veel 
nieuwe collecties van autostoelen, 
kinderwagens en wiegen worden 
geleverd aan de winkel. Het assor-
timent en de collecties van de baby-
kleding en positiekleding zullen ook 
steeds weer worden vernieuwd. 
De baby SUITE zal altijd proberen in 
te spelen op de vraag van de klant.

Het is goed om de website van de 
winkel in de gaten te houden, zij ge-
ven daar hun actuele acties aan. Ga 
naar www.debabysuite.nl. Bekijk 
ook zeker de laatst toegevoegde fo-
to’s van de winkel om een eerste in-
druk te krijgen.

Kortom; de baby SUITE is een aan-
winst voor onze gemeente en regio. 
Een moderne babyspeciaalzaak met 
voor ieder wat wils en voor elke por-
temonnee.

Drie Uithoornse makelaars 
bundelen krachten
Uithoorn - Met ingang van 1 sep-
tember hebben drie bekende Uit-
hoornse makelaars de handen in-
een geslagen met het doel geza-
menlijk onder één naam verder te 
gaan, te weten Ohlenbusch - Ran 
& van der Wurff. De nieuwe com-
binatie is lid van de brancheorga-
nisatie NVM Makelaars en munt 
uit door een surplus aan expertise 
op het gebied van taxatie en aan- 
en verkoop van onroerend goed, 
waarin tevens persoonlijke bege-
leiding van kopers en verkopers is 
verenigd. Eerder waren in juni dit 
jaar Makelaardij & Woonbemidde-
ling Van der Wurff en Ohlenbusch 
o.g. met vestiging op het Amstel-
plein al een samenwerkingsverband 
aangegaan. Makelaar Erik Ran, be-
kend van destijds Hamer & Ran o.g. 
met kantoor grenzend aan het win-
kelcentrum op het Zijdelwaardplein, 
is nu eveneens toegetreden tot de-
ze combinatie. Gedrieën hebben zij 
hun eigen inbreng aan kennis, kun-
de en ervaring. Als gezamenlijk kan-
toor voor de regio is gekozen de be-
staande locatie op het Zijdelwaard-
plein. De betreffende kantoorruim-
te is de laatste weken stevig ver-
bouwd en opnieuw ingericht. Za-
terdag 11 september wordt de offi-
ciële opening om 11.00 uur verricht 
door burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn. Vervolgens is het tot 16.00 
uur Open Huis. Daarbij zijn alle cli-
enten van de drie makelaars en an-
dere serieuze belangstellenden van 
harte welkom om nader kennis te 
maken met de drie verbonden part-
ners. Natuurlijk ook om goede nota 
te nemen van het full service pak-
ket dat bij Ohlenbusch - Ran & van 
der Wurff op een hoog niveau staat. 
Daarnaast kan men kennis nemen 
van het woningbestand in de regio 
dat zich over een breed geografisch 
gebied uitstrekt. “De opening van 
ons nieuwe kantoor wordt omlijst 
met een feestelijk tintje,” vertelt Mir-
jam. “Bezoekers kunnen daarbij een 
mooie prijs winnen. In het naastge-
legen winkelcentrum worden aan 
het winkelend publiek sleutels uit-
gedeeld. Er is echter maar één win-
nende sleutel en die past op de prij-
zenkluis in het nieuwe makelaars-
kantoor. En de prijs zal een grote 
verrassing zijn…”

Full service concept
“Mijn vader Paul heeft zich hier in 
1978 als makelaar gevestigd. Dat 
was in de tijd dat de appartementen 
in Thamerhorn werden gebouwd. 
Hij wilde nu graag met pensioen 
en toevallig kruiste Marieke van de 
Wurff ons pad en dat klikte meteen. 
Zij wilde de makelaardij bij haar ac-
tiviteiten betrekken,” geeft Mirjam 
Ohlenbusch te kennen. Samen met 
haar vader en een ondersteunende 
kracht stond deed de makelaardij 
vaak van zich spreken. Kleinschalig, 

maar wel efficiënt opererend in de 
woningbranche. Mirjam is heel blij 
met de inbreng van Van der Wurff: 
“Marieke is volwaardig makelaar 
in de reguliere huizenmarkt. Ver-
der heeft zij onder meer ervaring in 
andere sectoren daarvan, zoals pro-
jectbegeleiding waarbij zij o.a. open 
dagen organiseert en de oplevering 
van een pand of een woning bege-
leidt. Maar tevens doet zij aan wo-
ningbemiddeling en staat zij be-
kend als ‘Senior Keurmakelaar’. In 
het laatste geval gaat zij op verzoek 
van senioren op zoek naar geschik-
te woningen die voldoen aan hun 
eisen en wensen, dus levensloopbe-
stendig zijn of kunnen worden ge-
maakt. Die lijn doortrekkend kan zij 
voor haar cliënten alles coördineren 
en begeleiden, vanaf het schrijven 
van verhuiskaartjes, de eventuele 
verbouwing en aanpassing van de 
woning, het verhuizen en het leeg-
ruimen, kortom alles tot aan bud-
gettering toe.”
Oorspronkelijk komt Marieke uit de 
inrichtingsbranche en kan in die zin 
ook mensen goed adviseren bij de 
inrichting van hun huis. Indien no-
dig kan zij voor de verschillende 
vakgebieden putten uit een arsenaal 
aan deskundigen binnen haar net-
werk. Het persoonlijke contact met 
mensen is echter een groot goed bij 
haar. Met als uitgangspunt ‘aange-
naam persoonlijk’ staat een profes-
sionele instelling in combinatie met 
persoonlijke aandacht en dienstver-
lening mede om die reden hoog in 
haar vaandel. Al met al is Marie-
ke van der Wurff een makelaar die 
haar klanten een full-service con-
cept kan aanbieden in de woning- 
en projectmarkt. Geen wonder dat 
Mirjam Ohlenbusch en nu ook Erik 
Ran graag met haar in zee zijn ge-
gaan. Al haar ‘bagage’ stelt zij be-
schikbaar binnen de nieuwe com-
binatie.

Breed werkgebied
Ook Erik Ran stond open voor een 
nieuwe compagnon toen Hamer 
afhaakte en in een geheel ande-
re richting dan de makelaardij zijn 
heil zocht. Erik is als NVM en Ga-
rantie makelaar al bijna 20 jaar ac-
tief op de huizenmarkt in de re-
gio Uithoorn en Haarlem. In beide 
plaatsen heeft hij altijd kantoor ge-
houden. In Haarlem wordt dat voor-
lopig ook nog voortgezet onder de 
naam Hamer & Ran Garantiemake-
laars. Vanzelfsprekend haakt hij met 
zijn activiteiten in op vraag en aan-
bod in de Haarlemmermeer, gren-
zend aan de regio Aalsmeer en Uit-
hoorn. Omdat elke makelaar zijn ei-
gen werkgebied heeft afgebakend, 
sluiten die nu mooi op elkaar aan. 
De nieuwe combinatie beweegt 
zich in alle woningmarktsegmen-
ten, van hoog tot laag, met uitzon-
dering van de bedrijfspanden. “Al-

hoewel, als het ons voor de voeten 
komt stappen we daar ook op in,” 
laat Mirjam weten. “Het werkgebied 
omvat de regio Uithoorn, Aalsmeer, 
Kudelstaart, Haarlemmermeer en 
Haarlem, maar ook Nieuwkoop, De 
Ronde Venen, Amstelveen en Am-
sterdam-Buitenveldert. Als je veel 
aankoopbegeleiding doet ga je ook 
zoeken. Dan heb je een groot werk-
gebied nodig. Ook al als je hier klan-
ten hebt dan vragen die niet zelden 
of er een studentenwoning te koop 
is in Amsterdam-Buitenveldert. Dus 
ga je automatisch steeds verder de 
randen van de regio opzoeken. Wij 
hebben dus altijd gezorgd voor een 
groot werkgebied en dat hebben wij 
met z’n drieën nu zonder meer,” al-
dus Mirjam. 

Grillige markt
Per 1 september is in Uithoorn de 
makelaardij van Erik Ran opgegaan 
in de nieuwe combinatie. Hij is daar-
bij ook geen ‘Garantie Makelaar’ 
meer. “We gaan op eigen kracht 
aan de slag. Met onze eigen identi-
teit en een goed doordacht marke-
tingconcept willen we ons gaan on-
derscheiden van anderen. Het is be-
langrijk dat als je gaat samenwer-
ken met iemand je het gevoel hebt 
dat de persoon waarmee je gaat sa-
menwerken er op dezelfde manier 
in zit. Dat we dezelfde zaken na-
streven en dezelfde dingen belang-
rijk vinden. Op een gedegen ma-
nier alles doen. Dat gevoel had ik 
al bij Mirjam, maar ook bij Erik,” al-
dus Marieke die het volste vertrou-
wen heeft in de samenwerking ten-
einde positieve resultaten te boe-
ken in wat toch een grillige markt 
is. Niet alleen bestaande woningen 
voor aan- en verkoop komen in aan-
merking, ook nieuwbouwwoningen 
in een project kunnen door Ohlen-
busch - Ran & van der Wurff in op-
dracht van een projectontwikkelaar 
worden aangeboden. “Onze ambi-
tie is weliswaar ook nieuwbouw aan 
te bieden en mogelijk bedrijfsonroe-
rend goed als dat op ons pad komt. 
Ook daarvoor hebben wij de exper-
tise in huis, maar op voorhand rich-
ten wij ons op de bestaande huizen-
markt. Vooral persoonlijke aan- en 
verkoopbegeleiding is iets waar we 
veel aandacht aan besteden,” haakt 
Mirjam Ohlenbusch in. “Wij merken 
hoe dan ook dat er altijd wel bewe-
ging in de woningmarkt is, zelfs in 
het hogere segment. Weliswaar wis-
selend, maar toch. Ook in een gril-
lige markt kun je positieve resulta-
ten boeken. Wij hebben er alle ver-
trouwen in. Wij hanteren daarnaast 
flexibele werktijden, zodat serieuze 
belangstellenden ook op afspraak 
buiten de reguliere werktijden en op 
zaterdag een beroep op ons kunnen 
doen. Wij heten u kortom, van harte 
welkom in ons nieuwe kantoor aan 
het Zijdelwaardplein.”

Het team van Ohlenbusch - Ran & van der Wurff makelaardij o.g. V.l.n.r.: Mirjam Ohlenbusch, Monique Ran, Erik Ran, 
Marieke van der Wurff en Conny Metzelaar

Zaterdag 11 september van 11.00 tot 16.00 uur

Streekmarkt Amstelplein 
zeker een bezoek waard

Uithoorn - Aanstaande zaterdag 
11 september organiseren DUS! en 
de PvdA opnieuw een Streekmarkt 
in Uithoorn. De locatie is deze keer 
het Amstelplein, en de markt is open 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Bezoekers kunnen er smakelijke 
streekproducten als kaas, ijs, bier, 
fruit, taarten, jam en honing proe-
ven en kopen, een rondje maken 
met de huifkar van de kinderboer-
derij, varen op het Zijdelmeer met 
het IVN en Uithoornse jongeren toe-
juichen die een skate-demonstratie 
geven. Er zijn informatiestands, on-
der andere van de Groepgroep en 
zijn er cadeauartikelen en bonbons 
te koop, alles duurzaam en/of biolo-
gisch geproduceerd. 
De politieke partijen DUS! en PvdA 
organiseren de markt, samen met 
Brouwerij-distilleerderij De Schans. 
De korte reisafstand van producent 

naar koper en de biologische en/
of ambachtelijke werkwijze dragen 
bij aan een beter milieu en minder 
energieverbruik. Daarom vinden de 

organisatoren het belangrijk deze 
producten de aandacht te geven die 
ze verdienen, maar nog te weinig 
krijgen. De Streekmarkt is ook een 
ontmoetingsplaats voor de deelne-
mers, om kennis te maken met el-
kaar en het publiek, ideeën en plan-
nen uit te wisselen en natuurlijk ge-
woon een plezierige dag te hebben. 
Een greep uit de deelnemers van 
deze editie van de Streekmarkt: Bij-
envereniging Amstelland met bijen-
producten en informatie; Boom-en 
fruitkwekerij Ruizendaal uit Waver-
veen; De Riga Ranch uit Vrouwen-
akker met paardenmelkproducten; 
Zorgboerderij Inner-art; Kaasboer-
derij Schrama uit Amstelveen; De 
Morgenster uit Uithoorn met zoete 
en hartige taarten; de ijskar van de 
Amstelhoeve; bier van de Schans-
brouwerij en nog veel meer.
De organisatoren zijn vast van plan 
elk jaar een Streekmarkt te orga-
niseren. Belangstellenden die een 
product of dienst te bieden hebben 
dat past in de opzet van de Streek-
markt kunnen contact opnemen met 
Angeline Suiker 
amsuiker@hotmail.com , voor infor-
matie, en wellicht meedoen met de 
markt van volgend jaar.

‘Best of Both Worlds II’
Mijdrecht - Aanstaande zater-
dagavond  11 september organi-
seert rockband ‘View Apart’ voor de 
tweede keer  op rij het evenement 
‘Best of Both Worlds’.

Tijdens dit feest zal niet alleen eer-
dergenoemde band een spetterend 
optreden verzorgen, maar zullen er 
ook diverse DJ’s ten tonele verschij-
nen.
Daarnaast zullen de DJ’s en de band 
ook verschillende nummers in com-

binatie met elkaar ten gehore bren-
gen. 
Met dit unieke idee, dat voor de zo-
mer is onstaan, is het de bedoeling 
om een brug te slaan tussen, aan de 
ene kant de behoefte aan live (pop/
rock) muziek, en aan de andere kant 
het verlangen om feest te vieren op 
de opzwepende beats van een DJ. 

Een zeer geslaagde eerste editie 
heeft in mei van dit jaar reeds plaats 
gevonden.

De band, bestaande uit gitarist Ma-
nuel Verburg, bassist Thomas van 
Os, drummer Billy Siecker, zanger/ 
pianist Jordy de Leeuw en zange-
res Joyce  Aarsman heeft zich sinds 
het begin van dit jaar toegelegd op 
het spelen van pop-/rockcovers van 
o.a. ‘U2’, ‘Coldplay’, ‘Kings of Leon’ 
en ‘Anouk’. Maar ook heeft de band 
momenteel een klein repertoire aan 
eigen nummers opgebouwd.
Voor het “DJ gedeelte” is de band 
een samenwerking aangegaan met  

DJ Robinho en DJ Ray-N. Allebei 
geen onbekenden in de regionale 
uitgaansscene en ver daarbuiten!

Aankomende zaterdag is ‘DeLuxe’ 
het thema van de avond. Dit houdt 
in dat er V.I.P. plaatsen beschikbaar 
zijn, alwaar je als gast nog meer in 
de watten wordt gelegd. Als je hier 
ook voor in aanmerking wilt komen 
moet je contact opnemen met één 
van de bandleden.
De deuren gaan open om  22.30 uur 
en de toegang kost vijf euro. V.I.P. 
plaatsen kosten 15 euro. ‘Best of 
Both Worlds’ wordt gehouden in de 
Discotheek  aan de Rondweg 1a in 
Mijdrecht .
Meer informatie is te vinden via  
www.viewapart.hyves.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Wilnis – Maandagavond jl. zijn verschillende hulpverle-
ningsinstanties uitgerukt voor een EHBO-oefening in het 
speelwoud in Wilnis. KNV EHBO afdeling Wilnis organi-
seerde de oefening in samenwerking met de Vrijwillige 
Brandweer Wilnis en de politie.Tijdens een teambuil-
dingsavond in het Speelwoud wordt men overvallen door 
een windhoos, die de partytent metershoog meesleurt en 
een gasfles van de barbecue doet exploderen. De vele 
speudo-slachtoffers werden geholpen door de vrijwilligers 
van de EHBO vereniging en de vrijwillige brandweer Wil-
nis.

Zwaargewond door partytent
De partytent die door de windhoos omhoog is getrokken, 
is terecht gekomen op meerdere gasten. Eén van de gas-
ten heeft een stang van de partytent in zijn buik gekregen 
en verkeert in kritieke toestand. Het is aan de EHBO’ers 
om het slachtoffer gerust te stellen en verergering van zijn 
toestand te voorkomen totdat de ambulance arriveert.

Daarnaast heeft de partytent nog drie gewonden veroor-
zaakt met een flinke hoofdwond en sleutelbeenbreuk, 
een schouder uit de kom en een knieschijf uit de kom. 
Kortom, de EHBO’ers hadden flink werk aan de winkel. 
Ook de politie had zijn handen vol aan een paar mensen 
die flink hadden gedronken.

Gasfles geëxplodeerd
De gasfles die voor de barbecue werd gebruikt is tot 
overmaat van ramp ook geëxplodeerd en heeft een 
aantal slachtoffers geëist met flinke brandwonden. De 
brandweer komt eraan te pas om de brand te blussen 
en de slachtoffers in veiligheid te brengen. Om de chaos 
compleet te maken blijkt een hartpatiënt in de nabijgele-
gen vijver terecht te zijn gekomen. Gelukkig hebben de 
EHBO’ers een AED ter beschikking en kunnen het slacht-
offer hiermee helpen.

Lotusslachtoffers en hulpverleners
Deze oefening is het startsein van het nieuwe seizoen 
voor de KNV EHBO afdeling Wilnis. Samen met de Vrij-
willige Brandweer Wilnis worden de vaardigheden van de 
hulpverleners op de proef gesteld. De onderlinge com-
municatie is een belangrijk element om een grote hulp-
verleningsactie te doen slagen. De lotusslachtoffers van 
Lotuskring Uithoorn bootsten zeer waarheidsgetrouw de 
verwondingen en situaties na.

EHBO opleiding
In oktober gaat bij EHBO vereniging Wilnis de nieuwe 
EHBO opleiding inclusief verbandleer, reanimatie en AED 
van start. In 16 maandagavonden leert u de basisvaar-
digheden om kleine tot grotere letsels te behandelen en 
erger te voorkomen. Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. Meer informatie kunt u opvragen via info@ehbowil-
nis.nl. 

Grote EHBO-oefening in Wilnis
Windhoos in speelwoud eist slachtoffers 
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BEWONERS HET HOGE HEEM NAAR
HET ZUIDERZEEMUSEUM!!

Uithoorn - Vrijdag 27 augustus was het zover, 
de bewoners van kleinschalig wonen van Het 
Hoge Heem gingen een dagje uit en wel naar 
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zij kre-
gen dit uitje aangeboden door Rabobank Uit-
hoorn!
De dagen ervoor kwam de regen met pijpen-
stelen uit de lucht vallen, dus iedereen duimde 
zich de hele week de blaren op de duimen voor  
droog weer op vrijdag.
Toen men op de bus wachtte was het droog, 
maar zodra gesetteld in de bus, begon het te 
regenen! ‘Laat maar regenen, zolang het maar 
weer droog is als we weer uit de bus stappen.’
En dat was het. Na een gezellige heenreis 
waarop volop gezongen werd ‘onder moeders 
paraplu’ en ‘het regent, het regent’, kwamen ze 
rond de klok van twaalf uur aan bij Het Zuider-
zeemuseum! Om 13.00 uur stond de  “Oud-Hol-
landsche Lunch”  gepland,  dus kon er eerst nog 
even  heerlijk buiten gewandeld worden.
Er was veel te zien: een visserij, waar  bokking 
werd gerookt, een kaasmakerij, een Oud-Hol-
landsch snoepwinkeltje, waar gretig gebruik 
van werd gemaakt! Weet u nog? Zoethout, 
kaneelstokken, stroopsoldaatjes, duimdrop, 
zwartwitpoeder, enorme grote suikerspekken, 
fudge en noga, jammie, jammie!!
Maar ook een backerij, een oude apotheek, een 
school, een kerk en overal kon je naar binnen 
en overal was er iemand die je leuke verhalen 
en de geschiedenis kon vertellen.

EcHT bEWOOND
De huisjes die er stonden waren vroeger echt 

bewoond geweest. Oude auto’s, oude fietsen! 
en de vuilnisbakken, die je vroeger had, de 
ijzeren met deksel.
De bewoners genoten en sommigen  konden 
ook verhalen vertellen bij het zien van een oud 
ambacht. Langzaam werd het tijd om richt-
ing het restaurant te wandelen, waar het zeer 
vriendelijke personeel hen al stond op te wa-
chten voor de lunch.
Na een ogenblikje stilte, en met het ‘smak-
elijk eten’ lied, werd de soep opgeschept, 
een heerlijke  tomatensoep. Er  waren ver-
schillende soorten brood, krentenbrood, 
diverse vleeswaren, allerlei soorten kaas, 
heerlijke rauwkost, yoghurt met fruit, vers 
fruit en melk,  karnemelk en Jus d’ Orange. 
Iedereen genoot van het heerlijke eten. 
Hierna was er nog anderhalf uur over om door 
het park te wandelen. 
 
WaT Was ER VEEL TE ZIEN!
Dames in klederdracht waren met de was bezig: 
prachtig wit wasgoed hing aan de lijn te wap-
peren in de wind, anderen waren bezig in het 
klompenbedrijf om de klompen een kleurtje te 
geven!! 
Weer anderen gingen nog even snel naar het 
Oud-Hollandsch snoepwinkeltje, of naar de ha-
ven om een van de vele vissersboten te beki-
jken, terwijl anderen hun fotorolletje vol maak-
ten om met elkaar op de foto te gaan!!
Zo rond 15.30 uur verzamelde men weer bij de 
bussen om uiteindelijk rond 16.00 uur, toen 
iedereen weer op zijn plaats zat, richting Uit-
hoorn te gaan! Er werd in de bus weer volop 

gezongen  ‘als de lente komt’ en ‘aan de am-
sterdamse grachten’. En... om hun buschauffeur 
blij te maken die Willem heet: ’Willempie’!

Tegen 17.00 uur kwamen de bewoners en hun 
begeleiders bij Het Hoge Heem aan. De bewon-
ers werden weer naar hun woning gebracht, 
waar ze nog een heerlijk menu van het restau-
rant konden gebruiken: een slaatje, broodje 
kroket en heerlijk ijsje na.
 
alle begeleiders  (medewerkers, familie, vrijwil-
ligers) kregen een heerlijke doos Merci choco-
lade om  te kennen te geven dat iedereen erg 
blij en dankbaar was voor hun hulp!!!
Moe en voldaan zaten de bewoners ‘s 
avonds  aan een kopje koffie of thee, na een 
heerlijke dag buiten te zijn geweest, waarbij ze 
alle aandacht hebben gekregen en dat is iets, 
wat zij zo vreselijk nodig hebben!!
 
Namens de bewoners en begeleiders bedankt 
voor het duimen, want we hebben het getrof-
fen met het weer!!!

Vindt u het leuk om vrijwilliger te worden 
bij Het Hoge Heem, meldt u zich dan aan! 
Vrijwilligers hebben ze heel hard nodig, en 
zijn voor de ouderen goud waard!!

RabObaNk bEDaNkT!
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De Kwakel - Van 4 tot en met 7 september staat De 
Kwakel op z’n kop: het is kermis! En dat betekent veel 
meer dan een ritje in de botsauto of zwieren in de 
draaimolen. Eén van de hoogtepunten is de kinderker-
misoptocht op zondagmiddag. 254 kinderen wandelen 
en rijden een ronde door het dorp, in de mooiste kle-
ding en versierde karren. Vele onderwerpen kwamen 
voorbij: Van Kwakelse crisis tot griezels, van drankor-
gels tot de dierenambulance.  Wat is er, al dan niet met 
hulp van de ouders, weer een hoop tijd en werk ver-
richt, het zag er prachtig uit! Voor de optocht liep, voor 
het publiek geheel onverwacht, de nieuwe generatie 
Kwakelse majorette onder leiding van Sylvia Bocxe. Het 
stralende nazomerweer heeft er vast toe bijgedragen 
dat het publiek in grote aantallen aanwezig was. Maar 
niemand hoefde zich daar zorgen om te maken, want 
ook de politie en zelfs het leger was aanwezig om de 
orde te bewaken. Op de maandagavond vond voor het 
4e jaar het open Kwakels kampioenschap vlettentrek-
ken plaats. Aangemoedigd door de vele toeschouwers 
aan beide zijden van de ringvaart, hebben zowel de he-
ren- als damesteams gedurende 2,5 uur gestreden om 
de Gouden Peddel. Op www.verheijfotogra� e.nl zijn 

veel foto’s te bekijken en ook te bestellen van de Kwa-
kelse Kermis. Een fotoverslag van de grote optocht die 
dinsdag is gehouden volgt in de volgende editie.

De Kwakel stond 
weer op zijn kop!!!!
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Prachtig mooi weer, veel publiek en heel veel te beleven.

Het Uithoornse Straattheaterfestival
gefotografeerd door de elfjarige Bart Haverkamp
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

De Smient, een pracht van 
een wintergast

Zwevende pyjama’s in je tuin? Waar slaat 
dat op? Spookverhalen? Harry Potter-achtige 
toestanden? Nee, het gaat gewoon om een 
simpele vlieg. Niet zo maar de bekende vlieg, 
die we met een vliegenmepper of een oude 
krant naar de andere wereld helpen, maar 
een zweefvlieg. Ook in jouw tuin zie je ze: 
stilstaande, op wespen lijkende vliegen. Het 
is net alsof ze zweven, maar in werkelijkheid 
gaan de vleugels zo snel heen en weer dat je 
die niet ziet. Een grijze waas geeft aan waar 
de vleugels, door de grote snelheid voor ons 
oog niet waarneembaar, heen en weer be-
wegen. Zweefvliegen noemen we ze, eigenlijk 
een foute naam dus. Ze stijgen niet en ze dalen 
niet. Als een helikopter blijven ze op dezelfde 
plek staan om dan plotseling weg te schieten. 
Niet om te jagen, zoals bij libellen. Die schieten 
ook alle kanten op, maar dat is omdat ze een 
prooi zien vliegen. Zweefvliegen eten nectar 
en stuifmeel en zitten dus vaak op bloemen. 
Hoe weet je nou dat je te maken hebt met een 
wesp of zweefvlieg? Wespen hebben een taille 
en grote beweegbare antennes, zweefvliegen 
geen taille en kleine antennes. 
 
Op de foto’s staat de Pyjamazweefvlieg, mis-
schien omdat alle pyjama’s vroeger gestreept 
waren? Hij wordt ook wel Dubbelbandzweef-
vlieg genoemd naar de dubbele bandjes op 

z’n achterlijf. Deze algemeen voorkomende 
zweefvlieg, kijk maar eens in je tuin, is een 
vredelievend beest. Hij zal niet bijten of steken. 
Deze soort legt de eitjes in een wespennest 
zodat de larven in het nest groot worden. On-
voorstelbaar dat deze zweefvlieg dan niet door 
de wespen gedood wordt, maar de wespen 
hebben er belang bij dat de larven in het nest 
zitten. Het zijn hun schoonmakers: dode wes-

pen worden door de larven opgegeten en de 
raten en cellen worden schoongemaakt. We 
noemen dit ook wel symbiose: samenleven 
van twee diersoorten waarbij beide voordeel 
hebben.

Mimicry
Zweefvliegen lijken op bijen, hommels en wes-
pen. De op hommels lijkende zweefvliegen 
hebben ook een behaard achterlijf. De zweef-
vliegen die op wespen lijken hebben ongeveer 
dezelfde kleur en hetzelfde strepenpatroon op 
het achterlijf als de wespen. Veel mensen den-
ken dan ook dat ze met een klein uitgevallen 
wesp te maken hebben en zijn er bang voor. 
En dat is nou juist de bedoeling. Ze lijken op 
een wesp om andere vraatzuchtige insekten 
en vogels af te schrikken, maar zoals gezegd, 
steken en bijten als wespen en hommels kun-
nen ze niet. Ze zijn volkomen onschuldig. Dit 
verschijnsel noemen we mimicry. Ook bij ande-
re dieren komt dit verschijnsel voor: bepaalde 
koraalslangen zijn levensgevaarlijk. Als je nou 
als slang op zo’n koraalslang lijkt is men ook 
bang voor je. Sommige soorten spinnen lijken 
op lieveheersbeestjes omdat deze een vieze 
smaak hebben. Zelfs planten maken gebruik 
van mimicry : de bloemen van Spiegelorchissen 
lijken op een insekt om deze te lokken, zodat 
ze voor bevruchting kunnen zorgen.
Geniet van de “beessies” in je tuin. Genoeglijke 
uren buiten.

Gerrit Hiemstra

BWC-7, BMX fi etscross
Regio - De 7e wedstrijd van de 
BWC-West competitie is op 5 sep-
tember verreden op de crossbaan 
van Oud-Beijerland. Het was een 
stralende nazomerdag en 40 UWTC 
crossers hadden zich aangemeld, er 
zijn 31 races verreden in de eigen 
klasse en 18 races in de dagklasse. 
Om half elf viel het starthek voor 
de eerste manche van de cruisers, 
ze hadden er zichtbaar zin in want 
er werd hard gereden en met fraaie 
sprongen bereikte Wouter als eerste 
de fi nish.
De boys 15/16 van UWTC zijn beste 
maatjes maar in de manches gun-
nen ze elkaar geen ruimte, Wil-
jan komt te vallen en Sven en Mike 
tuimelden eroverheen. Deze actie 
is niet goed voor het clubresultaat 
mannen ! 
Opvallend sterk vandaag in de man-
ches aanstormend talent Jochem 
van der Wijngaard en Maarten van 
de Mast, beide jongens behaalden 
in de manches 3 maal als eerste de 
eindstreep en een goede plaats in 

de A-fi nale. De kemphanen Veen-
hof en Doornbos maakten het ook 
nog spannend, in de B-fi nale was 
het stuivertje wisselen waarbij Mike 
uiteindelijk als eerste over de eind-
streep ging. In de open klasse wer-
den ook goede resultaten behaald, 
bij de boys 10/11 stonden zelfs drie 
UWTC-ers tegelijk op het podium 
Bart, Joey en Mitchell gefeliciteerd 
met jullie beker.

A-fi nale
De volgende uitslagen zijn behaald 
in de A-fi nale eigen klasse:
1e: Bart van Bemmelen en Wouter 
Plaisant v/d Wal, 2e: Maarten v/d 
Mast, Joey Nap en Michael Schek-
kerman, 3e: Jochem v/d Wijngaard, 
Erik Schoenmakers, 4e: Melvin v/d 
Meer, Mitchell Vink, Arjan van Bode-
graven, Bart de Veer, Eelco Schoen-
makers en Evert de Jong, 5e: Donne 
van Spankeren, Sam Verhulst, Mats 
de Bruin, Tom Brouwer, Wiljan Brou-
wer en Kevin de Jong, 6e: Izar van 
Vliet, Jaivy Lee Vink, 7e: Ferdi Ceva-

Duiven
Hennie Pothuizen wint 
Strombeek en Ablis
Regio - Zaterdag j.l. hadden de le-
den van P.V. Rond de Amstel twee 
vluchten op het programma, een 
natour vlucht vanuit het Belgische 
Strombeek met een gemiddelde af-
stand van 152 Km, en een Natio-
nale vlucht vanuit het Franse Ab-

lis met een gemiddelde afstand van 
463 Km. De duiven hadden te ma-
ken met een Noordoosten tot oos-
ten wind, dus er zouden geen ho-
ge snelheden bereikt worden was 
de algemene opinie. In Ablis wer-
den de duiven om 09.00 uur gelost, 

hir, 8e: Roberto Blom.

In de B-fi nale eigen klasse:
1e: Jeroen Noordergraaf, Wesley ter 
Haar, Mike Veenhof, 2e: Daan de 
Bruin, Jurre Overwater, Scott Zet-
hof, Rick Doornbos, 3e: Thomas v/d 
Wijngaard, Arno van Vliet en Gerard 
de Veer, 4e: Sem Knook en Danny 
de Jong, 5e: Sven Wiebes en Mike 
Pieterse, 7e: Guven Cevahir, 
8e: Yiri Plas en Bas van Kuijk.

In de dagklasse 
1e: Donne van Spankeren, Bart van 
Bemmelen en Arjan van Bodegra-
ven
2e: Jochem van der Wijngaard, Joey 
Nap en Tom Brouwer
3e: Mitchell Vink en Michael Schek-
kerman

Na deze spannende wedstrijd ging 
iedereen weer voldaan huiswaarts, 
de eerstvolgende wedstrijd is het 
Nationaal Kampioenschap voor 
Clubs in Rijswijk op 12 september 
2010.
Overige informatie is beschikbaar 
op de website, www.uwtc.nl

in Strombeek vanwege mist en ne-
vel pas om 12.35 uur. De eerste duif 
van Strombeek werd door Hennie 
Pothuizen in Vinkeveen om 14.38.43 
geklokt en maakte een snelheid van 
1223,794 meter per minuut ofwel 
ruim 73 km per uur. In rayon F be-
haalde hij hiermee de 63e plaats. Cor 
van Bemmelen uit De Hoef werd 2e 
en Ginkel & Berg uit De Kwakel 3e. 
In het rayon werd Cor 81e en Ginkel 
& Berg 93e. Wim Könst uit Uithoorn 
werd 1e in de B-Groep. Om 16.08.45 
uur klokte Hennie Pothuizen ook de 
eerste duif vanuit Ablis, en deze duif 
maakte een snelheid van 1083,788 
meter per minuut. In Rayon F werd 
hij hiermee 42e en Nationaal in Af-
deling Noord Holland 88e. Piet van 
Schaik uit Uithoorn was de 2e lief-
hebber van Rond de Amstel, Ron 
den Boer uit Uithoorn de 3e. De uit-
slagen waren als volgt;
Strombeek 420 duiven en 16 Lief-
hebbers.
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
R. den Boer
Th. Kuijlenburg
W. Könst
W. Wijfje
Verweij-Castricum
M. v.d. Hoort

Handbiker Jetze Plat 
kampioen van Nederland
Regio - Op donderdag 26 augustus 
heeft Jetze het Nederlands kampi-
oenschap in Ede gereden. De wed-
strijd was op donderdag avond op 
een kort parcours in het centrum 
van Ede. Na een regenachtige dag 
was het voor de wedstrijd droog 
en konden de handbikers gelukkig 
droog van start gaan. Al snel demar-
reerde een van Jetze`s concurren-
ten en reed alleen weg. In het kop-
groepje van Jetze zat iedereen naar 
elkaar te kijken en niemand wilde 
rijden. Ondertussen werd het gat 
tussen de weggesprongen hand-
biker en het kopgroepje groter en 
groter. Jetze besloot er achteraan te 
gaan maar wilde niemand laten pro-
fi teren in z`n wiel. Hij demarreerde 
hard en niemand volgde. Uiteinde-
lijk kwam Jetze bij de koploper. Bij 
de laatste rondes kwamen ze uitein-
delijk met z`n drieën te rijden en zij 
zouden gaan sprinten om de zege. 
Jetze ging al vroeg en niemand kon 
in z`n wiel springen. Hij won het Ne-
derlands kampioenschap met onge-
veer 5 fi etslengtes voorsprong! Voor 
Jetze was dit door het missen van de 
Wereldkampioenschappen de laat-
ste belangrijke wedstrijd. 
Op zondag 29 augustus deed hij 
ook nog mee aan de triathlon in 
Aalsmeer, dit omdat hij vorig jaar 
ook had deelgenomen in Aalsmeer 
en dat was hem goed bevallen. Het 
eerste onderdeel ging erg goed, na 
1500 meter kwam hij na 21;25 als 
5e uit het water. Ook de tijdrit op de 
handbike ging goed, maar de strijd 
tegen wielrenners is niet te winnen 
dus werd hij wel ingehaald door en-
kele deelnemers. Over de 40 kilome-

ter deed Jetze 1:09;30. Toen moest 
hij op de wheeler 10 kilometer af-
leggen, op een eigenlijk onmogelijk 
parcours, waaronder hij een stoepje 
op moest, over losliggende straatte-
gels en een onverharde dijk op rij-
den. Ook kreeg hij nog na 500 me-
ter een lekke band! Hier had hij niet 
op gerekend en er was ook geen 
binnenband in de buurt, opgeven is 

geen optie dus dan maar 9,5 kilo-
meter door op de lekker band. Dit 
koste erg veel tijd vergeleken met 
vorig jaar dus zag hij na twee goede 
onderdelen waar hij goed onder z`n 
persoonlijke record lag in het laat-
ste onderdeel z`n tijd wegzakken. 
Hij fi nishte als 41e met een tijd van 
2:24;29. Meer informatie over Jetze 
is te vinden op www.jetzeplat.nl

Veenloper Martijn Quak 
wint halve marathon 
Haarlemmermeer
Regio - Afgelopen zondag nam 
Veenloper Martijn Quak het stokje 
over van Michael Woerden wat be-
treft de winst bij de halve marathon 
van de Haarlemmermeer. Na drie 
achtereenvolgende overwinningen 
van de Mijdrechtse atleet was het 
nu Vinkevener Martijn Quak die de 
snelste was. Michael Woerden nam 
zelf - voor de afwisseling - deel aan 
de halve marathon van Nieuwkoop. 
Hij werd daar tweede.
Martijn Quak maakt een ongekend 
snelle ontwikkeling door. De meeste 
lopers komen na jaren van training 
niet in de buurt van de tijden van 
Martijn. Met z’n supersnelle 1.14.33 
was hij in Hoofddorp iedereen te 
snel af. Het betekende ook nog 
eens een clubrecord in de categorie 
Masters 35 en het was z’n tweede 
opeenvolgende overwinning, na z’n 
winst in de Dorpsloop van Abcou-
de. De grote trainingsarbeid werpt 
daarmee gelijk z’n vruchten af.
Er was nog een overwinning en 
clubrecord voor een Veenloper in 
Hoofddorp. Op het parkoers langs 
één van de start- en landingsbanen 
van Schiphol was Theo Noij de snel-
ste in de categorie Masters 55. Z’n 

tijd van 1.35.55 kan de boeken in als 
snelste tijd door een Veenloper ge-
lopen in de leeftijd 55-59 jaar.

En er was meer goed nieuws bij 
De Veenlopers. Michael Woerden 
lijkt hersteld van het blessureleed 
dat hem al sinds de winter parten 
speelt. Of hij er dit weekend verstan-
dig aan deed om twee wedstrijden 
te lopen... Het zorgde in ieder geval 
weer voor de nodige zelfvertrouwen.
Op zaterdag won hij de TNO-loop in 
Soesterberg. Hij had slechts 33.18 
nodig voor 10 kilometer. Z’n broer 
Frans werd achtste in 40.56. Zondag 
stond hij met zeven andere Veenlo-
pers aan de start van de halve ma-
rathon van Nieuwkoop. Michael liep 
tot 16 kilometer redelijk relaxed op 
de derde plek, maar z’n versnelling 
bracht hem nog dichtbij de overwin-
ning. ‘Angstgegner’ en supermaster 
Aart Stigter had echter op tijd door 
dat hij moest versnellen. Een tweede 
plaats en een mooie 1.13.32 waren 
uiteindelijk het resultaat. Frans liep 
- uiteraard - ook twee wedstrijden. 
Hij liep een tijd van 1.27.06.
Het parkoers van de halve mara-
thon kan als één van de mooiere 

hardloopwedstrijden van het Wes-
ten worden gekarakteriseerd. Met 
start en fi nish in het centrum van 
Nieuwkoop maken de deelnemers 
een prachtige ronde om één van de 
Nieuwkoopse Plassen. De Holland-
se Kade, de Meije en het Meijepad 
ontbreken daarbij niet. De meeste 
hardlopers en dus ook Veenlopers 
nemen echter niet de tijd om te ge-
nieten van de omgeving. Het doel is 
immers bijna altijd zo snel mogelijk 
weer aan de fi nish staan.
Martien Lek wilde heel graag onder 
de anderhalf uur fi nishen. Dit luk-
te net niet. Hij fi nishte nu in 1.31.10. 
Apollo Veenhof (daarentegen) was 
heel tevreden met z’n tijd. Na veel 
blessureleed liep hij nu weer een 
zeer acceptabele tijd van 1.39.02. 
Frans Bosman kreeg onderweg te 
maken met kramp in z’n kuit. Mis-
schien miste hij ook wel de com-
petitie met Bert van Diemen. Frans 
liep nu 1.44.10. Herman van ‘t Schip 
was heel tevreden met z’n hal-
ve. Hij fi nishte in 1.46 en een beet-
je. Voor Rob van Zijtveld is de hal-
ve van Nieuwkoop een vaste waar-
de in z’n hardloopagenda. Ditmaal 
had hij 1.49.08 nodig voor de ruim 
21 kilometer. Hans Leeuwerik ten-
slotte overtrof de broers Woerden 
in het aantal kilometers. In de voor-
bereiding op de marathon van Eind-
hoven liep hij op zaterdag een 30 
km trainingsloop in Amsterdam en 
op zondag in Nieuwkoop. Hij bleef 
in Nieuwkoop mooi onder de 2 uur: 
1.57.07.

Ronde van Uithoorn terug 
in het dorp
Uithoorn - Na jaren van afwezig-
heid is de Ronde van Uithoorn te-
rug in het dorp. Op het parcours dat 
leidt over de Dorpsstraat, Stations-
straat, Tromplaan, Christinalaan en 
uiteindelijk weer terugkomt in de 
Dorpsstraat zal op 19 september vol 
worden gestreden voor de prijzen.
Onder meer dankzij impulsen van 
het buurtcomite in samenwerking 
met de Uithoornse Wieler Trainings 
Club is de ronde weer in oude glorie 
hersteld. De vele vrijwilligers heb-
ben een fraaie ronde neer weten te 
zetten met de diverse categorieen.

Om 10.45 zullen de masters met 
plaatselijke favorieten Guus Zan-
ting en Leen Blom hun wedstrijd 
over 40km starten. Daarna zullen de 
nieuwelingen hun kwaliteiten tonen. 
In de categorie van 15 en 16 jarige 
brengt de UWTC de plaatselijke fa-
vorieten Thijs Leijgraaff, Andre Looij 
en Glenn van Nierop aan de start. 
In hun schaduw staan drie andere 
toppers klaar voor hun korte klasse-
ring. Jeroen van Pierre, Etienne Len-
ting en Hidde Schelling zullen laten 
zien dat de beste wielrenners in het 
groene shirt van de UWTC rijden!

Bij de Amateurs B ook een pak 
UWTC-ers aan de start. Naast John 
Oudshoorn is Henk de Jong met in-
middels 3 overwinningen op zak 
een van de favorieten die mee gaat 
doen om de bloemen.
Als laatste komen de Junioren in 
combinatie met de Amateurs-A aan 
het vertek. Geen uitgesproken fa-
vorieten in deze categorie, maar 
wel een hoop kanshebbers van de 
UWTC. Meest in het oogspringend 
zijn Dennis Looij, Edwin de Graaff, 
Frans van der Does en Michael van 
Meerland.

Viertal klaverjastoernooi
Amstelhoek - Volgende week vrij-
dag 17 september vindt er bij de 
Buurtvereniging Amstelhoek een 
extra (en ook extra groots) viertal 
klaverjastoernooi plaats.
Dit vanwege het feit dat de buurt-
vereniging Amstelhoek dit jaar 45 

jaar bestaat. Er zijn natuurlijk weer 
lekkere vleesprijzen te winnen voor 
iedere individu, maar vanwege het 
lustrumfeest kan er, zowel bij het 
kaarten alsook bij de verloting, een 
weekendarrangement in RESORT 
ARCEN gewonnen worden. Er is 

(dankzij de extra feesttent) plaats 
voor 160 personen (40 viertallen), 
dus als u zich nog niet opgegeven 
heeft, NU DOEN! Opgeven kunt u 
zich per viertal bij Marijke Verhoek 
(0297-568654) of bij Rigona Ver-
hoek (0297-560676). Deelnamekos-
ten slechts 10,- per viertal.
Adres: Engellaan 3A AMSTEL-
HOEK

Klaverjassen
Uithoorn - De vakantie is weer voor-
bij, dus het klaverjassen gaat weer 
van start! Heeft u zin in een gezel-
lige avond? Kom dan op vrijdag 10 
september naar het KnA-gebouw 
aan Legmeerplein 49. Het klaver-
jassen begint om 20.00 uur, daarna 
kan u natuurlijk gezellig aan de bar 
verder praten. De intree is 3 euro. U 

Super bingo
Amstelhoek - het nieuwe sei-
zoen begint weer en ook de eer-
ste bingoavond van de buurtver-
eniging amstelhoek staat weer voor 

kunt zich eventueel van te voren op-
geven bij Hans Kas (06-45729086) 
of Marjan (06-20436050). 

de deur. Vanwege het lustrumfeest 
(de buurtvereniging bestaat 45 jaar) 
zijn er veel extra en mooie prijzen 
te winnen, waaronder onder ande-
re vijf keer een weekend een arran-
gement in een mooie bungalow in 
resort arcen. We rekenen, ook van-
wege de extra feesttent op een su-
per grote opkomst. De zaal is open 
vanaf 19.15 uur. Tot zaterdag. Adres: 
Engellaan 3a amstelhoek
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Zideris Mijdrecht: feest dankzij 
sponsoring Lucky Stable

Mijdrecht - Zideris Mijdrecht heeft 
begin dit jaar 2264,00 euro gekre-
gen van Lucky Stable.

De totale opbrengst van de jaar-
lijkse sponsorspringwedstrijd was 
voor Zideris bestemd. Het geld werd 
evenredig verdeeld over de 50 cliën-
ten die Zideris Mijdrecht heeft. De 
locatie Verfmolen is naar de dieren-
tuin geweest en heeft een barbe-
cue gehouden. De BZW (zelfstandig 
wonende met een aantal uur bege-
leiding thuis) heeft het geld besteed 
aan klompengolf en een lunch bij de 
Boerinn.

De locaties Molenwiek en Proost-
dijstraat zijn gezamenlijk naar Vin-
keveen gegaan om te genieten van 
een boottocht over de Vinkeveense 
plassen. Daarna hebben zij met fa-
milie gebarbecued op de eigen lo-
catie. Iedereen heeft genoten van 
het extra uitje.
Zideris Mijdrecht is blij dat Lucky 
Stable aan hen gedacht heeft en wil 
graag Lucky Stable nogmaals via de 
Meerbode bedanken voor hun gul-
le gift.

Kinderen Vlinderbos starten 
schooljaar met reisje naar 
Dierenpark Amersfoort
Wilnis - Het nieuwe jaar wordt op 
Jenaplanschool Vlinderbos altijd ge-
start met het schoolreisje. Dit jaar 
reisde de school met groep 3 tot en 
met 6 af naar Dierenpark Amersfoort. 
Om 09.00 uur stonden er al twee 
bussen op de kinderen te wachten 
en om 10.00 uur arriveerden ze in 
de dierentuin. Na een kopje koffie 
voor de begeleiders en drinken voor 
de kinderen verspreidden de groep-
jes zich snel door het prachtige park 
en genoten volop. Zo vonden de kin-

deren het ‘Dinobos’ geweldig en na-
tuurlijk de giraffen, stokstaartjes, het 
museum en nog veel meer! Om half 
1 werd er friet gegeten bij ‘Oma’s 
Eethuis’ en daarna waren ook de 
verschillende speeltuinen erg in trek. 
Moe maar voldaan zat iedereen dan 
ook om 16.00 uur in de bus terug 
naar school, waar de papa’s en ma-
ma’s al waren om de kinderen op te 
halen en naar hun verhalen te luiste-
ren. Weer een geweldige dag om op 
terug te kijken!

Burgemeester Burgman 
doopt het RABOotje van 
zorgboerderij Amstelkade
De Ronde Venen - Op vrijdag 10 
september verricht burgemeester 
Marianne Burgman van Gemeente 
De Ronde Venen de officiële tewa-
terlating van het RABOotje bij zorg-
boerderij Amstelkade in Wilnis. Het 
Rabo Dichtbijfonds schonk de boot 
aan Amstelkade, waar mensen met 
een beperking werken. Vanaf vol-
gend voorjaar gaat de bemanning 
samen met de kapitein van ’t RA-
BOotje rondvaarten verzorgen voor 
onder meer ouderen en mensen 
met een beperking. Ook is de boot 
dan beschikbaar voor commerciële 
doeleinden. 
Het Rabo Dichtbijfonds is voor Am-
stelkade, onderdeel van Reinaer-
de, op zoek gegaan naar de boot en 
heeft deze geschonken. Na maan-
den schuren, verven, passen, meten 
en afbouwen en met dank aan on-
misbare bijdragen van bedrijven, is 
de boot opgeknapt en watervaardig 
gemaakt. Met het aanbrengen van 
een tillift is de boot rolstoeltoegan-
kelijk gemaakt. Het trotse resultaat 
krijgt aanstaande vrijdag 10 septem-
ber haar bestemming in de thuisha-
ven in Wilnis. Na de officiële doop 
tilt Jan van Schie B.V. de boot met 
een mobiele kraan in het water.

Droomboot
Het RABOotje is een platte schuit 
met weinig diepgang. Een negen-
tiende eeuwse Kagenaar uit de 
buurt van Leiden. In het verleden 
werd de boot gebruikt om groente 

en fruit naar de veiling te brengen. 
Met de komst van de boot wordt 
een droom werkelijkheid voor Am-
stelkade. De medewerkers kijken er 
enorm naar uit om te gaan varen. De 
boot is vanaf volgend jaar ook voor 
verhuur en rondvaartarrangemen-
ten beschikbaar. 

Matrozen
Amstelkade onderscheidt zich in een 
uitstekende service en klantvriende-
lijkheid. Het toekomstige personeel 
van het RABOotje heeft daarom de 
afgelopen maanden een matrozen-
opleiding gevolgd waarin ze onder 
meer leerden een goede gastheer te 
zijn, knopen leggen, de verkeersre-
gels op het water en wat stuur- en 
bakboord is. De matrozen in spe zijn 
al druk aan het proefvaren om de 
puntjes op de i te zetten. Het ech-
te avontuur begint volgend voorjaar 
als de eerste tochten beginnen. 

Amstelkade
Op de camping van Amstelkade 
kunt u met de caravan, camper of 
tent rustig in het groen kamperen. 
Ook kunt u er heerlijk eten in boer-
derijstijl en picknicken, zwemmen, 
wandelen of fietsen langs de Krom-
me Mijdrecht.

En binnenkort zijn er dus ook uit-
stapjes met het RABOotje mogelijk 
naar de Nieuwkoopse plassen en 
grachten van Amsterdam, inclusief 
bedienend personeel!

Willespoort doet mee aan 
recordpoging voorlezen
Wilnis - Basisschool OBS Willes-
poort doet morgen, donderdag 9 
september, mee aan de feestelijke 
nationale recordpoging simultaan 
voorlezen. Ter gelegenheid van de 
zesde editie van de Week van de Al-
fabetisering lezen minimaal 30.000 
kinderen verspreid over honderden 
locaties in het land gelijktijdig voor 
uit één boek. Vanuit het Nieuwe 
Luxor Theater in Rotterdam volgen 
1.500 kinderen samen met Prinses 
Laurentien en demissionair staats-
secretaris Marja van Bijsterveldt de 
landelijke recordpoging.
In totaal 98 kinderen uit de hoogste 
groepen van basisschool OBS Wil-
lespoort lezen in de klas om exact 
15.00 uur gezamenlijk één minuut 

uit het boek ‘Geel gras’ van Simon 
van der Geest. 
De scholen, die zich in Rotterdam 
verzameld hebben, brengen alle-
maal een levensgroot versierd boek 
mee. Het mooist versierde boek 
wordt door een jury bekroond. Prin-
ses Laurentien zal uit het mooist 
versierde boek voorlezen. 
Met het evenement adviseren Stich-
ting Lezen & Schrijven en Stich-
ting Lezen jong en oud om dagelijks 
15 minuten te lezen. Uit onderzoek 
blijkt dat een kwartier lezen per 
dag de woordenschat bij kinderen 
(en ouderen) aanzienlijk vergroot. 
En die is essentieel voor een goe-
de taal- en leesontwikkeling en het 
voorkomen van laaggeletterdheid.

Jaaropening Proostdijschool
Mijdrecht - Vorige week was er 
op de Proostdijschool een receptie 
voor ouders, kinderen en leerkrach-
ten om het nieuwe schooljaar offi-
cieel te openen. Door school waren 
koffie, thee en limonade verzorgd en 
de aanwezige ouders hadden lekke-
re hapjes meegenomen.
Onder het genot van een drankje 

en hapje kon men gezellig met el-
kaar bijpraten na een lange zomer. 
De kinderen konden buiten spelen 
of zich vermaken met een kleurplaat 
of het bekijken van een leuke film 
in het speellokaal. Alle aanwezigen 
vonden het een leuk en gezellig idee 
dat voor herhaling vatbaar is. Het 
begin van een nieuwe traditie?

Lekker lopen: Love at first step
Xsensible, where 
technology meets fashion
Mijdrecht - Smits Schoenen is he-
lemaal klaar voor het najaar: alleen 
de allerbeste schoenenmerken zijn 
geselecteerd om u winterklaar te 
maken. Xsensible, the stretchable 
shoe, is een van die merken. 
Een nieuwe mode, een nieuwe tech-
nologie. Xsensible staat voor schoe-
nen met individuele pasvorm. Het is 
de eerste en enige schoen met ge-
patenteerde stretchleder technolo-
gie. Xsensible veroorzaakt daarmee 
een ommekeer in de conservatie-
ve schoenenwereld. Het resultaat is 
een mooie wintercollectie met indi-
viduele pasvorm voor elke voet. 
Innovatief, gepatenteerd en een 
puur Nederlandse ontwikkeling is 
Xsensible. De basis ligt in gepaten-
teerd ademend stretchleer dat de 
voet elastisch ondersteunt. Na het 
dragen ‘onthoudt’ het leer de oor-
spronkelijke pasvorm en keert daar-

naar terug. Elke stap in deze nieuwe 
schoenen is een weldaad. Wellness 
voor de voet tijdens stedentrips en 
boswandelingen.
Xsensible wordt verkocht bij Smit 
in Mijdrecht. Hier wordt niet alleen 
de complete wintercollectie van de-
ze wereldschoen aangeboden, maar 
krijgt elke klant ook deskundig ad-
vies.

Xsensible Dag: Woensdag 
15 september
Woensdag 15 september wordt er 
een speciale Xsensible dag gehou-
den bij Smit. U bent van harte wel-
kom om ook een kijkje te komen 
nemen en de unieke eigenschap-
pen van deze schoen zelf te erva-
ren! Henk Krol, de specialst is in de 
zaak aanwezig van 11.00 tot 16.00 
uur Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant.

Kleuterdag op Jenaplan-
basisschool Vlinderbos
Wilnis - Groep 7/8 was drie da-
gen op kamp en de groepen 3 t/
m 6 gingen afgelopen donderdag 
op schoolreis. Daarom hadden de 
kleuters na het uitzwaaien van de 
andere kinderen het rijk alleen op 
het plein en in de school. Reden ge-
noeg voor een feestje. De kleuter-
dag werd vrolijk geopend met een 
toneelstukje en een lied van juf An-
nemarieke, juf Clementine en juf 
Victoria. Daarna deden de kinderen 
in groepjes spelletjes rond het the-

ma (onder)waterwereld. Er werd ge-
vist, gespetterd met de waterbaan 
en er werd een enorm zandkasteel 
gebouwd met een echte piratenvlag 
op de toren. Er werd gezongen en 
gedanst en genoten van het heer-
lijke weer. 
Tussen de middag werden de kinde-
ren verwend met patat met worstjes. 
’s Middags werd er nog even buiten 
gespeeld en toen de energie begon 
op te raken waren er binnen films 
en kleurplaten.

Cursusmarkt Cursusproject 
weer een groot succes
Vinkeveen - Op vrijdagavond 3 
september vormt zich weer een lan-
ge rij in de hal van De Boei. Er wordt 
druk gepraat over de 51 cursussen 
en gekeken op de plattegrond om te 
zien waar men een inschrijfformu-
lier kan halen. Om half acht opent 
de Cursusmarkt en om negen uur 
blijkt dat er bijna 500 inschrijvingen 
zijn! Leuk om te weten is dat steeds 
meer aanmeldingen via internet bin-

nenkomen. Wij zijn een volk dat met 
de tijd meegaat! Het cursusoverzicht 
staat op www.cursusproject.nl 
Wie in wil schrijven kan dat doen 
via de Rabobank of via internet op 
www.cursusproject.nl Wie meer wil 
weten, kan bellen met Auwert Dek-
ker: tel. 0297-261849.
Hij geeft informatie over de wijze 
van inschrijven, cursustijden en be-
talen.

Vereniging de Christenvrouw
De Ronde Venen - De vereniging 
“de Christenvrouw” afdeling De Ron-
de Venen hoopt weer voor het eerst 
dit seizoen bij elkaar te komen op 
D.V. donderdag 16 september a.s. in 
gebouw ’t Kruispunt van de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk in Mijdrecht 
aan de Koningin Julianalaan 22. 
ProImpulsion komt met een kleurrij-
ke audio-visuele presentatie. Daar-

in worden diverse organisaties toe-
gelicht die werken vanuit een maat-
schappelijke achtergrond.. Het on-
derwerp is: “Bewust en Bewogen 
keuzes maken”. Spreekt het onder-
werp u aan? Kom gerust eens vrij-
blijvend een keer kijken en luisteren. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom! Aanvang 20.00 uur en de koffie 
staat om 19.45 klaar!

Aanstaande zaterdag 11 september:

Dirk Jan Warnaar sluit 
orgeldag af
Mijdrecht - Komende zaterdag 11 
september is het weer Nationale Or-
geldag. Deze manifestatie valt ieder 
jaar samen met Open Monumen-
tendag.
In de Janskerk te Mijdrecht is het 
mooie Bätz-orgel ook een nationaal 
monument. Daarom zullen gedu-
rende de dag continue orgelbespe-
lingen plaatsvinden.

Vanaf 10.00 uur zullen organisten uit 
de regio de mooiste klanken uit dit 
orgel proberen te halen. Dat dit ze-
ker gaat lukken hebben wij de af-
gelopen jaren kunnen horen. Er zijn 
veel goede organisten in onze regio, 
dus valt er ook veel te genieten.

10.00-11.00 uur Marry van der Wilt
Vinkeveen

11.00-12.00 uur Charles Rademaker
De Hoef
12.00-13.00 uur Marten Nap
Wilnis
13.00-14.00 uur Peter van Dam
Vinkeveen
14.00-15.00 uur Chris-Jan de Leeuw
Vinkeveen
15.00-16.00 uur Ralf Nagelkerke
Mijdrecht

Bijzonder is dit jaar het slotconcert 
door Dirk Jan Warnaar. Om 16.00 
uur zal deze in Mijdrecht beken-
de en geliefde organist, werkzaam 
als musicus bij de PKN-kerken in 
Mijdrecht, deze muzikale dag be-
sluiten met een concert. Hoe hij dit 
in gaat vullen is nog een verrassing, 
dus ook hier geldt: houd de Nieuwe 
Meerbode in de gaten!
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Autorijden kost geld, maar Peugeot rijden is niet duur!

‘Nettodeal dagen’ bij 
Peugeot Hans Lammers
Regio - Vanaf donderdag 9 tot en 
met maandag 13 september or-
ganiseert autobedrijf en Peugeot-
dealer Hans Lammers in zijn vesti-
gingen Aalsmeer, Mijdrecht, Woer-
den en Alphen a/d Rijn een bijzon-
der interessante actie in de vorm 
van ‘nettodeal dagen’ voor niet al-
leen de autotypen Peugeot 107 XR 
1.0 3 deurs, de Peugeot 206+ 1.1 3 
deurs en de Peugeot 207 Style 1.4 
16V 5 deurs, maar ook voor de an-
dere Peugeot modellen. De actie is 
gebaseerd op hoge kortingen. “Vo-
rig jaar hebben wij deze actie bij 
ons ook georganiseerd. Dat was on-
danks de minder florissante econo-

mische situatie een groot succes en 
dus voor herhaling vatbaar,” geeft 
Ted van Haaster van Peugeot Hans 
Lammers Aalsmeer te kennen. “Wij 
houden van helderheid, dat geldt 
niet alleen voor ons advies aan de 
klant maar ook als het gaat om de 
bedragen die op het prijskaartje 
staan. Dus als er voor de 107 XR in 
die uitvoering staat dat die 7.250 eu-
ro kost, dan is dat ook zo. Daar komt 
dus niks meer bij! Dat is inclusief 
kosten rijklaar maken, kenteken le-
ges, verwijderingsbijdrage, matten-
set en brandstof. Dat is dus allemaal 
reeds in de prijs verwerkt! Helder en 
duidelijk. De auto staat rijkaar voor 

degenen die hem wil kopen. Dat be-
doelen wij met netto-dealer aanbie-
dingen. Dit heeft eveneens betrek-
king op de 206 en de 207. Auto’s met 
een volledige uitrusting en een fan-
tastisch comfort. Voor de 107 is er 
bovendien een speciaal type, dat 
is de Urban Move, gebaseerd op 
de XR. Een topper in het segment 
van kleine zuinige auto’s waarvoor 
we een pakket extra’s hebben voor 
maar 790 euro bijbetaling. Daar be-
horen onder meer toe airconditio-
ning en een audiosysteem met twee 
speakers. Dit type auto is beperkt in 
het aanbod waardoor een liefheb-
ber in zekere zin in een exclusieve 
auto rijdt. Die exclusiviteit geldt te-
vens voor de 207 in de vorm van de 
‘Style’. Ook van deze auto is de pro-
ductie beperkt. Daarbij is bovendien 
een aantrekkelijk pakket extra’s be-
schikbaar. Dat omvat onder ande-
re airconditioning, mistlampen voor 
en 15 inch lichtmetalen velgen. In 
plaats van standaard 2.525 euro be-
taalt men hiervoor slechts 500 euro! 
Dat is dus heel aantrekkelijk. Daar-
naast geniet men van de geweldi-
ge netto-deal korting van 2.157 eu-
ro. Ook hier geldt derhalve voor de 
207 een rijklare totaalprijs (€ 15.995). 
Voor de 206+ hebben we zelfs een 
netto-deal korting van 2.952 euro 
weten neer te zetten. Met die au-
to rij je al voor 9.250 euro de deur 
uit. Van dit model zijn er inmiddels 
5,5 miljoen gebouwd. De auto is al 
12 jaar op de markt en nog steeds 
populair. Hij vult het gat op tussen 
de 107 en 207. Voor alle andere mo-
dellen maken we in samenwerking 
met Peugeot zelf specifieke aanbie-
dingen. Hoewel de sloopregeling 

Initiatiefnemer van de ‘nettodeal’ dagen Ted van Haaster (li.) en zijn collega 
Jan Willem Cromwijk van Peugeot Hans Lammers Aalsmeer vertellen u graag 
meer over de actie

nationaal ten einde is, heeft Peu-
geot die verlengd op de 107 en de 
206+. Die premie zit verwerkt in de 
aanbiedingsprijs. Als mensen ko-
men met een auto van 1995 of ou-
der, dan geldt dit tarief. Wij krijgen 
van Peugeot namelijk de slooppre-
mie op die oude auto’s terug. Heeft 
iemand een auto die jonger is, dan 
geldt de slooppremie (helaas) niet 
en wordt de korting weliswaar min-
der, maar kan er toch een aantrek-
kelijke netto-deal worden gemaakt. 
En wie een recente auto inruilt krijgt 
daarvoor een bepaald bedrag, wat 
vanzelfsprekend in mindering wordt 
gebracht op de netto-deal prijs. Dan 
is men nóg goedkoper uit! Aantrek-
kelijker kan niet.”

99,- p/m
Peugeot Hans Lammers heeft méér 
aantrekkelijke voorwaarden, zoals 
3 jaar financiering tegen 0 procent 
rente, of uitstel van betaling zonder 
limiet van 6 maanden. Die 0 procent 
rente geldt bij een 107 tot 4.000 eu-
ro, voor de 206 is dat tot 5.000 euro 
en bij de 207 tot 7.000 euro. De aan-
betaling blijft en indien gewenst kan 

er meer gefinancierd worden. Voor 
het meerdere geldt dan een mid-
denrente die in rekening wordt ge-
bracht, dat is momenteel tussen de 
anderhalf en twee procent. De ac-
tie bij Peugeot Hans Lammers ken-
merkt zich door een 107 die buiten 
staat met de aanduiding 99,- p/m 
erop. Dat houdt in dat men al voor 
99 euro per maand in een splinter-
nieuwe Peugeot 107 kan rijden. Bo-
vendien is deze auto vrij van motor-
rijtuigbelasting en laag in de verze-
kering; bij een beetje no-claim kor-
ting al tegen 320 euro per jaar all-
risk! Daarnaast is de auto zuinig in 
gebruik, het brandstofverbruik ligt 
gemiddeld rond 1 op 18. “Autorijden 
kost geld, maar Peugeot rijden is 
niet duur. Daarin onderscheiden wij 
ons van anderen,” merkt Van Haas-
ter nog op.

107 best verkocht
In de maand augustus was de Peu-
geot 107 de best verkochte auto in 
Nederland. Bij de top 5 merken in 
die maand staat Peugeot op de vier-
de plaats met een marktaandeel van 
9 procent. Hans Lammers Peugeot 

heeft als ‘actiedagen’ gekozen voor 
aanstaande donderdag, vrijdag, za-
terdag en maandag 13 september. 
Het autobedrijf hanteert in principe 
geen koopavond op vrijdag, maar tij-
dens de ‘nettodeal’ dagen wordt die 
voor één keer wél ingevoerd. Vrijdag 
10 september is men dus geopend 
van 09.00 uur tot 21.00 uur. De an-
dere dagen van 09.00 tot 18.00 uur. 
Let wel, standaard is men alle werk-
dagen ook gewoon open, maar bui-
ten deze ‘nettodeal dagen gelden 
de aanbiedingen niet! “Wij doen 
het bewust met een uitloop naar de 
maandag. Op zaterdag komen er 
belangstellenden en die willen een 
proefrit en er nog even over denken, 
waarna ze maandag met hun beslis-
sing weer naar ons toe kunnen ko-
men. Ook voor ondernemers die 
op zaterdag werken en maandag 
vrij hebben, is dat gemakkelijk. We 
doen er niet flauw over. Als iemand 
op maandag is geweest en dinsdag-
morgen het besluit neemt hier een 
auto te kopen, dan krijgt hij of zij die 
alsnog voor de actieprijs.” Aldus Ted 
van Haaster. (Zie ook de advertentie 
elders in deze krant).

Zondag concert door 
KnA in Thamerkerk 

Uithoorn - Het harmonieorkest van 
KnA, onder leiding van Ruud Plet-
ting, geeft aanstaande zondag 12 
september een concert in de Tha-
merkerk. Zij zullen u stukken laten 
horen als Fandango, Let me Enter-

tain You, Viva la Musica en vele an-
deren.
Komt u gezellig luisteren? Het con-
cert begint om 12.30 uur en zal on-
geveer een uur duren. De entree is 
gratis.

Wederom storing aan de 
Vrouwenakkersebrug
Regio - Opnieuw heeft het verkeer 
op de N231 ernstige hinder onder-
vonden van de zoveelste storing aan 
de nieuwe brug over de Amstel. Af-
gelopen maandag om 09.30 uur wil-
de de brug weer eens niet dicht en 
stond het verkeer urenlang vast. 
Sommige bestuurders kennen in-
middels het klappen van de zweep 
en keren de auto om een andere 

route te nemen. Na de bouw van de 
brug is deze geplaagd door talrijke 
storingen die soms een tiental mi-
nuten, maar vaker enkele uren du-
ren. De brug is handmatig naar be-
neden gedraaid, dus krijgen nu de 
bootjes te maken met stremmingen. 
Iets over 12.00 uur konden de ge-
tergde bestuurders en voetgangers 
weer naar de overkant.

Op de foto: Paul de Hont, Ton Hoogenboom en één van de deelnemers aan 
de Tour for Life

Samenwerking Van Kouwen, 
Automatic Signal en RAF 
voor Tour for Life
Regio - Afgelopen week vond de 
Tour for Life plaats. Dit is een fiets-
tourrit van Italië naar Nederland 
waarbij zoveel mogelijk sponsorgeld 
wordt opgehaald voor het goede 
doel, in dit geval voor Artsen zon-
der Grenzen. De Tour bestaat uit 
acht loodzware etappes over vele 
cols van Italië naar Nederland, langs 
klassieke routes. Er wordt zo’n 150 
kilometer per dag gefietst.
Automatic Signal uit Rijsenhout is 
het oudste beveiligingsbedrijf van 
Nederland. Paul de Hont, directeur 
van dit bedrijf, raakte via een vriend 
die meefietst in deze tour, betrok-
ken als sponsor bij de Tour for Life. 
Hij vond het een mooi evenement 
en wilde graag nog een bijdrage le-

veren als vrijwilliger. Paul is in zijn 
vrije tijd DJ en heeft tijdens dit eve-
nement gezorgd voor de muzikale 
begeleiding. Dit was mogelijk door 
een samenwerking met zijn buur-
man Ton Hoogenboom van Raf Di-
gital Music. Raf Digital Music is de 
cd, dvd en blu-ray speciaalzaak in 
Amsterdam, tevens gespecialiseerd 
in special import uit USA, Japan en 
Engeland.
Om hun bijdrage mogelijk te maken 
deden zij een beroep op Van Kou-
wen Aalsmeer, de leverancier van 
de bedrijfsauto’s van Automatic Sig-
nal. Van Kouwen heeft voor dit eve-
nement gratis een bus ingezet voor 
het vervoer van apparatuur e.d. naar 
Italië en terug.

Kinderkoor Xing heeft 
plek voor nieuwe kinderen
Uithoorn - Kinderkoor Xing is weer 
begonnen met het instuderen van 
een nieuw liedjesprogramma. Het 
koor heeft weer plek voor nieuwe 
kinderen, dus als je op de basis-
school zit (vanaf groep 3) en je vindt 
het leuk om te zingen, kom dan ge-
rust een keer kijken bij een koor-
repetitie. Het koor repeteert iede-

re maandag van kwart voor vier tot 
kwart voor vijf in de kleutergymzaal 
van obs de Kajuit aan de Eendracht 
2 in Uithoorn (Meerwijk-Oost). 
Wil je meer informatie, kijk dan op 
www.kinderkoorxing.nl of bel even 
met dirigente Ireen van Bijnen op 
(06)50445100. 
Tot ziens op de repetitie!

Eerste drie
delen van 
fietsbrug 
geplaatst over
nieuwe N201
Uithoorn - Afgelopen maandag 
zijn de eerste drie delen geplaatst 
voor de fietsbrug over de toekomsti-
ge N201, bij de kruising Randweg - 
Noorddammerweg.

De heer Hans Weenen stuurde ons 
bijgaande foto’s en schreef daar-
bij: “Zoals u kunt zien gebeurde dat 
in drie delen; de draagconstructie, 
waaraan deze delen uiteindelijk via 
tuigdraden zullen worden opgehan-
gen, moet nog worden geplaatst”.

Hamsterfestijn bij AH 
Amstelplein drukbezocht
Uithoorn – Het was woensdag-
middag 1 september weer gezellig 
druk in Winkelcentrum AmstelPlein 
in Uithoorn. Er waren weer veel kin-
deren aanwezig om met het AH Jos 
van den Berg Hamsterspel mee te 
doen. Onder het toeziend oog van 
een leuke groep hamsters vermaak-

ten de kinderen zich met een leuk 
hamster-memoriespel, een heer-
lijk glaasje drinken, her en der bak-
jes met iets te snoepen en een spel 
waar je ook nog prijsjes mee kon 
winnen. 
De kinderen hadden het prima naar 
hun zin.



duidelijk met 2-7 van DIO 1. Nico 
van Soeren redde de eer voor de 
thuisclub door in 21 beurten Bert 
Dijkshoorn te verslaan. 

APK Mijdrecht 2 trok met 4-5 aan 
het kortste eind tegen De Padde-
stoel 1. Opvallend in deze wedstrijd 
was dat er drie partijen in 28 beur-
ten werden gespeeld.

Inschrijven
Uiterste inschrijfdatum voor alle 
persoonlijke kampioenschappen is 
15 september a.s.
Inschrijven via mail aan 
biljartfederatie@casema.nl of via de 
secretaris van de eigen biljartclub.
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Hockeyseizoen is weer
begonnen voor de jongens C2

Mijdrecht - Nadat er vorige week 
zaterdag een teambuildingsessie 
was om het seizoen goed te begin-
nen met een ochtendje polderspor-
ten, was het afgelopen zaterdag tijd 
voor de eerste oefenwedstrijd. Hier-
voor is C2 afgereisd naar Purme-
rend. Het team was er klaar voor en 
de jongens hadden er zin.
De eerste helft was in het voordeel 
van HVM, echter werden de kan-
sen niet benut. Na drie kwart van 
de eerste helft in balbezit te zijn ge-
weest op de helft van Purmerend, 
was de stand echter 3 tegen 0 voor 
Purmerend. Zij kregen drie kansen 
en hebben die ook benut.
De tweede helft ging gelijk op, ech-
ter helaas kwam HVM wederom niet 
tot scoren. De eindstand werdt uit-
eindelijk 5–0 voor Purmerend.
Helaas de oefenwedstrijd verloren, 
maar zoals we allemaal weten, een 
slechte generale...
Zaterdag 11 september spelen de 
jongens van de C2 hun eerste wed-
strijd voor de competitie thuis om 
14.00 uur.
Ze kunnen ook nog wat versterking 
gebruiken, dus ben je 12 of 13 jaar, 
kom zaterdag kijken, en als je het 
leuk vindt kom je gewoon een keer 
meetrainen.

Gezellig nazomertoeren 
met fietsclub de Merel
De Ronde Venen - Aanstaande 
zondag 12 september organiseert 
TTC de Merel de Nazomertoer, een 
fietstocht langs de mooiste plekjes 
van het Groene Hart. De afstand be-
draagt 100 kilometer. Gestart wordt 
om 8 uur bij café De Schans in Vin-
keveen.
De rit wordt in twee groepen ge-
reden. De eerste groep houdt een 
snelheid aan van 27 à 30 kilome-
ter per uur, de tweede groep zit daar 
iets onder. De rit gaat via Woerden-
se Verlaat, Nieuwkoop, Boskoop 

en Moerkapelle naar de Rotteme-
ren, een schitterend watergebied 
ten noorden van Rotterdam. In Ze-
venhuizen wordt pauze gehouden. 
Daarna gaat de rit via het Bleiswijk-
se Verlaat, Hazerswoude en Alphen 
aan den Rijn weer terug naar Vinke-
veen. De start is om 8.00 uur bij Café 
de Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. 
Leden van TTC de Merel en ande-
re bij de NTFU aangesloten vereni-
gingen krijgen een euro korting. Het 
dragen van een valhelm is verplicht

Aanstaande zondag open dag bij 
Hockey Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Hockey Vereniging 
Mijdrecht organiseert opnieuw een 
HVM Hockey Open Dag voor jon-
gens en meisjes vanaf 6 jaar uit de 
gehele regio. 
Wil je graag eens kennismaken met 
de hockeysport, dan kan dit komen-
de zondag 12 september. Er wordt 
om 10.00 uur gestart op de HVM- 
velden aan de Proostdijstraat 41. en 
uiterlijk rond 12.00 uur is het afge-
lopen. 
Kom je zondag 12 september ook 
hockeyen? Aanmelden voor de 
HVM Hockey Open Dag is niet no-
dig. Deelname is gratis en het enige 
dat je mee moet nemen is sportkle-
ding en sportschoenen (en eventu-

eel scheenbeschermers). Na afloop 
krijg je een informatiepakket mee 
naar huis. Als je het leuk vindt en je 
wordt binnen een week na de open 
dag lid van HVM, dan hoef je geen 
inschrijfgeld à 30 euro te betalen.
HVM heeft tevens een enthousiaste 
G-hockey groep, bedoeld voor kin-
deren met een verstandelijke beper-
king vanaf 8 jaar. Heb je interesse, 
kom gerust eens kijken. Ze trainen 
elke zaterdag om 11.00 uur.

Heb je vooraf vragen over de Hoc-
key Open Dag, dan kun je contact 
opnemen met Ton Volmer op 0297–
285680. Kijk anders ook op 
www.hvmijdrecht.nl.

Open Ronde Venen 
klaverjaskampioenschap
Vinkeveen - Het Open Ronde Ve-
nen klaverjaskampioenschap 2010 
zal gehouden worden komende vrij-
dag 10 september in Café de Me-
rel aan Arkenpark Mur no 43. Het 
klaverjassen start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren zijn welkom. Er 
zullen vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld worden en dan wor-
den de punten bij elkaar opgeteld 
en is de kampioen of kampioene 
2010 bekend. De kampioen van ver-
leden jaar Martien de Kuijer zal dit 
jaar de te kloppen man zijn. Er zijn 
fraaie prijzen te winnen. Ook zal er 
een tombola gehouden worden met 
schitterende prijzen. Het telefoon-
nummer van Café de Merel is 0297-

263562.
Hier volgen de data voor de nieuwe 
prijsklaverjascompetitie 2010/2011, 
in 2010; dus 10 en 24 september, 
8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 
3 en 17 december. Voor 2011, 7 en 
21 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 
maart, 1 en 15 en 29 april, 13 en 27 
mei, 10 en 24 juni en 8 juli. 
De uitslag van de laatste prijsklaver-
jasavond: 
1 Martien de Kuijer 6991 punten
2 Nico v.d. Meer  6756 punten
3 Frans Bierstekers  6745 punten
4 Rob Achterbergh 6868 punten
5 Sjaan Kolenberg 6515 punten
De poedelprijs was voor A. van 
Scheppingen met  5337 punten

De Vinken mist creativiteit
Vinkeveen - Het is de hoofdmacht 
van De Vinken niet gelukt om in de 
eerste veldcompetitiewedstrijd de 
punten in huis te houden. Het be-
zoekende Fiks uit Oegstgeest trok 
na een 4-5 tussenstand bij rust uit-
eindelijk aan het langste eind en 
wist in de tweede helft deze voor-
sprong langzaam uit te bouwen. 
Met een 7-10 eindstand moesten de 
Vinkeveners de eerste verliespartij 
incasseren.

Opstelling
Vinken’s eerste aanval ging voortva-
rend van start. Helene Kroon, Maris-
ka Meulstee, Peter Koeleman en Pe-
ter Kooijman wisten al snel het gele 
plastic te vinden. Door afstandstref-
fers van Kroon en Koeleman was het 
binnen vijf minuten 2-0. 
Na de vakwissel was ook Vinken’s 
tweede aanval flink gevaarlijk. Sil-
via van Dulken, Joyce Kroon, Kel-
vin Hoogenboom en Ruud Ousso-
ren hielden de snelheid in het spel 
en na een eerste nog naast gaan-
de probeersel en ook een tegentref-
fer van Fiks was Silvia van Dulken 
wel succesvol met haar doorloop-
bal: 3-1. 
Helaas was de thuisploeg niet in 
staat om deze prima start een goed 
vervolg te geven. Langzaam maar 
zeker kreeg Fiks meer grip op het 
spel. Met lepe aanvallen, net iets 
feller op de bal spelen en goede re-
bounds kreeg Oegstgeest het bete-
re van het spel. Al snel was het ge-
lijk en vervolgens kwamen de be-
zoekers op 3-5. 
Het kostte De Vinken net even te 
veel inspanning om goed in het sco-

ringsritme te komen. Een afstands-
treffer van Mariska Meulstee (haar 
vierhonderdste voor de Vinkeveense 
hoofdmacht) bracht de thuisploeg 
wel weer dichterbij, maar de gelijk-
maker zou niet meer vallen

Tweede helft
Direct na rust was de Fiksaanval 
opnieuw trefzeker. Een prima be-
nutte vrije bal van Ruud Ousso-
ren liet het thuispubliek even op-
veren. Toch ontbrak het De Vinken 

aan stootkracht en toen zelfs vanaf 
de stip de kans om gelijk te maken 
niet werd benut kregen de bezoe-
kers nog meer zelfvertrouwen. Fiks 
benutte een door Vinken omstre-
den strafworp wel en daarna kwam 
Oegstgeest ook nog op drie punten 
voorsprong. Een tweede treffer van 
nestrix Helene Kroon bracht nog 
heel even hoop binnen de Vinken-
gelederen, maar daarna bleek het 
Vinkeveense offensief onvoldoende 
daadkracht te bezitten om echt ge-

vaarlijk te worden. Vervolgens was 
de aanval van Oegstgeest nog wel 
twee maal succesvol, waarmee de 

strijd definitief gestreden was. Een 
late treffer van Peter Kooijman was 
nog slechts van belang voor de sta-
tistieken: 7-10 eindstand.

Met dit verlies lijkt De Vinken de 
status van degradatiekandidaat nog 
even niet verloren te zijn. Volgende 
week wacht het relatief onbeken-
de Revival in Terschuur op de komst 
van de Vinkeveners, die hopelijk in 
den vreemde wel in staat zijn om te 
verrassen.

Seizoen gestart bij 
Bridgevereniging 
De Ronde Venen 
Mijdrecht - Gisteren, dinsdag 7 sep-
tember, is het voor Bridgevereniging 
DRV weer de start van een nieuw 
bridgeseizoen. Vanaf die dag wordt 
er weer in competitieverband ge-
speeld in een A- en een B-lijn. Ge-
speeld wordt in een ontspannen sfeer 
op de dinsdagavonden (aanvang om 
20.00 uur) in een zaal van de Me-
ijert te Mijdrecht. De uitslag van elke 
speelavond vindt direct na afloop van 
de laatste spelronde plaats. Naast de 
wekelijkse speelavonden in compe-
titieverband is er elk jaar weer, tesa-
men met de leden van de Vinkeveen-
se bridgevereniging, een Lentedrive. 
Aan het eind van het kalenderjaar 
vindt er tevens een kerstdrive plaats. 

De vereniging heeft nog plaats voor 
zowel beginnende als voor ervaren le-
den. Heeft u belangstelling om in het 
nieuwe seizoen bij deze bridgevereni-
ging te komen bridgen, kom dan zon-
der enige verplichting eens een avond 
meespelen, om de sfeer te proeven. Er 
is plaats voor zowel beginnende als 
ervaren bridgers. Wilt u thuis met ken-
nissen spelen, dan heeft de vereni-
ging ook bridgekoffers beschikbaar, 
welke tegen geringe kosten door le-
den geleend kunnen worden. 
Voor nadere inlichtingen en aanmel-
ding om een avond vrijblijvend mee te 
spelen kunt u bellen met Sonja Dilli-
ons, tel 0297.261818 of met Theo van 
Nes, tel 0297.593618.

Bob Hubenet van Bob’s 
Bar biljarter van de week
De Ronde Venen - Een jaar “ge-
dwongen” rust heeft het team van 
Bob’s Bar goed gedaan. Deze week 
leverden de spelers onder aanvoe-
ring van Bob Hubenet een puike 
prestatie. Het gastvrije viertal van 
De Kromme Mijdrecht 2 was het 
slachtoffer. Met 0-9 was de afstraf-
fing compleet.

Bob Hubenet zorgde voor de pro-
centueel hoogste serie van de week, 
15 caramboles waren 36,59% van 
zijn te maken punten. Tevens had 
Bob samen met Nico Koster, John 
Vrielink en Anne Beeker in 18 beur-
ten de kortste partij van de week.
De koplopers De Paddestoel 2 en 
De Merel/Heerenlux 3 kregen beide 
een 7-2 nederlaag op hun bord. De 
Kuiper/van Wijk en Cens 1 profiteer-
den en nemen nu de eerste plaat-
sen in.

Geen medelijden
De Merel/Heerenlux 4 verloor met 
4-5 van de Merel/Heerenlux 1. John 
Vrielink had geen medelijden met 
Ben Fransen en won in 18 beurten 
met een moyenne van 8,333.

Cens 2 kwam met 4-5 net iets tekort 
tegen De Merel/Heerenlux 2. Zwe-
der van Dalen won in 25 beurten 
van nieuweling Gijs Rijneveld.
De Springbok 2 was met 4-5 de 
mindere tegen Cens 1. Frans Rekel-
hof en Cees Hemmer zorgden voor 
de Hoefse punten.
DIO 2 was met 7-2 De Springbok 
1 de baas. Pieter Stokhof lag in 23 
beurten Henk Spring in ’t Veld over 
de biljartknie.

‘Broedermoord’
APK Mijdrecht 3 kreeg met 0-9 een 
pak slaag van APK Mijdrecht 1. Re-
ne Hoogeboom, Cor Ultee, Gerrie 
Hölzken en Gerben Vossestein wa-
ren veel sterker dan hun clubgeno-
ten.

Kromme Mijdrecht 1 was met 0-9 
kansloos tegen Bob’s Bar. Bob Hu-
benet en Anne Beeker waren de 
gangmakers door in 18 beurten te 
winnen.
Kromme Mijdrecht 2 was met 2-7 
niet opgewassen tegen De Kuiper/
van Wijk. Nico Koster in 18 beurten 
en Toine Doezé in 20 beurten waren 

Zaterdagvoetbal
Doelpuntenfestijn bij
Argon tegen FC Hilversum
Mijdrecht - De openingswedstrijd 
van Argon tegen promovendus FC 
Hilversum is een doelpuntenfestijn 
geworden, na een 0-1 stand boog 
Argon voor rust de achterstand 
om naar een 5-1 voorsprong. In de 
tweede helft liep de score op naar 
9-2. De genadeklap liep FC Hilver-
sum op na een half uur spelen toen 
Kevin Blom in vier minuten tijd een 
zuivere hattrick scoorde.
In de beginfase kreeg Argon al een 
paar mogelijkheden, een poging van 
Youri van Adrichem ging over en 
bij een schot van Stefan Tichelaar 
stond er een been in de weg. Toch 
opende FC Hilversum onverwachts 
de score toen na achttien minu-
ten een afstandsschot van Nick de 
Vink over de verraste Argondoel-
man Bas van Moort vloog. 0-1. De 
vreugde van de voorsprong duurde 
kort, vanaf de aftrap scoorde Youri 
van Adrichem op aangeven van Al-
bert Mens de gelijkmaker. 1-1. Na-
dat vijf minuten later een inzet van 
Stefan Tichelaar door doelman Loo-
man tot hoekschop kon worden ver-
werkt en Van Adrichem even later 
naast kopte werd het precies na een 
half uur 2-1, een vrije trap van Al-
bert Mens kon door de vrijstaande 
Youri van Adrichem ingekopt wor-
den. Daarna was FC Hilversum even 
de kluts kwijt en profiteerde Kevin 
Blom optimaal van de chaos ach-
terin door na enkele fraaie aanval-
len in vier minuten tijd drie maal het 

net te laten bollen. Middels deze 
hattrick liep Argon uit naar een 5-
1 ruststand.
Tien minuten na rust volgde de 6-1, 
bij een aanval over rechts werd de 
bal teruggelegd op Albert Mens die 
met een laag schot doelman Loom-
an kansloos liet. FC Hilversum kon 
in aanvallend opzicht niet voor veel 
gevaar zorgen, alleen Sander Hen-
driks verscheen voor Argon doel-
man Van Moort maar zijn kopbal 
was een prooi voor de sluitpost. Na 
enkele wissels waarin Rudi Zaal en 
Michael Cornelisse in het veld kwa-
men voor Doorson en Kamil pik-
te Lesley Groenen ook z’n doelpunt 
mee, van dichtbij ging de bal onder 
de voet van doelman Looman door 
en rolde de bal over de doellijn. 7-
1. Tien minuten voor tijd werd het 
nog erger voor de ploeg uit Hilver-
sum toen Christiaan Winkel van ver 
de bal onhoudbaar in kruising joeg 
8-1. FC Hilversum bleef voetballen 
en zag dat uiteindelijk beloont met 
een doelpunt. Eerst schoot Said Ak-
chich nog voorlangs maar Sander 
Hendriks kon vanaf rechts de bal in 
de verre hoek krullen 8-2. Voordat 
de ontspannende leidende Wilnis-
se arbiter Vianen kon affluiten werd 
het nog 9-2, Stefan Tichelaar rond-
de een vrije trap van Albert Mens 
met een laag en hard schot af.
Zaterdag gaat Argon op bezoek 
bij een bekende tegenstander: 
WVHEDW uit Amsterdam. 

Bridgeclub Hartenvrouw
De Ronde Venen - Dinsdag 31 au-
gustus begon het nieuwe speelsei-
zoen bij Hartenvrouw met de jaar-
vergadering die in een rustige sfeer 
verliep. Leden en bestuur gaan vol 
goede moed een nieuw seizoen met 
elkaar in. Tijdens de vergadering 
werden de clubkampioenen, Greet 
Overwater en Guus Pielage, van 
2009/2010 bekendgemaakt en ver-
blijd met de daarbijbehorende on-
derscheiding.

Daarna werd de openingsdrive ge-
start, deze ging alleen voor de “eer” 
want een open zitting zonder conse-
quentie voor de competitie. In de A-
lijn werd met twaalf paren gespeeld. 

Eerste werden Thecla Maarschalk 
en Rees van de Post, met 65.83%!
De net geëerde kampioenen, Greet 
en Guus, volgden als tweede met 
63.75%, als derde eindigden Bibeth 
Koch en Tine Wagenaar met 60.00%. 
Mooie scores dames, ga zo door!.
In de B-lijn, met elf paren, werden 
Reina Slijkoord en Renske Visser 
eerste met 59.90%, als tweede het 
combipaar Trees Ellerbroek en Vera 
van Wessem met 59.38%. Derde 
werden Trudy van den Assem en Re-
fina van Meijgaarden met 58.75%.

Ook spelen bij Hartenvrouw? In-
lichtingen bij de secretaris Mieneke 
Jongsma, tel. 0297-565756.

te sterk voor hun tegenstanders.
Verrassing
De Paddestoel 2 zorgde voor de 
grootste verrassing door met 2-7 
van Stieva Aalsmeer te verliezen. 
Ton Bocxe rekende in 20 beurten 
met Jim van Zwieten af die slechts 
één carambole tekort kwam. Pieter 
Coenen won in 22 beurten van Pim 
de Jager.

De Schans was met 7-2 veel ster-
ker als De Merel/Heerenlux 3. Kop-
man Dirk van Yperen, Hans Dikkers 
en Hein Voorneveld hielden de pun-
ten in De Schans.

De Vrijheid/Biljartmakers verloor 
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Legmeervogels C1 zat 
begint competitie sterk!
Uithoorn - Vandaag was het zover, 
de eerste wedstrijd van de compe-
titie voor de C1 zaterdag van Leg-
meervogels. Een kans om rustig aan 
de competitie te beginnen is er niet, 
we moeten meteen aan de bak te-
gen het zeer sterke IJsselmeervo-
gels. We beginnen wat onrustig aan 
de wedstrijd en het is duidelijk dat 
IJsselmeervogels gekomen is om 
te winnen. Al vrij snel echter staat 
Kim Zethof oog in oog met de kee-
per van de tegenstander, maar de 
eerste zware overtreding is een feit. 
Kim wordt hard van achteren neer-
geschopt.

IJsselmeervogels opent even later 
de score, en onze jongens en mei-
den staan voor een moeilijke taak. 
Een prima schot van Chelly Drost 
dat door de keeper van de tegen-
stander niet op waarde wordt be-
oordeeld brengt de stand weer ge-
lijk, 1-1. Door pech achterin komt 
de tegenstander echter weer op 
voorsprong, maar nog voor de rust 
brengt Kim Zethoff Legmeervogels 
weer langszij. Hoewel IJsselmeervo-
gels de betere ploeg blijft in de eer-
ste helft, houdt Anko Smit Legmeer-
vogels in de wedstrijd. Verschillen-
de kansen van Legmeervogels wor-
den op schandelijke wijze door een 
zeer partijdig vlaggende grensrech-
ter om zeep geholpen.

Na de rust verhardt de wedstrijd, 
maar al snel blijkt dat we vandaag 
niet hoeven te verliezen. We komen 

iets beter in het spel. Halverwege de 
tweede helft komt Mike Bosse erin. 
Een supersub, want al binnen twee 
minuten scoort Mike de 3-2. De te-
genstander raakt duidelijk gefrus-
treerd en Nick Wijnhout wordt ter-
wijl de bal al weg is hard onderuit 
geschopt. Gelukkig kan hij verder 
spelen, want een minuut later wordt 
Mike Bosse op z’n enkel getrapt in 
de 16 meter. Nick Wijnhout neemt 
de penalty onberispelijk en Leg-
meervogels leidt met 4-2. Mike Bos-
se kan echter niet verder en moet 
na een minuut of vijf het veld al 
weer verlaten. Pas na opnieuw een 
schandalige overtreding, nu op Yan-
nick van der Veer, trekt de scheids 
het eerste geel. Gelukkig houden 
onze jongens en meiden het koppie 
er bij en spelen ze de wedstrijd zeer 
goed uit. De eerste wedstrijd en de 
eerste overwinning zijn een feit.

Honkbalclinic voor 
ondernemers
Uithoorn - De ondernemersvereni-
ging “Vrienden van Thamen” is sinds 
dit seizoen een feit. Een groot aantal 
ondernemers heeft inmiddels al ge-
kozen voor een lidmaatschap.
Om hen kennis te laten maken met 
de sport en met elkaar, organiseert 
honk- en softbalvereniging Thamen 
een professionele honkbalclinic. Al-
le sponsors zijn uitgenodigd en kun-
nen een aantal zakenrelaties mee-
nemen. Deze clinic vindt plaats op 
donderdag 16 september, van 14.30 
tot 18.00 uur.
Ervaren honkbalspelers zullen de 
aanwezigen de techniek van het 
slaan en gooien bijbrengen.

Daarna worden de geleerde tech-
nieken in de praktijk gebracht mid-
dels een officiële baseball-game. De 
middag wordt afgesloten met een 
uitgebreide sponsor-borrel, waarbij 
iedereen de gelegenheid heeft zijn 
of haar eigen netwerk uit te brei-
den.
Bent u geïnteresseerd in lidmaat-
schap van deze ondernemersclub? 
Wij nodigen u van harte uit om deel 
te nemen aan deze clinic en op die 
manier kennis te maken met de 
sport en de sponsor-mogelijkheden. 
Deelname is gratis. U kunt zich aan-
melden via de website  www.vrien-
denvanthamen.nl.

Het bridge seizoen is 
weer gestart
Uithoorn - Donderdag 3 septem-
ber kwamen de leden van Bridge-
club ABC voor het eerst dit seizoen 
weer bij elkaar.
De voorzitter opende de eerste zit-
ting met de mededeling dat onze 
wedstrijdleider de heer Jan van Rijk 
in verband met zijn leeftijd (begin 80 
pas) het wedstrijdsecretariaat heeft 
neergelegd.
Een groot verlies voor onze vereni-
ging, wij zullen Jan missen om zijn 
humor, kennis van het Bridge spel 
en vooral de manier waarop hij, op 
zeer speciale wijze , als arbiter, in-
dien
nodig optrad.
Gelukkig blijft Jan wel bij ons brid-
gen, zodat wij altijd nog van zijn 
vakmanschap gebruik kunnen ma-
ken, alleen nog een goede partner 
voor hem vinden. Gegadigden kun-
nen zich melden.

De heer Lucas van de Meer is be-
reid gevonden het wedstrijdsecreta-
riaat, samen met Ria Prager, die het
voorheen samen Jan deed, over te 
nemen.
Wij wensen hem veel succes in zijn 
nieuwe functie. Dit naast zijn pen-
ningmeesterschap.
Hierna kon het bridgen aanvangen.
Het was duidelijk dat meerdere per-
sonen op het landje van de familie 
van de Schot (klein Schotland) had-
den geoefend.
Andere moesten nog echt wennen 
na zo’n lange vakantie.
Pm dat het een vrije speelronde be-
trof had dit nog geen gevolgen voor 
de competitie.

Bridgeclub ABC heeft haar cluboch-
tend, donderdags om 9.00 uur in het 
Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan in Uithoorn.

Succesvol Nederlands 
Kampioenschappen 
Sharpie, EFSIX en RSfeva
Vinkeveen - Prachtige zeilomstan-
digheden zorgden het afgelopen 
weekeinde voor spannende wed-
strijden bij het Open Nederlands 
Kampioenschap in de klassen Shar-
pie, EFSIX en RSfeva. In totaal stre-
den 79 boten om de titels, afkomstig 

uit Nederland, Belgie, Duitsland, En-
geland en zelfs Spanje.

De NK’s konden worden gevaren 
onder uitstekende omstandigheden, 
al was het vrijdag wat moeilijk van-
wege het gebrek aan wind. Toch is 

het gelukt om de geplande zeven 
wedstrijden te zeilen in de Sharpie 
en EFSIX klasse. De RSfeva’s heb-
ben het kampioenschap over vijf 
wedstrijden gevaren omdat ze de-
ze klasse alleen zaterdag en zondag 
gevaren heeft. 

Uitslagen
In de EFSIX klasse is het kampi-
oenschap gewonnen door Joop 
de Bruin en Marcel Eekhof, ge-
volgd door Marc Meijer op de twee-
de plaats en Jan Ligthart en Ruurd 
Jouke van Wieren als derden. Bij de 
Sharpies werd een spannende strijd 
geleverd om de eerste plaats.

Uiteindelijk hebben de Vinkeveners 
Daan Versteeg en Arnold Mulde-
rij met een punt verschil gewonnen 
van Job Volwater en Ton van Ber-
kel. De derde plaats ging naar het 
Duitse team van Klaus Eissenblat-
ter en Sven-Ove Baumgartner. In 
de jeugdklasse RSfeva is de titel in 
handen van Daniel Bramervaer en 
Thomas van den Brekel gekomen. 
Tweede werden Laura van Veen en 
Daan Duthilh. De WVA leden Tho-
mas en Marloes Rot behaalden de 
derde plaats, net voor de ande-
re WVA leden Jodie van Senten en 
Stan Heijnen die vierde werden. 

Over de WVA
De WVA is een vereniging met een 
grote regionale betekenis. Naast 
jeugdleden uit het gebied van Am-
sterdam tot Elburg en Nieuwegein 
heeft de vereniging een groot aantal 
lokale leden die gebruik maken van 
de faciliteiten op Zandeiland 4. De 
vereniging heeft verschillende trai-
ningsgroepen variërend van begin-
ners tot landelijk hoog geklasseerde 
wedstrijdzeilers bij de jeugd. 

Ook is er een jaarlijks terugkerende 
zeilcursus voor volwassenen die in 
de zomermaanden de fijne kneep-
jes van het zeilen in de vingers wil-
len krijgen en worden er onderlinge 
wedstrijden gezeild, naast activitei-
ten en tochten voor gemotoriseerde 
boten. Meer informatie kunt u vin-
den op www.wvavinkeveen.nl

Piet Ende (61): Maakt 
werk van BMX sport
Regio - De BMX, een spectaculai-
re sport binnen de jubilerende Uit-
hoornse Wieler Trainings Club, is de 
grootste en snelst groeiende afde-
ling van deze vereniging. Sinds de 
oprichting van wat toen de crossaf-
deling heette, nu meer dan 25 jaar 
geleden, is er veel vooruitgang ge-
boekt. Factoryteams, gesponsor-
de rijders en landenteams geven de 
BMX sport een waardig karakter.  

Op het onlangs geheel vernieuw-
de parcours naast het clubgebouw, 
achter het Libellenbos, maken veel 
jeugdleden hun droom waar. Maar 
voor het zover was, moest er veel 
werk worden verzet en zoals gebrui-
kelijk binnen een vereniging, wordt 
dat door de leden zelf gedaan. Een 
van de initiatiefnemers was Piet En-
de Vliegende start
Op zijn 36e jaar, deed Piet in 1986 

zijn eerste intrede in de wereld van 
de fietscross. “Nadat mijn zoon met 
fietscrossen begon schafte ik zelf 
ook een fiets aan. Een jaar later reed 
ik als cruiser al mijn eerste wedstrijd 
en binnen 3 jaar mijn eerste Afde-
lings Kampioenschap. Een wedstrijd 
die ik overigens samen met com-
missielid Eiko Werkman zelf had op-
gezet. Een eerste plaats behaalde 
ik tijdens de NH cup bij de regio-
kampioenschappen” herinnert Piet 
zich. Daarna ging het in vliegende 
vaart en deed hij niet onverdienste-
lijk mee aan nationale en internatio-
nale wedstrijden.

“Waar ik bijzonder trots op ben is 
mijn deelname in 1993 aan de we-
reldkampioenschappen in Schijndel. 
Daar bereikte ik de zevende plaats. 
In Brighton, Engeland, werd ik vier-
de, ook een mooie herinnering”.

UWTC Clubwerkzaamheden
Voorzitters Henk vd Burg en Ad Fie-
ge hebben bij UWTC ooit de fiets-
crossafdeling opgericht. De vereni-
ging begon met een crossbaan aan 
het Jaagpad met, toen ook al, veel 
enthousiaste leden. Maar bij de ver-
huizing naar het nieuwe clubge-
bouw aan de Europarei, vergde de 
aanleg van een baan meer tijd dan 
voorzien, en verloor UWTC veel le-
den. Een ongeluk komt zelden al-
leen. Toen Henk vd Burg zijn been 
brak, schoot Piet te hulp. Naast 
zijn sport vond Piet ook de tijd om 

Piet Ende sponsort de BMX sport bij UWTC

Piet Ende tijdens het WK Engeland in 1996

de handen uit de mouwen te ste-
ken voor de club. Met tomeloze in-
zet begon hij al snel aan uitbreiding 
van de baan. Geld of materiaal was 
er nauwelijks, alleen goede moed 
en een overdosis inspanning. Door 
het opbouwen van maar liefst 2500 
oude autobanden werden de kom-
bochten verplaatst. Maar die moes-
ten wel een voor een met kruiwa-
gen en schop met aarde worden ge-
vuld. Met slechts een handjevol me-
dewerkers waren we daar heel lang 
mee bezig maar het resultaat was er 
wel naar. Enkele hellingen doen nog 
steeds dienst.  In 1993 kon het eer-
ste afdelingskampioenschap wor-
den georganiseerd.

Ook het juryhok werd gebouwd. 
Vanuit een oude schoolconstruc-
tie werd een prima functionerend 
onderkomen neergezet. Maar ook 
het terrein om de baan heen werd 
onder handen genomen – letter-
lijk dus. Het terrein achter het Li-
bellenbos was een moeras. Elk be-
drijf dat met een overschot aan aar-
de had, wist ons terrein te vinden en 
stortte het vol. Totaal werd wel 100 
kuub grond gestort maar de rest 
moesten we zelf doen. Met krui-
wagens werden de enorme hopen 
geslecht. Deze taken en het uitoe-
fenen van de sport heeft hij gedu-
rende 25 jaar lang gedaan. Maar 
ook vervulde hij naast alle trainin-
gen, 12 jaar lang een bestuursfunc-
tie, tot zes jaar geleden. Toen stelde 
zijn vrouw hem voor om het anders 
te gaan doen. Samen met haar be-
paalden zij het gezicht van de cros-
safdeling van UWTC. Ze waren bei-
den dagelijks in touw om te afde-
ling te laten groeien. Dankzij de in-
komsten van de grootste clubspon-
sor, Schijf, kon er ook wat gebeu-
ren. Van aanschaf van materiaal om 
te trainen tot het opstellen van een 
eigen clubblad Het Fietscrossertje, 
een eigen initiatief van Nelie.

Momenteel runnen zij hun bedrijf 
in ambulante BMX handel. Op alle 
wedstrijden is hij te vinden met zijn 
service- en onderdelen wagen maar 
ook thuis kan elke BMX’er bij hem 
aankloppen voor onderdelen of een 
goed advies. Onder zijn motto: BMX 
voor sportief gedrag, rijdt hij met 
een eigen team op nationale wed-
strijden. “Niet zozeer voor de pres-
tatie maar meer voor de promotie 
van fietscross” benadrukt Piet zijn 
liefde voor de sport.

Op de UWTC kleding prijkt zijn fir-
manaam op de shirts. Samen met 
Blom Metselwerken, Kroezen en 
Voshart Bloemen sponsort hij de 
vereniging en vanwege zijn bijzon-
dere verdiensten is Piet door het al-
gemeen bestuur jaren geleden be-
noemd tot lid van verdienste.

Valse start CSW
Wilnis - CSW is er niet in geslaagd 
om de eerste competitiewedstrijd in 
winst om te zetten. Op bezoek bij 
HBOK ging de ploeg van Dennis v.d. 
IJssel met 3-1 onderuit.
Het begon allemaal zo goed voor 
CSW want al na vijf minuten spelen 
stond de 0-1 op het bord. Een vrije 
trap vanaf rechts werd door Jeroen 
Westera op het hoofd van Alexan-
der Bos gelegd die vervolgens prima 
inkopte. Een prima start van CSW 
dat na een minuut of twintig spelen 
zelfs op een ruimere voorsprong had 
kunnen komen. CSW kreeg namelijk 
een terechte penalty toen Mauricio 

Cabeza in de rug werd gelopen. De 
strafschop van Jay Klaas Wijngaar-
den werd echter door de keeper ge-
stopt. CSW was het spoor even bijs-
ter en HBOK begon wat meer aan 
te dringen. Een gevaarlijke vrije trap 
van HBOK kon voor CSW geluk-
kig nog tot corner worden verwerkt. 
Even later viel echter wel de gelijk-
maker uit een vrije trap.

De bal werd voor de goal gebracht 
en in tweede instantie ingescho-
ten. Nog voor rust leek CSW weer 
op voorsprong te komen toen Mau-
rico Cabeza de bal bij Wijngaarden 

bracht die keurig inkopte. De as-
sistent scheidsrechter van HBOK 
hielp echter zijn ploeg door bij de 
voorzet ten onrechte voor een ach-
terbal te vlaggen, een signaal dat 
door de scheidsrechter werd over-
genomen.

Meer druk
Na rust een sterk begin van CSW 
dat wat meer druk naar voren be-
gon te zetten en bij balverlies di-
rect ging jagen. Tot echt grote kan-
sen leidde dat echter niet. Achterin 
was het voor CSW oppassen gebla-
zen dat het niet te veel ruimte weg-
gaf aan de gevaarlijke spitsen van 
HBOK. Toch kwam CSW op achter-
stand en weer uit een dood spel-

moment. Een corner werd voor het 
doel gebracht en een speler van 
HBOK mocht zo maar ongedekt in-
schieten. CSW kon hierna niet meer 
in zijn juiste ritme komen, leed veel 
onnodig balverlies mede ook door 
een fellere tegenstander. Het pro-
beerde het nog wel met afstands-
schoten maar ook dat leverde niets 
op. De 3-1 van HBOK kwam voort 
uit een mooie aanval die eveneens 
keurig werd afgerond.

De wedstrijd was gespeeld en zo 
bleef CSW met lege handen staan 
in het eerste competitieduel. A.s. za-
terdag hoopt de ploeg op revanche 
thuis tegen VVA ’71.

Prijs 
klaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 14 
September  organiseert Onder Ons 
de laatste zomer prijskaartavond 
van dit seizoen ook deze avond is 
iedereen welkom , dus ook vakantie 
en recreatie gasten zijn welkom.
De aanvang is 20.00 uur in het 
Meertje Achterbos 101 in Vinke-
veen. Er worden drie partijen ge-
speeld van zestien gifjes.
Bij de laatst gespeelde avond werd 
Jan Houtkamp 1e. met 5406 pun-
ten, 2e. Corrie van Kouwen met 
5164 punten, 3e. Bep schakenbos 
met 4855 punten, 4e. Gerda Vane-
man met 4817 punten, 5e. Ria Plant 
met 4715 punten. Als laatste eindig-
de Martien de Kuijer met 3609 pun-
ten.

Mooie afsluiting 
clubkampioenschappen
Wilnis - Afgelopen zondag vond de 
finaledag van de single clubkampi-
oenschappen bij Tennisvereniging 
Wilnis plaats.
Dit jaar waren er beduidend min-
der deelnemers dan vorig jaar, maar 
desondanks was het genieten op 
de finaledag. Het was uitzonder-
lijk mooi weer waardoor het voor de 
spelers en de toeschouwers goed 
vertoeven was. 

De hele week hebben de deelne-
mers gestreden voor een plek in de 
finale. Snelle partijen wisselde zich 
af met lang en ontzettend span-
nende partijen. De finalisten waren 
dan ook erg goed aan elkaar ge-
waagd! In de hoogste poule bij de 
dames was het Karin de Vink die na 
een lange en wisselende partij aan 
het langste eind trok tegen Caroline 
Prins, de wedstrijd werd in de derde 
set met een tie-break beslist. Nadat 
Caroline 2 jaar achter elkaar de be-
ker in ontvangst mocht nemen was 
het nu Karin die er met de titel van-
door ging. 

In de hoogste poule bij de heren 
kwamen Robin Eckholm en Koen 
van de Drift tegen elkaar uit. Het pu-
bliek genoot van hoogstaand tennis 
waarin de nodige emoties ook wer-
den getoond. Robin Eckholm domi-
neerde de partij en besliste de wed-

strijd in de tweede set met een tie-
break. Ook hij pakte de titel waar 
Koen jarenlang domineerde! 

Ondanks dat het dit jaar wat rusti-
ger was kijkt TV Wilnis terug op een 
geslaagd toernooi. Gezien de gezel-
ligheid en de sportieve prestaties 
hoopt de organisatie dat de ande-
re leden volgend jaar ook mee zul-
len doen. 
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Geweldig tropisch feest opent officiële
schooljaar OBS De Pijlstaart

 
 
Vinkeveen - Hoewel de basisscholen in De Ronde 
Venen al weer een paar weken geleden van start 
zijn gegaan, vond deze week nog een officiële
aftrap van het nieuwe jaar op OBS De Pijlstaart
plaats. Het nieuwe jaar is op de Vinkeveense
basisschool namelijk pas echt begonnen als er
flink is gefeest door kinderen, leraren en ouders
op het feest De Pijlstart.
 
Vanwege het overweldigende succes van de vorige 
editie, toen de show Pijlstart Got Talent voor het 
eerst werd gehouden, was besloten ook dit jaar 
op zoek te gaan naar talent onder de leerlingen. 
Daarvoor waren diverse voorrondes in de klassen 
gehouden, want er was slechts plek voor één act 
per klas in de grote finale. De presentatie van de 
show was in handen van het hoofd van de school, 
Bert van Diemen. Hij werd bijgestaan door een 
geweldige jury die een kritisch oordeel over de 
acts gaf: Meester Tom Kunst, Ro Deira en leerlingen 
Nikki Blomvliet en Sanne van den Biggelaar.  
Er werd volop en op zeer hoog niveau gedanst en 
gezongen, maar het meest was de jury toch wel 
onder de indruk van de vocale kwaliteiten van
Liselotte Ponssen uit groep 5. Ze wist er Meester 
Tom stil mee te krijgen... De Wildcard voor de show 
was vergeven aan de kleuterjuffen, die een
hilarische wateract opvoerden. 
Leerlingen van Dansschool Nicole zweepten samen 
met entertainer Ro Deira het publiek op, dat geheel 
in stijl van het thema de tropische outfits uit de kast 
had getrokken. De best geklede leerling bleek
Lotte de Jong uit groep 3. Zij kreeg daarvoor een 
cadeaucheque voor een kinderkledingwinkel
overhandigd. Leerlingen en ouders konden voor het 
goede doel, de zeeschildpadden in Bonaire
(ook hier uiteraard een tropisch goed doel!),
op de foto als piraat of hoela-girl. 
 
Tussen alle optredens door kon iedereen zich
tegoed doen aan lekkere hapjes en drankjes,
waaronder een heerlijke hotdog, beschikbaar ges-
teld door Juniors en Binckys.
Een ijsje toe maakte het feest, waarbij het weer
overigens prachtig was, compleet.
Moe maar voldaan liep rond half negen ‘s avonds 
het schoolplein leeg.

De kinderen hebben een heel weekend de tijd ge-
had om te herstellen van de feestelijkheden, want 
nu is het ook voor OBS De Pijlstaart onomkeerbaar: 
het nieuwe schooljaar is begonnen!  
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Aanstaande zondag 12 september
Xtreme Showdown
Uithoorn - Komende zondag 12 
september organiseert het jonge-
renwerk van Stichting Cardanus, in 
samenwerking met het buurtbeheer 
van de Meerwijk en een aantal en-
thousiaste jongeren, een skatefesti-
val. Voor de derde keer wordt Xtre-
me Showdown georganiseerd. Het 
skatefestival zal plaatsvinden in het 
skatepark van Uithoorn in de Meer-
wijk. Om 10.00 uur is er een skate-
clinic. Jongeren en kinderen die wil-
len leren inline-skaten kunnen mee-
doen aan een skateles. Deze les is 
gratis, maar zorg wel voor de juiste 
bescherming! Je kunt je inschrijven 
via: tooijevaar@cardanus.nl
Tijdens het festival zal er een open-
lucht podium zijn. Op dit podium is 
vooral ruimte voor locaal talent. Op 

dit podium zullen onder andere op-
treden: DJ’s: DJ Supersuen e.a. Ook 
zullen er twee live-acts ten geho-
re komen: Agitated uit Uithoorn en 
Four The Same uit Mijdrecht.
Gedurende de hele dag geven lo-
kale graffitikunstenaars een live de-
monstratie.
Vanaf 12.00 uur kunnen In-lineska-
ters, skateboarders en BMX’ers zich 
inschrijven voor de competitie. Deel-
name kost vijf euro. Alle opbrengs-
ten van het festival komen ten goe-
de van de skatebaan. Inschrijven 
voor de competitie voor Inline ska-
ten, skateboarden en BMX kan van-
af 11.00 uur. Voor meer informatie: 
Tobias Ooijevaar, 
tooijevaar@cardanus.nl
of: 0612286038. 

Start bridgecompetitie 
BV De Legmeer
Uithoorn - De zomer voorbij bete-
kent bruisende activiteiten bij Bridge 
Vereniging De Legmeer.
Gestart wordt er dit seizoen met 
een laddercompetitie over zes wed-
strijdavonden. Zodoende wordt het 
bridgekaf van het koren gescheiden 
en speelt iedereen eens een keer te-
gen een andere tegenstander.
In de A-lijn namen Frans Kaandorp 
& Gerda Schavemaker resoluut het 
voortouw met een topscore van 
67,36%. Ook Cobie Bruine de Bruin 
& Trudi Zandbergen gingen hier 
voortvarend van start met 66,67% 
en vormde Gijs de Ruiter met Ruud 
Lesmeister een prima gelegenheids 
combinatie met een derde plaats 
en 59,03%. Wim Slijkoord & Francis 
Terra deelden met Joop van Delft & 
Toon Overwater plaatsen vier en vijf 
met 56,25%. De onderste vier plaat-
sen eindigden allen in de dertig pro-
centen, met als gevolg een diepe val 
en volgende week een C-lijn optre-
den!
In de B- lijn lagen de resultaten dicht 
bij elkaar. Floor Jansen & Tonny de 
Jonge trokken hier aan het lang-
ste eind met een percentage van 
57,92%. Froukje Kraaij & Rini Tromp 
volgden op de voet met 57,50% en 
Tonny & Otto Steegstra werden der-

de met 55,42%. Ria van Geelkerken 
& Thea Kruyk scoorden een vierde 
plek met 52,50% en waren hiermee 
het laatste paar boven de vijftig.
De vier onderste paren zaten allen 
nog boven de 45% en hebben dus 
slechts geringe averij opgelopen.
In de C-lijn toonden Marijke & Ger 
van Praag hun kunnen met een 
eerst plaats en 56,67%.
Tini & Johan Lotgerink, Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers en 
Atie de Jong & Evert Wevers maak-
ten het spannend door gelijk te ein-
digen met 53,75%.
Klaas Verrips & Anneke de Weerdt 
werden vijfde met 52,08% en ook 
Maria Baas & Marijke Knibbe ble-
ven boven de vijftig met 51,25%.
Volgende week een nieuwe ladder, 
waarbij de nu onderste stenen on-
getwijfeld weer boven kunnen ko-
men. 

Wilt u het lot niet tarten en niet on-
der een ladder doorlopen, klim er 
dan op en kom bridgen bij BV De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in de barzaal van Sport-
hal De Scheg. Inlichtingen bij het 
secretariaat: Gerda Schavema-
ker, tel. 0297 567458 of per e-mail:  
niekschavemaker@hetnet.nl

Rolstoelvierdaagse 2010-2011 Uithoorn - Eind juni lijkt alweer zo 
lang geleden, maar wat was de der-
de Uithoornse rolstoelvierdaagse 
mede door het prachtige weer en de 
enthousiaste deelnemers weer een 
enorm succes. Er zijn tijdens die vier 
dagen door diverse mensen vele fo-
to’s geschoten, die de organisato-
ren van deze vierdaagse graag aan 
de vrijwilligers die mee liepen of op 
een andere manier hebben meege-
holpen willen laten zien en de mo-
gelijkheid bieden deze te bestellen. 
Tijdens deze bijeenkomst is het ook 
mogelijk om met de organisatoren, 
op een informele manier, van ge-
dachten te wisselen over verbeter-
punten voor de volgende vierdaag-
se, welke gepland staat van dinsdag 
19 juli t/m vrijdag 22 juli 2011. Heeft 
u nog niet eerder meegelopen, maar 
lijkt het u iets om volgend jaar mee 
te doen, dan bent u ook van harte 
uitgenodigd op deze bijeenkomst.

Waar en wanneer?
Op maandag 27 september van 
19.30 uur tot 20.30 uur in het restau-
rant van verzorgingshuis Het Hoge 
Heem aan de Wiegerbruinlaan 29. 

Kunst & Genoegen start het 
seizoen in ‘t Fort De Kwakel
De Kwakel - Vanaf maandagavond 
13 september is er weer gelegen-
heid om aan te schuiven bij dam-
club Kunst & Genoegen. Deze eer-
ste avond is een kennismakings-
avond voor de trouwe leden en 
nieuwe enthousiastelingen. Er zul-
len wat vluggertjes gespeeld wor-
den en het programma zal bekend 
gemaakt worden. In dit 84e seizoen 
van K&G zal er weer gespeeld wor-
den voor het persoonlijk kampioen-
schap en de beker. Daarnaast zul-

len ook twee teams de club verte-
genwoordigen in de hoofdklasse en 
1e klasse van de provincie Noord-
Holland. Voor de donateurs zal hun 
onderlinge kampioenschap gepland 
gaan worden in december.

Gezelligheid staat hoog in het vaan-
del van K&G, kom daarvan gerust 
eens proeven op de maandagavond 
in ’t Fort De Kwakel. 
Inlichtingen: Adrie Voorn, tel. 0297 
568472. 

Anja Trommelen (St. Anak-Anak Bali), Eric Verkerk (President Lions Club Uit-
hoorn) en Jan Rubenkamp (organisatie golfdag).

Dertiende Lions Golfdag 
wederom succesvol
Uithoorn - Onder welhaast ideale 
golfomstandigheden, zonnig, wei-
nig wind en een mooie baan, vond 
afgelopen vrijdag op de banen van 
Burggolf Purmerend alweer voor de 
13e keer de Lions Golfdag plaats, 
met 60 deelnemers.
De opbrengst van deze dag was 
dit keer bestemd voor de Uithoorn-
se Stichting Anak-Anak Bali onder 
voorzitterschap van Anja Tromme-
len.
Deze stichting zet zich in om kin-
deren zonder ouderlijk huis op Ba-
li een veilig, schoon en harmonieus 
onderdak te bieden, alsmede zorg 
te dragen voor goed onderwijs om 
daarmee bij te dragen aan een bete-
re toekomst voor deze kinderen.
De teamprijs ging, voor de 3e keer!, 
naar het team van Fritz Hansen on-
der leiding van Jan Willem Lodder, 

met slechts één punt voorsprong op 
het gecombineerde team van Cam-
panella Consultancy, Geostick en 
3D Golfreizen (hoofdsponsor van 
deze dag).
Tijdens het geanimeerde diner-buf-
fet werd de traditionele loterij ge-
houden, alsmede de veiling van een 
wijnproeverij (Maison Vinocerf) en 
een diner voor 10 personen (Leen-
ders Partycentrum).
Mede hierdoor kon de president van 
de Lions Club Uithoorn, dit jaar Eric 
Verkerk, een cheque van 10.000,- 
euro aan Stichting Anak-Anak Bali 
overhandigen.
De Lions Club Uithoorn dankt alle 
deelnemers en sponsoren die door 
hun deelname en bijdragen voor dit 
prachtige resultaat hebben gezorgd 
en hoopt dat de golfdag in 2011 net 
zo plezierig en succesvol zal zijn.

Zaterdagvoetbal

Legmeervogels 
pakt punt van de 
kampioenskandidaat
Uithoorn - De zaterdagvoetballers 
van Legmeervogels zijn de compe-
titie goed begonnen door SIZO uit 
Hillegom twee punten af te pak-
ken. SIZO, dat geldt als een seri-
euze kampioenskandidaat in de 4e 
klasse.
Toch begon het duel niet goed voor 
de Vogels. Reeds na 8 minuten werd 
de verdediging uitgespeeld en weet 
SIZO via Dave Haastrecht de 0-1 op 
het scorebord te brengen. Legmeer-
vogels is na deze treffer duidelijk 
even van slag. Maar gelukkig komt 
het herstel snel en komen er kansen 
voor Legmeervogels.
Nog voor de rust komt Legmeervo-
gels via een door Coen van Weer-
denburg genomen strafschop op 1-
1. Deze treffer van Legmeervogels 
moet eigenlijk voor de broodnodi-
ge rust zorgen in het elftal van Leg-
meervogels. Dit gebeurt niet en de 
gasten nemen weer de overhand 
met als gevolg dat Legmeervogels 
alle zeilen bij moet zetten om een 
treffer van SIZO te voorkomen. Tot 
aan de rust lukt dit aardig. Na 45 mi-
nuten gaat de rust dan ook in met 
de stand van 1-1. Na de rust een an-
der veel rustiger spelend Legmeer-
vogels. Minder praten, komt het spel 
van de Vogels duidelijk ten goede. 
In deze tweede 45 minuten ligt het 
initiatief duidelijk bij Legmeervogels. 
En ontstaan er kansen om de stand 
van 1-1 om te zetten in een voor-

sprong voor Legmeervogels. Dan 
ontbreekt toch het beetje geluk. Of 
is het gewoon domme pech?

Verrassend
Heel verrassend is het dat SIZO bij 
een van de weinige aanvallen wel 
weet te scoren. Een uitgooi van Jos 
van Duykeren wordt op het midden-
veld niet goed verwerkt. Je moet als 
het nodig is gewoon de bal het LMV 
stadion uitschieten en niet proberen 
om zonder rugdekking een aanval-
ler uit te spelen. Als je dit wel doet 
dan loop je de kans op een treffer. 
Dit gebeurt dan ook en tegen de 
verhouding in kijkt Legmeervogels 
tegen een 1-2 achterstand aan. Ook 
deze keer is het Dave Haastrecht die 
weet te scoren. Op dit moment van 
de wedstrijd geheel onnodig. Leg-
meervogels pakt de draad op en 
dringt SIZO nog meer in de verde-
digende stellingen. 
Kans op kans krijgt Legmeervogels 
om de 2-2 te scoren maar het wil 
maar niet lukken. Dan, ver in bles-
suretijd, krijgt Legmeervogels loon 
naar werken en kopt Tjin a Kiem 
de bal fraai achter de doelman van 
SIZO en komt toch nog het gelijke 
spel tot stand. 2-2.
Deze stand is meer dan verdiend 
en gezien het vertoonde spel in de 
tweede helft is het misschien nog 
wel iets te weinig wat Legmeervo-
gels uiteindelijk krijgt: 1 punt. 

Nieuwe start bij BVU
Uithoorn - Afgelopen maandag, 
30 augustus begon het seizoen bij 
Bridge Vereniging Uithoorn met 
haar jaarlijkse Algemene ledenver-
gadering en aansluitend de Ope-
ningsdrive. Onder het genoegen 
van een kopje koffie of thee, door 
het bestuur aangeboden, passeer-
den de gebruikelijke hamerstukken 
de revue zoals het verslag van de 
vorige vergadering (geen commen-
taar, en daarmee goedgekeurd); het 
financiële gedeelte: de kascommis-
sie, bestaande uit Riki Spook en 
Gouke van der Wal, heeft de boe-
ken gecontroleerd en akkoord be-
vonden, de jaarrekening en begro-
ting zijn door de vergadering goed-
gekeurd en de contributie is met 
een inflatiecorrectie aangepast. De 
voorzitter, Corry Smit, was regle-
mentair aftredend evenals TC leden 
Martin Kok en John de Voijs. Met 
overweldigend enthousiasme wer-
den zij herbenoemd. Ook het speel-
schema voor het komend seizoen 
werd doorgenomen en zonder com-
mentaar geaccepteerd. Hans Wa-
genvoort en Nico van der Meer heb-
ben hun titel als clubkampioen met 
overmacht geprolongeerd. 
Na de rondvraag sloot voorzitter Cor-
ry Smit de vergadering. De aanwezi-

ge leden gingen daarna nog lekker 
bridgen. Met hier en daar wat wis-
selende partners en verdeeld over 2 
lijnen waren in de A-lijn Wim Baars 
& Marcel Dekker 1e met 61,4%, ge-
volgd door Kokkie van den Kerkho-
ven & Corry Smit met 60,8% en het 
nieuwe koppel Ans Breggeman & 
Lia Guijt met 58,4%. In de B-lijn be-
haalden Greet & Henk Stolwijk een 
monsterscore van 64,8%, gevolgd 
door Marineke Lang & Martin Kok 
met 56,9% en Bep & John de Voijs 
met 56,8%.

Afgelopen maandag, 6 september, 
is het echte werk met de 1e ronde 
van de 1e van 6 parencompetities 
begonnen, want BVU heeft beslo-
ten komend seizoen af te zien van 
het viertallen.
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met de 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

KDO 2 start met een 
nipte overwinning
De Kwakel - KDO 2 heeft afgelo-
pen zondag de eerste competitie-
wedstrijd met 1-0 gewonnen van 
Zwanenburg 3. In Zwanenburg 
was KDO veruit de betere ploeg en 
kwam via Timo Kas op 0-1. Na de 
openingsgoal kreeg KDO nog ve-

le kansen om de score verder uit te 
breiden, maar deed dit niet. Volgen-
de week zondag speelt het tweede 
om 11.30 uur thuis tegen OFC 2 uit 
Oostzaan. OFC 2 speelde de eerste 
wedstrijd met 3-3 gelijk tegen ZTS 2 
uit Zaandam.

Zaterdag AH Jos van den Berg 
Jeugdwielerronde van Uithoorn
Uithoorn - Benieuwd wie erin 2020 
voor Nederland de Tour de France 
gaat winnen? Nieuwsgierig naar de 
nieuwe wereldkampioen wegwiel-
rennen in 2024? Kom dan op 11 
september naar de AH Jeugdronde 
van Uithoorn kijken!

Op het wielerparcours van de Uit-
hoorns Wieler Trainings Club staan 
op 11 september meer dan 100 
jeugdrenners te trappelen van on-
geduld om te laten zien hoe hard ze 
kunnen fietsen. In de leeftijdscate-
gorieën van 8 t/m 14 jaar laten ze 
zien wat ze allemaal in huis heb-
ben.

Met enkele plaatselijke favorieten 
die het groen van de UWTC verdedi-
gen staan deze wedstrijden bol van 
de spanning. Grootste namen uit de 
regio zijn Hidde Schelling, Rick van 
Wieringen, Daniel Wiegmans zijn 
zomaar een paar namen die aanwe-
zig zullen zijn in Uithoorn.

Als u voor het goede weer zorgt, 
dan zorgen de organisatoren voor 
de mooie wedstrijden. Zij zien u dan 
ook graag langs het parcours aan 
Randhoornweg aanstaande zater-
dag 11 september vanaf 10.00 uur 
tijdens de AH Jos van den Berg 
jeugdwielerronde.
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KDO viert rentree in
derde klasse met gelijkspel
De Kwakel - Voor KDO 1 stond af-
gelopen zondag de eerste compe-
titiewedstrijd van het seizoen op 
het programma. In Driemond tegen 
Geinburgia vierde KDO zijn rentree 
in de derde klasse, nadat erin het 
seizoen 1990-1991 voor het laatst in 
deze klasse werd gevoetbald.
Na het omkleden op het sobe-
re complex van Geinburgia wer-
den de KDO-spelers naar een ach-
teraf veldje verwezen waar de kui-
len in het gras de overhand hadden. 
Op het enige aanwezige voetbal-
veld was namelijk nog een wedstrijd 
gaande, zodat om 15.00 uur einde-
lijk de wedstrijd kon beginnen.
Geinburgia startte als vanouds sterk 
aan de wedstrijd en had duide-
lijk de intentie om zo snel mogelijk 
op voorsprong te komen. De snel-
le openingsgoal bleef uit, waardoor 
KDO opgelucht adem kon halen. De 
behendige aanvallers van de Drie-
monders bleven echter slim loeren 
op hun kansen die er uiteindelijk 
ook zouden komen. In de 20e mi-
nuut was het keeper Peter Onder-
water die van dichtbij tot tweemaal 
toe de reddende hand kon bieden. 
Vijf minuten later viel toch de 1-0, 
nadat balverlies voorin bij KDO ge-
nadeloos werd afgestraft. De rechts-
buiten van Geinburgia, Geoffrey van 
Vliet, ontving de bal en legde de bal 
panklaar voor de voeten van Nic-
ky van Sermond die koelbloedig af-
rondde, 1-0.

Openingsgoal
Na de openingsgoal nam Geinbur-
gia gas terug en kon KDO beter in 
de wedstrijd komen. Vlak voor rust 
was centrumspits Patrick Schijff 

dichtbij de gelijkmaker. Zijn inzet 
ter hoogte van de penaltystip spatte 
helaas uiteen op de lat. Met een 1-0 
tussenstand werd de rust bereikt.
Na rust kwam KDO een stuk beter 
uit de kleedkamer en won vele in-
dividuele duels. Door het inbrengen 
van aanvaller Martin Bax gaf trai-
ner Ron Langhout in de 55e minuut 
aan dat KDO zich niet zo maar ver-
loren gaf in Driemond. KDO was in 
de tweede helft sterker dan Gein-
burgia, maar kon dit overwicht lan-
ge tijd niet in de score uitdrukken. 
Totdat in de 80e minuut Jochem Kok 
een vrije trap aan de rechterkant 
kreeg. Kok plaatste de bal keurig op 
het hoofd van aanvoerder Michael 
Meijer die geheel vrijstaand de 1-1 
fraai binnenkopte. 
De frustratie bij Geinburgia na de-
ze goal kwam zichtbaar naar boven, 
maar tot een slotoffensief van de 
Driemonders kwam het niet. KDO 
kreeg ruimte om te voetballen en 
was in de 88e minuut nog dichtbij 
de 1-2, maar de keeper van Gein-
burgia pareerde bekwaam een inzet 
van Joeri Stange.
Na ruim negentig minuten spelen 
floot de scheidsrechter af en was 
het eerste punt voor KDO in de der-
de klasse een feit. Het vertoonde 
spel in de tweede helft biedt per-
spectief voor de komende wedstrij-
den in de competitie. Aanstaande 
zondag speelt KDO thuis om 14.00 
uur tegen CTO’70 uit Duivendrecht. 
CTO’70 verloor zijn eerste wedstrijd 
thuis met 0-1 van het gepromoveer-
de ZSGO/WMS en eindigde vorig 
seizoen op een achtste plaats in de 
derde klasse. 
 Foto: Annemarieke Verheij

Legmeervogels E2 door 
in het bekertoernooi
Uithoorn - Het E2 team van de Leg-
meervogels heeft de eerste hor-
de genomen in het bekertoernooi. 
De start van het toernooi gaat altijd 
over drie wedstrijden, de winnaar 
van deze poule is automatisch ge-
plaatst voor de 2e ronde. De eerste 
wedstrijd werd gespeeld in Amstel-
veen tegen de E2 van Roda.
In de eerste helft was het voorna-
melijk Coen Lodder die als midden-
velder gigantisch veel ruimte kreeg 
en altijd aanspeelbaar was. Hierdoor 
kregen de Legmeervogels E2 in de 
aanval steeds een man meer en gin-
gen ze de rust in met een 2-3 voor-
sprong. Ondanks het betere spel 
van Legmeervogels ging de wed-
strijd tot een stand van 3-3 gelijk 
op. Roda kwam zelfs tegen de ver-
houding in op 4-3, maar na de 4-4 
van Stijn de Ruijter kwam Roda niet 
meer aan voetballen toe. Met nog 
twee doelpunten van Gianni van der 
Schaft was de wedstrijd gespeeld 
en de eindoverwinning van 4-6 bin-
nen. 
De tweede wedstrijd was midweeks 
thuis tegen Pancratius E3, in de-
ze wedstrijd had de E2 het een stuk 
moeilijker. Door voornamelijk slor-
dig spel kwam de E2 niet goed in 
de wedstrijd, door veel balverlies en 
door de foute passes kwam de E3 
van Pancratius er een aantal keer 
gevaarlijk uit. Toch kwam de E2 op 
voorsprong door een doelpunt van 
Gianni van der Schaft. Maar door 
sterk spel en goed afjagen van Pan-
cratius ging de E2 de rust in met een 
gelijke stand van 1-1. In de twee-
de helft golfde het spel op en neer, 

waarbij de E2 iets meer grip kreeg 
op de wedstrijd. De bevrijdende 
treffer werd gescoord door Thyme 
van Setten die een goed opgezette 
aanval mooi kon afronden. Aan het 
eind van de tweede helft nog wat 
hachelijke momenten voor het doel 
van de Legmeervogels maar keeper 
Lars van Ossewaarde liet zich niet 
meer verrassen. In deze wedstrijd 
heeft de E2 laten zien dat, als het 
niet loopt, de wedstrijd toch op wils-
kracht en karakter binnengehaald 
kan worden.

Derde poule
En dan afgelopen zaterdag de der-
de poulewedstrijd uit tegen Rap E2 
uit Amstelveen, bij winst van de-
ze wedstrijd kon de Legmeervogels 
E2 de poulewinst niet meer mislo-
pen. De Legmeervogels begon furi-
eus en na een paar minuten was het 
al 0-2 door doelpunten van Rutger 
Postema en Luuk Streefkerk. Het 
was vooral Thyme van Setten die 
als linksbuiten de één na de andere 
speler vrij voor het doel van Rap zet-
te en zelf de 0-3 aantekende.
De uiteindelijke ruststand was 0-5 
maar had veel hoger kunnen zijn, 
na rust werd de score uitgebouwd 
naar 0-12 met als hoogtepunten een 
prachtig afstandsschot van Stan 
Tjassens en een snoeiharde vrije 
trap van Tom de Leeuw. Topscoor-
der in deze wedstrijd was Rutger 
Postema met 5 goals. Hiermee was 
de winst in de poule binnen en kan 
de E2 van Legmeervogels zich op 
gaan maken voor een vervolg in het 
bekertoernooi.

Zonnige stemming 
tijdens UTC Qui Vive 
15e Ohlenbusch open 35+ 
Uithoorn - Het 15e Ohlenbusch 
Open 35+ toernooi bij Qui Vive in 
De Kwakel werd gespeeld van 30 
augustus tot en met 5 september 
met een voor-weekend van 28 en 29 
augustus. 
Vanaf half juni was er gelegenheid in 
te schrijven voor dit gezellige toer-
nooi. U heeft dit massaal gedaan. Er 
waren ruim 340 inschrijvingen van 
leden binnen en buiten Qui Vive. 
Na de loting kregen iets meer dan 
300 deelnemers een uitnodiging. 
De 1e wedstrijden werden zaterdag 
ochtend om 09.00 uur gespeeld. 
Er heerste een zonnige stemming, 
ook al was het weer dat niet. Later 
in de week werd het prachtig weer 
met uiteindelijk een zonovergoten 
finaleweekend. De meeste partij-

en zijn gewoon op de eigen banen 
gespeeld en de toeschouwers zaten 
weer in groten getale op het terras. 
De partijen die gepland stonden tij-
dens de ergste buien zijn binnen in 
de Amstelhof o.a. gespeeld.  

Avond
Iedere avond werden er wedstrijden 
gespeeld en kon er voor of na de 
wedstrijd weer heerlijk worden ge-
geten bij het chalet, het Ohlenbusch 
Hawkeye menu (tagliatelle bologne-
se) of het Hogendooorn matchpoint 
menu (rijst met champignonroom-
saus en kip bijvoorbeeld. 

Op zaterdag 4 september jl. was 
er voor een aantal gelukkige deel-
nemers van het toernooi de moge-

lijkheid deel te nemen aan een ten-
nisclinic, gegeven door Miriam Ore-
mans. Zij speelde 13 jaar een be-
langrijke rol in de top van het na-
tionale en internationale vrouwen-
tennis. Zij bereikte talrijke sportieve 
hoogtepunten, waaronder een zilve-
ren medaille bij de Olympische Spe-
len van Sydney. Maar ook verwierf ze 
een indrukwekkende tennis-know-
how en door het jarenlange reizen 
en deelnemen aan de meest voor-
aanstaande toernooien, een bre-
de levenservaring. Zij gaf een heel 
leuke, leerzame, dynamische clinic 
met haar 3 trainers. Bij binnenkomst 
ontvingen alle deelnemers een lot 
dat recht gaf op deelname aan de 
loterij die plaatsvond aan het einde 
van de tennisclinic waarin alle deel-

nemers de kans hadden een Dunlop 
tennisracket, een tennistas en nog 
leuke andere prijzen te winnen. Ook 
werden er aan het einde leuke de-
monstraties gegeven door Miriam 
Oremans, haar trainers en de bes-
te deelnemers van de clinic. Miriam 
is ambassadrice van Right to Play. 
Zij hebben als missie het verbete-
ren van het leven van kinderen in 
de meest achtergestelde gebieden 
ter wereld door de kracht van sport 
en spel in te zetten voor ontwikke-
ling, gezondheid en vrede. Hun vi-
sie is dan ook: De wereld gezonder 
en veiliger maken met de kracht van 
sport en spel.

Feest
Na de clinic was een bbq en een 
feestavond, verzorgd door Axel Co-
lijn. 
Op zondag 5 september was het 
traditionele champagne finalisten 
ontbijt. Tijdens de finales was er 
een professionele goochelaar, Henk 
Arnoldus), die zijn trucs liet zien. 
Zowel jong als oud heeft daarvan 
genoten. De finalisten kregen bij de 
prijsuitreiking weer mooie prijzen. 

Legmeervogels D3: 

In tweede helft gelijkspel
Uithoorn - De 3e bekerwedstrijd 
voor de D3. Nog zoekende naar de 
goede opstelling en de eerstejaars 
D3-spelers nog wat onwennig met 
een groot veld, had de D3 de eer-
ste twee wedstrijden verloren, maar 
ze gingen het opnieuw proberen. 
De eerste helft was moeilijk voor de 
D3, ze stonden zwaar onder druk en 
kregen niet de kans de voorhoede 
te bereiken. Grote ruimtes tussen de 
verdediging, middenveld en aanval 
zorgden ervoor dat Pancratius alle 
ruimte had om te voetballen en te 
counteren, waardoor de D3 bij rust 
met 6-0 achter stond.

En toen kwam de 2e helft, ja, die 
was heel anders. De linies speelden 
korter op elkaar, waardoor Pancrati-
us veel meer moeite had met de D3. 
Het werd nog wel 7-0, maar toen 
was de maat vol. De D3 begon grip 

te krijgen op de wedstrijd en na een 
goeie pass van Lars V scoorde spits 
Diego het eerste tegendoelpunt, 7-
1. Dit had hij zijn vader beloofd. Ja, 
wat je belooft moet je doen. Pancra-
tius maakte 8-1, maar weer counter-
de de D3 er vandoor na een goeie 
pass van Kai. Weer Diego, helaas 
lukte het deze keer niet. Even later 
weer een counter, Pancratius greep 
de noodrem. Penalty. Lars H zou de-
ze nemen. De eerste keer lukte het 
niet, maar hij kreeg een herkansing. 
Deze keer was het raak, hiermee gaf 
hij zijn ouders een cadeau voor hun 
25-jarig huwelijksfeest (gefelici-
teerd). De conclusie was wel dat de 
eerste helft verloren was, maar de 
2e helft een gelijkspel van 2-2. 

De eerste wedstrijd die eraan komt 
is voor de competitie, en dan staat 
de D3 zeker klaar voor de start.

Zondagvoetbal Legmeervogels:

Moeizaam, moeizaam, 
heel moeizaam...
Uithoorn - Hoe de overwinning van 
Legmeervogels thuis tegen Hille-
gom tot stand is gekomen kan het 
beste getypeerd worden als ‘moei-
zaam’. Tot tweemaal toe moet Leg-
meervogels een achterstand weg-
werken en uiteindelijk in de 80ste 
minuut de, na later zou blijken, win-
nende treffer te scoren 
De eerste 10 minuten is het een rus-
tige wedstrijd, waarbij de ploegen 
elkaar aan het aftasten zijn; wat kan 
wel en wat kan niet. Dan, in de 14e 
minuut, wil Tom Mollers zijn tegen-
stander uitspelen wat niet lukt en 
gelijk krijgt Hillegom de kans om 
op voorsprong te komen. Voor Leg-
meervogels is het dan een meevaller 
als de speler van Hillegom vrij voor 
Patrick Brouwer de bal naast het 
doel werkt. Even later een kans aan 
de andere kant als Dennis Rijnbeek 
net naast het doel van Hillegom kopt 
na een goedgenomen hoekschop 
door Bart v.d. Tol. Dan is het in de 
19e minuut wel raak. Onachtzaam-
heid in de verdediging van de thuis-
club leidde er tot dat Hillegom via 
R.Maat op een 0-1 voorsprong kan 
komen. Legmeervogels, wakkerge-
schud, pakt dan de draad goed op 
en weet zo nu en dan gevaarlijk voor 
het doel van Hillegom te verschij-
nen, maar tot dan toe is de verde-
diging van Hillegom de situatie de 
baas. In de 30ste minuut komt Leg-
meervogels via een eigentreffer van 
Hillegom op gelijke hoogte.
Lang heeft deze stand 1-1 niet op 
het scorebord gestaan. In de 37ste 
minuut krijgt Hillegom een hoek-
schop toegewezen. Deze zorgt voor 
zoveel verwarring in de achterhoede 
van Legmeervogels dat fout op fout 
wordt gestapeld en kan Ondero-
glu Hillegom weer op voorsprong 
schieten, 1-2. Met deze stand op 
het scorebord fluit de goedleidende 
scheidsrechter, de heer Ende, na 45 
minuten voor de rust.

Te laat
Veel toeschouwers bleven wat lang 
in het clubhuis van Legmeervogels 
hangen en hebben daardoor de 2-
2 van Bart v.d.Tol niet gezien. Deze 
treffer stond al na 40 seconden spe-
len in de 2e helft op het bord. Dan 
ontstaat er een sportieve strijd en 
weten de beide ploegen kansen te 

creëren maar dit leidde nog niet tot 
een treffer.
Echt moeilijk krijgen de beide doel-
verdedigers het ook niet. Dan, zo te-
gen het eind van dit duel, weet Leg-
meervogels toch te scoren en weer 
is het Bart v.d. Tol, nu wel met veel 
toeschouwers langs de lijn, de 3-2 
te scoren. Bij dit doelpunt lopen een 
speler van Hillegom en de doelman 
van Hillegom tegen elkaar op met 
als gevolg dat de speler van Hille-
gom van het veld af moet. Deze spe-
ler is later met de ziekenwagen ver-
voerd naar het ziekenhuis waar hij 
maandag nog verbleef. De treffer 
van Bart v.d. Tol leidde wel tot enig 
tumult daar de assistent-scheids-
rechter vond dat Bart v.d. Tol in bui-
tenspelpositie stond. Scheidsrech-
ter Ende vond van niet en bleef bij 
zijn beslissing de treffer toe te ken-
nen. Een van de spelers van Hille-
gom was het duidelijk niet eens met 
deze beslissing en vond het nodig 
enkele woorden tot de scheidsrech-
ter te richten. Dit leidde er weer toe 
dat de scheidsrechter deze spe-
ler direct de rode kaart toonde. De 
laatste 10 minuten moet Legmeer-
vogels het dan opnemen tegen 
10 man. Even later kon een speler 
van Hillegom de uitsluiting van zijn 
teamgenoot niet goed verwerken en 
maakt vervolgens een overtreding 
die, zeer terecht, met een donkerro-
de kaart werd bestraft. Dan is het 11 
tegen 9. Dan mag je toch verwach-
ten dat de resterende tijd het voor 
Legmeervogels makkelijk wordt om 
de voorsprong van 3-2 vast te hou-
den. Niets is minder waar. Legmeer-
vogels bracht er de laatste 10 minu-
ten helemaal niets meer van terecht 
en heeft al het geluk van de wereld 
als Dennis Rijnbeek met een uiter-
ste krachtsinspanning een inzet van 
een Hillegomspeler van de doellijn 
weet te werken. Al is het eigenlijk 
treurig dat Legmeervogels het tegen 
9 spelers van Hillegom nog zo moei-
lijk laat maken.
Wil Legmeervogels aanstaande zon-
dag weer aan de goede kant van 
de score blijven in het duel in Ku-
delstaart tegen RKDES, dan zal men 
toch een ander spelletje op de gras-
mat moeten gaan leggen als de 
laatste 10 minuten uit het duel te-
gen Hillegom 

Ook werden er weer diverse andere 
prijzen verloot zoals traditiegetrouw 
een weekend cabrio rijden in een 
Fiat Vermeij 500 en diverse Hogen-
doorn prijzen. De uitslagen van de 
finales treft u onderstaand aan. 

De vele sponsoren, zoals onder 
andere hoofdsponsor Ohlenbus-
ch Ran&Van der Wurff Makelaars 
(voorheen Ohlenbusch makelaar-
dij, Hamer&Ran garantiemake-
laars en Van der Wurff makelaardi

j&Projectbegeleiding), Fiat Verme-
ij, De Waal&De Waal incasso, Kooy-
man b.v., Kampeerexpert, De Wijn-
schuur, Profile Tyrecenter Hogen-
doorn, Intersport Duo en Verheggen 
Fleur maakten het toernooi financi-
eel mogelijk. De vrijwilligers zorg-
den dat alles goed verliep. 

Extra helpende handen nodig!
Men is overigens op zoek naar ex-
tra helpende handen voor volgend 
jaar!



Regio - Het is alweer tweeënhalf 
jaar geleden dat bakkers van Hulle-
man de volledig nieuwe bakkerij aan 
de Aalsmeerderweg in Aalsmeer in 
gebruik namen.

Tot die tijd werd het brood gebak-
ken achter de winkel aan het Zijdel-
waardplein in Uithoorn en werd het 
banket bereid achter de winkel in de 
Ophelialaan in Aalsmeer.

Vanwege de groei die het bedrijf 
doormaakte en de steeds strengere 
eisen met betrekking tot de hygië-
ne- en arbowetgeving, hakten Mar-
co en Karin medio 2007 de knoop 
door en besloten zij een nieuwe 
bakkerij te laten bouwen. 
Op zaterdag 18 september a.s. is er 
tussen 11.30 uur en 16.00 uur de 
mogelijkheid om deze mooie bakke-
rij van binnen te bekijken.
“We hebben een prachtig vak dat 
bij iedereen toch tot de verbeel-
ding spreekt”, aldus Marco Hulle-
man. “Zowel jong als oud vindt het 
leuk om te zien hoe echte vakmen-
sen van eenvoudige grondstoffen 
allemaal mooie en lekkere produc-
ten kunnen maken. En dat laten wij 
graag zien!”
Er worden gedurende de open dag 
rondleidingen verzorgd en er zijn di-
verse demonstraties welke voorna-
melijk gericht zijn op de najaarspro-
ducten. Uiteraard is er ook aan de 
kinderen gedacht. Er is een spring-
kussen, kinderen kunnen zelf koe-
ken versieren en goochelaar Dennis 
zal de kinderen verrassen met zijn 
onnavolgbare trucs.

Iedereen is dus volgende week za-
terdag 18 september van harte wel-
kom om even binnen te lopen bij 
bakkerij Hulleman aan de Aalsmeer-
derweg 253n in Aalsmeer. De koffie 
staat voor u klaar!
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Bespreek uw wensen en ideeën bij:
Bewonersoverleg Legmeer
Uithoorn - Volgende week dinsdag 
14 september vindt het eerstvolgen-
de bewonersoverleg De Legmeer 
plaats. Aanvang 19.30 uur in het 
Buurtsteunpunt op het Legmeer-
plein. Álle bewoners van de Leg-
meer, inclusief Legmeer West en het 
Burgemeester Kootpark, zijn hier-
voor van harte uitgenodigd. In dit 
overleg worden de notulen van het 
vorige buurtbeheer- en bewoners-
overleg besproken en wordt u on-
dermeer bijgepraat over de voort-
gang van het winkelcentrum Leg-
meerplein en de Emmaschool. Ver-
der krijgt u informatie over de voort-
gang van de werkzaamheden die 
tijdens de buurtschouw naar voren 
zijn gekomen. Ook verneemt u wel-
ke werkzaamheden aan de buiten-
ruimtes er in de Legmeer op het pro-
gramma staan en/of op dit moment 

aan de gang zijn en welke werkgroe-
pen er actief zijn of worden. Weet u 
overigens dat het grootste gedeelte 
van de festiviteiten die dit jaar in de 
Legmeer op het programma staan 
(zoals Koninginnedag, Sinterklaas, 
barbecues en overige buurtfeesten) 
uit de koker van het buurtbeheer of 
van andere enthousiaste bewoners 
komen? Ook hierover volgt nade-
re informatie. Hierna bent ú aan de 
beurt. Dan mag ú vertellen waar u 
het wél of niet mee eens bent. Wat 
uw ideeën, wensen of plannen voor 
de Legmeer zijn en wat de andere 
aanwezigen hierin mogelijk kunnen 
betekenen. Immers: de leefbaar-
heid van een buurt begint bij de be-
trokkenheid van de bewoners. Dus: 
komt u ook dinsdag 14 september? 
Uw aanwezigheid, deelname en in-
breng worden zeer op prijs gesteld. 

Ik vrijwilliger?
Uithoorn - Hoe komt men ertoe om 
vrijwilliger te worden. Hier volgt een 
praktijkverhaal.
“Bij de huisartsenpost lagen op de 
balie flyers van ‘ThamerThuis. Ge-
vraagd: vrijwilligers voor hulp aan 
terminale patiënten in hospices of 
in de thuissituatie. In een opwel-
ling nam ik er één mee, om die ver-
volgens wekenlang op mijn bureau 
te laten slingeren. Dit is niks voor 
mij, dat kan ik niet, ik weet niets 
van verpleging, en ook nog de zorg 
voor mensen die er zo ernstig aan 
toe zijn...
Sinds 1½ jaar was ik met prepen-
sioen. Ook al gaf het werk voldoe-
ning, na 40 jaar fulltime te hebben 
gewerkt, genoot (en geniet) ik met 
mijn man van de vrijheid van de-
ze nieuwe fase in ons leven. Veel 
meer tijd voor lezen, wandelen, fiet-
sen, sporten, interessante cursus-
sen, musea; niet meer ’s winters in 
het donker weg en met donker weer 
thuis, niet meer alle avonden vroeg 
naar bed, want de wekker ging ’s 
morgens vroeg. Maar er knaagde 
langzamerhand ook iets: ik voel-
de me nog niet oud en ben gezond, 
hoe kwam het dat het woord vrijwil-
ligerswerk de laatste tijd af en toe 
boven kwam drijven?
Twaalf jaar geleden, telefoon op 
zondagmiddag. Mijn oudste zus, 
wonend aan de andere kant van het 
land en al enkele jaren ziek, belde 
vanuit het ziekenhuis, waar ze voor 
de zoveelste keer was opgenomen. 
Mijn zeer autonome, rationele en 
zelden emoties tonende zus huilde 
aan de telefoon. Zij was bang dat 
zij haar huis nooit meer zou zien. Zij 
kreeg van de artsen geen toestem-
ming meer om naar huis te gaan, 
tenzij er 24 uur opvang was. Zij was 
alleenstaand.

Melden
Een uur later stapte ik in de auto om 
haar te gaan melden dat ik samen 
met onze andere zus verlof ging re-

gelen op het werk. Met wijkverple-
ging en vriendinnen konden wij haar 
nog twee weken in haar eigen huis 
laten zijn. Daarna gaf zij zelf aan dat 
het genoeg was geweest, en ging ze 
weer naar het ziekenhuis terug.

Ik nam de flyer voor de zoveelste 
keer in handen. Stel dat mijn zus 
geen zussen had gehad. Of werk-
gevers hadden niet meegewerkt. Of 
het had veel langer geduurd dan die 
twee weken. En wat als je zelf in zo’n 
situatie komt, of je man. Of…

Ik bezocht de informatiebijeenkomst. 
De nuchtere en heldere voorlichting 
deed de rest, ik meldde mij aan. Er 
volgde een indrukwekkende cursus 
van zeven keer drie uur. Ik leerde er 
veel en - over en weer - werd afge-
tast of deze taak iets voor mij zou 
zijn.

Enkele maanden ben ik nu actief. El-
ke situatie is totaal verschillend. 
Wat moet een vrijwilliger doen? Al-
lereerst en vooral: aanwezig zijn. 
Openstaan voor de signalen van de 
cliënt en zijn naasten.
Luisteren, stil zijn, die hulp en on-
dersteuning bieden die je normaal 
aan een zieke in je eigen omgeving 
biedt.
Wat krijg ik ervoor terug? Het gevoel 
dat iemand wat aan je heeft gehad 
en dat is rijk!”

Op zoek?
Bent u op zoek naar vrijwilligers-
werk en spreekt dit verhaal u aan? 
Kom dan naar de volgende informa-
tiebijeenkomst op dinsdag 14 sep-
tember 19.30 uur in het hoofdge-
bouw van Amstelring aan de Laan 
van de Helende Meesters 431 in 
Amstelveen.

Aanmelden kan telefonisch op num-
mer 0297–540536 of per mail: 
thamerthuis@amstelring.nl 
Gewoon langskomen mag ook!!!

Aanstaande zondag open 
tuin Bram de Groote
Uithoorn - Onder auspiciën van 
Landschap Noord-Holland zijn een 
vijftien vrijwilligers wekelijks hard 
aan het werk in een bijzonder na-
tuurgebied. De liefhebberij van de in 
1981 overleden stukadoor en tuinder 
Bram is namelijk uitgegroeid tot een 
bezienswaardigheid. De ‘Tuin van 
Bram de Groote’ is komende zondag 
12 september open voor belangstel-
lenden. Dat is tevens de laatste mo-
gelijkheid dit jaar om door de tuin in 
Uithoorn te dwalen. 

Aan de Boterdijk tussen Uithoorn 
en De Kwakel ligt deze siertuin (ca. 
5000 m2) met o. a. stinsenplanten, 
heemplanten en een boomgaard 
met tientallen oude appel- en prui-
menrassen. Iets verderop ligt een 
kruidentuin. Aan de rand van de tuin 
groeit een elzenbroekbosje waarin 
een uilenkast is opgehangen. 
Bijen voelen zich thuis in de florarij-
ke tuin, een imker heeft daarom bij-
enkasten neergezet bij een padden-
poel. Honing van deze bijen is tij-
dens de open dag te koop in de tuin 
(zolang de voorraad strekt). Ach-
ter de bijenkasten ligt een schapen-
weide. Kersen- en walnootbomen 
zorgen daar voor schaduw. Dank-
zij adviezen van een Amstelveense 
heemparkdeskundige heeft de tuin 
een natuurlijk karakter gekregen, 

met behoud van de exotische bo-
men, heesters en planten die Bram 
de Groote er indertijd heeft geplant. 
Een schitterende tuin, kortom, met 
veel elementen om van te genieten. 
Vrijwilligers informeren u er graag 
over. 
Rondkijken in de tuin van Bram de 
Groote kan tijdens de open dag 
aanstaande zondag van 12.00 tot 
16.00 uur. 
De tuin is ook opgenomen in een 
wandelroute van 7 km die langs de 
Zijdelse Zomp, het Zijdelmeer, de 
Amstel en het fort aan de Drecht 
voert; dat fort maakte deel uit van 
de Stelling van Amsterdam, uitge-
roepen tot werelderfgoed. Van het 
fort gaat de wandeling door een 
groengebied met een speciaal aan-
gelegd rietfilter terug naar de Bo-
terdijk. De routebeschrijving van de 
wandeling rond Uithoorn is in de 
tuin beschikbaar.
De entree van de tuin is tegenover 
Boterdijk 61, Uithoorn. Voor wie met 
de auto komt: neem vanaf de N201 
tussen Aalsmeer en Hilversum de 
afslag Meerwijk-West. Watsonweg 
volgen. Kruisingen met Vuurlijn en 
Boterdijk negeren. Bij T-kruising 
linksaf en parkeren in Glanskop-
mees. Voetpad volgen naar de Bo-
terdijk. Connexxion buslijnen 170 en 
140 stoppen in de buurt.

Bingo bij ANBO
Uithoorn/De Kwakel - Het bingo-
seizoen begint weer. Op dinsdag 14 
september organiseert afdeling Uit-
hoorn-De Kwakel van de Algeme-
ne Nederlandse Bond van Ouderen 
(ANBO) de maandelijkse Bingomid-
dag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof,  
aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. 

Ook niet-ANBO leden zijn van harte 
welkom bij deze gezellige gebeurte-
nis. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 
vanaf 13.30 uur. Er zijn bijzonder 
mooie prijzen te winnen en de con-
sumpties zijn prettig laaggeprijsd. 
Kom eens kijken, doe mee en geniet 
van de gezellige sfeer die er op zo’n 
bingomiddag heerst.

Waterwelpen Admiralen-
groep van start
Uithoorn - Na wat organisatori-
sche moeilijkheden overwonnen te 
hebben is het er dan toch van ge-
komen. 
De waterwelpen van de Admira-
lengroep hebben afgelopen zon-
dag hun eerste bijeenkomst gehad, 
maar deze groep is nog vrij klein.
Ben jij 9 jaar of ouder en lijkt het 
je leuk om op en rond het water te 
spelen en heb je een zwemdiploma, 
dan zijn de Waterwelpen iets voor 
jou. Als waterwelp ga je met je lei-
ding en de andere waterwelpen va-
ren op de Amstel, maar ze doen ook 
dingen op het land.
Soms hebben ze een kampje waarin 
verschillende dingen ondernomen 
worden. Zo kunnen de waterwelpen 
gaan varen, een speurtocht en nog 
veel meer doen. 

Ben je nu heel nieuwsgierig gewor-
den, kom dan eens gezellig bij hun  
opkomst kijken. 
De opkomsttijd is zondag van 10.00 
tot 13.00 uur.
Het adres is J.A. van Seumerenlaan 

3 (tegenover de Thamerkerk en ach-
ter The Mix.)
Heeft u vragen, neem dan contact 
op met Esther van den Broek, tel.  
0297-560040, na 19.00 uur, of mail 
naar water.welp@hotmail.com

Folklore en vermaak 
tijdens het drukbezochte 
buurtfeest van Thamerdal
Uithoorn - Thamerdal, de wijk bij 
het busstation, vierde afgelopen za-
terdag feest. De Den Uyllaan werd 
voor een keer omgetoverd tot een 
heus -weliswaar klein- evenemen-
tenterrein. Dansschool Colijn en LEF 
leverden voor deze dag tafels en 
stoelen en veel buren stelden party-
tenten ter beschikking. Voor jong en 
oud waren er activiteiten en amu-
sement. Kinderen konden zich ver-
maken op het springkussen, bellen-
blazen of kleuren in de kindertent. 
De muziek werd de gehele dag ver-
zorgd door Soul Vibe Creations. Het 
thema voor het feest was “Op reis 
in de wijk”. In de namiddag begon 
het buurtfeest met een klederdrach-
tenshow van de gelegenheidsgroep 
Folkore Exotica. Vrouwen en kinde-
ren uit de buurt presenteerde zich in 

traditionele kleding uit hun geboor-
teland c.q. het geboorteland van hun 
ouders terwijl Iris Soerel iets vertelde 
over het betreffende land. De ‘reis’ 
begon in Nederland en ging vervol-
gens naar Turkije, Eritrea, China, In-
donesië, Iran, Curaçao en Suriname 
en weer terug naar Uithoorn. Na af-
loop konden de aanwezigen proe-
ven van de Indische spekkoek, Su-
rinaams schaafijs en Iraanse salade. 
Aansluitend op deze folkloristische 
start kon de jeugd deelnemen aan 
een skateles onder de bezielende 
leiding van Gilliam Kuipers. Tegelij-
kertijd was er de mogelijkheid mee 
te spelen met de bingo. De belang-
stelling hiervoor was zeer groot en 
menigeen ging met een leuke prijs 
naar huis. Eethuis Cafetaria Family 
trakteerde allen op patat en diverse 

snacks met ijs toe. Het team liep af 
en aan met friet en lekkere snacks. 
Wie wilde kon gebruikmaken van de 
barbecue. 

Met een speurtocht voor de kin-
deren voortbordurend op het the-
ma begon het avondprogramma. 
Marvin van Eethuis Family verras-
te allen met een swingende kara-
okeshow waar de jeugd enthousi-
ast aan deelnam. Terwijl een aantal 
heren in de pokertent streed om de 
eer en een mooi shirt werd er nog 
vol enthousiasme doorgefeest. In 
een andere tent wist DJ Wessa me-
nigeen op de dansvloer te krijgen. 
Rond middernacht liep het feest af. 
Thamerdal kijkt terug op een spette-
rend, drukbezocht en zeer geslaagd 
buurtfeest.

De Blokkendoos
dankt gevers
Uithoorn - Er lopen heel wat kind-
jes rond op kindercentrum De Blok-
kendoos die gelukkig gezond zijn 
en naar hartelust kunnen opgroei-
en, spelen en genieten van alle ge-
wone, kleine dingen van alle dag.
Tim kan dat helaas niet. Vorig jaar 
is Neuroblastoom kinderkanker bij 
hem geconstateerd, een kanker-
vorm die vrij zeldzaam is en daarom 
is daar nog weinig onderzoek naar 
gedaan. Tim is heel vaak in het zie-
kenhuis voor onderzoek en behan-
delingen en is de afgelopen maan-
den zelfs in behandeling geweest in 
Amerika. Dit heeft voor de ouders 
heel veel kosten met zich meege-
bracht.

Om een steentje bij te dragen heeft 
De Blokkendoos, tijdens haar jaar-
lijkse zomerfeest, een actie gehou-
den. De verkoop van lootjes en wa-
fels en het maken van mooie verf-
schilderijen heeft een kleine 700 eu-
ro opgeleverd. De ouders van Tim 
hebben aangegeven de helft van 
dit bedrag over te willen maken 
aan Stichting Villa Joep. Deze stich-
ting zet zich in geld bijeen te krijgen 
voor het zo noodzakelijke onderzoek 
naar deze vreselijke ziekte.
Graag wil De Blokkendoos de Uit-
hoornse middenstand, sportscho-
len en andere sponsoren van harte 
danken voor hun vrijwillige bijdrage 
aan de prijzen voor de loterij.

Zaterdag 18 september open 
dag Bakkerij Hulleman


