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Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!

Spectaculaire
uitverkoop bij

Zie advertentie elders in dit blad.

Bewoners Legmeer zijn boos en teleurgesteld in wethouder 
Levenbach en zijn collega’s

”Ze gaan niet rijden, echt 
niet, ik ga er vóór liggen”
Uithoorn - Boos, teleurgesteld maar 
nog zeer strijdbaar, zo kun je de he-
ren Baardse en Molhoek uit Uithoorn 
zeker wel noemen. Deze twee he-
ren zijn sinds een maand of drie de 
spreekbuis van honderden bewoners 
van de woonwijken in de Legmeer 
in Uithoorn. Ze voelen zich belazerd, 
in de steek gelaten en belogen door 
het college, maar door wethouder 

Levenbach in het bijzonder. Waarom 
zijn ze zo boos? Wel, u heeft er de 
afgelopen weken al regelmatig over 
kunnen lezen. Ze zijn boos over de 
plannen van deze wethouder, om van 
een nu al veel te druk betreden straat 
in hun woonwijk, Aan de Zoom, ook 
nog eens acht keer per uur een bus 
te gaan laten rijden: “Wat er gebeurt, 
gebeurt er”, zo verklaart de heer 

Baardse strijdlustig “maar die bussen 
gaan niet rijden over Aan de Zoom. 
Al moet ik er vóór gaan liggen, het 
gebeurt niet. We kunnen niet toe-
staan dat er kinderen worden op-
geofferd aan de plannetjes van een 
wethouder.” 
Afgelopen zaterdag hadden we een 
uitgebreid gesprek met deze twee 
heren, zie verder in deze krant.

Uithoorn - Door het zetten van een 
handtekening is het beheer van de 
Brede School Legmeer in handen 

gegeven van ESA BV. ESA, Exploita-
tie Sportaccommodaties Aalsmeer. 
Het bestuur van de Stichting Brede 

School Legmeer, waarin alle part-
ners die het gebouw betrekken ver-
tegenwoordigd zijn, is erg tevreden 

Exploitatie Brede School 
Legmeer in goede handen

De heer Hans Frazer (links) en mevrouw Monic van Diemen (rechts) van het bestuur van de stichting Brede School 
Legmeer ondertekenen de beheerovereenkomst met de heer Dick de Kuijer (midden) van ESA.

Uithoorn - In Uithoorn staan op veel 
plaatsen paardenkastanjes. In totaal 
staan er 206 exemplaren, variërend 
van heel jonge bomen tot heel ou-
de bomen. De komende jaren ver-
eisen deze bomen extra aandacht in 
aanvulling op het dagelijkse beheer. 
Veel paardenkastanjes zullen dood-
gaan en vervangen moeten worden. 
Hiervoor zijn twee oorzaken te noe-
men, namelijk ouderdom en ziekte. 
Bij de paardenkastanjes in Neder-
land heerst sinds enkele jaren een 
dodelijke ziekte, die snel om zich 
heen grijpt. Deze ziekte wordt ver-
oorzaakt door een bacterie. De bo-
men vertonen eerst bruine plekken 
op de stam, waar bruin vocht uit 
loopt. In een later stadium treden 
er bastscheuren op en uiteindelijk 
sterft de boom. In Uithoorn is in-
middels drie kwart van de kastanjes 
aangetast door deze ziekte, hiervan 
is een kwart ernstig aangetast. Deze 
bomen zullen waarschijnlijk binnen 
enkele jaren doodgaan.
Om een beeld te krijgen van de ge-
volgen van de kastanjeziekte in Uit-
hoorn zijn in 2008 en 2009 inspec-
tierondes gemaakt. De inspecties 
bevestigen dat er in het bomenbe-
heer extra aandacht moet zijn voor 
de paardenkastanjes. 

Bodemverbetering
In de meeste gevallen verandert er 

weinig ten opzichte van het norma-
le onderhoud. Het dagelijkse beheer 
van bomen in Uithoorn voorziet al in 
de te nemen maatregelen. 

Aanvullend op het dagelijkse be-
heer worden enkele bijzondere pro-
jecten benoemd. Het gaat om plaat-
sen waar paardenkastanjes heel 
nadrukkelijk het straatbeeld bepa-
len. Voor deze straten wordt de ko-
mende jaren, in goed overleg met de 
bewoners, een plan voor de vervan-
ging van de bomen gemaakt. Het 
gaat om de Prinses Christinalaan,  
Dreeslaan,  Canadese Gans, Rood-
halsgans, Weegbree en Oranjelaan. 
Langs de Beellaan staan 28 jonge 
kastanjes die normaal gesproken 
nog een heel leven voor de boeg 
hebben. Een groot deel van deze 
kastanjes is inmiddels ook aange-
tast door de kastanjeziekte. De ge-
meente wil niet besluiteloos toe-
kijken hoe alle kastanjes in de ge-
meente verdwijnen. Daarom zal bij 
deze bomen een proef worden uit-
gevoerd met bodemverbetering. Het 
verbeteren van de groeiomstandig-
heden leidt waarschijnlijk tot een 
betere weerstand tegen de ziekte. 

Op basis van de resultaten van de 
proef wordt bepaald of bodemver-
betering ook bij andere kastanjes 
toepasbaar is.

Kastanjeziekte 
in de gemeente 
Uithoorn

Uithoorn - Sinds burgemeester 
Berry Groen in mei bekendmaakte 
dat zij afziet van een nieuwe ambts-
termijn wordt hard gewerkt aan het 
voorbereiden van haar afscheid. Dit 
afscheid staat gepland in de laatste 
week van november en zal in drie 
etappes plaatsvinden. Voor deze 
driedeling is gekozen vanwege de 
drie rollen die Berry Groen als bur-
gemeester heeft vervuld. Namelijk: 
als werkgever, als bestuurder en als 
eerste burger naar de bevolking van 
Uithoorn. Op woensdagavond 25 
november is een feest met het per-
soneel gepland. Op donderdag 26 

november komt de gemeenteraad ’s 
middags in buitengewone zitting bij-
een in het gemeentehuis. Deze ver-
gadering mondt uit in een feestelij-
ke receptie in de Thamerkerk voor 
genodigden uit de bestuurlijke we-
reld. ‘s Avonds is er in de Thamer-
kerk een receptie voor de bevolking. 
Hier worden ook vertegenwoordi-
gers van verenigingen, instellingen 
en organisaties uit Uithoorn en De 
Kwakel uitgenodigd. De komende 
tijd zullen wij regelmatig en langs 
diverse kanalen aandacht besteden 
aan het naderende afscheid van de 
burgemeester.

Voorbereidingen afscheid burgemeester 
Berry Groen in volle gang

over de overeenkomst met ESA. 
“Een plezierige, betrokken en vak-
kundige organisatie”, aldus Hans 
Frazer, die namens het bestuur van 
basisschool Toermalijn in het be-
stuur van de Brede School Legmeer 
heeft plaatsgenomen. “Er is nog veel 
werk te verzetten om te zorgen dat 
de Brede School Legmeer straks 
de kinderen kan verwelkomen. Het 
pand is zo goed als klaar, nu kunnen 
de partners, samen met ESA, gaan 
zorgen dat de kinderen straks in een 
schoon, warm, verlicht en ingericht 
gebouw komen.”



Onkruidbestrijding met 
DOB-methode
Het onkruid tussen de tegels van stoepen en paden en in 
de goten wordt de komende weken in Uithoorn en De Kwa-
kel 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 drinkwaterbedrij-
ven. Volgens de DOB methode is gebruik van het chemische middel 
glyfosaat toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijding duurt, is niet ze-
ker. Als het regent kan er niet gewerkt worden, omdat het middel dan 
te snel wordt weggespoeld. Gemiddeld duurt de onkruidbestrijding 
in de hele gemeente zo’n vier tot zes weken. 
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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 dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 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

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.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@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 ad-
vies kunt u bellen met nummer 020-
6116022. Dit nummer is 24 uur per 
dag bereikbaar, buiten kantooruren 
alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen 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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In de loop van oktober gaat de 
gemeente Uithoorn huis-aan-
huis kunststof verpakkingsaf-
val inzamelen. U moet dan 
voortaan plastic verpakkings-
afval zoals plastic flessen, 
shampoo- en wasmiddelenfl a-
cons, plastic tassen, plastic 
bekertjes en sausfl essen apart 
aanbieden.

Plastic verpakkingen 
verzamelen in speciale zak
Alle huishoudens in Uithoorn en De 
Kwakel krijgen eind september een 
pakketje met daarin een brief, fol-
der, afvalkalender en speciale zak-
ken om plastic verpakkingsafval in 
te doen. Hiermee kunt u voorlopig 
vooruit. Op de kaart in het pakket-
je leest u wanneer u de volle zakken 
met plastic afval kunt buitenzetten. 
Extra zakken kunt u voorlopig afha-
len in het gemeentehuis en bij het 
scheidingsdepot. Wij raden u aan de 
folder en kaart goed te lezen en te 
bewaren.

Laagbouw en hoogbouw
Er is tussen laag- en hoogbouw een 
verschil bij het ophalen van plastic 
afval. Bij de laagbouw worden de 
zakken één keer per vier weken op-
gehaald vanaf de containeropstel-
plaatsen. Bewoners van gestapelde 
en hoogbouw kunnen hun volle zak-
ken iedere week op maandag aan-
bieden bij de ondergrondse verza-
melcontainers.

Waarom plastic apart 
inzamelen?
Door hergebruik ontstaat nieuwe 

grondstof niet alleen voor de pro-
ductie van kunststof verpakkingen, 
maar ook bijvoorbeeld voor fl eece-
kleding, speelgoed en tennisballen. 
Dit spaart het milieu. Het scheiden 
van plastic verpakkingsafval is ook 
kostenbesparend.  

Meer dan u denkt
U zult verbaasd zijn over de hoeveel-
heid plastic verpakkingsafval die per 
huishouden (onbewust) wordt ge-
kocht bij de aanschaf van producten. 
Misschien wel 50% van al uw rest-
afval is plastic verpakkingsafval. En 
al dit afval wordt gratis aan huis op-
gehaald. 

Nog vragen
Heeft u na het lezen van de huis aan 
huis te verspreiden brief en de daar-
bij gevoegde informatie nog vragen, 
dan kunt u gratis bellen met de Afval-
servicelijn 0800 0221768.
Wij rekenen op uw medewerking om 
de inzameling van plastic verpak-
kingsafval tot een succes te maken!

Gemeente Uithoorn gaat 
kunststof verpakkingen 
apart inzamelen

De gemeente organiseert op 28 september een informatie-
ve bijeenkomst over de herinrichting van de Zijdelweg. De 
avond begint om 19.30 uur in het Alkwin Kollege, Weeg-
bree 55. 

Waar gaat het over?
De Zijdelweg wordt in 2011 aangesloten op de nieuwe provinciale weg 
N201. Voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Daarbij wil-
len we u graag betrekken. Daarom bespreken we onze plannen in een 
vroeg stadium met u. Uw opmerkingen en suggesties verwerken we 
zoveel mogelijk in het uiteindelijke ontwerp. Wij geven op 28 septem-
ber een toelichting op het schetsontwerp. Daarbij krijgt u o.a. te horen 
wat de uitgangspunten zijn bij de herinrichting van de Zijdelweg, wan-
neer het ontwerp defi nitief wordt, welke voorbereidingen voor de uit-
voering moeten plaatsvinden en welke mogelijkheden bewoners, on-
dernemers en andere belanghebbenden hebben om mee te denken 
over oplossingen voor problemen en inspraak te hebben. Na onze toe-
lichting kunt u reageren op het schetsontwerp.

Hoe verder?
Alle reacties worden verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp 
komt waarschijnlijk eind dit jaar offi cieel in de inspraak. 

Hoe houden we u op de hoogte?
U krijgt de informatie via bewonersbrieven, bijeenkomsten en 

www.uithoorn.nl. Verder plaatsen wij berichten op de ge-
meentepagina in de Nieuwe Meerbode. Heeft u vragen 

of wilt u meer weten over dit project? Neem dan con-
tact op met de projectleider, Jack de Jong. Dit kan 

telefonisch via 0297-51 31 11 of per e-mail via 
gemeentepost@uithoorn.nl.

Het  Mantelzorg Steunpunt begint maandag 12 oktober in 
het Hoge Heem een CVA gespreksgroep voor partners. Ce-
rebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor 
een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks 
taalgebruik heet een CVA een beroerte, hersenbloeding of 
herseninfarct. 

De gespreksgroep omvat  8 bijeenkomsten op maandagmiddag van 13.00 
uur tot 15.00 uur. De bijeenkomsten zijn om de 14 dagen. Kosten zijn 
€ 20 voor o.a. een werkboek. Locatie is  Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 
29,  1422 CB Uithoorn. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek. Een hersenbloeding kan veel veranderen in het da-
gelijks leven en in het bijzonder in de relatie met degene die een CVA heeft 
gehad. De gespreksgroep biedt de mogelijkheid ervaringen te delen met 
anderen in een vergelijkbare situatie. Door naar elkaar te luisteren, vragen 
te stellen en steun te geven vindt u herkenning en erkenning. De gespreks-
groep bestaat maximaal uit 8 personen en wordt begeleid door een mede-
werker van het Mantelzorg Steunpunt. Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u terecht bij: Mantelzorg Steunpunt, telefoon: 0900-1866 (lokaal 
tarief) of e-mail: mzs@amstelring.nl

CVA gespreksgroep 
voor mantelzorgers

Voorbereidingen 
afscheid burgemeester 
Berry Groen in volle gang
Sinds burgemeester Berry 
Groen in mei bekend maakte 
dat zij afziet van een nieuwe 
ambtstermijn wordt hard ge-
werkt aan het voorbereiden 
van haar afscheid. 

Dit afscheid staat gepland in de laat-
ste week van november en zal in drie 
etappes plaatsvinden. Voor deze 
driedeling is gekozen vanwege de 
drie rollen die Berry Groen als bur-
gemeester heeft vervuld. Namelijk: 
als werkgever, als bestuurder en als 
eerste burger naar de bevolking van 
Uithoorn. 
Op woensdagavond 25 november 

is een feest met het personeel ge-
pland. Op donderdag 26 november 
komt de gemeenteraad ’s middags 
in buitengewone zitting bijeen in het 
gemeentehuis. Vervolgens is in de 
Thamerkerk een feestelijke receptie 
voor genodigden uit de bestuurlijke 
wereld. ‘s Avonds is er in de Thamer-
kerk een receptie voor de bevolking. 
Hier worden ook vertegenwoordi-
gers van verenigingen, instellingen 
en organisaties uit Uithoorn en De 
Kwakel uitgenodigd.  
De komende tijd zullen wij regelma-
tig en langs diverse kanalen aan-
dacht besteden aan het naderende 
afscheid van de burgemeester.

Oplichter actief
In de omgeving van de Prinses Margrietlaan en Plesmanlaan is on-
langs een man gesignaleerd die zich uitgaf voor functionaris van Ene-
co en probeerde bij mensen binnen te komen. Hij kon geen legitima-
tiebewijs tonen en nam snel de benen toen hem gevraagd werd zich te 
legitimeren.  Vraag dus altijd naar een legitimatiebewijs als u iemand 
aan de deur krijgt die beweert een vertegenwoordiger van een fi rma 
of instelling te zijn.

Bewonersavond over 
herinrichting Zijdelweg

In Uithoorn staan op veel plaat-
sen paardenkastanjes. In to-
taal staan er 206 exemplaren, 
variërend van heel jonge tot 
heel oude bomen. De komende 
jaren vereisen deze bomen ex-
tra aandacht in aanvulling op 
het dagelijkse beheer. Veel 
paardenkastanjes zullen dood-
gaan en vervangen moeten 
worden. Hiervoor zijn twee 
oorzaken: ouderdom en ziek-
te. 

Bij de paardenkastanjes in ons land 
heerst sinds enkele jaren een dode-
lijke ziekte, die snel om zich heen 
grijpt. Deze ziekte wordt veroor-
zaakt door een bacterie. De bomen 
vertonen eerst bruine plekken op de 
stam, waar bruin vocht uit loopt. In 
een later stadium scheurt de bast 
en uiteindelijk sterft de boom. In Uit-
hoorn is inmiddels drie kwart van de 
kastanjes ziek, hiervan is een kwart 
ernstig aangetast. Deze bomen zul-
len waarschijnlijk binnen enkele ja-
ren doodgaan. Om een beeld te krij-
gen van de gevolgen van de kastan-
jeziekte in Uithoorn zijn in 2008 en 
2009 inspectierondes gemaakt. De 
inspecties bevestigen dat er bij het 
bomenbeheer extra aandacht moet 
zijn voor de paardenkastanjes. 

In de meeste gevallen verandert er 
weinig ten opzichte van het normale 
onderhoud. Het dagelijkse bomen-
beheer voorziet al in de te nemen 
maatregelen. 
Aanvullend op het dagelijkse be-
heer zijn nu enkele bijzondere pro-
jecten benoemd. Het gaat om plaat-
sen waar paardenkastanjes heel na-
drukkelijk het straatbeeld bepalen. 
Het gaat om de Prinses Christina-
laan,  Dreeslaan,  Canadese Gans, 
Roodhalsgans, Weegbree en Oran-
jelaan. Voor deze straten wordt de 
komende jaren in goed overleg met 
de bewoners een plan voor de ver-
vanging van de kastanjes gemaakt.
Langs de Beellaan staan 28 jonge 
kastanjes die normaal gesproken 
nog een heel leven voor de boeg 
hebben. Een groot deel van deze 
kastanjes is inmiddels ook aangetast 
door de kastanjeziekte. De gemeen-
te wil niet besluiteloos toekijken hoe 
alle kastanjes in de gemeente ver-
dwijnen. Daarom zal bij deze bomen 
een proef worden uitgevoerd met bo-
demverbetering. Het verbeteren van 
de groeiomstandigheden leidt waar-
schijnlijk tot een betere weerstand 
tegen de ziekte. Op basis van de re-
sultaten van de proef wordt bepaald 
of bodemverbetering ook bij andere 
kastanjes toepasbaar is.

Kastanjeziekte in de 
gemeente Uithoorn
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Omwisseling 
bromfi etscertifi caat nog 
mogelijk tot 1 oktober

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 24 september 2009 in het gemeentehuis. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schor-
sing volgt om 21.30 uur de Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, H.L. Groen

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 24 SEPTEMBER 2009

Informatief Beraad
Voorzitter: ing. J.H. Hoogkamer

1 Opening - Agenda Informatief Beraad
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het  19.30 uur
 betreffende agendapunt) indien aangemeld. 
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Schuldhulpverlening en Wet Inburgering 19.50 uur
 Door middel van presentaties wordt de raad geïnformeerd 
 over schuldhulpverlening en de Wet Inburgering. 
 Doel: Informatievoorziening van de raad
1.4 Vrijgeven trouwlocaties (RI09.18) 20.30 uur
 Raadslid Polak stelt voor de trouwlocaties in de 
 gemeente Uithoorn vrij te geven. 
 Doel: Informatieve bespreking in de raad 
 ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
1.5 Modernisering WSW 2de fase (RV09.45) 20.45 uur
 Het college van b&w stelt voor de nota en de hierin 
 opgenomen hoofdlijnen en beslispunten vast te stellen. 
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college 
 ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
1.6 Vaststellen structuurvisie (RV09.55) 21.00 uur
 Het college van b&w stelt voor de structuurvisie 
 voor de gemeente Uithoorn vast te stellen. 
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college 
 ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
 Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 21.25 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: H.L. Groen

2 Opening - stilte - primus (- zonodig aanwijzing stembureau) 21.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 24 september 2009
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 10 september 2009
2.4 Ingekomen stukken week 37
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het 
 betreffende agendapunt) indien aangemeld.
2.6 Eedafl egging directeur en plv.directeur 
 rekenkamer Uithoorn

Politiek debat
3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 22.00 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording 
 door college.
3.1 Wensen en bedenkingen Schanskerk (RV09.48) 22.15 uur
 Het college van b&w biedt de raad de gelegenheid wensen 
 en bedenkingen te uiten bij het collegestandpunt over de 
 ontwikkelingen rond de Schanskerk.
 Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
 Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 22.40 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  22.45 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen 
 en eventuele stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken: 23.00 uur
 1. Aanpassen komgrenzen (RV09.51)
 2. Verordening rechtspositie wethouders (RV09.52)
 Sluiting openbare vergadering 23.15 uur

Denk en praat 
mee over uw 
eigen buurt

Samen maken 
we het nog 
leefbaarder!

✷ ✷

✷

✷
✷

✷

✷

✷

✷

✷

✷

✷
✷

✷

Buurtendag
Uithoorn 2009
Buurten bij de buren

Meer informatie? 
buurtbeheer.uithoorn.nl

26 september 2009
Amstelplein, Uithoorn
van 13.00 tot 17.00 uur

Diverse acts en muziek

U komt toch ook?

Gratis patat

Op zaterdag 26 september a.s. 
organiseert Buurtbeheer Uit-
hoorn voor de tweede keer de 
Buurtendag. Ook dit jaar is het 
thema ‘Buurten bij de buren’. 
Het evenement is op het Am-
stelplein tussen 13.00 en 17.00 
uur.

Buurtbeheer Uithoorn heeft de af-
gelopen jaren steeds meer vorm en 
kleur gekregen. In de verschillende 
buurten werken actieve bewoners 
samen met de overige partners in 
het buurtbeheer (gemeente, Woon-
groep Holland en politie) aan de ver-
betering van de leefbaarheid van de 
eigen omgeving.
Dit is wel een feestje waard. Dat 
feest viert Buurtbeheer op 26 sep-
tember, de landelijke Burendag, met 
een gezellig festijn op het Amstel-
plein. Muziek van o.a. Soul- & Mo-
townkoor D-F!NE en Smartlappen-
koor De Brulboeien, verschillende 
straatacts en gratis patat zorgen dat 
je dit evenement niet wilt missen. 
Natuurlijk is ook Buurtbeheer op 
kleurrijke wijze aanwezig. Dat geeft 

Buurtendag 2009 
komt er aan

Nieuws uit de
gemeenteraad

VOORAANKONDIGING EXTRA RAADSVERGADERING 
OP 1 OKTOBER 2009

Op 1 oktober 2009 vindt een extra raadsvergadering plaats. Bij deze vergade-
ring is de Commissaris der Koningin in de provincie Noord Holland, de heer mr. 
H.C.J.L. Borghouts, aanwezig. Er is die avond geen Informatief Beraad.
De volgende onderwerpen komen in Politiek Debat/Stemmingen aan de orde:
• vaststellen profi elschets burgemeester Uithoorn;
• vaststellen verordening vertrouwenscommissie;
• benoemen leden vertrouwenscommissie.
De agenda en de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 25 sep-
tember 2009 op de website van de gemeente Uithoorn. Woensdag 30 septem-
ber 2009 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, telefoonnummer: 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).

bijvoorbeeld de bewoners van Meer-
wijk de kans eens gezellig te buur-
ten bij buurtbeheer Thamerdal of De 
Kwakel. Alle inwoners van de ge-
meente Uithoorn zijn welkom. Zij zijn 
de buurtbewoners voor wie Buurtbe-
heer aan de slag is gegaan en zal 
gaan. Het is dé gelegenheid nader 
kennis te maken met Buurtbeheer of 
een goed idee door te geven. 
In 2006 is het Plan van Aanpak 
Buurtbeheer vastgesteld. In 2007 
zijn de zeven buurten van Uithoorn 
daarmee verder aan de slag gegaan. 
Zo zijn eind vorig jaar in vier buurten 
(Meerwijk, Europarei, Oude Dorp en 
Zijdelwaard) Buurtprogramma’s ge-
maakt, die begin dit jaar zijn gepre-
senteerd. Dit najaar gaan de overi-
ge drie buurten (De Kwakel, De Leg-
meer en Thamerdal) voor de tweede 
keer Buurtprogramma’s opstellen. 
De buurten werken alweer een jaar 
met een eigen logo en ook de web-
site is volop in bedrijf. Dit jaar is ook 
een nieuwe figuur geïntroduceerd: 
de Buurtenman. Benieuwd hoe hij er 
uitziet? Kom dan even buurten op de 
Buurtendag.

Vingerafdrukken
Sinds 21 september 2009 vragen 
wij aan iedereen die een nieuw pas-
poort of Nederlandse Identiteitskaart 
aanvraagt ook om zijn/haar vinger-
afdrukken. Dit gebeurt om misbruik 
van reisdocumenten te voorkomen 
en is een voorschrift van de Euro-
pese Unie.Het opnemen van vin-
gerafdrukken is verplicht voor ieder-
een vanaf 12 jaar. De enige uitzon-
dering wordt gemaakt voor mensen 
die fysiek niet in staat zijn om vinger-
afdrukken te geven. Als het tijdelijk 
onmogelijk is om vingerafdrukken te 
zetten dan kunt u een reisdocument 
voor 12 maanden aanvragen. Bij de 
aanvraag van uw reisdocument vra-
gen wij vanaf 21 september naar: 
• al uw oude in uw bezit zijnde 

reisdocumenten; als u deze niet 
meer heeft dan moet u een pro-
ces-verbaal van de politie inleve-
ren

• een foto die voldoet aan de wet-
telijke eisen

• contant geld of uw pinpas om te 
betalen

• vier vingerafdrukken
Ook bij het afhalen van uw reisdocu-
ment kan gevraagd worden naar uw 
vingerafdrukken, dit ter controle van 
uw identiteit.

Langere wachttijden 
bij Burgerzaken
Houd u er s.v.p. rekening mee dat 
de wachttijden bij Burgerzaken van-
af maandag 21 september 2009 lan-
ger zijn in verband met het afnemen 
van vingerafdrukken.

Gratis identiteitskaart vervalt
Vanaf 1 januari 2010 kunnen jonge-
ren van 14 jaar geen gratis Neder-
lands Identiteitskaart meer aanvra-
gen. Vanaf deze datum vervalt deze 
service in ons hele land. Tot en met 
31 december 2009 kunnen 14-jari-
gen die geen gratis Identiteitskaart 
hebben nog aanspraak maken op 
deze kaart. Als je 14 jaar wordt op of 
voor 25 februari 2010 dan kun je ook 
nog een gratis Identiteitskaart aan-
vragen tot 31 december 2009. Van-
af 1 januari 2010 geldt voor 14-jari-
gen een gereduceerd tarief voor een 
Identiteitskaart.

Bijschrijving kinderen in 
paspoort ouders vervalt
Vanaf 26 juni 2012 kunnen kinderen 
niet meer bijgeschreven worden in 
de paspoorten van hun ouders. Al-
le bijschrijvingen zijn vanaf deze da-
tum niet meer geldig. De paspoorten 
blijven wel geldig: u kunt er gewoon 
mee blijven reizen.
Kijk voor meer informatie op de ge-
meentelijke website www.uithoorn.nl 
of op www.paspoortinformatie.nl

Wijzigingen bij aanvragen 
reisdocumenten

Vindplaatsen van actuele 
informatie over grieppandemie
 
Het nieuwe Infl uenza A (H1N1)-virus (de Mexicaanse griep) is door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) offi cieel tot pandemie uitge-
roepen. Een pandemie is een infectieziekte die wijdverbreid voorkomt 
gedurende een beperkte tijd op meerdere continenten. U vindt actue-
le informatie over het H1N1-virus op www.grieppandemie.nl en op de 
site van de GGD Amsterdam-Amstelland: www.gezond.amsterdam.nl 
Postbus 51 heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar u uw 
vragen over de grieppandemie kwijt kunt: 0800-1100.

Het bromfi etscertifi caat is van-
af 1 oktober 2006 vervangen 
door een bromfietsrijbewijs. 
Degenen die na die datum ge-
slaagd waren, konden bij de 
gemeente een rijbewijs met de 
nieuwe categorie AM aanvra-
gen.

De huidige bromfi etscertifi caten die 
nog niet zijn omgewisseld blijven 
geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009. 
Houders van een bromfietscertifi-
caat hebben nog tot die datum de 
tijd om hun certifi caat om te wisse-
len voor een rijbewijs met de catego-
rie AM. Na deze datum is het cer-
tificaat niet meer geldig en dus 
niet meer omwisselbaar. Wie een 

bromfi etscertifi caat gaat omruilen te-
gen een rijbewijs AM moet hiervoor 
€ 40,35 betalen, een pasfoto (moet 
voldoen aan de gestelde pasfoto ei-
sen), inleveren en een geldig identi-
teitsbewijs meenemen.
Als u het bromfietscertificaat niet 
voor 1 oktober 2009 heeft omge-
ruild, dan moet u voor het verkrijgen 
van een bromfi etsrijbewijs een the-
orie-examen afleggen bij het Cen-
traal Bureau Rijvaardigheidsbewij-
zen (CBR).
Het is niet nodig om het bromfi ets-
certifi caat om te wisselen als u voor 
1 oktober 2009 een autorijbewijs 
haalt. U krijgt dan namelijk automa-
tisch het AM-rijbewijs op het rijbe-
wijsdocument bijgeschreven.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

TIJDELIJKE VER-
KEERSHINDER 
DRECHTDIJK

B&W zullen binnenkort een bouw-
vergunning 2e fase afgeven voor de 
bouw van 8 appartementen en een 
woning op het perceel Drechtdijk 31. 
Vooruitlopend daarop mag de aan-
nemer alvast beginnen met heiwerk-
zaamheden. De bouw zal ongeveer 
een jaar duren. Vanwege de werk-
zaamheden moet bouw- en heima-
teriaal worden aangevoerd. Het ma-
teriaal zal worden gelost vanaf de 
Drechtdijk. Daardoor ontstaat af en 
toe hinder voor het verkeer. Volgens 
de aannemer zullen de stremmingen 
per keer zo’n 15 minuten duren. De 

aanvoer van materialen zal plaats-
vinden op werkdagen tussen 08.30 
uur en 13.00 uur, maar niet tijdens 
de spits. De bouwmachines mogen 
uitsluitend draaien op maandag t/m 
vrijdag  tussen 07.00 en 19.00 uur.
De omwonenden zijn per brief inge-
licht. 

VOETGANGERS-
/FIETSERSBRUG 
TUSSEN GREVELINGEN 
EN FREES TIJDELIJK 
AFGESLOTEN

Wegens werkzaamheden aan Frees 
gaat de brug tussen Grevelingen en 
Frees tijdelijk dicht voor voetgangers 
en fi etsers. Basisscholen De Kajuit 
en De Springschans zijn dus tijde-
lijk niet via deze brug bereikbaar. 
De scholen zijn wel te bereiken via 
de brug tussen Gaastmeer en Fer-
moor.  De werkzaamheden begin-
nen waarschijnlijk op 14 september 
en duren drie dagen. De precieze 
data van afsluiting worden bekend-
gemaakt via borden bij de brug. Aan-
nemingsbedrijf Vessies infra voert 
de werkzaamheden in opdracht van 
de gemeente uit. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
de toezichthouder van de gemeen-
te Uithoorn, de heer Wanningen. Hij 
is te bereiken van maandag t/m vrij-
dag van 08:00uur tot 16:30 uur on-
der nummer 06-5159 0899.

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG

Vorige week is de Alliantie N201 be-
gonnen met de werkzaamheden op 
de Amsterdamseweg. Dit houdt in 
dat er zand wordt aangebracht op 
het tracé tussen de Hollandse Dijk 
en de Amsterdamseweg. Geduren-
de een periode van circa twee we-
ken vinden er zandtransporten 
plaats. Daarbij rijden ongeveer 10 
vrachtwagens per uur via de Wie-
gerbruinlaan over de Amsterdamse-
weg heen en weer. Er kan hierdoor 
overlast ontstaan. Voor vragen en/
of opmerkingen kunt u contact opne-

men met het informatienummer van 
de N201: 023-514 3230.

FIETSPAD LANGS 
RANDWEG 
(AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds mei afgeslo-
ten in verband met de aanleg van 
de N201. De afsluiting duurt waar-
schijnlijk tot juni 2011 als de nieu-
we N201 is aangelegd. Fietsers die 
via de Randweg naar de Legmeer-
dijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit 
de volgende twee omleidingen: De 
Randweg via de Noorddammerweg 
naar de Legmeerdijk en v.v., of de 
Randweg via Poelweg, N201 naar 
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting 
is nodig vanwege de aanleg van de 
N201. Ter plaatse van de Legmeer-
dijk worden terpen aangelegd.

BOTERDIJK TIJDELIJK 
AFGESLOTEN VOOR 
VERKEER 

Vanwege wegwerkzaamheden is 
de Boterdijk van 22 t/m 29 septem-
ber afgesloten voor autoverkeer. 
De afsluiting voor autoverkeer geldt 
voor het gedeelte tussen Watson-
weg en Boterdijk 114. Het fi ets- en 
bromfi etsverkeer uit Meerwijk-West 
kan wel doorgang vinden. De wo-
ningen van de Boterdijk 34 t/m 114 
zijn steeds bereikbaar voor bestem-
mingsverkeer. Voor doorgaand ver-
keer is een omleidingsroute inge-
steld. Deze loopt via het Kwakelse-
pad, de Noorddammerweg, N201 en 
Watsonweg. Dit is met borden aan-
gegeven. Aannemingsbedrijf Schel-
vis Infra zal de werkzaamheden uit-
voeren.

IN HET ROND EN OP DE 
KLUCHT TIJDELIJK 
AFGESLOTEN VOOR 
VERKEER

Van 16 t/m 23 september verricht 
aannemingsbedrijf Mourik in op-
dracht van de gemeente wegwerk-

zaamheden in Op de Klucht en In het 
Rond. Daarom zijn deze wegen tij-
delijk niet toegankelijk voor verkeer. 
De duur van de werkzaamheden is 
sterk afhankelijk van het weer. De 
R-buurt (Rode Klaver, Reigersbek, 
Ruit, Riet, Raai, Rosmarijn en Ru-
we Bies) blijft steeds bereikbaar via 
Aan de Zoom of via In het Midden. 
Met borden is aangegeven hoe de 
Zijdelweg te bereiken is. De B-Buurt 
(Betram, Brunel, Langs de Baan, 
Bieslook, Bijvoet) en de K-buurt 
(Knautia, Klaproos, Krodde, Klein 
Hoefblad, Korenbloem, Koekoeks-
bloem). krijgen een omleidingsroute 
via de Randweg en Noorddammer-
weg. De scholen op het Legmeer-
plein zijn bereikbaar met de auto via 
Aan de Zoom. Fietsers en voetgan-
gers kunnen via Bieslook rijden. Au-
tomobilisten moeten rekening hou-
den met extra reistijd. Connexxion 
zal tijdens de afsluiting een alterna-
tieve bushalte aanbieden. Informa-
tie over de gewijzigde busverbinding 
kunt u vinden op:http://www.9292ov.
nl/9292ov321.asp. De werkzaamhe-
den bestaan uit het frezen van het 
asfalt, het aanbrengen van een nieu-
we deklaag, het aanbrengen van 
roodasfalt voor de fietsstroken en 
het aanbrengen van vier middenge-
leiders voor de oversteekplaatsen

REINIGING RIOLERING 
BILDERDIJKLAAN EN 
OMGEVING

Vanaf 21 september wordt de riole-
ring in de Bilderdijklaan van binnen 
gefreesd.  In de week vanaf 28 sep-
tember en de daarop volgende we-
ken worden nog meer werkzaamhe-
den aan de riolering uitgevoerd. De-
ze laatste werkzaamheden (in week 
40) kunnen stankoverlast veroorza-
ken. Bovendien kunnen bewoners 
dan tijdelijk het riool niet gebruiken 
omdat dit gedeeltelijk is afgesloten is 
op het moment van de werkzaamhe-
den. De betrokken bewoners krijgen 
daarover op korte termijn een brief 
thuis met meer informatie.

Activiteitenkalender
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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten 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.

  26 sept.   Buurten bij de buren, Amstelplein, 13.00 - 17.00 uur
  30 sept.  Bewonersoverleg Meerwijk, De Kajuit, 19.30 uur
  1 okt. Dag van de Ouderen, op terrein sportpark De Randhoorn, 
 10.00 -15.30 uur
  3 okt. Ouderen en computers, presentatie van ANBO en Bureau 
 Onderwijs Projecten, winkelgalerij Amstelplein, 11-16 uur
  3 okt. Viering 20 jarig bestaan en heropening verbouwde 
 Wereldwinkel Uithoorn, Hugo de Grootlaan 1, 11.00 uur
  6 okt. Bewonersoverleg De Legmeer, buurtsteunpunt Legmeerplein, 

19.30 uur
  7 okt. Buurtoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 20.00 uur
  10 okt. 40-jarig bestaan Zanggroep The Bridges; 3 koren treden op 
 ‘s middags en ‘s avonds in en rond de RK Kerk aan 
 Kwakelsepad in De Kwakel, 13.00-21.00 uur
  13 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, 19.30 uur
  18 okt.  Yvonne Keuls vertelt,  10,- Thamerkerk, 14.30 uur
  20 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  25 okt. Braderie Oude Dorp
  27 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  31 okt. 50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
  4 nov. Winteractiviteit op kinderboerderij d’ Olievaar
  7 nov. 50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
  14 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein 
  20 nov. Concert C.O.V. Amicitia: Requiem van Mozart en 
 Stabat Mater van Haydn, De Burght, 20.15 uur
  22 nov. Offi ciële opening nieuwe accommodatie KDO, Vuurlijn 51
  22 nov. Concert van strijkkwartet,  10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
  24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
  20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk,  10,-, 14.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten 
en activiteiten voor de rest van het 
jaar op onze website www.uithoorn.
nl/activiteiten. Meer informatie over 
de buurtbeheeracties: Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl.

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare 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 schrif-
telijk 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-

ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 mogelijk-
heid 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:
- Verordening 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 

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achterweg 53, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning op 

de 1e etage
- Drechtdijk 60, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur
- Drechtdijk 72, sloopaanvraag voor het slopen van het bestaande bijgebouw/

aanbouw aan het hoofdgebouw mede de betonnen terrasplaat.
Thamerdal
- Zijdelveld 24, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van de voorgevel 

van een kinderdagverblijf.
De Legmeer
- Brunel 9, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning d.m.v. 

een opbouw op de 1e etage.

Legmeer-West
- Bosmuis 24, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde.
Zijdelwaard
- Heijermanslaan 31, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde
- Herman Gorterhof 110, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de voor-

gevel.

 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.
De Kwakel
- Drechtdijk 31 woning., vergunning voor het vernieuwen van een woning en 8 

appartementen. Bezwaar: t/m 27 oktober 2009.
Legmeer-West
- Vogellaan 69, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel. 

Bezwaar: t/m 27 oktober 2009
- Veldmuis 28 te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van een carport. 
 Bezwaar: t/m 30 oktober 2009
- Randhoornweg 31-37, gebruiksvergunning aan Stichting Brede School Leg-

meer voor het brandveilig gebruiken van het op dit adres gelegen bouwwerk. 
Bezwaar: t/m 27 oktober 2009.

Zijdelwaard
- Potgieterlaan 56, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde. Bezwaar: t/m 30 oktober 2009

 BEKENDMAKING WIJZIGING VERORDENING VOORZIENINGEN 
 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITHOORN 2008 
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 10 september 2009 een wijziging op 
de “Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uit-
hoorn 2008” vastgesteld. De Verordening en de wijziging liggen permanent ter in-
zage bij de receptie van het gemeentehuis. Dit besluit treedt in werking een dag 
na bekendmaking (dus op 24 september 2009) en werkt terug tot en met 1 janu-
ari 2009.

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
Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op. Ik machtig Landschap Noord-

Holland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van ............... (min.  20,-) 
van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

Ja, ik word Beschermer!

Welkom in onze natuurgebieden!
Voorletter(s): m/v Achternaam:

Adres:

Postcode:  Plaats:

Geboortedatum:  Tel:

E-mailadres:

Bank/girorekening:

Stuur deze bon in een envelop 
zonder postzegel naar: 
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263, 
1900 VB Castricum

Handtekening:

9
0

3
2

Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons mee 
de natuur te beschermen en word Beschermer van Landschap 
Noord-Holland: vanaf  20,- per jaar ontvangt u een 
Beschermerspas met gratis toegang tot 
onze natuurgebieden, onze Natuurgids en 
4x per jaar ons tijdschrift.

www.landschapnoordholland.nl Natuur dichtbij !



Wilnis - De internationaal bekende 
DJ Gregor Salto zal op 26 september 
a.s. zijn kunsten vertonen tijdens het 
alom bekende ‘’Little Industri’’ feest 
in de Willisstee in Wilnis. Gregor Sal-
to, bekend van hits als Toys are Nuts 
en Looking Good scoort momenteel 
hoog in de hitlijsten met zijn num-
mer Lambada 3000. De organisatie 
is zeer trots op het feit dat zo’n grote 
DJ naar Wilnis komt. 
Naast Salto zal nog een internatio-
naal bekende naam zijn opwachting 
maken. Steven Quarré, resident DJ 
van het wereldmerk Hed Kandi, zal 
de avond openen. De in Mijdrecht 
opgegroeide DJ is net terug van zijn 
zomertrip waar hij onder andere en-
kele avonden draaide in de grootste 
clubs van Ibiza. Steven Quarré heeft 
tijdens vorige edities van Little Indu-
stri bewezen het publiek zeer goed 
aan te voelen en de zaal flink te kun-
nen opwarmen. 
De 2 grote sterren worden aangevuld 
door (regionale) talenten. Maximilia-
no, Eroz en Ace Andrew zullen laten 
zien dat zij niet 
ver meer van 
hun doorbraak 
af zitten. Maxi-
miliano draaide 
afgelopen zo-
mer al in Span-
je en in diver-
se Nederland-
se kustplaat-
sen. Eroz heeft 
zich de laatste 
tijd veel bezig-
gehouden met 
produceren en 
heeft kort gele-
den zijn eerste 
platencontract 
ondertekend! 
Ace Andrew, 
winnaar van de 
DJ contest re-
gio Utrecht is 
het jongste ta-
lent dat ooit op 
Little Industri 
heeft gestaan, 
maar zal be-
wijzen niet zo 
klein te zijn als 
zijn lengte doet 
vermoeden! 

D Crew
Tijdens deze editie van Little Indu-
stri zal de in Mijdrecht en omstre-
ken zeer bekende D-Crew een ex-
clusief optreden verzorgen. Deze 
dansgroep bestaande uit 8 dames 
zal tussen 01.30 en 02.00 uur de zaal 
op zijn kop zetten met een spette-
rend optreden op de beats van Gre-
gor Salto.

De kaartverkoop is inmiddels ge-
start op de bekende verkooppun-
ten: El Fuego, Total en Croissante-
rie de Lindehof in Mijdrecht en De 
Willisstee in Wilnis. Hoe de tijdsin-
deling van de DJ’s precies zal zijn is 
nog niet bekend, wat wel vaststaat is 
dat Gregor Salto op het hoogtepunt 
van de avond, tussen 0.00 en 03.30 
uur, achter de draaitafels zal plaats-
nemen. Little Industri – 26 septem-
ber, De Willisstee van 22.30 tot 04.00 
uur. Entree: voorverkoop 10,- euro, 
deur 12,- euro. Line-up: Gregor Sal-
to, Steven Quarré, Maximiliano, Eroz,  
en Ace Andrew.
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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

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

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 
eetstoornissen. 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

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
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.

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.

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

Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Beatrixstraat in Wilnis, grijs/wit/zwarte poes. Heeft 3 witte
 pootjes en een witte buik. Heeft een bobbel in haar buik.
 Ze is 6 jaar en heet “Snoetje”.
- Plaswijk in Vinkeveen, cyperse poes met bruinige gloed.
 Ze heeft een witte bef/witte pootjes. Ze heet “Coco” en is 4 jaar.
- Plaswijk in Vinkeveen, grijze Valkparkiet.

Gevonden: 
- Verhoefweg in Mijdrecht, zwart-witte kater, groot postuur.
- Turkoois in Mijdrecht een erg lieve beige Fret.
- Kruising N201-Hoofdweg in Waverveen, forse grijs-cyperse kat.
- Parkeerplaats Van Wieringenplein in Mijdrecht, zwart/witte kat.  
 Witte sokjes achter en witte tenen voor. Witte bef en buik.
- N201 bij de Poelweg in De Kwakel, zwart witte kat met witte
 sokjes en borst.

Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

Gregor Salto op Little 
Industri in de Willisstee

Mijdrechtse kunstenaar 
Marcel Witte in actie voor 
Wereld Natuur Fonds
Mijdrecht - Professioneel kun-
stenaar Marcel Witte uit Mijdrecht 
heeft in samenspraak met Het We-
reld Natuur Fonds een unieke ac-
tie opgezet. Van zijn schilderij ‘Tear-
drop’ is in een beperkte oplage van 
200 exemplaren een gecertificeerde 
Giclée uitgebracht. 

De opbrengst van de verkochte Gi-
clées zal volledig ten goede komen 
aan ‘Het Aap in Nood Plan’: een pro-
ject van het Wereld Natuur Fonds 
om o.a. de bedreigde orang-oe-
tan te beschermen. De schilderijen 
van Marcel Witte balanceren op het 
grensvlak tussen realisme en fanta-
sie. Met de natuur als inspiratie zijn 
het hoofdzakelijk de gedetailleerde 
dieren die tegen een monochrome 
achtergrond de aandacht vragen en 
compositie bepalen. Geen sterk uit-
gewerkte omgeving, maar leegte om 
het contact tussen de aanschouwer 
en het dier te versterken. 

Dit wordt nog eens bekrachtigd 
doordat de dieren worden weerge-
geven op nagenoeg ware grootte.
Als kunstenaar vindt Marcel het erg 
belangrijk dat mensen van zijn werk 
genieten. Maar naast dit aspect ziet 
hij kunst ook als een fantastisch 
middel om o.a. politieke of maat-
schappelijke onderwerpen te be-
lichten. Je kan dan ook regelmatig 
een boodschap in zijn werk terug-
vinden, zonder dat het daarom al te 
veel symbolische waarde uitstraalt.

Een van Marcels meest recen-
te doeken ‘Teardrop’ vormt hiervan 
een goed voorbeeld en is geïnspi-
reerd op ‘Het Aap in Nood Plan!’ van 
Het Wereld Natuur Fonds. ‘Teardrop’ 
toont een jonge, huilende orang-
oetan. Het schilderij is een persi-
flage op het schilderij van het hui-
lende zigeunerjongetje, geschilderd 
door Bragolin. De traan op Marcel 
zijn schilderij weerspiegelt de be-
dreigingen van deze diersoort, zo-
als vernietiging van de leefgebieden 
en jacht.
Tijdens komende exposities zal dit 
beeld ‘zijn verhaal’ aan het publiek 
vertellen. ‘Op die manier hoop ik om 
de sympathie voor de orang-oetan 
te vergroten en bij te dragen aan het 
besef, dat hulp voor deze diersoort 
echt noodzakelijk is.
Maar er is meer mogelijk... Door Gi-
clées uit te brengen van ‘Teardrop’ 
zal dit beeld bij meer mensen on-
der de aandacht komen. Daarbij zal 
de opbrengst van verkochte Giclées 
in zijn geheel ten goede komen aan 
het ‘Het Aap in Nood Plan’. Het schil-
derij kan hierdoor daadwerkelijk bij-
dragen om de orang-oetan een hel-
pende hand te bieden.’  

Voor 285,- euro kunt u in het be-
zit komen van dit unieke kunstwerk 
en helpt u de orang-oetan te over-
leven. 
Meer informatie kunt u vinden op de 
speciale Giclée-actie website: www.
marcelwitte.com/giclee.

Toneelvereniging OKK 
ziet sterren
Mijdrecht - De spelersgroep van to-
neelvereniging OKK is al vanaf eind 
augustus druk bezig met de repeti-
ties voor het nieuwe najaarsstuk “een 
mooie ster”. Het is een heerlijk blijspel 
over een jongeman die na een avond-
je sterren kijken onverwacht bezoek 
krijgt van een dame die uit de hemel 
gevallen lijkt.
Er gebeuren opeens allerlei vreem-
de voorvallen, en Gerard is plots-
klaps onweerstaanbaar aantrekke-
lijk voor alle dames die bij hem in de 
buurt komen. Zijn kamergenoot weet 
niet wat hem overkomt, nu zijn vrien-
din ook opeens meer aandacht voor 
Gerard heeft.
Later komt de vriendin van Gerard 
nog langs -een akela-, die ook geen 
goed woord over heeft voor deze ge-
daanteverwisseling van haar zoge-
naamde vriend.
Als de moeder van Gerard ten tone-

le verschijnt keert de rust voor even 
terug, maar deze wordt weldra ver-
stoord als het licht uitvalt en “Gab 
van het Geb.” komt die het euvel moet 
verhelpen. Het is echt een kostelijk 
blijspel waarbij de spelers tijdens de 
repetities af en toe al in een deuk lig-
gen van het lachen om de hoofdrol-
speler, dus u als publiek zal ongetwij-
feld een heerlijke avondje uit beleven 
als u komt kijken naar deze uitvoe-
ring op vrijdagavond 20 november of 
zaterdagavond 21 november a.s. aan-
vang 19.45 in de Meijert aand de Dr. 
J. v.d. Haarlaan in Mijdrecht. Kaarten 
aan de zaal voor volwassenen kosten 
8.00 euro, kinderen onder begelei-
ding betalen 6 euro. U bent van har-
te welkom bij toneelvereniging OKK, 
en op de zaterdagavond speelt na af-
loop een live band zodat de voetjes 
nog van de vloer kunnen, en u een 
dansje kunt wagen. 

Wat zullen we vandaag 
eens eten?
De Ronde Venen – Wat zullen we 
vandaag eens eten. Dat is de the-
mamiddag voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar in NME-centrum de Woud-
reus op woensdag 30 september 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Deze themamiddag gaat over eten. 
Niet zomaar eten natuurlijk, maar 
eten dat we kunnen vinden in de na-
tuur. Er zijn heel veel eetbare plan-
ten en vruchten die zo te vinden zijn! 
Daar gaan de kinderen naar zoeken 
en daarna daar lekkere dingen van 
maken: kruidenkaasjes, jam en an-
dere kleine gerechten. Natuurlijk 
worden deze ook nog gezellig op-
gegeten. Een heerlijke themamid-
dag! Vind je het leuk om te koken en 
wil je wel eens iets bijzonders ma-
ken? Kom dan naar deze spannen-
de themamiddag.

Als je mee wilt doen moet je je vóór 
28 september opgeven bij NME-
centrum de Woudreus. 
Voor meer informatie neemt u con-

tact op met Susan Postma, educa-
tief medewerker NME centrum de 
Woudreus. (0297)273692

Opbrengst 
collecte 
kankerfonds
Vinkeveen/Waverveen - De col-
lecte voor KWF Kankerbestrijding 
heeft in Vinkeveen en Waverveen 
5193,50 euro opgebracht. Wie de 
collectant gemist heeft kan alsnog 
een gift overmaken op giro 26000 
ten name van KWF Kankerbestrij-
ding in Amsterdam. Met het geld 
dat de collectanten hebben opge-
haald blijft KWF Kankerbestrijding 
zich inzetten voor minder kanker, 
meer genezing en een betere kwa-
liteit van leven. Dat doet zij echter 
niet alleen, maar samen met pa-
tiënten, onderzoekers, artsen, dona-
teurs en vrijwilligers. 
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Uithoorn - Uithoorn is volgens de Amster-
damse boekdrukker en uitgever Isaak Tirion, 
waarschijnlijk genoemd naar “eenen uithoek 
van Thamen, welk aldaar, tegen het verlaat, 
een scherpe punt of hoorn maakt.” Thamen 
noemt hij een hoge heerlijkheid, Uithoorn 
niet. Zo’n 500 jaar lang zijn Thamen, Uithoorn, 
Mijdrecht, Wilnis, Blokland en Kudelstaart met 
elkaar verenigd. Het is een relatie waarvan wij 
ons nu, in de tijd waarin de ene herindeling 
op de andere volgt, afvragen waarom die op 
19 Mei 1819 in ene moest worden verbroken. 
Die dag gaan Uithoorn, Thamen, Blokland en 
Kudelstaart in het kader van een grenscor-
rectie over van de provincie Utrecht naar de 
provincie Holland. De Amstel zou de nieuwe 
grens worden. 
De provincie Noord Holland bestaat dan nog 
niet. Die komt pas in 1840 wanneer Holland 
in twee stukken wordt verdeeld omdat ze als 
provincie anders te machtig zou worden. Isaak 
Tirion leefde van 1705 tot 1765 en heeft die 
relatie nog meegemaakt. Laten we eens kijken 
hoe hij een en ander beschrijft.  

Het begin
Het verhaal is bekend en vele malen op pa-
pier gezet. Een oorkonde, gedateerd 1085, 
meldt een ruiloverkomst tussen de bisschop 
van Utrecht en kapittel van St. Jan waarin het 
kapittel  (gemeenschap van geestelijken) een 
stuk woeste grond krijgt met de bepaling dat 
wanneer de landen eenmaal bewoond zijn, 
alle opbrengsten alsmede de kerkelijke en 
wereldlijke macht aan het kapittel toekomen. 
Dat wil zeggen aan de proost van dat kapittel. 

Slim bekeken 
Onderzoek heeft aangetoond dat de datum 
onder die oorkonde vervalst is en de oorkonde 
zelf ergens rond 1190 moet zijn geschreven 
met als voornaamste doel de westgrens van 
het gebied van St. Jan vast te leggen. Immers 
die grens wisselt voortdurend vanwege de 
strijd tussen de bisschop van Utrecht en de 
graaf van Holland.  Door het gebied te schen-
ken aan het kapittel met de bepaling dat die 
rechtsmacht pas wordt verstrekt als het gebied 
bewoond wordt, draait het kapittel op voor de 
kosten en is de bisschop verzekerd van een 
snelle ontginning. Daarnaast krijgt het kapittel 
inkomsten en de bisschop een buffer tussen 
zijn land en dat van de graaf. Maar zo makke-
lijk is het allemaal niet gegaan. Het eerste ge-
schil met de graaf van Holland is in 1252. Het 
gaat over het bezit van de landen van West-
veen, Kudelstaart en een deel van Nieuwveen. 
Het geschil wordt in der minne geschikt en 
Westveen blijft bij het kapittel van St. Jan. 

De rechtsmacht
Dan het tweede twistpunt. Dat is de zinsnede 
over de wereldlijke macht. In 1305 verklaart 
de dan regerende bisschop van Utrecht dat 
alle hoge jurisdictie alleen aan hem toekomt, 
tenzij een ander het bezit ervan met oorkon-
den kan staven. Dat kan alleen de proost van 
Sint Jan. De bisschop stelt dan dat hij de enige 
drager is van de hoge rechtsmacht met uit-

zondering van de proostdijlanden. Dat zijn de 
landen waar de proost van St. Jan de scepter 
zwaait en waar hij het halsrecht mag uitoe-
fenen. Herhaaldelijk wordt vervolgens door 
verschillende machthebbers geprobeerd die 
proostdijlanden in handen te krijgen. Immers 
het bezit van die landen betekent macht en 
dat betekent inkomsten. Rond 1325 probeert 
de dan regerende graaf van Holland het nog 
eens. Weer tevergeefs. In 1382 doet de bis-
schop van Utrecht er een schepje bovenop 
door te verklaren dat de hoge jurisdictie van 
alle landen ten westen van Vecht aan hem 
toebehoort. Hij wordt door rechtsgeleerden in 
het ongelijk gesteld. 

Een nieuwe landsheer
Het bezit van de hoge rechtsmacht bij de 
proost van St. Jan komt steeds meer onder 
druk te staan. In 1525 draagt keizer Karel V 
de wereldse bevoegdheden van de bisschop 
van Utrecht over aan het Huis Habsburg. De 
bisschop staat buitenspel en de keizer wordt 
de nieuwe landsheer in de provincie Utrecht. 
Proost Albert Pigge, die dan de scepter zwaait, 
is bang dat het niet lang meer zal duren of 
ook met de zelfstandigheid van de proostdij-
landen is het gedaan. Dankzij zijn verzet, hij 
wordt in 1538 door de Grote Raad van Meche-
len op bijna alle punten in het gelijk gesteld, 
verklaart de keizer tenslotte dat hij de erfheer 
is van de heerlijkheden Mijdrecht, Wilnis, Tha-
men, Uithoorn etc. maar dat de proost daar de 
hoge jurisdictie mag houden. 

Met de komst van de republiek der verenigde 
Nederlanden en het uitroepen van de gerefor-
meerde kerk tot staatskerk eindigen ook de 
benoemingen door de paus. Voortaan worden 
proosten benoemd door de Staten van Utrecht. 
Na de dood van proost Bucho van Montsima in 
1594 eindigt in feite hun middeleeuwse heer-
schappij. De proostdijlanden worden een ge-
wone heerlijkheid, zij het een heerlijkheid met 
een verheven aanzien. Tijdens de republiek 
(1588-1795) wordt de proostdij langzaamaan 
een speeltje van de stadhouders, die het aan-
wenden om familieleden aan een eervolle po-
sitie te helpen. De Bataafse omwenteling ten-
slotte maakt in 1795 defi nitief een einde aan 
dat regentendom.

De heerlijkheden
In 1772 beschrijft Isaak Tirion de westgrens 
van het rechtsgebied van de Proost van St. 
Jan te Utrecht als volgt. “De Proostdijlanden 
(hij schrijft proostdij en niet proosdij) be-
staan uit vier bijzondere Regtsgebieden; te 
weeten Mijdrecht; Thamen; Wilnis en West-
veen; en Uithoorn met Kudelstaart, Blokland 
en Kromme  Meiert; met elkanderen begroot 
op vijf duizend, vier honderd en veertig mor-
gen, en vier honderd een en zeventig roeden 
lands (ca. 3800 ha), waar in, volgens de op-
neeming van 't jaar 1748, agt honderd en twee 
huizen geteld werden. In 't burgerlijke heeft 
iedere heerlijkheid zijnen schout en schepe-
nen; in 't lijfstrafl ijke behooren zij allen onder 
de Vierschaar, die, door eenen baljuw over alle 

de proostdijlanden, te Mijdrecht gespannen 
wordt.” 

De hoge heerlijkheid Thamen
Over Thamen schrijft hij: “De Thamerdijk 
(Zijdelweg? ) scheidt de heerlijkheid in twee 
deelen, het eene genoemd de binnendijksche, 
het andere de buitendijksche polder. De bui-
tendijksche polder (aan de westkant van de 
Thamerdijk) is bijna geheel weggeveend, en 
eene opene waterplas geworden. De binnen-
dijksche polder, hoewel ook merkelijk uitge-
veend, legt rondom, bijna vierkant, in dijkjes 
beslooten, en strekt zig uit van den Thamerdijk 
(oostkant) tot aan den Amstel.”

De kerk van Thamen stond ooit in Oud-Tha-
men, in de buitendijkse Polder (zie kaart). Vol-
gens Tirion vanuit Amstelveen een uur lopen 
en vanuit Mijdrecht anderhalf uur. In de jaren 
vóór 1624 is de kerkelijke (protestantse) ge-
meente van Thamen met die van Mijdrecht 
verenigd en moet de predikant beurtelings 
naar Mijdrecht of Thamen om diensten te lei-
den. Dat houdt op wanneer Thamen dat jaar 
een eigen predikant krijgt. Sinds 1662 staat de 
kerk aan de Amstel, op een kwartier van de 
Uithoornsche brug. Het kerkgebouw, waarop 
een sierlijk koepeltorentje gestaan zou heb-
ben, is in 1832 op bijna dezelfde plaats her-
bouwd. 

Van oudsher hebben Mijdrecht en Thamen 
dezelfde schout. Deze staat aan het hoofd 
van een rechtbank waarin zeven schepenen. 
Vijf uit Mijdrecht en twee uit Thamen. Het 
gevolg daarvan is dat wanneer een inwoner 
van Thamen terecht moet staan, hij of zij al-
tijd naar Mijdrecht moet. Dat duurt tot 1755 
wanneer Thamen een eigen schout krijgt. In 
juli 1760 krijgt de heerlijkheid van de Staten 
van Utrecht toestemming zelf een rechtbank 
op te richten. Ook benoemt de Proost nog een 
derde schepen, zodat de rechtbank van Tha-
men uiteindelijk uit een (eigen) schout en drie 
schepenen bestaat. In 1748 telt Thamen hon-
derd zeventien huizen. Mijdrecht telt dat jaar 
driehonderd zesendertig huizen.

De heerlijkheid Uithoorn
Het vierde rechtsgebied van het kapittel van 
St Jan bestaat volgens Tirion uit de heerlijkhe-
den Uithoorn, Kudelstaart, Blokland en Krom-
me Meiert. Samen tellen ze vijftien honderd 
en vijftig morgen (ca 1275 ha). De grond is er 
overal “ligt van aart, en alleen bekwaam tot 
weiden en veenlanden, zo dat de hoofdnee-
ring deezer plaatsen meest in koehouderije en 
turfveenderije bestaat. De Uithoorn bestaat in 
verscheidene buurten, die, langs de westzijde 
van den Amstel, zig tot aan Thamen uitstrek-
ken.” 
Uithoorn heeft geen eigen kerk, maar gebruikt 
de kerk van Thamen en noemt die kerk de kerk 
van Uithoorn. Iets dergelijks gebeurt ook met 
de streek “zo beoosten als bewesten den Am-
stel en de Drecht, die meestal, doch verkeer-
delijk, den naam van den Uithoorn draagt,“ 
aldus Tirion, die het voor Thamen opneemt.
Pas in 1636, verlenen de Staten van Utrecht, op 

verzoek van de toenmalige Proost, octrooi tot 
het leggen van een brug over den Amstel en 
het heffen van tol om het onderhoud te kun-
nen betalen. Voorheen moest alles met boot-
jes. In 1672 wordt die brug, om Franse troepen 
de overtocht te beletten, afgebroken en pas 
veertig jaar later, in 1711, weer opgebouwd. 
In 1748, telt Uithoorn 200 huizen. Vijftig jaar 
later, tijdens de volkstelling op 1 oktober 1801 
heeft Uithoorn 658 inwoners. Mijdrecht telt er 
dan 1771.  

De macht van de proost
Behalve de hoge, lage en middelbare recht-
spraak heeft de proost het recht ambten 
en rechten te vergeven. Hij stelt kosters en 
schoolmeesters aan. Hij benoemt de baljuw, 
de schouten, de secretarissen, de schepe-
nen, heemraaden, poldermeesters, schippers, 
kleppers, omroepers en andere ambtenaren. 
Kortom hij acteert als alleenheerser.   

Dat de handel in rechten de proost van St. Jan 
veel geld opleverde laat een staat uit 1728 zien. 
Het baljuwschap verkoopt hij 16.000 gulden. 
De schouten van Mijdrecht en Thamen moe-
ten ieder eerst 8000 gulden neertellen, voor-
dat ze met de handhaving van de orde kunnen 
beginnen. De schout van Wilnis en Westveen 
is goedkoper uit. Dat ambt kost maar 5000 
gulden, dat van Kudelstaart en Uithoorn is iets 
duurder. 6793 gulden. De secretarisambten 
van Mijdrecht, Thamen, Wilnis en Westveen, 
gaan ieder voor 8000 gulden over de toon-
bank. Alleen in kleinere plaatsen is een secre-
taris goedkoper uit. Overal waar banen te ver-
geven zijn levert het de proost geld op. Maar 
daar blijft het niet bij. Behalve deze voorde-
len, geniet hij ook nog de tienden (10% van 
de opbrengst) van Wilnis, Mijdrecht, Thamen, 
Kudelstaart, den Uithoorn en Achttienhoven, 
verder de heerencijns van al die dorpen, het 
recht van de Waag, de tol bij de brug aan den 
Uithoorn, de verpachting van visrechten in de 
Amstel, de Drecht, de Kromme Meijert  en die 
in het Leg- en Zijdelmeer. En dan te bedenken 
dat het bovenstaande maar een kleine greep 
is uit de lange lijst die Isaak Tirion in 1772 pu-
bliceerde.   

Tenslotte
Zo’n vijfhonderd jaar lang hebben Mijdrecht 
en Wilnis lief en leed gedeeld met wat nu Uit-
hoorn heet. De scheiding komt in 1819. De 
geschiedenis leert dan dat Mijdrecht en Wil-
nis meer met Uithoorn hadden dan met de ge-
meenten langs de Vecht waar anno 2009 zo’n 
ophef over wordt gemaakt wanneer over sa-
mengaan met de gemeente De Ronde Venen 
wordt gesproken. Jammer dat die oude relatie 
is weggevaagd en de Amstel als een barrière 
tussen twee provincies wordt gezien. Waarom 
eigenlijk? 

Wilt u meer te weten komen over de ge-
schiedenis van De Ronde Venen? 
Word dan lid van de historische vereniging De 
Proosdijlanden.
Lidmaatschap 15 euro per jaar. 
Aanmelden 0297-286170.

Door Joop Frankenhuizen

Over Den Uythoorn
en een barrière  genaamd de Amstel
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De kogel is eindelijk door de kerk

Er mag een discotheek 
gevestigd worden naast 
het nieuwe zwembad
De Ronde Venen – Burgemeester 
en wethouders hebben vorige week 
besloten de vestiging van een dis-
cotheek aan de Veenweg moge-
lijk te maken door een toekomsti-
ge exploitant het recht van opstal 
te geven hier een disco te realise-
ren. Door de grond niet te verkopen, 
maar via een openbare inschrijving 
het recht van opstal te verlenen, kan 
een aantal risico’s worden beperkt.
De kavel naast het nieuwe zwem-
bad is aangewezen als geschikte 

locatie voor de te vestigen disco-
theek. In februari heeft het college 
besloten de grond voor een disco-
theek voor maximaal 800 bezoekers 
via een openbare inschrijving te ver-
kopen. Tijdens de behandeling van 
dit voorstel heeft de gemeenteraad 
echter aangegeven dat er een aan-
tal risico’s is waarmee het college 
rekening dient te houden.
Het grootste risico dat de raad ziet 
is dat bijvoorbeeld in geval van fail-
lissement of verkoop de bestem-

ming discotheek niet gegarandeerd 
is. Door het recht van opstal blijft de 
gemeente eigenaar van de grond en 
kunnen voorwaarden worden ge-
steld aan het gebruik ervan. Op de-
ze manier blijft de functie van disco-
theek in de toekomst gewaarborgd. 
Ook kan via het recht van opstal 
voorwaarden worden gesteld be-
treffende voldoende parkeerplaat-
sen en fi etsenstallingen en toegan-
kelijkheid van het gebouw voor min-
der-validen.

Prinses Wilhelminalaan 31
3641 EK Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
swdrv@planet.nl

LESPROGRAMMA OKTOBER-NOVEMBER

Basiscursus Vista
• Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 26 oktober 

2009 en op dinsdagmiddag 27 oktober. ’s Morgens van 10 tot 
12 uur, ‘s middags van 2 tot 4 uur. 

Basiscursus XP
• Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 29 oktober. 
Internet en E-mail
• Zeven lessen te beginnen op maandagmiddag 19 oktober 

en vrijdagmorgen 6 november (zie hierboven over cursusin-
houd).

Fotobewerken
• Acht lessen te beginnen op woensdagmorgen 28 oktober. 

Deze cursus is gebaseerd op het fotobewerkingsprogramma 
Picasa, daarnaast worden behandeld album software en 

 webalbums 
Internetbankieren
• Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 30 oktober, 

woensdagmiddag 25 november en maandagmorgen 21 de-
cember. 

Andere
• Verder organiseren we twee uur durende workshops over 

computerbeveiliging, kennismaking met de computer, CD’s 
en DVD’s branden en het gratis tekstverwerkingsprogramma 
Open Offi ce. 

Meld u aan
Een workshop of cursus gaat door bij vijf of meer deelnemers. 
Wij zijn voorlopig nog bereikbaar elke dinsdag en donderdag-
morgen tussen 10.00 en 12.00 uur in het Prinsenhuis te Mijdrecht 
op tel. 0297-272720. Anders 0297-282938. Laat van u horen. 

Tijdens de basiscursus bij Seniorweb heb-
ben velen van u globaal kennisgemaakt 
met internet en e-mail. Weet u dat onze In-
ternetcursus veel dieper ingaat op de mo-
gelijkheden die Internet Explorer en Out-
look Express onder XP en Vista bieden? 
Instellingen zoals het kiezen van een ei-
gen startpagina zodat u meteen kunt in-
ternetten. Het laten verwijderen van tijde-
lijke internet bestanden, die uw computer 
zo traag kunnen maken. Het instellen van 
beveiliging tegen ongewenste websites. 
Het al dan niet accepteren van cookies. 
Het werken met zoekmachines, het wer-
ken met portalen, waardoor u niet steeds 
adressen van websites hoeft te onthouden. 
Het ophalen van afbeeldingen en video’s. 
Het per e-mail versturen van afbeeldin-
gen en foto’s. Het instellen van het beeld-
scherm bij het ontvangen en verzenden 
van mailtjes. Het verwijderen van mailtjes 
en wat daarmee samenhangt. Het tijdelijk 
opslaan van mailtjes alvorens ze te verzen-
den. Het maken van adreslijsten. Het ver-
sturen, ontvangen en opslaan van bijla-
gen en het daarbij al dan niet comprime-
ren van foto’s. Het beveiligen tegen virus-
sen, etc. Het bovenstaande is slechts een 
greep van wat u allemaal tijdens deze ze-
ven weken durende cursus leert. 

Kom anders nog eens terug om 
de basiskennis op te frissen. 

www.ivn.nl/derondewenen&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”

Waar het voorjaar zich laat aankondigen door 
de ene na de andere binnentrekkende vogel, 
onze zomergasten, voltrekt de uittocht zich gro-
tendeels met stille trom. Halverwege maart 
voeren de eerste zwoele zuidenwinden de tjif-
tjaf aan en menig somberaar kan zijn winter-
sluier afgooien als zijn karakteristieke roep (u 
raadt het al: tjiftjaftjiftjaf)  weerklinkt. Een paar 
weken later arriveert de fi tis, maar die moet dan 
ook een stuk verder vliegen want komt van ten 
zuiden de Sahara. Later volgen gierzwaluwen 
en nog vele andere natuurlijk, maar voor mij 
is iedereen pas echt “thuis” als ik de koekoek 
hoor roepen, zo tegen Koninginnedag. Zolang 
ze broeden, laten alle vogels nadrukkelijk hun 
aanwezigheid in onze omgeving horen maar 
als de kinderen uitgevlogen zijn wordt het lang-
zaam maar zeker stil. Eind van de zomer (de 
gierzwaluwen alweer begin augustus) vertrek-
ken de zomergasten weer naar hun winter-
verblijf. De binnenkomst van de wintergasten 
gaat een stuk geruislozer dan hun tegenhan-
gers in de zomer. Alhoewel, de grote groepen 
ganzen die we de komende maanden weer 
mogen verwelkomen kondigen hun aankomst 
luid gakkend aan. Dan heb ik het niet over de 
grauwe gans die het hele jaar hier in steeds 
grotere getale verblijft en voor menigeen eerder 
een last is dan een lust. De kolgans, toch een 

echte wintergast, lijkt nogal op de grauwe gans 
en heeft dan ook last van de slechte naam die 
zijn familielid hem bezorgt. Ook de rietgans, 
die broedt in het noorden van Scandinavië en 
Rusland, komt in onze contreien overwinteren. 
Vorig jaar in mijn eigen woonwijk, natuurlijk 
in de buurt van wat bessenstruiken, kwam ik 
nog een andere mooie wintergast tegen. Eerst 
dacht ik een zanglijster te zien, tot hij zijn wiek 
een klein beetje optilde een fraaie koperrode 
vlek te voorschijn kwam: de koperwiek! En heeft 
u misschien een Gelderse roos in uw buurt 
staan, dan kan het de moeite lonen om die van 
de winter goed in de gaten te houden. Grote 
kans dat de prachtige pestvogel zich bij tijd en 
wijle te goed komt doen aan de rode bessen. 
Mocht uw interesse gewekt zijn over trekvo-
gels dan kunt u op 3 oktober meedoen met 
de Birdwatch, georganiseerd door de Vogel-
bescherming. Vogelliefhebbers zullen dan alle 
trekvogels gaan tellen langs het Trekvogelpad,  
dat loopt van Bergen aan Zee tot aan Enschede. 
Onze eigen IVN-afdeling zal in de buurt van 
Ankeveen paraat zijn. 
Meer informatie op de website van de Vogelbe-
scherming of natuurlijk onze eigen IVN site.

Sep Van de Voort
(IVN-natuurgids)

Waar het voorjaar zich laat aankondigen door echte wintergast, lijkt nogal op de grauwe gans 

Trouwe gasten

Thamen-leerlingen werken 
10.000 euro bij elkaar
Uithoorn - Eens per schooljaar 
is het raak; dan gaan alle leerlin-
gen uit de eerste, tweede en der-
de klassen van de Scholengemeen-
schap Thamen in Uithoorn aan de 
slag om geld te verdienen voor een 
goed doel. Niet door te gaan collec-
teren, maar door zélf de handen uit 
de mouwen te steken. Uiteindelijk 
wordt het daarmee verdiende ‘sala-
ris’ in een gezamenlijke pot gestopt, 
waarna het geld wordt overgedra-
gen aan het uitgekozen doel.
Vlak voor de zomervakantie werd 
deze jaarlijkse ‘werkdag’ gehouden, 
dit keer ten bate van Kinderdagcen-
trum De Lotusbloem in Aalsmeer. 
Een dagcentrum dat kinderen be-

geleidt, die een achterstand in hun 
ontwikkeling hebben. Dit keer dus 
een doel ‘dicht bij huis’ waar in an-
dere jaren meer landelijk bekende 
doelen op een ruime donatie van 
de school mochten rekenen. Zo was 
het afgelopen jaar bijvoorbeeld een 
basisschool (Eldo-Excel) in een van 
de sloppenwijken in Kenia de geluk-
kige, maar ontvingen in het verle-
den ook Unicef, Stichting Hulphond 
en Kika Kankerfonds bijdragen van-
uit Thamen.
Op maandag 14 september was het 
dan zover, dat een cheque ter waar-
de van 10.000 aan de vertegenwoor-
digers van De Lotusbloem kon wor-
den overhandigd. Dat werd gedaan 

door twee trotse leerlingen van de 
school, Mel Mulder en Jasper Paap. 
Zij hadden ieder op de werkdag een 
groot bedrag bij elkaar gewerkt.
Het geld wordt - zo gaven mede-
werkers van de Lotusbloem ons aan 
– onder andere besteed aan nieuwe 
speelmaterieel voor de kinderen en 
aan de bekostiging van een feeste-
lijke activiteit buiten het centrum.
Scholengemeenschap Thamen gaat 
er vanuit dat je ook wat voor een an-
der mag overhebben, zonder dat je 
daar wat voor terugkrijgt, tenzij het 
natuurlijk de dankbare woorden van 
de mensen van De Lotusbloem zijn, 
voor alle inzet van de kinderen van 
Thamen.

Bij Sijbrants en Van Olst:

Veel nieuws tijdens de 
maand van het zien
Uithoorn - Met de zwakker wor-
dende najaarszon gaat de schemer-
lamp weer vaker gloeien. Vooral bij 
lezen of computerwerk blijkt vaak 
ineens dat onze ogen het niet meer 
helemaal volhouden. De komende 
maanden staat bij Sijbrants & van 
Olst Speciaaloptiek daarom hele-
maal in het teken van het oplossen 
van alle oogproblemen die comfor-
tabel zien in de weg staan. 
Speciaal ‘in the spotlight’ staan de 
nieuwste multifocale brillenglazen. 
Voor wie maximale eisen stelt aan 
een multifocale bril, adviseert Sij-
brants & van Olst de nieuwste Hoy-
alux iD MyStyle brillenglazen. Bij het 
bepalen van het optimale glas wordt 
niet alleen rekening gehouden met 
de gebruikelijke aspecten, als de 

benodigde oogcorrectie en het ge-
kozen montuur. Ook de levensstijl 
en de ervaringen met vorige brillen-
glazen zijn bepalend, omdat deze 
worden meegewogen in het uitein-
delijke glasontwerp. Dit met als re-
sultaat een maximaal gezichtsveld, 
in alle richtingen, op elke afstand en 
zonder hinderlijke vertekeningen. 

Computer
Voor wie regelmatig gebruik maakt 
van de computer, biedt Sijbrants & 
van Olst de nieuwste Hoyalux iD 
WorkStyle glazen. Deze corrigeren 
het zicht niet enkel op korte leesaf-
stand, maar ook op middellange af-
stand en bieden bovendien een ex-
tra breed kijkgebied. Een uitkomst 
bij gebruik van een computer, kan-

toorwerk of bepaalde hobby’s. 
De maand oktober is door de Ne-
derlandse zelfstandige opticiens uit-
geroepen tot de Maand van het Zien 
om extra stil te staan bij de ogen, en 
tijd te nemen voor een goede con-
trole bij echte specialisten. Vooruit-
lopend hierop is iedereen bij  Sij-
brants & van Olst vanaf nu en na-
tuurlijk in oktober, van harte welkom 
voor een oogmeting of oogonder-
zoek. Bovendien biedt Sijbrants & 
van Olst een leuke attentie: bij aan-
schaf van een bril krijgt u een luxe 
dagkalender voor 2010, met 365 in-
drukwekkende optische illusies. 

Voor meer info zie de advertentie 
van Sijbrants en Van Olst elders in 
deze krant.



Uithoorn - De Flags uit Lisse waren 
zaterdag 19 september de tegen-
stander voor het honkbal pupillen 
4 team van Thamen. Thamen had 
de eerste slagbeurt en startte met 
een mooie honkslag van Christian. 
Sjoerd sloeg 2 keer een 3-honkslag 
en Boris liep een homerun. Thamen 
scoorde 9 punten. In het veld had 
Thamen het moeilijk. Veel spelers 
van de Flags kwamen op de hon-
ken. Gelukkig wisten Boris en Levi 
een nul te maken op respectievelijk 
het 3e en 2e honk. De Flags scoor-
den 7 punten.
In de tweede slagbeurt sloeg Sip-
ke een harde tweehonkslag en za-
gen we mooie honkslagen van on-
der andere Wesley, Jermo, Tom en 
David. Thamen scoorde 7 punten.
De laatste slagbeurt was voor de 
Flags en zij begonnen met een 
homerun. Thamen verdedigde zich 
echter met prima veldwerk. Vijf (!) 
nullen werden er gemaakt door Le-
vi (pitcher) en Tom (1e honk). Sjoerd 
maakte een nul op het 2e honk, Da-
vid maakte een nul door een vang-
bal en Christian maakte een nul op 
de thuisplaat. Een bal die ver in het 

rechtsveld geslagen werd, werd 
goed door Frank opgepakt en aan-
gegooid naar het binnenveld.
Uiteindelijk ging Thamen met een 
winst van 16 tegen 10 naar huis.
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Fiks verlies voor 
Legmeervogels D5
Uithoorn - De eerste competitie-
wedstrijd zit erop. Lekker voetbal-
weer, zonnetje en geen wind dus 
de omstandigheden waren prima. 
De jongens begonnen zenuwach-
tig en rommelig. Het blijft toch nog 
wennen zo’n groot veld en het vin-
den van je positie. De eerste 10 mi-
nuten speelde zich vooral op het 
middenveld af waar (afwisselend) 
Wouter, Django, Toine, Tim en Rei-
nier probeerden onze spitsen (af-
wisselend) Kaya, Jimme, Sam, Deniz 
en Silvio te bereiken. Maar CTO had 
duidelijk een aantal 2e-jaars spe-
lers in het team die al gewend wa-
ren het veld breder te houden en zo 
dus meer aanvalsmogelijkheden te 
krijgen. In de 10e minuut hadden ze 
hun 1e kans op een doelpunt en een 
minuutje later was het raak na een 
uitgespeelde aanval, 0-1. CTO werd 
steeds sterker en onze verdediging 
met Rémon, Ramon, en Irmayas had 
het zwaar. Het spel verplaatste zich 
naar onze helft en na een hoekschop 
werd het 0-2 en vlak daarna 0-3 na 
een prachtig schot dat net onder de 
lat in het doel zakte. Maar onze jon-
gens lieten de moed niet zakken 
en bleven voetballen. Rémon ver-

dedigde geweldig en (keeper) Lars 
maakte een aantal goede reddingen 
waardoor het een tijd 0-3 bleef. Ech-
ter vlak voor rust viel toch de 0-4, 
wat ook meteen de ruststand was. 
Na de limonade, peptalk en wisse-
ling van posities begonnen we aan 
de 2e helft. We begonnen goed en 
al snel kreeg Django een kans maar 
zijn schot kwam op de vuisten van 
de keeper terecht. Een mooie actie 
en schot van Deniz werd gered door 
de keeper. Ons middenveld kreeg 
wat meer grip op de wedstrijd waar-
door het spel meer heen en weer 
ging. Een uitbraak van CTO zorgde 
er echter voor dat Sam (keeper in de 
2e helft) de bal niet meer kon tegen-
houden en zo werd het 0-5. Hoewel 
het in de 2e helft beter ging en we 
een paar leuke acties hebben ge-
zien, kregen onze spitsen (nu Djan-
go, Wouter en Jimme) geen echte 
kansen meer. Onze jongens hielden 
goed vol en de verdediging (nu Sil-
vio, Toine, Ramon en natuurlijk Ré-
mon als uitblinker) deed hun best 
maar CTO was echt een kop te groot 
voor ons en zo vielen ook nog de 0-
6 en de 0-7. De kop is eraf. Volgende 
week staan ze er gewoon weer!

Open avond Badmintonclub 
Space Shuttle
Uithoorn - Op maandagavond 28 
september organiseert badminton-
club Space Shuttle in de sporthal de 
Scheg een open avond voor ieder-
een die eens wil komen kijken en/
of meedoen.

Tussen 18.00 en 19.30 uur is de 
jeugd tot 18 jaar welkom en vanaf 
19.30 uur iedereen van 18 jaar en 
ouder. Op deze avond kun je ken-
nismaken met badminton en  infor-
matie krijgen over de vereniging. De 
open avond is geheel gratis. Boven-

dien biedt de club deze avond een 
actie aan: mensen die deze avond 
direct besluiten lid te worden, beta-
len geen inschrijfgeld.
Badmintonclub Space Shuttle  is 
een gezellige vereniging met com-
petitie- en recreatiespelers van al-
le niveaus. 
Wil je kennis maken met de sport en 
de club, kom dan maandagavond 28 
september naar de Scheg. Aanmel-
den is niet nodig. Neem wel zaal-
schoenen mee, een racket is aan-
wezig..

Sipke rent naar het eerste honk

Thamen pupillen 4 wint 
van de Flags

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Uithoorn - Dinsdag 15 september 
werd de derde ronde van de eerste 
competitie gespeeld.Veel leden ge-
nieten nog van de laatste zonnige 
(soms natte) zomerdagen waardoor 
de opkomst gering is. Geen nood, de 
achterblijvers blijven hun strijd voe-
ren. In de “A”-lijn, met dertien paren 
werden Gerda Bosboom en Nel Ha-
melijnck eerste met 66.25%. Geke 
Ludwig en Margo Zuidema plaats-
ten zich als tweede met 58.75%, 
derde deze keer Ploon Roelofsma 
en Marja Slinger met 55.00%.

In de “B”-lijn, met twaalf paren wer-
den Reina Slijkoord en Renske Vis-
ser eerste met 61.33%, Alice de 
Bruin en José Möller volgden als 
tweede met 55.17%. Inge Dyrbye 
en Els Rubens eindigden als derde 

met 53.91%. Dan de competitie: In 
de “A”staan Nel Bakker en An van 
der Poel nog steeds als eerste. Vori-
ge week zei ik nog “onbetwist” maar 
dames pas op: Het verschil met 
nummer twee, Gerda Bosboom en 
Nel Hamelijnck is minimaal, let dus 
op uw tellen. Derde in de “A” zijn 
Geke Ludwig en Margo Zuidema.
In de “B”-lijn staan Reina Slijkoord 
en Renske Visser, laat ik maar zeg-
gen onbetwist, als eerste. Maar ja 
e.e.a. kan zo maar veranderen zo 
blijkt. Als tweede staan Vera van 
Wessem en Ans Wijckmans. Der-
de in de “B” zijn An van Schaick en 
Lea Wit.

Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij Alice Oostendorp, tele-
foonnummer 0297-540183.

Meisjesvoetbal bij KDO 
een groot succes
De Kwakel - Sinds vorig seizoen 
beschikt de afdeling veldvoetbal van 
KDO over een meisjesteam. Door 
het succesvolle concept van de ver-
eniging, de enthousiaste begelei-
ding en de landelijk sterke groei 
van het meidenvoetbal is het leden-
aantal binnen één jaar gegroeid van 
13 naar 30 meisjes! Een groei waar 
men bij KDO heel trots op is en ge-
koesterd wordt door de hele vereni-
ging. 

Door deze brede belangstelling is 
het gelukt om al 3 teams te forme-
ren. Een ME1 (7-10 jaar), MD1 (11-
12 jaar) en MC1 (13-15 jaar). De-
ze teams spelen ook in een door de 
bond georganiseerde meisjescom-
petitie, waarbij de meiden dus tegen 
andere meisjes van hun leeftijd spe-
len en niet tegen jongens. Tevens 
zijn er voor alles teams sponsors ge-
vonden die de meiden zullen voor-

zien van shirts en trainingspakken. 

De meiden doen iedere week hun 
uiterste best om te winnen, maar 
het plezier en de spelvreugde staan 
centraal. Iedereen is dan ook razend 
enthousiast en blij dat deze moge-
lijkheid er is. Naast de wedstrijden 
trainen alle teams 2x per week, op 
maandag en woensdag van 18.45-
19.45 uur. Onder leiding van meer-
dere trainers wordt hen met veel 
plezier de voetbalvaardigheden bij-
gebracht.  

Voor de meisjes die ook graag wil-
len voetballen in een leuke, en-
thousiaste en goed georganiseer-
de groep, mogen ten alle tijden bij 
een training komen kijken of eens 
voor proef komen meetrainen. Voor 
vragen kunt u ook terecht bij Patrick 
Brand 0297 533024 (wedstrijdsecre-
taris meisjesvoetbal).

Legmeervogels D3 wint 
van Weesp D3
Uithoorn - Vol goede moed begon 
Legmeervogels D3 aan deze wed-
strijd. En het werd een echte wed-
strijd, in de eerste helft golfde het 
spel op en neer, met kansen voor 
beide teams, met zelfs spectaculaire 
ballen op de paal. 

Voetballend was LMV D3 iets beter 
als Weesp, ze combineerden beter 
maar het leverde beide teams geen 
doelpunten op. Er waren diverse 
mooie combinaties te zien, voor een 
toeschouwer leuk om te kijken. In 
de tweede helft trokken ze deze lijn 

door, en kwam Weesp er niet meer 
aan te pas. Bijna de hele tweede 
helft werd op de helft van de tegen-
stander gevoetbald, met weer goe-
de combinaties door goed en slim 
kijken waar je medespeler stond, 
maar ook met inzet. Weesp werd to-
taal onder druk gezet, liep achter de 
feiten aan waardoor doelpunten niet 
meer konden uitblijven. Het resul-
teerde in de terechte 3-0 winst, en 
een wedstrijd die zeer leuk was om 
te zien. Als ze op deze manier door-
gaan belooft dat een heel leuk sei-
zoen te worden.

Tussenstand bij ladder 
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Op de middelste tree 
van de ladder aangekomen even 
naar boven en beneden kijken.
Soeverein op de bovenste A- sport 
staan Froukje Kraaij & Rini Tromp 
met een totaal uit drie competitie-
avonden van circa 180, een gemid-
delde van maarliefst 60%!
Een niveau lager is het dringen tus-
sen An Heimeriks & Anne Tolsma en 
Wim Slijkoord & Francis Terra met 
169, nipt gevolgd door Rita Vromen 
& Henny Westendorp 168, Tini van 
Drunen & Wouda Roos 167 en de 
runners up To van de Meer & Gijs de 
Ruiter met bijna 167.
Nog net op het 15e opstapje van de 
A- lijn staan heel knap Tini & Johan 
Lotgerink met bijna 160 procent-
punten.

Op de virtuele B- ladder wordt de 
eerste plaats ingenomen door And-
re van Herel & Cora de Vroom met 
ruim 158 punten. Gerda van Liemt & 
Els van Wijk daar direct achter met 
156 gevolgd door Elly Belderink & 
Ria van Geelkerken met een subto-
taal van ruim 155.
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
hebben nog steeds hun gewens-
te hoogte niet bereikt maar zijn met 
dik 154 punten en veel potentie op 
de weg naar boven?

Jan Belderink & Theo Janssen ba-
lanceren hier met 144 punten en 
een beetje, als 30e op het dwars-
hout tussen B en C- lijn.
Bovenaan de C- Lijn  zijn Hetty Hout-
man & Tina Wagenaar net blijven 
hangen, na de vrije val van de laat-
ste avond. Jan Schavemaker & Lijnie 
Timmer staan zij aan zij met hen met 
maar één tiende % minder, op hun 
beurt slechts een kruinlengte hoger 
dan Tini Geling & Jo Wevers, de sub-
totalen 141: 98, 88 en 72.
Mieneke Jongsma & Anneke Me-
ijerink en Anton Berkelaar & Klaas 
Verrips daar net onder met allebei in 
de 140 punten.
Helemaal onderaan bungelen Elisa-
beth van den Berg & Maarten Breg-
geman en Lous Bakker & Debora 
van Zantwijk met ongeveer 117 pro-
centpunten.
Echter, een ladder veranderen doe je 
onderaan en er zijn nog drie avon-
den te gaan!
Wilt u ook eens het lot tarten door 
onder een ladder door te lopen, kom 
dan bridgen bij Bridge Club De Leg-
meer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van Sporthal de 
Scheg.
Voor inlichtingen: secretariaat Ger-
da Schavemaker tel: 0297 567458.

Parencompetitie BVK 
komt op stoom
De Kwakel - 3 avonden zijn er in-
middels gespeeld in de 1e cyclus 
van de parencompetitie van de BVK 
en in de diverse lijnen beginnen er 
al aanzienlijke verschillen te ont-
staan in de totaalrangschikking.
Zo zien we in de A lijn 3 paren dui-
delijk afstand nemen van de rest 
van het veld. Fiere koploper is op 
dit moment paar Gerda Bosboom-
Rina van Vliet met een gemiddelde 
van 59,1%. Dat gemiddelde hebben 
zij mede te danken aan hun eerste 
plaats afgelopen donderdag met 
60,4%. Rees en Gerard van der Post 
werden deze avond 2e met 58,3% 
en ook in de totaalstand nemen zij 
die positie in met 58,7 gemiddeld. In 
die totaalstand staan Geke en Jaap 
Ludwig 3e met 58,2% en die posi-
tie scoorden zij ook op deze speel-
avond met 57,64%. Dat was wel een 
gedeelde 3e plaats met Dick Elen-
baas en Andre Verhoef, die nu op 
eerbiedige afstand 4e ‘over all’ staan 
met 53,1% gemiddeld, dit ‘dankzij’ 
een openingsronde van ca 44%.
Ook ‘onderin’ is een aantal paren op 
een stevige achterstand gezet, maar 
met nog 3 avonden voor de boeg is 
er nog veel mogelijk in de eeuwige 
strijd tegen degradatie en voor pro-
motie.
In de B lijn vinden we een toch 
wel zeer verrassende koploper na 
3 speelavonden. Wie van tevoren 
voorspeld had dat Hennie en Jan 
van der Knaap, met een gemiddel-
de van 60%(!!), het veld op dit mo-
ment zouden aanvoeren zou er op 
zijn minst van worden verdacht de-
ze zomer een zonnesteek opgelo-

pen te hebben. (nu kan dat natuur-
lijk best in zo’n hete zomer waar-
in uw nederige verslaggever een 
vrouw had ontmoet die zoveel klets-
te dat haar tong met zonnebrand-
olie ingesmeerd moest worden om 
verbranding te voorkomen, maar dat 
terzijde).
Op deze gedenkwaardige donder-
dag scoorden Jan en Hennie maar 
liefst 67,9% en dat is toch wel een 
prestatie van formaat. Met 59,8% 
werden Wim en Rita Ritzen, vooraf 
gezien als de gedoodverfde  (raar 
woord eigenlijk!) favorieten, 2e en 
de oldtimers May Verhoef en Joop 
de Jong werden 3e met 58,6%. In 
de totaalstand staan Wim en Rita 
3e met 58,6% gemiddeld, want zij 
moeten ook Ab en Riet van Nieuw-
kerk nog voor zich dulden met 59%. 
Op de 4e promotieplaats staan Wim 
Maarschalk en Henk Poll met 53,4% 
en ook dat is opvallend.
 
De 1e plaats in de C lijn was deze 
avond een prooi voor Susanne Am-
bagtsheer en Loes Schijf met ruim 
63%. Zij werden gevolgd door Hans 
Elias en Lous Bakker met bijna 60% 
en deze coryfëen staan ook op de 2e 
plaats totaal. Boven hen staan met 
57,5% gemiddeld de dit jaar nieuw-
bakken combinatie Trudy Fernhout- 
Thecla Borggreven souverein 1e en 
direct onder Hans en Lous vinden 
we Ruud Doeswijk en Annie Bartels 
met 53%, mede door hun 3e plaats 
deze avond met 58,8%, waarbij moet 
worden aangetekend dat Annie de-
ze avond was vervangen door Janny 
Snabel, ere wie ere toekomt.

Gelijkspel voor KDO
De Kwakel - Voor KDO 1 stond af-
gelopen zondag de tweede uitwed-
strijd van het seizoen op het pro-
gramma tegen SDZ. In Amsterdam 
kon er om 14:00 uur worden afge-
trapt op het sportpark Transforma-
torweg welke ondanks de autoloze 
zondag, goed bereikbaar was.

Trainer Ron Langhout, zelf weer fit 
genoeg om te coachen, kon we-
derom niet beschikken over de ge-
blesseerden Rick Kruit, Paul Hoger-
werf, Sven Vlasman, Dennis Roolker 
en Bart-Jan van der Jagt (werk). Zo 
gebeurde het dat KDO deze middag 
met een zeer jonge voorhoede aan 
de wedstrijd begon. De 19-jarige Ti-
mo Kas op links, Joeri Stange met 
zijn 17 jaar in de spits en de 20-jari-
ge Jelle de Jong op rechts.

SDZ startte de wedstrijd fel en KDO 
had hier zichtbaar moeite mee. 
Naarmate de eerste helft vorderde 
kwamen de Kwakelaars steeds be-
ter in de wedstrijd. Er kwamen klei-
ne mogelijkheden via Joeri Stan-
ge, Timo Kas en aanvoerder Maykel 
Sitvast, maar de zo gehoopte ope-
ningsgoal bleef uit.
Met een 0-0 stand werd dan ook de 
rust bereikt.
Vlak na rust omspeelde Joeri Stange 
aan de linkerkant twee SDZ-ers en 
wist vervolgens Timo Kas vrij voor 
de keeper te zetten. Kas wist ech-

ter geen raad met deze kans en mis-
te jammerlijk voor het Amsterdamse 
doel, zodat de stand 0-0 bleef. Vijf 
minuten na dit incident, kreeg SDZ 
haar grootste kans van de wedstrijd 
na matig optreden van de Kwakel-
se doelman Peter Onderwater. On-
derwater liet een bal uit zijn handen 
glippen en bood de SDZ-spits een 
niet te missen kans, maar tot grote 
opluchting van KDO belandde zijn 
inzet op de paal. SDZ drong ver-
der aan in het vervolg van de twee-
de helft, maar de Kwakelse verdedi-
ging hield stand. Kortom, er vielen 
deze middag geen doelpunten te 
bewonderen en KDO pakte hiermee 
haar zevende punt in drie wedstrij-
den. Op basis van de gehele wed-
strijd was de 0-0 eindstand een uit-
slag waar beide ploegen tevreden 
mee mochten zijn.

Volgende week zondag speelt KDO 
thuis tegen VVA/Spartaan. VVA/
Spartaan heeft afgelopen zondag 
voor het eerst dit seizoen punten 
gepakt, want zij wisten met 5-3 te 
winnen van BSM. 
De wedstrijd begint om 14:00 uur en 
staat onder leiding van scheidsrech-
ter Bal. 

KDO 2 speelde afgelopen zondag 
niet voor de competitie vanwege het 
overlijden van de erevoorzitter van 
Pancratius.

UWTC rijders in actie op 
nieuwe baan in Schagen
Uithoorn - Op de vernieuwde baan 
in Schagen werd op zondag 20 sep-
tember de 7e ronde van de BMX 
West competitie gereden. Met maar 
liefst 39 rijders van de UWTC wa-
ren we sterk vertegenwoordigd in 
een veld van totaal 296 inschrijvin-
gen. Voor half september was het 
weer ons zeer goed gezind. Een 
droge dag met wat wolken maar 
ook veel zon was goed voor de rij-
ders en voor de begeleiders / toe-
schouwers. Schagen heeft het met 
een mooie baan en een keurig club-
huis goed voor elkaar, maar dat kon 
niet voorkomen dat het starthek net 
voor het begin van de wedstrijd niet 
meer wilde meewerken.
Een starthek is bij deze sport toch 
echt noodzakelijk, dus werd na de 
reparatie, een halfuur later gestart. 
Vele van onze clubgenoten wilden 
de punten voor het totaal klasse-
ment nog binnenhalen, wat het wa-
ren vaak UWTC rijders vooraan in de 
manches. Zeker bij de Boys 5/6, de 
Boys 9 en 11 en 12 zit veel talent. 
Dat belooft nog wat voor de laatste 
wedstrijden van het seizoen en voor 
de toekomst. Een van die talenten 
is Jochem v.d. Wijngaard ( boys 5/6 
) die een hele sterke dag had van-
daag. Zowel in de manches als in de 
finalerit was hij niet te verslaan. Er 
was echter ook pech; dit keer voor 
Michael Schekkerman. Na een goe-
de start in de finale ging het bij de 
eerste bocht mis en kwam ongeluk-
kigerwijze ten val. Hij kon deze rit 
niet meer uitrijden, maar herstelde 
zich snel voor de finale van de open 
klasse en werd daar mooi 2e. Vol-
gende week zullen veel rijders uit 
Uithoorn, Aalsmeer en weide omge-

ving weer aanwezig zijn op de na-
tionale top competitie wedstrijd in 
Kampen.

Eigen klasse
In de eigen klasse werden de vol-
gende A-finale plaatsen behaald: 
Jochem v.d. Wijngaard en Rober-
to Blom 1e. Maarten v.d. Mast, Bart 
v. Bemmelen en Jayvi Lee Vink 2e. 
Melvin v.d. Meer, Donne van Span-
keren, Samverhulst, Tom Brouwer, 
Kevin de Jong en Erik Schoenma-
kers 3e. Max de Beij, Wiljan Brou-
wer, Wouter Plaisant v.d. Wal en Eel-
co Schoenmakers 4e. Michell Vink 
en Mats de Bruin 5e. Izar van Vliet 
en Joey Nap 6e. Wesley ter Haar, 
Scott Zethof, Bart de Veer, Roan v.d. 
Berge en Arno van Vliet 7e en Tho-
mas v.d. Wijngaard 8e. In de B-fina-
le: Jeroen Noordergraaf, Jurre Over-
water en Willem Pieterse 1e. Gerard 
de Veer 2e. Lars Wiebes, Danny de 
Jong en Evert de Jong 3e. Moreno 
Blom, Sven Wiebes en Peter Wiebes 
4e. Mike Pieterse 5e.
In de open klasse hebben de vol-
gende rijders de finale rit gehaald: 
Donne van Spankeren, Bart van 
Bemmelen, Mitchell Vink, Joey Nap, 
Scott Zethof, Jayvi Lee Vink, Robert 
Blom, Mats de Bruin, Tom Brouwer, 
Wiljan Brouwer, Rick Doornbos, Ke-
vin de Jong en Michael Schekker-
man. 
Een mooie gelegenheid om dit spek-
takel eens mee te maken is er op 18 
oktober a.s. Dan wordt de laatste 
ronde van deze competitie verreden 
op onze thuisbaan in Uithoorn ( Eu-
roparei 3 ). Voor verdere informatie 
over BMW; zie onze website: www.
uwtc.nl
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Grootste pompoen van de 
Kwikstaart
Uithoorn - Op woensdag 16 sep-
tember jl. was het weer zo ver. Ieder-
een had een zaadje mee gekregen 
en een paar kinderen hadden hun 
pompoen ook mee naar school ge-
nomen. De mooiste, meest bijzon-
dere, grootste en grappigste pom-
poenen waren er. 
De derde prijs was voor Kirsten 

Combee uit groep 5c. Ze had een 
kleine, maar erg mooie pompoen 
meegenomen. Als je er ogen en een 
mond in zou maken zou het een 
perfecte Halloween pompoen zijn. 
De tweede prijs kreeg Esmee Worm-
goor uit groep 5b. Ze had een erg 
grote en het bijzondere van die 
pompoen was dat deze aan de voor-

kant helemaal plat was. 
De eerste prijs was voor Lisa Koster 
uit groep 5a. Zij had een pompoen 
die wit, heel groot en heel zwaar 
was. Ze vertelde dat hij in de moes-
tuin van haar oom en tante was ge-
groeid. 
De kinderen hopen dat het volgend 
jaar weer zo leuk wordt!

Tot grote hilariteit wordt onder leiding van burgemeester Berry Groen symbolisch de eerste paal voor het nieuwe ge-
zondheidscentrum geslagen

Bouw van nieuw 
gezondheidscentrum 
gaat eindelijk van start!

Uithoorn - Na twee jaar vertraging 
gaat het dan toch eindelijk gebeu-
ren. De bouw van het nieuwe ge-
zondheidscentrum ter hoogte van 
de rotonde in de N201, schuin te-
genover het appartementencom-
plex Buitenhof, gaat binnen enke-
le weken van start. De eerste (hou-
ten) paal werd daartoe afgelopen 
donderdag symbolisch in de grond 
geslagen. Dat werd gedaan door 
‘touwtrekkers’, gestoken in witte 
jassen, laarzen en voorzien van een 
bouwhelm, bestaande uit leden van 
de Raad van bestuur van Zieken-
huis Amstelland in combinatie met 
degenen die het gezondheidscen-
trum gaan bevolken. Maar ook ver-
tegenwoordigers van de gemeenten 
Uithoorn en Aalsmeer - onder wie 
burgemeester P.J.M. Litjens, bij het 
project betrokken mensen en mede-
werkers van Vroon Funderingstech-
niek zwoegden aan de touwen. Eén 
en ander onder leiding van burge-
meester Berry Groen die als ‘bouw-
meester’ optrad. In die functie praai-
de zij met een megafoon haar be-
velen in het rond. Op haar aange-
ven werd het heiblok met behulp 
van een touw opgehesen, waarna 
dit werd losgelaten om vervolgens 
met een klap op de kop de paal in 
de veenbodem te heien. Dit gebeur-
de tot grote hilariteit van talloze ge-
nodigden uit gelederen van de ge-
meenten Uithoorn en Aalsmeer, 
personeel van het Amstelland Zie-
kenhuis en toekomstige bewoners 
op medisch en paramedisch gebied 
van het Gezondheidscentrum, voor 
zover die niet meededen aan het 
handmatige heiklusje.
Kort daarvoor had de voorzitter van 
de Raad van Bestuur Ziekenhuis 
Amstelland, de heer Jacques Moors,  
enige woorden aan deze allereerste 
en ‘bevrijdende’ bouwactiviteit ge-
wijd. Hij gaf blijk zeer gelukkig te 
zijn dat het nieuwe gezondheids-
centrum er nu eindelijk komt waar 8 
jaar plannen en praten aan vooraf is 
gegaan. Burgemeester Berry Groen 
zag dat ook zo en wachtte daarom 
geen moment langer om haar bij-
drage aan het heien te verlenen, 
ook al was dat letterlijk een mon-
delinge. De afronding van het ludie-
ke heiwerk werd feestelijk beklon-

ken met een hapje en een drank-
je. Nog met het glas aan de lippen 
zag het gezelschap even later een 
vrachtwagen met een kraan het ter-
rein oprijden om de zojuist ingesla-
gen ‘symbolische paal’ inclusief hei-
stelling weer rap te verwijderen… 
Er wordt namelijk op korte termijn 
begonnen met de grond bouwrijp 
te maken waarna de ‘echte’ funde-
ring zal worden gelegd. Overigens 
werd op diezelfde donderdag ook 
de overdracht van de grond tussen 
gemeente en Ziekenhuis Amstel-
land formeel ondertekend.

Twee jaar te laat
Het heeft tot ongenoegen van veel 
betrokken instanties en huisartsen 
allemaal veel te lang geduurd alvo-
rens er schot in de zaak kwam. Gro-
te vertragingsfactor was het voor-
malige en op steenworp afstand 
gelegen Texaco benzinestation aan 
de N201 dat aan de rand van de 
weg over een LPG-tank beschik-
te. In een straal van bijna 200 me-
ter mocht daardoor volgens wettelij-
ke voorschriften niet gebouwd wor-
den. Daardoor liepen de plannen 
van zowel Park Krayenhoff als de 
bouw van het gezondheidscentrum 
behoorlijke vertraging op. Maar de 
LPG-tank is weg en de problemen 
rond het benzinestation zijn opge-
lost.
De plannen en uitwerking van het 
gezondheidscentrum dateren al 
van 2001 waarna in 2003 op het ge-
meentehuis een intentieverklaring 
werd getekend door het Zieken-
huis Amstelland en het Huisartsen-
collectief van Uithoorn met als doel-
stelling zo snel mogelijk een ge-
zondheidscentrum te realiseren. De 
bedoeling is dat alle huisartsen er 
in een cluster gaan werken. Op 18 
juli 2006 tekenden twaalf huisart-
sen (nu zijn het er 16) daartoe bij 
Partycentrum Leenders in De Kwa-
kel een huurovereenkomst met Zie-
kenhuis Amstelland die de grond 
heeft verworven tussen de Vuur-
lijn en de (nu nog) provinciale weg 
N201 ter hoogte van de nieuwe ro-
tonde. Verder zullen er ook specia-
listen en zorggerelateerde dienst-
verleners hun diensten inbrengen. 
Al met al kunnen er daardoor uitge-

breide poliklinische faciliteiten wor-
den aangeboden Vanaf de rotonde 
krijgt het complex een eigen uitvals-
weg met waarschijnlijk een bushal-
te voor de deur.

Het gezondheidscentrum wordt on-
der auspiciën van het Ziekenhuis 
Amstelland gebouwd. Het ligt in het 
verlengde van wat Park Krayenhoff 
(op het voormalige IBM-terrein) zal 
gaan worden en waar ongeveer 325 
woningen zullen verrijzen. In 2006 
werden ook al de tekeningen van 
het nieuwe gezondheidscentrum 
getoond met daarbij de vastgestelde 
locatie. De heer Jacques Moors zei 
toen dat de inwoners van Uithoorn 
en omliggende plaatsen eind 2008 
konden beschikken over een nieuw 
gezondheidscentrum. Dat zou 3.500 
vierkante meter praktijk- en werk-
ruimte omvatten voor medische en 
paramedische activiteiten, inclusief 
kantoorruimte. Begin 2007 zou wor-
den gestart met de bouw. Helaas 
heeft het wat langer geduurd. Enfin, 
beter laat dan nooit en die blijheid 
was ook te merken tijdens de geani-
meerde bijeenkomst.

Noodpoli in Het Hoge Heem
“Zodra de grond bouwrijp is en de 
palen in de grond staan, gaat de ei-
genlijke bouw pas beginnen. Dat zal 
de komende maanden al het geval 
zijn en ook volgend jaar wordt nog 
driftig gebouwd. Als het allemaal vlot 
verloopt wordt het complex aan het 
einde van het eerste kwartaal 2011 
opgeleverd. In afwachting daarvan 
gaan we in zorgcentrum Het Hoge 
Heem aan de Wiegerbruinlaan tij-
delijk een noodpolikliniek inrichten 
voor de afdelingen Dermatologie 
en KNO. Daaraan schijnt de mees-
te behoefte voor mensen vanuit Het 
Hoge Heem, maar ook voor die uit 
de aanleunwoningen, te bestaan. Zij 
hoeven nu dus niet meer naar Am-
stelveen voor hun klachtenbehan-
deling. Begin november hopen we 
de ruimte daarvoor ingericht te heb-
ben. Over het verdere verloop van 
onze bouwactiviteiten zullen wij u 
regelmatig op de hoogte houden,” 
zo laat (bouw)woordvoerster Angè-
le van Zundert van Ziekenhuis Am-
stelland ons weten.

De locatie van het nieuwe gezondheidscentrum aan de N201

Nieuwe eigenaar C1000 ‘Oude 
Dorp’ een man met passie
Uithoorn - Sinds 15 juni heeft su-
permarkt C1000 in het centrum van 
het ‘Oude Dorp’ van Uithoorn een 
nieuwe vestigingsmanager, Piet Vis-
ser. Hij is gepokt en gemazeld in 
deze branche want hij werkte ruim 
twintig jaar bij supermarktketens als 
Dirk van den Broek.

De laatste jaren als regiomana-
ger in welke functie hij tal van win-
kels heeft opgezet dan wel gereor-
ganiseerd om ze meer aantrekkelijk 
voor de consument te maken. Vorig 
jaar zwaaide hij bij het familiebedrijf 
af om op zijn 47ste voor zichzelf te 
gaan beginnen bij... een C1000 ves-
tiging van Schuitema. En met na-
me die welke is gelegen in het hart 
van het oude dorp van Uithoorn aan 
de Prinses Irenelaan. Ooit heeft Vis-
ser wel eens een paar jaar ambulant 
gewerkt voor Schuitema. Het ging 
hem echter om de kans zich zelf-
standig te kunnen vestigen met een 
supermarkt. En dat kon met deze 
C1000 die 800 vierkante meter op-
pervlak heeft. De vorige bedrijfslei-
der, Marco Bakker, kreeg een taak 
toebedeeld in Wilnis bij de C1000 
aan de Molmlaan.

Inmiddels heeft Piet Visser de touw-
tjes stevig in handen genomen en is 
begonnen met het doorlichten van 
zowel het personeel als het aanbod 
van zijn 14.000 artikelen. En voor-
al dat laatste moet in zijn ogen ge-
woon goed zijn. Want de tevreden-
heid van de klant staat op de aller-
hoogste plaats van zijn lijstje. “Dat 
kan alleen maar door ermee te be-
ginnen ‘de gewone dingen goed te 
laten verlopen’ in de winkel. Dat doe 
ik door alles zoveel mogelijk te visu-
aliseren voor mijn personeel om ze 
zelf te laten zien waarin ze bepaalde 
dingen nog beter kunnen doen om 
een klant te behouden. Te vergelij-
ken met het Montessori onderwijs: 
leer mij het zelf doen.
Wat vers is moet vers zijn, Heb je 
een aanbod gecommuniceerd naar 
buiten, dan moet er voldoende van 
op de plank liggen, tenzij de leve-
rancier ineens verstek laat gaan. 
Klanten mogen niet misgrijpen.
Geen rijen voor de kassa, een goede 
routing, producten van een goede 
kwaliteit en een schoon aanzien van 
het bedrijf. Een klant moet zich hier 
thuis voelen en graag willen terug-
komen. Maar dan moeten wij voor 
de faciliteiten zorgen.
Goed personeel speelt een belang-
rijke factor in de winkel. Het ma-
nagement moet goed zijn, maar ook 
alle lagen van de andere medewer-
kers. Daarin wil ik investeren,” aldus 
Piet Visser die al pratend getuigt van 
een passie voor zijn vak, zijn winkel. 
‘Een winkel van ons allemaal’, noemt 
hij het liever. ‘Want betrokkenheid 
en aandacht voor de klant leer je 
door het samen te doen, van hoog 
tot laag’.

Piet Visser is geboren en getogen 
Nieuw-Zeelander. Zijn ouders emi-
greerden naar dat prachtige maar 
verre land en repatrieerden toen 
Piet 15 jaar was. Hij volgde hier de 
LTS en de Horecavakschool, werkte 
bij restaurants en een lokale groen-
teman in Amsterdam. Ondernemend 
als hij was (en is) wilde hij meer en 
dat bood Schuitema hem. Bij die or-

ganisatie werkte hij ruim twintig 
jaar. Nu is zijn droom in vervulling 
gegaan. Een eigen supermarkt. En 
dat dit succesvol zal worden staat 
nu al vast.

Belangrijke speler
Waarom het pand in het oude cen-
trum van Uithoorn? Piet: “Omdat ik 
de regio ken. Wij hebben met ons 
gezin gewoond in Amstelveen, in 
Mijdrecht en nu in Uithoorn in de 
omgeving van het Zijdelwaardplein. 
Mijn echtgenote komt bovendien uit 
Uithoorn. De kracht van het pand in 
het Oude Dorp zit hem in de centra-
le ligging en de overdekte parkeer-
garage. Als straks de N201 is omge-
legd verwacht ik dat wij een belang-
rijke speler in het winkelgebied zul-

len gaan worden. De structuur van 
het dorp en de clustering van woon-
wijken veranderen dan waardoor 
meer mensen in het Oude Dorp hun 
boodschappen zullen gaan doen. 
Maar we hebben natuurlijk een gro-
te concurrent aan de overkant en 
dat is de AH van Jos van den Berg 
die het gewoon goed doet. Prima 
collega en een goed ondernemer. 
Dat betekent dat wij ons meer moe-
ten gaan onderscheiden. Als de re-
novatie van het dorp gestalte gaat 
krijgen zou ik de ingang van de 
C1000 naar de voorkant willen ver-
plaatsen. Die zit nu in de Irenelaan. 
De winkel wordt als het ware omge-
draaid. Dan komen we meer in de 
loop. Nu is de voorkant op de vent-
weg langs de N201 losplaats voor 
de vrachtwagens. Verder zou ik naar 
de zijkant willen uitbreiden met zo’n 
300 tot 500 vierkante meter. De ver-
bouwplannen van de winkel heb ik 
al klaar liggen. De bevoorradings-
wagens kunnen in die plannen ook 
gemakkelijker bij ons komen om 
te lossen. Als er nu op woensdag 
markt is kunnen de grotere vracht-
wagens niet bij ons komen omdat 
die de krappe bocht in de Dorps-
straat niet kunnen nemen. Dat be-
tekent improvisatie als het om vers 
aangevoerde producten gaat.”

C1000 Oranje
De kersverse ondernemer van de 
C1000 ‘Oude Dorp’ ziet het wel zit-
ten. Per 1 maart 2010 gaat deze 
C1000 over op een nieuwe huisstijl: 
C1000 Oranje, zoals dat in Wilnis al 

het geval is. Die nieuwe huisstijl is 
ook op initiatief van de groothandel. 
‘Tot aan 1 maart houden wij genera-
le repetitie’, zo houdt Piet zijn mede-
werkers in dat licht gezien voor. Hij 
ziet de gedragsverandering van zijn 
circa 70 medewerkers als de groot-
ste vertaalslag. Ten goede van de 
klant natuurlijk, maar ook ten faveu-
re van henzelf.
Visser heeft echter meer idee-
en, onder meer over de gezamen-
lijke kracht van de lokale onder-
nemers die hij de ‘iconen’ van Uit-
hoorn noemt. Zij zouden naam 
moeten maken met hun bedrijf. Sa-
men sta je sterk. “Ik wil een besloten 
digitaal TV-programma voor de re-
gio laten maken en in mijn zaak op 
beeldschermen uitzenden. Daaraan 

kunnen uitsluitend lokale onderne-
mers meedoen met advertenties, 
bewegende beelden en/of foto’s. Ik 
krijg hier zo’n zesduizend klanten in 
de week en die kunnen dan tijdens 
het boodschappen doen zien wat 
ondernemend Uithoorn te bieden 
heeft, of die nu restauranthouder, 
bakker, of slager is of een schoon-
heidssalon exploiteert. Ik ben be-
zig ze te benaderen of men wil mee-
doen. Want samen moeten we het 
nu al gaan maken en niet wachter 
tot de N201 is omgelegd. Want dan 
zouden we de boot wel eens kun-
nen missen”, aldus een gepassio-
neerde Piet Visser.
Inmiddels heeft het C1000-team het 
druk met ‘Gogos crazy bones’ actie. 
Kleine plastic figuurtjes met het ui-
terlijk van een boontje die door kin-
deren heftig worden gespaard. Je 
krijgt ze bij elke 10 euro aan bood-
schappen exclusief bij C1000. Het is 
een internationale actie en de he-
le wereld is al gek op ze. De actie 
duurt tot en met 10 oktober aan-
staande. Behalve de gogo krijgt 
men bovendien een zakje met een 
sticker van de gogo die in een stic-
keralbum kan worden geplakt. Op 
woensdag 30 september is er bij de 
C1000 een ruilmiddag voor kinderen 
die gogos willen ruilen. Al met al zet 
C1000 zich in het algemeen daar-
mee weer op de consumentenkaart 
en die in het Oude Dorp in het bij-
zonder. Leuk duwtje in de rug voor 
Piet Visser. Een ondernemer die met 
zijn supermarkt ongetwijfeld nog 
vaak het nieuws zal halen.
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Vervolg van de voorpagina

“Ze zijn echt boos, de heren Mol-
hoek en Baardse: “Laten we voor-
op stellen, dat we dit niet voor ons 
persoonlijk doen. Wij hebben geen 
kleine kinderen meer die daar over 
die weg rijden. Die weg Aan de 
Zoom, daar rijden dagelijks 2000 
auto’s en er fi etsen gemiddeld 
dagelijks 800 schoolkinderen. Dat 
is ontzettend druk. De weg is ont-
zettend smal, die leent zich er niet 
voor om daar nog eens grote bus-
sen overheen te laten rijden en dat 
nog eens acht keer per uur. Na de 
herfstvakantie komen er dagelijks 
nog eens 450 kinderen bij die zich 
via deze weg verplaatsen, naar de 
nieuw te openen brede school. 
Wij wonen aan deze weg. De heer 
Baardse aan Aan de Zoom en ik 
aan de Zegge. Wij weten en zien 
wat daar allemaal gebeurt. Wij 
zien al die kinderen rijden met hun 
rugtasje om, moeders er voor of 
er naast. Twee, drie dik, van links 
naar rechts, zoals schoolkinderen 
vaak doen. We hebben er al jaren 
problemen mee. Er komen ook 
nog eens vijf straten uit op Aan de 
Zoom. Je mag aan twee kanten 
parkeren en je mag er vijftig kilo-
meter rijden. We vechten er al jaren 
voor dat er een stopverbod komt 
aan de rechter kant en dat het een 
dertig kilometer-zone wordt. Dat is 
jaren geleden al toegezegd door 
de gemeente. Er gebeurt echter 
niets. Ja, toch wel, ze gaan er bus-
sen door laten rijden. En we horen 
nu dat de wethouder al twee jaar 
geleden een overeenkomst heeft 
gesloten met de Stadsregio hier-
over. Ook dat is ons nooit verteld.

Inspraak
We hebben een paar maanden ge-
leden een inspraakavond gehad 
over deze plannen in de Thamer-
kerk. Bomvol zat de kerk, echt 
bomvol met verontruste bewo-
ners. Daar werden dingen door de 
wethouder gezegd waar niets van 
klopt. Hij zei o.a. dat Aan de Zoom 
– die nu doodlopend is – nooit 
doorgetrokken wordt. Wat gebeurt 
er nu? Hij wordt doorgetrokken. 
Er waren volgens hem drie opties 
hoe de bus zou gaan rijden. Die 
waren onderzocht, maar deze was 
de enige goeie. Nu blijkt echter dat 
die twee andere helemaal niet zijn 
onderzocht. Natuurlijk niet, want 
de wethouder had al in 2006 een 
overeenkomst ondertekend met 
stadsregio over Aan de Zoom. En 
weet u waarom? Omdat de bezet-
tingsgraad van een bepaalde bus-
lijn erg laag is en ze denken dat de 
bezettingsgraad, als ze hem via 
Aan de Zoom laten lopen, hoger 
wordt. Met andere woorden: geld 
is belangrijker dan de veiligheid 
voor de kinderen. Het is toch be-
droevend. Schoolkinderen worden 
dus opgeofferd. En daarom voeren 
wij nu actie, om te voorkomen dat 
die bussen hier gaan rijden”, aldus 
de heren.

Winkelcentrum
“Het kan toch gewoon niet. Het 
wordt echt alleen maar drukker. 
De nieuwe school, een nieuw win-
kelcentrum binnenkort. Het is nu al 
een Russische roulette als je met je 
auto van het Legmeerplein afkomt 
om op Aan de Zoom te komen. Ie-
dere dag weer ben je bang dat er 
verschrikkelijke dingen gebeuren. 
Nu zijn het nog lichte aanrijdingen, 
maar moeten er eerst ... je moet er 
toch niet aan denken. Want ver-
geet niet, je hebt hier straks de 
Emmaschool, de Brede school en  
het Alkwin Kollege. Dan moet je 
ook eens kijken hoeveel jeugd er 
tussen de middag hier oversteekt 
vanaf het Alkwin om iets te gaan 
kopen in het winkelcentrum.”

Is het de gehele dag druk op Aan 
de Zoom of alleen tijdens de spits-
uren?

“Nee, het is echt druk van ’s mor-
genvroeg tot ’s avonds laat. Want 
alles van de sportvelden komt 
ook allemaal terug, met scooters, 
met brommers, met fi etsen. Met 
tien, twaalf tegelijk. Ook de lage-
re scholen en het Alkwin Kollege 
gaan overdag met grote groepen 
sporten bij de sportvelden. Dus 
allemaal via Aan de Zoom er naar 
toe op de fi ets. En dan nog acht 
bussen per uur erbij. Nee echt, die 
weg leent zich daar niet voor. Deze 
weg is 7 meter breed. een bus is 
twee meter vijf en zeventig. 

Bewoners Legmeer zijn boos en teleurgesteld in wethouder Levenbach en zijn collega’s

”Ze gaan niet rijden, echt niet, ik ga er vóór liggen”
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Er moeten er twee langs elkaar 
kunnen rijden. Er moet aan weers-
kanten nog een fietspad en dan 
moeten de auto’s er nog een keer 
door. Nou, wie worden er dan het 
eerst platgereden?”

Separaat fietspad
U zegt fietspaden. Ik zie aan Aan de 
Zoom geen fietspad.

“Nee, dat klopt, maar ik hoor de 
wethouder  tijdens de raadsbijeen-
komst wel zeggen dat er een se-
paraat fietspad is. Zo’n rode balk. 
Wel, wij zien  geen rode balk. Maar 
ook een rode balk is geen separaat 
fietspad. De goede man liegt ge-
woon en hij blijft liegen. Hij geeft 
verkeerde inlichtingen, hij verdraait 
zaken, hij zegt iets en ontkent het 
dan weer. Hij manipuleert. Ik be-
grijp dat dat politiek heet, maar dat 
mag niet ten koste gaan van... We 
hebben tijdens de inspraakavond 
42 vragen aan de wethouder ge-
steld. We kregen geen antwoord. 
We hebben ze opnieuw, in juli al, 
naar het gemeentehuis gemaild en 
tot op heden nog geen andere re-
actie gehad dan dat hij het ontvan-
gen heeft. Prachtig, maar we wil-
len zo graag antwoord. We hebben 
ons beklag gedaan hierover bij de 
burgemeester. Daarop kregen we 
een lullig briefje van de wethouder 
met een excuus, maar nog steeds 
geen enkel antwoord. We worden 
gewoon voor dom en onmondig 
versleten.”

Geen bericht
En de scholen, zijn die ingelicht over 
wat er te gebeuren staat?

“De scholen, nee, ook zij hebben 
geen enkel bericht ontvangen. De 
wethouder beweert dat alle scho-
len zijn geïnformeerd. We weten 
niet welke scholen, want wij heb-
ben een brief gekregen van o.a. 
de Kwikstaart. Die hebben zelf een 
brief gestuurd naar de wethouder, 
al vóór 1 juli, geen enkele reactie. 
Het Alkwin Kollege heeft ons 10 
september jl. nog laten weten ook 
helemaal van niets te weten. Dat 
geloof je toch niet. Het gaat hier 
om het algemeen belang. Voor 
de veiligheid van die stromen met 
schoolkinderen, vaders en moe-
ders die daar minimaal drie keer 
per dag heen en weer rijden.”

Er is een alternatief plan ingediend 
toch, door buurtbeheer?

“Ja, een geweldig alternatief. Dan 
kan de bus via de N201, over de 
rotonde zo de nieuwe wijk in. Dan 
hoef je heel Aan de Zoom niet te 
gebruiken en de bushaltes liggen 
dan ook nog veel gunstiger voor 
de bewoners in de Legmeer en in 
Legmeer West. Maar de wethouder 
wil er gewoon niet aan lijkt het wel. 
Het lijkt wel of hij niet meer onder 
die afspraak van 2006 uit wil. Is hij 
bang voor gezichtsverlies? Wil hij 
zijn zin doordrijven? Het is echt 
ontzettend storend dat hij gewoon 
niet wil luisteren naar zoveel bur-
gers die hier tegen zijn. En niet 
zomaar, maar omdat het levens-
gevaarlijk gaat worden daar. Maar 
nee, de wethouder, of zoals hij zelf 
het het liefst zegt, het college, blijkt 
daar doof voor te zijn. Ze overtre-
den alle regels van de bestuurs-
wet. We hebben alle raadsfracties 
ingelicht en gevraagd wat te doen. 
We hebben het glazuur van onze 
tanden afgepraat om ze eens een 
keer een richting op te krijgen in 
het belang van de veiligheid. Maar 
veel gebeurt er niet. Nu is er dan 
eindelijk een motie ingediend door 
de VVD om de twee alternatieve 
routes te bestuderen. Maar of daar 
iets uit komt, we weten het niet.

Democratie
We vragen ons echt af of er in Uit-
hoorn nog zoiets als democratie 
bestaat. Als er toch honderden 
mensen tegen zijn, dan kun je toch 
op zijn minst echt met deze men-
sen praten. Wat ze nu doen is luis-
teren en verder gewoon doen wat 
je al besloten hebt. 
Bestaan er geen inwoners van Uit-
hoorn meer. Wij komen op voor 
hun belangen en we gaan door tot 
het gaatje, reken daar maar op. 

Die bussen gaan daar echt niet rij-
den. Als het niet anders kan, echt, 
we gaan er vóór liggen”, aldus de  
heren. 
              Wordt vervolgd.
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Thamen BeeBallers in 
actie tijdens WK Honkbal
Uithoorn - Het jongste honkbal-
team van honk- en softbalvereni-
ging Thamen, de BeeBallers, wa-
ren uitgenodigd om een demon-
stratiewedstrijd te spelen tijdens de 
WK Honkbal. Samen met het Bee-
Ball team van DVH in Amstelveen, 
hebben zij op vrijdag 18 september 
in Amsterdam laten zien dat je al op 
jonge leeftijd kunt honkballen.
Voorafgaand aan de WK wedstrijd 
tussen Puerto Rico en Cuba, trak-
teerden de BeeBallers de spelers, 
de ouders en het publiek op een en-
thousiast en sportief spel. 
Er werd fanatiek gerend, ballen wer-

den goed gestopt en diverse tegen-
standers zijn op weg naar het eer-
ste of tweede honk uitgetikt. Mooie 
honkslagen en zelfs twee homeruns 
zorgden voor een eindstand van 
11-11. Het team was enorm trots, 
zo ook het publiek en natuurlijk de 
coaches! Heel goed gespeeld Bee-
Ballers! Belangrijke toeschouwers 
waren de spelers van het team van 
Puerto Rico, die zichtbaar genoten 
van dit jonge honkbaltalent. Na af-
loop van de wedstrijd gingen zij 
graag op de foto met de BeeBallers 
van Thamen.
BeeBall is een leuke variant van de 

honk- en softbalsport, die in eer-
ste instantie bestemd is voor jon-
gens en meisjes vanaf 5 jaar. Daar-
bij staan beweging, teamgeest en 
sportiviteit bovenaan. Het spel heeft 
alle kenmerken van honk- en soft-
bal, maar heeft aangepaste, een-
voudigere regels. Er wordt op een 
kleiner veld gespeeld met twee hon-
ken met twee partijen van elk onge-
veer 5 deelnemers. 
Heb je interesse en zou je een keer-
tje willen kijken of misschien wel 
meedoen, kijk dan voor meer infor-
matie op de website www.thamen.
info

Het team van Puerto Rico met de BeeBallers van Thamen

Gezellige handbalmeiden 
gezocht bij KDO
De Kwakel -Voor onze D-meiden 
van KDO zijn wij op zoek naar een 
stel gezellige, sportieve meiden tus-
sen de 7 en 9 jaar die het leuk vin-
den om met ons te komen handbal-
len. Wij hebben een heel leuk team 
maar helaas maar 8 meiden.
Dit is eigenlijk net niet genoeg. Wij 
trainen op dinsdag en donderdag 
van 17.00 uur tot 18.00 uur op het 
terrein van ons (bijna nieuwe) com-

plex bij KDO. Lijkt het je leuk kom 
dan een keer langs op een van deze 
trainingsdagen, zie zelf hoe leuk het 
is, en maak kennis met onze train-
ster Femke. Op zaterdag handballen 
we altijd een wedstrijd tegen een 
andere vereniging en dit gaat hart-
stikke goed! Afgelopen zaterdag 
hebben we helaas verloren met 5-0 
tegen VOC, maar de meiden krijgen 
altijd een opdracht en die hebben 

ze goed vervuld. En de tweede helft 
heeft VOC niet meer gescoord, dus 
het verdedigen was een pluspunt.
We hopen sportieve meiden die 
ook eens kennis willen maken met 
handbal, gauw eens te zien! Voor 
meer informatie over KDO handbal 
kunt u kijken op  www.kdo.nl of een 
e-mail sturen naar handbal@kdo.
nl. Ook Mini’s zijn bij ons van har-
te welkom (vanaf 5 jaar).

Thamen pupillen 3 laat 
winst liggen

Uithoorn - Thamen begint voor-
zichtig zijn uit wedstrijd tegen Alme-
re met een 1-1 gelijk. Na de 2 e in-
ning krijgt Thamen een kleine voor-
sprong van 3-1. In de 3e inning be-
halen zijn nog eens 4 punten met 
vooral het stelen van honken en dat 
brengt de stand op 7-3. Tot dan kon 

het publiek relaxed in  het zonne-
tje kijken naar een partijtje honkbal. 
In de 4e inning worden de jongens 
van Thamen enthousiast nadat Skip 
en Stan hun eerste home-run achter 
elkaar slaan.
Met een 10-3 voorsprong heeft Al-
mere nog een slagbeurt. Terwijl Tha-

men wat minder gaat opletten komt 
Almere  sterk terug met mooie slag-
beurten waardoor de punten bij hun 
binnen rollen.
De spanning is goed aanwezig. Het 
lukt Thamen niet meer om Almere 
te stoppen en de eind uitslag is 10-
10 gelijk.

Albert Heijn Jos van den Berg 
wordt kleedkamersponsor 
van KDO
De Kwakel - Met trots laat KDO 
weten dat zij met Albert Heijn Jos 
van den Berg een nieuwe kleedka-
mersponsor voor haar nieuwe com-
plex heeft gevonden. 

Voor Albert Heijn Jos van den Berg 
vormen gezinnen met kinderen een 
belangrijke doelgroep en de gro-
te jeugdafdeling van KDO past hier 
dus uitstekend in. Daarnaast is Al-
bert Heijn Jos van den Berg dage-
lijks op zoek naar uitdagingen en 
innovaties om een optimale perfor-
mance te realiseren voor haar klan-

ten. “Wanneer een vereniging re-
alistische vernieuwend bezig is, in 
dit geval een nieuwe accommodatie 
en verbreding en verdieping van het 
aanbod, dan stimuleren wij zo’n ini-
tiatief graag. Dagelijks zijn vele vrij-
willigers bij KDO actief om er voor te 
zorgen dat haar leden op een pret-
tige manier hun sport kunnen be-
oefenen. Deze sponsoring is een 
blijk van waardering aan het adres 
van al deze vrijwilligers en hopelijk 
is het een extra stimulans om zich 
nog lang in te blijven zetten voor de 
vereniging”,  aldus een enthousiaste 

Jos van den Berg.
Niet alleen de ouderenbond, scho-
len, de Kwakelse Veiling maar ook 
(sport)verenigingen als judo en ten-
nis, en dus ook KDO, mogen op fi-
nanciële steun en/of medewerking 
rekenen op het moment dat Albert 
Heijn Jos van den Berg zich kan 
identificeren met hen.

Naast Albert Heijn Jos van den Berg 
zijn er al verschillende bedrijven die 
ook hun naam aan een kleedkamer 
hebben gegeven of die KDO op een 
andere manier steunen. 

KDO nieuwbouw prima 
op planning

De Kwakel - Aan het begin van de 
zomervakantie werd er een open 
dag gehouden door KDO. Nu al, 
een paar weken na de start van 
het schoolseizoen, zijn de eerste 12 
kleedkamers opgeleverd en in ge-
bruik genomen. De werkzaamheden 
verlopen dan ook zeer voorspoedig. 
De in gebruikname van de kleed-
kamers was de eerste mijlpaal voor 
AWG aannemerij en KDO, de vol-

gende staat alweer gepland voor 10 
oktober a.s., dan worden beide kan-
tines met bijbehorende toiletruimtes 
in gebruik genomen.

De derde en laatste mijlpaal staat 
gepland voor eind oktober, dan wor-
den de gymnastiekzaal en behan-
del- en herstelruimtes van Amstelfy-
sio De Kuil in gebruik genomen. De-
ze in gebruikname is twee maanden 

eerder dan gepland, een geweldige 
prestatie van AWG aannemerij.
Na een paar weken van proefdraai-
en zal de officiële opening van het 
pand plaatsvinden op 22 november. 
Dat weekend zijn er tal van feestelij-
ke activiteiten waarover later meer.

De 50ste Kwakelse Veiling zal, zoals 
gebruikelijk, bij KDO in het nieuwe 
gebouw plaatsvinden. 
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Akkoord omlegging nieuwe 
N201 bij Schiphol-Rijk
Regio - Betrokken partijen zijn ak-
koord met de omlegging van de 
N201 bij Schiphol. Deze zogenoem-
de Boerenlandvariant komt ten wes-
ten van Park Rijk in Haarlemmer-
meer in het gebied dat is gereser-
veerd voor de eventuele parallel-
le Kaagbaan. Minister Eurlings van 
Verkeer en Waterstaat, de provin-
cie Noord-Holland, de gemeente 
Haarlemmermeer, de overige bij het 
project betrokken gemeenten en 
Schiphol hebben overeenstemming 
bereikt over de voorwaarden waar-
onder deze weg kan worden aange-
legd. Omdat deze ‘Boerenlandvari-
ant’ wordt aangelegd in het gebied 
dat is gereserveerd voor de eventu-
ele parallelle Kaagbaan, kan de weg 
tijdelijk zijn. 

Optimaal
Minister Eurlings van Verkeer en 
Waterstaat heeft samen met de re-
gio  gekeken hoe zo optimaal moge-
lijk gebruik gemaakt kan worden van 
de ruimte die gereserveerd is voor de 
eventuele parallelle Kaagbaan. Door 
flexibel ruimtegebruik rond Schip-
hol wordt tegemoetgekomen aan 
de wensen uit de omgeving. Hier-
door kan de Boerenlandvariant nu 
gerealiseerd worden. Als onderdeel 
van het N201+programma, gaat de 
Boerenlandvariant de nieuwe aan-
sluiting op de A4 verbinden met de 
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn. 
Met deze overeenkomst wordt ge-
garandeerd dat de weg verlegd 
wordt als in de toekomst blijkt dat 
de baan er zou moeten komen. Zo 
zijn er afspraken gemaakt over een 

verleggingsalternatief en de finan-
ciering daarvan. Een ander belang-
rijk element is dat de partijen af-
spraken hebben gemaakt over de 
sloop en verlegging van de weg bij 
de eventuele aanleg van de parallel-
le Kaagbaan. 
Bij het maken van de plannen voor 
de N201 is in het verleden al ge-
keken naar een tracé vergelijkbaar 
met de Boerenlandvariant. Maar in 
verband met de planologische re-
servering voor een eventuele paral-
lelle Kaagbaan werd toen gekozen 
voor een weg die deels boven de 
Fokkerweg op palen aangelegd zou 
worden. Toen vorig jaar de gemeen-
te Haarlemmermeer bereid bleek 
om de financiering van de meerkos-
ten van een eventuele verlegging 
van de weg in dit gebied te garan-
deren, kwam de Boerenlandvariant 
weer in beeld. 

Financiële afspraken
In het oorspronkelijke besluit over 
de N201 is bepaald dat voor de ge-
kozen variant 52 miljoen beschik-
baar is. De Boerenlandvariant kan 
voor een veel lager bedrag gereali-
seerd worden, namelijk 39 miljoen. 
De 13 miljoen die overblijft, houdt 
de provincie in beheer. Ook de ren-
te die de provincie ontvangt, wordt 
aan dit gereserveerde bedrag toe-
gevoegd. Het totale bedrag is te zij-
ner tijd beschikbaar om de eventu-
ele sloop en de verlegging van de 
Boerenlandvariant te bekostigen. 
Verwacht wordt dat de totale kos-
ten voor de aanleg van de Boeren-
landvariant, inclusief de sloop en 

de verlegging binnen het beschik-
bare budget voor de oorspronkelij-
ke variant passen. Mochten de kos-
ten het budget toch overschrijden, 
dan staat de gemeente Haarlem-
mermeer garant voor betaling van 
de meerkosten. 

Achtergrond 
Er is stevig gediscussieerd over het 
gedeelte van de N201 bij Schip-
hol-Rijk. In de Realisatieovereen-
komst van november 2004 werd 
vastgelegd dat dit stuk van de N201 
deels boven, deels naast de Fokker-
weg zou komen te lopen. De omge-
ving zag liever dat de weg aan de 
westkant van Schiphol-Rijk door het 
‘boerenland’ zou worden aangelegd. 
Dat zou het aangezicht van Park Rijk 
minder verstoren en ook minder hin-
der geven bij de aanleg. Dit gebied 
was (en is) echter gereserveerd voor 
de parallelle Kaagbaan. In de loop 
van 2008 kwam er bij meer partij-
en draagvlak voor de Boerenlandva-
riant. Schiphol ging akkoord en de 
gemeente Haarlemmermeer stel-
de zich garant voor eventuele meer-
kosten als de weg verlegd zou moe-
ten worden vanwege de komst van 
de parallelle Kaagbaan. Daarmee 
verdwenen grote belemmeringen. 
En nu ook minister Eurlings zijn fi-
at heeft gegeven is de komst van de 
Boerenlandvariant een feit. 
Nu het akkoord er is, kan snel wor-
den gestart met de ruimtelijke pro-
cedures om dit deel van de nieuwe 
N201 te kunnen realiseren. De ver-
wachting is dat de weg eind 2012 
gereed is.

Believe in Beauty bestaat 
vijf jaar!
Uithoorn - Het is alweer vijf jaar ge-
leden dat Schoonheidsinstituut Be-
lieve in Beauty haar deuren open-
de in het oude dorp van Uithoorn. 
In de vijf jaar dat Believe in Beau-
ty bestaat is het uitgegroeid tot hèt 
schoonheidsinstituut van Uithoorn 
en omgeving. 
“Kwaliteit is waar wij voor staan 
in alles wat wij doen”, aldus Ilona 
Westera, eigenaresse van Believe 
in Beauty. Huidverbetering en An-
ti-Aging is waar wij ons in hebben 
gespecialiseerd. Wij blijven continu 
innoveren en vernieuwen, om onze 
klanten continu het beste te kunnen 
bieden en de huid in optimale con-
ditie te brengen. 
Oktober 2004 heeft Believe in Beau-
ty haar deuren geopend in het ou-
de dorp van Uithoorn. Nu, vijf jaar 
later is het instituut verhuisd naar 
een grotere locatie. Want, zo bleek, 
dat het oude pand aan de Dorps-
straat 35 na 3,5 jaar te klein werd. 
Door de groei van het klantenbe-
stand en de toenemende vraag naar 
behandelingen voornamelijk op het 
gebied van huidverbetering, zijn Ilo-
na en Wim Westera op zoek gegaan 
naar een groter pand. Dit pand werd 
gevonden schuin tegenover de ou-
de locatie. “Ik wilde niet uit het ou-
de dorp verhuizen, aangezien we in 
deze omgeving ons klantenbestand 
hebben opgebouwd”, vertelt Ilona. 
Na een verbouwing van twee maan-
den is het instituut vorig jaar, maart 
2008, verder gegaan in het nieuwe 
pand aan de Dorpsstraat 28a. Een 
nieuw, modern schoonheidsinsti-
tuut met een ruime winkel en drie 
behandelruimtes.

Ruim
Wanneer u binnenkomt bij Belie-
ve in Beauty, komt u terecht in een 
ruime winkel. U kunt hier onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
o.a. advies krijgen over de produc-
ten en behandelingen, een behan-
deling inplannen of iemand blij ma-
ken met een cadeaubon van Belie-
ve in Beauty.
Wanneer u voor het eerst voor een 
behandeling bij Believe in Beau-
ty komt, begint deze altijd met een 
uitgebreid intakegesprek en een 
huid-analyse door middel van een 
Skin Scanner. Naar aanleiding van 
dit gesprek en deze analyse, wordt 
er samen met u besloten welk be-
handelprogramma en welke ver-
zorgingsproducten het beste bij uw 
wensen en behoefte passen.
Het instituut bestaat uit drie ruimtes 
waar u terecht kunt voor verschil-
lende behandelingen. Het klanten-
bestand van Believe in Beauty be-
staat voornamelijk uit klanten die 
komen voor Huidverbetering en An-
ti-Aging. Daarnaast biedt Believe in 
Beauty een breed assortiment van 
behandelingen en producten op het 
gebied van huidverzorging en ont-
spanning. 

De schoonheidsspecialisten die 
werken bij Believe in Beauty volgen 
regelmatig cursussen en trainingen 
en hebben passie voor het vak.

Beste
Ilona geeft aan dat zij continu wil 
blijven vernieuwen en innoveren om 
haar klanten het beste te kunnen 
bieden. Toen zij in oktober 2004 be-
gon met Believe in Beauty, bestond 
haar aanbod uit het huidverzor-
gingsprogramma van het merk Pay-
ot, waarnaast zij diverse behande-
lingen en massages aanbood. Ilona 
geeft aan dat zij in 2005 meer wil-
de dan dit. Believe in Beauty moest 
meer worden dan een standaard 
schoonheidssalon. 
Op het gebied van huidverbetering 
en huidverjonging (Anti-Aging) wil-
de Ilona zich gaan specialiseren.  Dit 
gebied van specialisatie betreft het 
gat dat er bestond tussen de stan-
daard schoonheidsverzorging en de 
plastische chirurgie. Er bleek steeds 
meer vraag te zijn naar behandelin-
gen op dit gebied.
“Er goed uitzien voor uw leeftijd”, 
is daarom de slogan van Believe in 
Beauty.
In 2005 heeft Ilona besloten te star-
ten met een deelprogramma van 
het Pascaud concept. Dit program-
ma bestond uit fruitzuurbehandelin-
gen, TCA-Peelings en een produc-
tengamma met een hoge dosering 
aan werkstoffen.
Vanaf 2006 wordt er in het insti-
tuut gewerkt met het totale Pascaud 
concept. Dit concept verbetert de 
huid zonder dat er lichaamsvreem-
de stoffen aan te pas komen. Het 
concept bestaat uit verschillende 
elementen: BioSkin Jetting: rimpel-
correctie, BioSkin Smoothing: ver-
wijderen van couperose, L3 laser: 
voor het liften en verstevigen van de 
huid, Pascaud peelings: verschillen-
de behandelingen om de huidcon-
ditie te verbeteren en het Pascaud 
productenprogramma dat bestaat 
uit hoog geconcentreerde crèmes, 
cleansers, ampullen en voedings-
supplementen. 

Specialistisch
Op het specialistisch gebied van Be-
lieve in Beauty wordt door de jaren 
heen steeds meer aangeboden. Een 
van de nieuwste ontwikkelingen, 
Celtherapie op basis van algenex-
tracten, sprak Ilona erg aan. Sinds 
oktober 2008 wordt er in het insti-
tuut gestart met het merk “B3”. De-
ze behandeltechniek bestaat uit 
celtherapie. “Met hoogwaardige 
producten en specifieke behande-
lingen pakken wij de oorzaak van 
huidveroudering aan en niet al-
leen de symptomen”, vertelt Ilona. 
De producten zijn volledig natuur-
lijk. Tijdens de behandeling wordt er 
uit een speciale diepvriezer een am-
pul gehaald. Deze wordt in de eerste 
20 minuten van de behandeling ont-

dooid. Door middel van een thermo 
stick, die warmte en koude afgeeft, 
masseren we de ampul in de huid, 
gevolgd door een speciale massa-
ge met drukpunten. “Een ontspan-
nende behandeling met als resul-
taat een stralende jonge huid”, ver-
telt de gepassioneerde Ilona.
“Vanaf oktober 2009 wordt het Pas-
caud concept uitgebreid met Me-
sotherapie, onze nieuwste innova-
tie op het gebied van huidverbete-
ring. Een behandeling waarbij door 
middel van apparatuur hoog gecon-
centreerde cocktailampullen diep 
in de huid worden gebracht. Deze 
cocktail bevat 58 actieve ingrediën-
ten zoals: vitamine a,e,c, verschillen-
de mineralen en het bevat een ho-
ge concentratie hyaluronzuur dat de 
vochtbalans in het huid herstelt. 
Mesotherapie heeft als effect dat 
fijne rimpeltjes vervagen, de poriën 
verfijnen, de elasticiteit toeneemt en 
de hydratatie verbetert, wat resul-
teert in een stralende huid in goe-
de conditie.”

Frans
Voor de mensen die geen Huid-
verbetering of Anti-Aging zoeken 
maar huidverzorging, heeft Belie-
ve in Beauty nog steeds het fran-
se merk Payot. Een compleet ver-
zorgingsprogramma voor lichaam 
en gelaat. De basis van alle ingre-
diënten van de producten zijn krui-
den, planten en mineralen. Voor de 
heren is er het merk OptiMale. Ver-
schillende behandeling en produc-
ten zijn er voor de moderne man van 
vandaag. “De heren zijn een groei-
ende doelgroep binnen ons insti-
tuut”, aldus Ilona.
Om iedereen kennis te laten maken 
met Believe in Beauty zijn er in okto-
ber verschillende open dagen. 
Vrijdag 9 oktober is er vanaf 11.00 
uur een Payot specialist aanwezig. 
Maak kennis met een Payot kennis-
makingsbehandeling voor huidver-
zorging.
Zaterdag 17 oktober is er een alge-
mene open dag van 10.00 tot 16.00 
uur. De hele dag worden er verschil-
lende demonstraties gegeven.
Vrijdag 23 oktober is er vanaf 11.00 
uur een Pascaud specialist aanwe-
zig. Maak kennis met Pascaud en 
met de Meso therapie voor huidver-
betering.
Zaterdag 24 oktober is een man-
nendag. Vanaf 10.00 uur kunnen de 
mannen kennismaken met Believe 
in Beauty. U kunt zich onder andere 
klassiek laten scheren met het mes.
Voor alle dagen kunt u zich inschrij-
ven voor een proefbehandeling. 
Voor meer informatie zie de losse 
flyer toegevoegd aan de krant, zie 
de website: www.believeinbeauty.nl 
of bezoek het instituut.
Als jubileumaanbieding biedt Belie-
ve in Beauty op alle gelaatsbehan-
delingen en verzorgingsproducten 
in oktober 5% korting!

Nieuw in Uithoorn: de 
Senior Keurmakelaar
Uithoorn - Sinds 1 september heeft 
Marieke van der Wurff zich in Uit-
hoorn gevestigd als makelaar. Maar 
wel één met een toegevoegde waar-
de. Zij is afkomstig uit de wooninte-
rieursector en heeft daarin jaren van 
ervaring opgebouwd. Zoals bij veel 
ondernemers wilde zij meer diep-
gang in het werk en zij besloot een 
opleiding tot makelaar te gaan vol-
gen. De combinatie met een goe-
de kijk op het interieur en de advie-
zen die zij aan de toekomstige be-
woners van een huis op beide ter-
reinen daarover kan bieden, geven 
haar een voorsprong in de huizen-
markt waarin zij nu actief is. Tot aan 
het moment dat zij zich als zelfstan-
dig makelaar ging vestigen, werk-
te zij korte tijd bij een groot make-
laarskantoor en bij een vastgoed-
bedrijf van de Grontmij. Daarnaast 
was zij actief met andere opdrach-
ten in de makelaarsmarkt. Slech-
te tijd voor de huizenmarkt of niet, 
Marieke is vervolgens voor zichzelf 
begonnen en heeft er desondanks 
vertrouwen in dat zij voldoende op-
drachten zal krijgen. Zij biedt een 
compleet pakket aan en doet daar-
naast aan projectbegeleiding. Daar-
in boekte zij meteen haar eerste 
succes want in Kudelstaart bege-
leidt zij een project voor de Grontmij 
van leegstaande woningen. Voor die 
opdrachtgever verzorgt zij de open 
dagen, het beheer en de oplevering 
ervan. Dit in samenwerking met de 
makelaars Van der Laarse en Man-
tel uit Aalsmeer, die de woningen in 
de verkoop hebben.

Senior Keurmakelaar
Marieke wil haar makelaarsactivi-
teiten uitbouwen, zij het op klein-
schalig niveau. Zij is bovendien Se-
nior Keurmakelaar. Dat houdt in dat 

zij senioren kan adviseren bij hun 
eventuele verhuizing naar een wo-
ning waar zij altijd kunnen blijven, 
zoals een levensloopbestendige 
woning. Maar ook andere woningen 
die men ‘mooi’ vindt en op het oog 
heeft kunnen daarvoor in aanmer-
king komen. Marieke kan dan be-
oordelen of de betreffende woning 
dan ook geschikt is. “Niet alle wo-
ningen voldoen echter aan de eisen 
van de Arbowetgeving van de thuis-
zorginstellingen, zelfs de levens-
loopbestendige niet. Ik kan de wo-
ning in haar totaliteit keuren en be-
oordelen of alle onderdelen aan de 
eisen voldoen. En niet zelden komt 
het voor dat er iets verbouwd of 
aangepast moet worden”, geeft Ma-
rieke aan die al verder pratend over 
de nodige deskundigheid blijkt te 
beschikken. “Daarnaast kan ik voor 
hen alles coördineren en begelei-
den, vanaf het schrijven van ver-
huiskaartjes, de eventuele verbou-
wing en aanpassing van de nieu-
we woning, het verhuizen, het leeg-
ruimen van de woning, kortom al-
les. Zelfs tot en met het geven van 
adviezen voor de inrichting van het 
nieuwe huis. Ik heb daarvoor een 
heel netwerk opgebouwd van men-
sen en bedrijven die mij daarbij van 
dienst zijn. Zo werk ik samen met 
een interieurstyliste die op verzoek 
bijvoorbeeld meegaat naar een wo-
ninginrichter om de senioren te ad-
viseren en op ideeën te brengen wat 
meubels en stoffering betreft. Maar 
er zijn meer mensen met wie ik in 
praktische zin samenwerk. Een lijn 
die loopt tot aan financiële deskun-
digen toe. Zij kunnen met het oog 
op de toekomst de senioren helpen 
met budgettering. Zoals wat moge-
lijk en niet mogelijk is. Kortom, het is 
een heel breed aanbod aan dienst-

verlening binnen de makelaardij en 
projectbegeleiding.”

Gat in de markt
Gelet op nu al het succes in haar 
werk zou je kunnen constateren dat 
Marieke een gat in de makelaardij-
markt heeft gevonden met haar ac-
tiviteiten. Haar inzet beperkt zich 
overigens niet alleen tot Uithoorn en 
omstreken. Buiten de regio biedt zij 
zich ook aan, zoals De Ronde Venen, 
Aalsmeer, Hoofddorp, Badhoeve-
dorp en Amstelveen, maar niet in alle 
uithoeken van het land. Als een pro-
jectontwikkelaar haar echter vraagt 
een groot project te willen begelei-
den ergens in Midden-Nederland of 
het Gooi zegt zij geen ‘nee’. “Ik pre-
fereer echter een persoonlijk con-
tact met mijn klanten en wil in die 
zin alles heel goed voor hen behar-
tigen, het liefst in de regio van pak 
weg Utrecht tot Hoofddorp. Dat is 
voor mij groot genoeg. Als mensen 
tegen je zeggen blij en tevreden te 
zijn na de oplevering van hun huis 
waarvoor je je hebt ingespannen, 
geeft mij zoiets veel voldoening. Het 
persoonlijke contact vind ik heel erg 
belangrijk. Het wordt vaak verge-
ten en dat vind ik jammer. Een pro-
fessionele instelling in combinatie 
met die persoonlijke aandacht en 
dienstverlening staat bij mij hoog in 
het vaandel.” Nu werkt Marieke nog 
vanuit huis, maar het zit er wel in dat 
zij op termijn een eigen kantoor(tje) 
in gebruik gaat nemen. Dat moet 
dan volgens haar wel een pandje 
zijn met een uitstraling die aansluit 
bij haar ambities. En dat komt er ze-
ker! Wie meer informatie wenst kan 
haar bellen: tel. 0297-268796 of een 
e-mailbericht sturen: info@vander-
wurffmakelaardij.nl  (zie ook adver-
tentie in dit blad).

Programma clubavond 
van de Videoclub 
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op deze club-
avond spreekt de heer Mens. High 
Definition (HD) is al enige tijd de 
markt aan het veroveren. Dat brengt 
ook veel technische veranderingen 
met zich mee. Maar ook voor de-
genen die nog jaren met SD verder 
willen zal de avond interessant zijn. 

Kom allen want wie heeft niet wel 
eens zichzelf een of meer van on-
derstaande vragen gesteld?

- Wat is High Definition ?
- Welke soorten High Definition
   zijn er?
- Wat verandert HDV voor
   videofilmers?
- Waarom High Definition ?
- Wat is HD ready?
- En nog veel meer

Bovengenoemde onderwerpen wor-
den ondersteund met beelden en 
getallen, die met behulp van een 

beamer in grootbeeld vertoond wor-
den.
De behandeling van de onderwer-
pen door de heer Mens vindt plaats 
vanuit het belang voor de video-
amateur, neutraal en zonder com-
merciële bindingen. 

Ook geïnteresseerd in videoclub 
De Ronde Venen? Dan word je van 
harte uitgenodigd om een keer ken-
nis te komen maken op een van de 
clubavonden van 20.00 tot 22.30 uur 
in Ontmoetingscentrum “De Boei” 
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen, 
Website:
www.videoclub-derondevenen.nl
Secretariaat:
JMF. Bastiaenen, Laan v.d. Helende 
Meesters 358, 1186 DJ Amstelveen
e-mail: anbas@casema.nl
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Feenstra Warm Wonen Show en 
uitreiking van 2000 euro cheque
Regio - Tijdens een drukbezoch-
te Warm Wonen Show reikte Feen-
stra WarmteTotaal Zorg de 2.000 eu-
ro cheque uit aan de gelukkige win-
naar, de heer M. Verhage uit Am-
stelveen.
De hoofdprijs van de in juli gestar-
te advertentiecampagne waarmee 
Feenstra bezitters van ketels van 10 
jaar en ouder opriep een coupon in 
te sturen en daardoor mee te din-
gen naar de 2.000,- euro cheque en 
de vele andere prijzen. “Met meer 
dan 800 ingezonden coupons kun-
nen we spreken van een zeer suc-
cesvolle campagne”, aldus een ver-
heugde Rita Hulsebosch, team ma-
nager consumentenmarkt van Feen-
stra Nieuw Vennep. 

Feenstra Warm Wonen Show 
De jaarlijks terugkerende Feenstra 

Warm Wonen Show bij de vestiging 
in Nieuw Vennep werd dit jaar ex-
tra drukbezocht. Tijdens dit jaar-
lijks terugkerend event, waarbij een 
groot assortiment energiebesparen-
de HR-ketels en designradiatoren 
staat opgesteld, kunnen de bezoe-
kers terecht voor vragen, advies en 
kortingsacties.

De bezoekers van de Warm Wonen 
Show maakten dit keer tevens kans 
op het winnen van 29 weekendjes 
weg voor 2 personen en 36 Weber 
barbecues. Bovendien werd de win-
naar van de 2.000,- euro cheque be-
kendgemaakt. De heer M. Verha-
ge uit Amstelveen nam de cheque 
in ontvangst van mevrouw Rita Hul-
sebosch, team manager consumen-
tenmarkt van de Feenstra vestiging 
in Nieuw Vennep. De heer Verha-

ge, die samen met zijn zoon naar 
Nieuw Vennep was gekomen, kon 
zijn geluk niet op. “Wat fantastisch! 
We kunnen het haast niet geloven; 
2.000,- euro is veel geld. Die ketel 
moeten we aanschaffen en wij heb-
ben daarvoor al geld gereserveerd. 
Dat komt nu vrij en daarmee kun-
nen we andere leuke dingen doen.” 
De ideeën voor besteding kaats-
ten al heen en weer tussen vader en 
zoon en gingen van een drumstel, 
naar de wintersport tot een bezoek 
aan New York. 
Feenstra is de leverancier als het 
gaat om de vraag op warmtegebied. 
Zij adviseren en installeren op maat 
gesneden cv- en warmwatersyste-
men. Ook voeren zij preventief en 
correctief onderhoud uit. Kijk voor 
meer informatie over de diensten op 
www.feenstra.com.

Hoofdprijswinnaar M. Verhage en zijn zoon nemen de 2000 euro cheque in ontvangst van Rita Hulsebosch (r), team 
manager consumentenmarkt en Yvonne van der Voort (l), team manager service van Feenstra Nieuw Vennep.

Open dag bij Karin van 
Dierendonck Bloemen

De Ronde Venen - Zaterdag is er 
een open dag in het nieuwe atelier 
van Karin van Dierendonck Bloe-
men. Op deze open dag worden de 
decoraties en stukken getoond die 
in het komende najaar tijdens de 

workshops bij Karin gemaakt wor-
den. Iedereen die interesse heeft in 
workshops en creatief bloemwerk 
kan vrijblijvend binnenstappen voor 
informatie en inspiratie in de gezel-
lige nieuwe werkruimte.

Met het geven van workshops geeft 
Karin van Dierendonck een nieu-
we wending aan het bekende bloe-
menbedrijf. Het is het begin van een 
traditie die vier keer per jaar zal te-
rugkeren; najaar, kerst, voorjaar en 
Pasen. Ieder seizoen kun je leuke 
nieuwe ideeën opdoen bij Karin en 
steeds zijn er verrassende nieuwe 
stukken waarmee je je huis kunt de-
coreren.
Iedereen kan deelnemen aan een 
workshop, er wordt rekening ge-
houden met ervaren en minder er-
varen deelnemers en er zijn work-
shops in verschillende prijscatego-
rieën. Je kunt je inschrijven voor één 
van de workshops in het vaste roos-
ter maar je kunt ook met een aan-
tal vriendinnen in overleg een leu-
ke middag of avond  organiseren, 
voor een reünie of verjaardag bij-
voorbeeld.
Het atelier aan de Tuinderslaan 
4 in Mijdrecht is komende zater-
dag 26 september geopend van 
10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is wel-
kom. Wie tijdens de open dag in-
schrijft krijgt 10% korting. De 
Tuinderslaan ligt aan het einde                                                          
van de Schattekerkerweg, een zij-
straat van de Oosterlandweg.

Afgelopen weekend het Eliboe 
Battlestar van de scoutinggroep
Vinkeveen - Dit afgelopen week-
end was het weer Eliboe’s Batllestar, 
het groepsweekend van de scouting 
groep. Hierbij gaat iedereen mee 
van klein (4 jaar) tot groot. 

De kleintjes bleven één nachtje sla-
pen, de rest van de groep bleef van 
vrijdag tot zondag. 

Het weekend staat altijd in een the-
ma en dit keer was het heksen en 
magiërs. Er worden gedurende het 
weekend diverse spelletjes gedaan 
waarbij een rode draad niet uit het 
oog verloren wordt. Iedereen wordt 
in een groep ingedeeld van klein tot 
groot, waarbij de groten de kleintjes 
gedurende het gehele weekend hel-

pen. Zo zitten deze groepen ook tij-
dens het eten bij elkaar aan tafel en 
helpen elkaar. 

Aan het einde van het weekend 
werd tijdens de sluiting waarbij al-
le ouders aanwezig waren, de win-
naar bekendgemaakt. Moe maar te-
vreden ging iedereen huiswaarts. 

Rotary steunt de komende 
vijf jaar Stichting De 
Bovenlanden
De Ronde Venen - Op 15 septem-
ber heeft de Rotaryclub Mijdrecht 
een  sponsorcontract met de stich-
ting “De Bovenlanden” getekend. 
De sponsoring geldt voor een ter-
mijn van 5 jaar waarmee Rotary de 
Schapenakker aan de Gagelweg in 
Wilnis adopteert. 

Bij de ondertekening waren naast 
een groot aantal Rotary-leden aan-
wezig mevrouw Jonker-voorzitter 
Rotary Mijdrecht en de 
heren Van ’t Riet-voor-
zitter en Kemperman-se-
cretaris van de stichting 
“De Bovenlanden”. Het 
betreft hier een verlen-
ging van een aflopend 
sponsorcontract van een 
van de legakkers, die bij 
de Stichting “De Boven-
landen” in beheer zijn. 
Dankzij de inzet van de 
Stichting De Bovenlan-
den worden de legak-
kers nu ieder jaar één of 
tweemaal gemaaid. De 
knotploeg van Leefbaar 
Mijdrecht-Wilnis houdt 
de houtopslag bij.
Maar er moet méér ge-
beuren. Door wind, golf-
slag en de muskusrat 
zijn delen van de legak-
kers weggeslagen en 
dreigen ze op termijn te 
verdwijnen. Daarom is er 

een plan ontwikkeld om de legak-
kers in het Gagelgebied te bescher-
men. Dit plan wordt door de stich-
ting uitgevoerd. Donateurs zijn van 
harte welkom. 

Stichting De Bovenlanden streeft 
naar het behoud van mooie stuk-
jes natuur in De Ronde Venen en 
de landschappelijke structuur van 
de legakkers aan de Gagelweg is 
daar een belangrijk onderdeel van. 

(www.debovenlanden.nl).
De Rotaryclub Mijdrecht is een ser-
vice-organisatie die doelen in bin-
nen- en buitenland sponsort. 
Zo ondersteunt Rotary de Stich-
ting Welzijn Wajir, organiseert ze 
een kerstdiner voor gehandicapten 
van De Cirkel en organiseert ze sa-
men met Argon een bedrijfsvoetbal-
toernooi, waarvan de opbrengst ge-
bruikt wordt voor het ondersteunen 
van de goede doelen. Smakelijkste kinderboekenweek 

aller tijden 
Regio –Eten, snoepen, smikkelen, 
smullen, proeven, peuzelen, water-
tanden. ‘Aan tafel – eten en snoe-
pen in kinderboeken’ is dit jaar het 
smakelijke thema van de kinderboe-
kenweek. 
Van Hans en Grietje tot Sjakie en de 
chocoladefabriek en van de honing 
van Winnie de Pooh tot de smekkies 
in alle smaken van Harry Potter. Me-
ters boekenplank zijn er te vullen  
met boeken die over eten en snoe-
pen gaan.
Ook deze kinderboekenweek is er 
weer veel te beleven in alle vestigin-
gen van de Regionale Bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen. Een knut-
selmiddag, een speurtocht met al-
lerlei eet- en drinkspelletjes of een 
voorstelling vol zoetigheden. In de 

speciale folder staat te lezen wat er 
allemaal voor smakelijks op het me-
nu staat. Haal hem snel.

Eetkunst maken
Vind je het leuk om te knutse-
len, te plakken en te knippen en 
ben je niet ouder dan 12 jaar? Doe 
dan mee aan de Kinderboeken-
weekwedstrijd: ‘Eetkunst maken op 
een kunstkaart!’ 

Een kunstkaart is een ansichtkaart 
met kunst erop. Bij de bibliotheek 
kan je een blanco kaart ophalen die 
je zelf mag versieren. Met plaatjes 
van groenten en fruit uit oude tijd-
schriften kan je een grappig portret 
maken. Met bijvoorbeeld een mond 
in de vorm van een banaan, ogen 

van aardbeien en kersen als oorbel. 
Is je kunstwerk klaar, lever hem in 
bij de bibliotheek tijdens de Kinder-
boekenweek van 7 t/m 17 oktober 
of in de herfstvakantie, dus uiterlijk 
23 oktober.
Alle kunstkaarten worden tentoon-
gesteld en wie weet win je nog een 
lekker prijsje. 
Vergeet op je kunstkaart niet je 
naam, leeftijd en e-mailadres te zet-
ten. Kaarten zonder naam kunnen 
niet meedingen naar de prijs. 
Wil je weten wat er allemaal op de 
menukaart staat deze kinderboe-
kenweek, haal de folder of kijk op 
www.bibliotheekavv.nl. Ook is er 
een leuke site speciaal over de kin-
derboekenweek:  
www.kinderboekenweek.nl.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht.  
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Wanneer houdt het nu 
eens op?

Daar sta je dan, te kijken naar een omafiets die vernield is en ook nog eens 
op het bushokje is gegooid. Wat hier nou de lol van is snappen we  nog 
steeds niet. 
Iets verderop ligt ook nog een krom getrapte omafiets die met het slot 
nog aan de fietsenstandaard  vastzit. Dat voorkomt dus wel dat je fiets 
ergens anders terechtkomt, maar je kunt nog steeds gaan lopen. 
Jammer hoor, dat deze vorm van vernieling nog steeds niet “ouderwets” 
is. 

Kinder-
koor Joy 
bestaat
40 jaar

De Ronde Venen – Het kin-
derkoor Joy bestaat dit jaar 40 
jaar. Samen met de kinderen 
vieren zij dit twee keer.

Als afsluiting van afgelopen 
schooljaar hebben ze reeds 
met z’n allen pannenkoeken 
gegeten bij de Strooppot in De 
Hoef.

En het tweede gedeelte vieren 
ze in het weekend van 26 en 27 
september.

Dan wordt er een echt koor-
weekend georganiseerd!!

Op zaterdagmiddag zijn de kin-
deren uitgenodigd in het paro-
chiecentrum en is er een leuk 
programma voor hen gemaakt. 

Zaterdagavond zingt het koor 
in een verrassende samen-
stelling de avondmis van 19.00 
uur. 

Hierbij willen ze graag ieder-
een van harte uitnodigen.



Wilnis - Een groot feest was het 
voor eenieder en helemaal voor de 
jonge bewoners van Poldermeester 
en Dijkgraaf Veenzijde III Wilnis.

Sinds de oplevering van deze wijk 
is “de buurtbarbecue” een traditie. 
Deze zomer voor de 13de keer. 

Met als vast onderdeel een mega-
springkussen. Dit jaar maar liefst 
twee, dankzij sponsoring van een 
aantal buurtbewoners, een survi-
valbaan met veel klim- en klauter-
werk voor de jongere kinderen en 
een buikschuifbaan van maar liefst 
23 meter lang voor de groteren, ge-
paard met zeer veel sop en water. 

Altijd gezellig
”Voor mij is het geen vraag hoor, of 
ik wel of niet aanwezig ben op de 
BBQ”, aldus een van de bewoners. 

”Ik kom! Wij wonen in een zeer fijne 
wijk en ik vind het belangrijk dat ik 
op deze manier ook eens mijn vele 
andere buren spreek. 
Altijd is het gezellig met een lekker 
biertje en een zeer goed verzorgde 
barbecue.”

Daarom volgend jaar weer natuur-
lijk. 

Buurtbewoners met misschien een 
geheel ander buurtfeest-idee weten 
bij wie ze kunnen aankloppen.
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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 onderwerpen 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 bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Herindelen: Raadslid Houmes stelt:

Vecht en Venen juist wel goedkoper 
dan De Ronde Venen/Abcoude

De Ronde Venen - Rapporten goed lezen is 
ook een kunst. Het uitgebreide rapport van 
het ministerie BZK, “Financieel onderzoek 
herindelingsvarianten Vecht en Plassengebied” 
geeft eenduidige informatie over de financiële 
effecten van de herindelingsvarianten.
Anders dan sommige raadsleden roepen 
is niet de “kleine” variant met Abcoude het 
goedkoopste maar juist de “grote” variant met 
Abcoude, Loenen en Breukelen.
Voor onze inwoners is de procentuele verandering 
van de OZB van belang.
Deze staat in tabel 2.4.1 van het rapport in de 7e 
kolom, mutatie OZB %.
Bij een herindeling naar Vecht en Venen 
betekent dit voor de inwoners van De Ronde 
Venen een OZB verhoging van 15,9%, terwijl 
een herindeling van De Ronde Venen met alleen 
Abcoude een belastingverhoging van 16,7% als 
gevolg zal hebben.
Waarbij als referentie het feit vermelt dat in De 
Ronde Venen de belasting sowieso de komende 
jaren met 13% omhoog zou gaan vanwege de 
bekostiging van het nieuwe zwembad.
Het tariefsverschil van het rioolrecht is slechts 
1 euro, dus niet relevant en het reinigingsrecht 
kan niet op basis van de huidige tarieven 
worden bepaald, omdat de verschillen 

voornamelijk worden bepaald door een gunstig 
uitbestedingcontract voor het ophalen van het 
vuil. Bij een grotere gemeente moet daar juist 
een betere deal uit te halen zijn.
Ook zullen er bij een grotere gemeente meer 
kostenvoordelen te behalen zijn.
Kortom, Vecht en Venen is juist de minst dure 
variant.
De gemiddelde woningwaarden in Abcoude en 
Loenen liggen veel hoger dan in De Ronde Venen. 
Berekeningen van tarieven die gebaseerd zijn 
op de gemiddelde onroerendgoedwaarde in de 
gehele nieuwe gemeente geven een vertekend 
beeld, omdat door Abcoude en Loenen dit 
gemiddelde omhoog gaat. 
Echter niemand woont in een gemiddelde 
theoretische woning, maar nog steeds in de 
zelfde eigen woning met zijn eigen waarde. 
Daarom is voor een vergelijking alleen de 
mogelijke verandering in de belastingvoet van 
belang.
Daarnaast is het rapport ook eenduidig in zijn 
conclusie dat de grote variant Vecht en Venen 
de enige oplossing is, die een sterke financiële 
uitgangspositie voor het gehele gebied biedt.

                                                Cees Houmes
                                     D66 De Ronde Venen

Ja! Ja! Cultureel Centrum
Soms lees je heel leuke 
dingen in de krant. 
Ik heb echt genoten 
van de oplossing die 
raadslid mevrouw Borst 
bedacht heeft om ons 

Rondeveners een heleboel geld te besparen. Dat 
idee om onze dorpshuizen in Wilnis en Vinkeveen 
wat rendabeler te maken en geen! Let wel! Geen 
nieuw cultureel centrum te bouwen in Mijdrecht 
is natuurlijk geweldig. Het is natuurlijk idioot 
om in deze tijd zo’n miljoenenproject te starten. 
Die gedachte om niet alles aan Mijdrecht, het 
dorp van de kakkers (zoals de Wilnissers en 
Vinkeveners zeggen), te koppelen maar de 
activiteiten meer te spreiden over de andere 
dorpen Wilnis en Vinkeveen, doet het geweldig 
goed. Wij, de inwoners van Amstelhoek, De 
Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis 
vormden toch al vanaf 1989 één gemeente en 
wat er in het raadhuis in Mijdrecht bekonkeld is 
voor de gezamenlijke bewoners van de gehele 
gemeente, is nagenoeg alleen maar gericht 
geweest op de groei van Mijdrecht. Raadslid 
Toon van der Meer is altijd een roepende in de 
Mijdrechtse Woestijn geweest. Jammer dat deze 
Vinkevener nooit meer steun gekregen heeft van 
zijn medeplaatsgenoten voor ontwikkelingen in 
Vinkeveen. Ja! Ja! Laatst nog werd de vestiging 
van een Albert Hein in Vinkeveen tegengehouden. 
Het zou toch leuk zijn. Een Jumbo en een 
Albert Heijn in Vinkeveen te hebben. Maar nee! 
Ja! Ja! Maar nee! dat is niet in het belang van 
Mijdrecht. Dan moet er niet meer zo nodig een 
parkeergarage onder het Haitsmaplein gebouwd 
worden. Ja! Ja! Dat spaart de gemeente (ons) 
heel veel geld. Pluim mevrouw Borst. Weet je wat 
nu ook zo mooi is? Dat de gemeente geen geld 
meer hoeft uit te trekken voor een onderzoek van 
de haalbaarheid. Die 160.000.-- euro kan men nu 
ook in zijn zak houden want nu is het niet meer 
haalbaar want de gemeente hoeft er niet meer 
aan bij te dragen omdat er geen cultureel centrum 
komt. Dat was de verpakking die de lading voor 
de projectontwikkelaars en bedenkers van dat 
plan nodig hadden om de Rondeveners een 
groot deel van de kosten te laten betalen. Ja! Ja! 
Weggegooid geld dus. En intrekken die opdracht. 
Geen cultureel centrum. Geen geldverslindende 
parkeergarage. En nu kan de markt op zijn plaats 

blijven. Dat scheelt ook weer 70.000.-- euro. Dat 
is toch heel mooi. Het idee van mevrouw Borst 
is al meer dan een half jaar bekend. Toen werd 
het weggehoond, maar ze is erin gedoken en 
heeft met cijfers aangetoond dat de culturele 
activiteiten in De Willisstee en De Boei, waar ze 
toch voor zijn opgericht, thuishoren. Enkele jaren 
geleden zijn ze toch voor veel geld verbeterd om 
dat culturele doel te kunnen dienen. Het culturele 
centrum had trouwens voor de gebruikers veel te 
duur geworden. Ja! Ja! Een Waterhoofd. De truc 
was dat het voorstel voor die 160 duizend er net 
voor de vakantie door de Raad was gejast. Grote 
truc. Ja! Ja! Grote truc. Van wie? U mag raden. 
Maar hoe gaat het nu verder. De opdracht aan 
het stedenbouwkundige bureau kan ingetrokken 
worden. Dat kost wel geld, maar er blijft zeker 
100.000 over. Dat is mooi want dan kan de 
gemeente tenminste een paar duizend euro 
missen voor die vele vrijwilligers die meer willen 
doen voor de woonbuurt waar Baat tekortschiet 
en dan is ook het tekort op de begroting meteen 
weg. Allemaal leuke dingen mevrouw Borst. Ja! 
Ja! Van het een komt altijd het ander. Dat hele 
Centrumproject was natuurlijk in hoofdzaak ten 
gunste van de eigenaren van de Lindeboom. Als 
het zo’n rendabel project is dan doen ze zelf toch 
dat onderzoek en dan kan de Raad toch gewoon 
aan de kant staan om het plan te beoordelen 
zodat zij haar controlefunctie (dat is toch haar 
taak?) ook waar kan maken. Betrokkenheid 
van de Raad is altijd funest voor de controle 
en leidt altijd tot veel grotere kosten voor de 
gemeenschap. In dit geval voor ons. Ja! Ja! Je 
zou eigenlijk met zo’n bureau moeten regelen 
dat bij overschrijding van het gevraagde budget, 
het bureau de overschrijding zelf moet bijpassen. 
Dan kun je erop rekenen dat ze de opdracht goed 
berekenen en niets vergeten (want dat gebeurt 
nog wel eens ten gunste van de opdrachtgevers, 
in dit geval B&W) of dat ze niet aan de opdracht 
beginnen omdat het teveel risico’s bevat. Ja! Ja! 
De burgemeester heeft op Dweilorkestendag al 
langdurig in het bakje van de kraanwagen van 
de brandweer vanaf 25 meter hoogte gedacht 
en gekeken hoe het plan voor de sloop en de 
nieuwbouw van het Haitsmaplein eruit zou gaan 
zien. Mooi hè.

John B. Grootegoed

Bowlen 55+ gezellig?
Beste lezers en bowlers, hier volgt een stukje hoe 
je iemand het plezier in bowlen kan ontnemen.
Het volgende speelt zich af in Bowling de Kegel 
in Amstelveen, bij gebrek aan een bowling in 
Mijdrecht. Elke dinsdagmiddag kan je deelnemen 
aan een competitie bowlen voor 55+ers, en mijn 
opa doet daar al vele jaren met veel plezier aan 
mee. Hij is ook al 3 keer winnaar geworden in 
zijn klasse heren A, dus de competitie voor de 
geoefende bowlers.
Omdat hij al 3x achter elkaar gewonnen heeft 
mag hij dit jaar niet meer meedingen voor 
de prijzen, uitgereikt aan het einde van elk 
bowlingseizoen, te weten een beker.
Ikzelf, ook een bowlingspeler maar dan bij 
Bowling Vereniging Mijdrecht, vindt dit ontzettend 
kinderachtig en erg sneu voor mijn opa.
Als je wordt buitengesloten om mee te dingen 
naar een beker waar je toch weer een heel 
seizoen goed voor moet presteren.
Dus hierbij: denk na voor u gaat bowlen bij de 
55+ waar je na 3x winnen uitgesloten wordt van 
deelname om een beker te kunnen winnen maar 

waar wel elke week om je geld gevraagd wordt 
om aan het einde van het seizoen de bekers mee 
te kunnen financieren.
Mijn opa en bijna mijn hele familie zijn lid bij 
Bowling Vereniging Mijdrecht die geheel los 
staat van het 55+ bowlen.
Waar het niet uitmaakt of je oud of jong bent,  
want ons oudste lid is reeds de 80 gepasseerd.
Eenieder kan daar elk jaar weer een beker 
verdienen na geleverde prestaties, ook als je pas 
begint of behoort tot de gevorderde spelers zoals 
mijn opa.
Dat is tenminste een echte competitie, de beker  
van de 55+ stelt niet zo veel voor, maar als je 
een prestatie levert in je sport heb je ook recht 
op de prijs.
Want wie vindt het nou leuk om te presteren als 
je niet meer kan en mag 'winnen'? 
 
Een teleurgestelde kleindochter, die graag 

een wedstrijdje bowlt tegen haar opa.

Sharona van der Laan

Bewoners Legmeer ontstemd 
door onverwachte afsluiting 
van Legmeer
Uithoorn – Het college van de ge-
meente Uithoorn ontving vori-
ge week deze mail: “Hedenmorgen 
werden we onverwacht geconfron-
teerd met een complete afsluiting 
van de kruising Op de Klucht-In het 
Rond. 
Zonder informatie vooraf en zon-
der omleidingsborden is deze vi-
tale kruising plotseling afgesloten. 
Dit lijkt met name voor onbekenden 
(ambulance, brandweer) een ha-
chelijke zaak.

Wij verzoeken u dringend deze af-
sluiting ongedaan te maken dan wel 
goed te communiceren met de wijk 
en duidelijke omleidingsroutes aan 
te geven en te creëren.” 
Wat is er aan de hand? Wel, van het 
ene op het andere moment werd de 
kruising Op de Klucht/In het Rond 
afgesloten. Niet alleen met borden 
zoals op de foto is te zien, maar ook 
liggen er grote betonblokken zodat 
je er dan ook echt niet in kan. Maar 
ook de brandweer en de ambulan-

ce niet. Geen briefje voor de bewo-
ners, geen informatie naar de bur-
gers toe. Nee, zo van het ene mo-
ment op het andere moment, dicht 
de boel.
Jammer, het zou toch heel veel ellen-
de en onnodige boosheid en stress 
schelen, als de gemeente eens wat 
beter communiceerde met de bur-
gers. Gewoon even een persoonlijk 
briefje naar de buurbewoners als er 
zoiets ingrijpends staat te gebeuren 
is toch niet zoveel moeite?

Druk weekend in The Mix met 
als hoogtepunt Joe Stump!

Uithoorn - Na de rustige opening 
van het seizoen werd The Mix dit 
weekend zeer drukbezocht. 
Het gevarieerde programma be-

gon op vrijdag met Proud to be 
Voud!, een feest met jaren 90 mu-
ziek en dresscode Voud!. Dat sloeg 
aan want er liepen zelfs zwarte pie-

ten rond in The Mix. Zaterdag was 
het de metalavond met 4 metalacts! 
Ook nu wist het publiek The Mix te 
vinden, en ze genoten van een por-
tie ouderwetse hardrock van o.a. 
Most Wanted en Jackall.

Een uitgekiende lichtshow zorgde 
mede voor zeer mooie optredens. 
Velen konden niet wachten tot het 
zover was: het optreden van mees-
tergitarist Joe Stump! Zondag was 
zijn dag. ’s Middags was er een cli-
nic waar alleen gitaristen aanwezig 
waren. Ook zij verbaasden zich over 
het fenomenale  gitaarspel van Joe! 
Superlatieven schieten te kort om te 
beschrijven wat deze man kan op 
een gitaar! ’s Avonds was het optre-
den en de inmiddels volgestroomde 
The Mix genoot van elke noot!
Dit was Joe’s laatste optreden van 
de Europese tour en dat liet hij mer-
ken door aan het einde van de show 
eerst zijn gitaar in de lucht te wer-
pen en daarna zijn snaren naar de 
andere wereld te helpen!

Ook ex-Black Knight zanger Pieter-
bas Borger was weer even terug op 
het podium van The Mix en zong als 
nooit tevoren! Kortom, een prachtig 
weekend in The Mix!

Traditie Veenzijde 3
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Vereniging de 3hoek stelt: “Wethouder misleidt 
gemeenteraad”

Planschadeanalyse 
Estafetteproject niet 
compleet: Miljoenenstrop!
De Ronde Venen – Vorige week 
woensdagavond bleek tijdens een 
rondetafelgesprek dat er weer extra 
geld bij het Estafetteproject moet. 
Voor de bewoners rond de velden 
van CSW en Argon is geen plan-
schade gereserveerd. Het totale 
planschadebedrag, 1,42 miljoen eu-
ro, gaat naar de omwonenden van 
De Driehoek. Volgens de wethouder 
blijft van dat geld nog wel iets over 
voor de andere locaties. ”Dat lijkt 
verdacht veel op IJslands boekhou-
den”, zo reageert Simone Borgstede 
namens de vereniging de 3 hoek, in 
een schriftelijke reactie op de ver-
gadering. Zij stellen daarin: “In het 
ontwerp Ontwerp-exploitatieplan 
De Driehoek d.d. april 2009 staat: (in 
hfdst. 3.4 Planschade (art. 6.13 lid 1 
c 2e)) ’Voor het totale Estafettepro-
ject is in de exploitatieopzet een be-
drag van 1.420.000,- ter dekking van 
de eventuele kosten van planscha-
de opgenomen. 1/3 deel daarvan 

wordt toegerekend aan De Drie-
hoek. Dat betekent dat voor plan-
schade voor De Driehoek een be-
drag van 473.333,33 is opgenomen 
ter dekking van eventuele kosten’.

Onrecht
In de gemaakte Planschaderisico-
analyse De Driehoek staat echter 
een volstrekt andere definitie. Zorg-
vuldig wordt beschreven welke hui-
zen aan De Driehoek grenzen en 
hoe in clusters de te verwachten 
planschade zal gaan uitvallen. De 
hoogte van het bedrag is niet 1/3 
deel maar 1.420.000,-, het bedrag 
dat dus ten onrechte gereserveerd 
staat voor álle locaties van het Es-
tafetteproject. Er moet een nieuwe 
planschaderisicoanalyse gemaakt 
worden. Ook voor de locaties rond 
het Argon en CSW terrein dient 
planschade beschikbaar te zijn, zo-
als beschreven staat in het Exploita-
tieplan. Gezien de protesten rond de 

locaties is ook hier een groot aantal 
aanvragen voor planschade te ver-
wachten. Dit zou er zo maar voor 
kunnen zorgen dat het Estafette-
project nog enkele miljoenen duur-
der gaat uitvallen. De vraag is wat 
voor lijken er nog meer in de kast 
zitten. Zijn dit nu werkelijk alle kos-
ten of komt er nog meer bij? Is dit 
een moedwillige misleiding van de 
gemeenteraad of is hier sprake van 
een dure vergissing? De teller van 
de extra investeringen voor het uit-
voeren van het Estafetteproject is 
inmiddels opgelopen naar 6 miljoen, 
de kosten voor planschade zouden 
3 miljoen kunnen zijn, dat is in totaal 
9 miljoen extra om het Estafettepro-
ject te realiseren. 

In de huidige economische situatie 
is dit een onverantwoorde uitgave, 
die de gemeente vrijwel zeker aan 
de  bedelstaf zal brengen”, aldus de 
vereniging.  Wordt vervolgd. 

Groep 3 t/m 6 van de 
Hoeksteen op schoolreisje
Mijdrecht - Dinsdag 15 september 
was één van de leukste dagen van 
het schooljaar voor de groepen 3, 4, 
5 en 6 van de Hoeksteen.
De dag begon wat druilerig en het 
geduld van de kinderen werd ook 
behoorlijk op de proef gesteld om-
dat de bus lang op zich liet wach-
ten. Maar toen de bus er eenmaal 
was kon het feest beginnen.
Al zingend vertrokken de kinderen 
naar het Dolfinarium.
Omdat het nog wat miezerde zijn de 
kinderen eerst naar de zeeleeuwen-

show gegaan, aangezien ze daar 
droog zaten. Het was een dolko-
mische piratenshow, knap gedaan 
hoor van de zeeleeuwtjes.
Na deze show bezochten ze de 
“grote dolfijnenshow” in het dolfij-
nentheater.
Prachtig wat die dolfijnen allemaal 
doen, hoge sprongen en salto’s!
Tussen de middag kregen de kinde-
ren allemaal een patatje, dat er best 
inging na al die indrukken.
Hierna was er nog tijd om in groep-
jes van alles te gaan bekijken en 

doen: walrussenshow, “spetter” be-
kijken, spelen in de leuke speeltui-
nen, naar ondodie zee waar je ach-
ter het glas mooie dolfijnen kon be-
kijken en zelfs een moeder met een 
babydolfijntje zag zwemmen, het 
roggenwad bekijken en voelen en 
nog veel meer.
De tijd vliegt als je een leuke dag 
hebt, dus voor de kids het wisten 
was de dag voorbij, kregen ze alle-
maal nog een ijsje en stond de bus 
al weer klaar, om ze naar Mijdrecht 
toe te brengen.

Grote najaarsproeverij bij 
Wijnhandel De Zwart/
Wijnkoperij Henri Bloem
Wilnis - De traditionele najaars-
proeverij van Wijnhandel De Zwart 
vindt dit jaar plaats op zondag 8 no-
vember in De Meijert in Mijdrecht. 
Vinologen Peter Bruijgom en Joost 
Valk en medewerkers presenteren 
die dag tientallen wijnen van zowel 
de oude- als de nieuwe wijnlanden.  
Het afgelopen jaar heeft in Wil-
nis het wijnassortiment van Hen-
ri Bloem verder zijn intrede gedaan. 
Dit assortiment van eigen import-
wijnen kenmerkt zich door een zeer 
ruime keuze en een scherpe, con-
currerende prijsstelling. De wijnwin-

kels  van Henri Bloem, 20 zaken ver-
spreid over het land, zijn zeer suc-
cesvol. Ook dit jaar dingt Henri 
Bloem weer mee naar de Perswijn-
titel “Beste wijnwinkel van Neder-
land”.  Eerder behaalde Henri Bloem 
al twee keer (2008 en 2009 ) de prijs 
“Beste wijnspeciaalzaak van Ne-
derland” van de wijnschrijvers Ha-
rald Hamersma en Hubrecht Duij-
ker. Ook won Henri Bloem in 2008 
de ING-Retailjaarprijs.
Het pand van De Zwart aan de He-
renweg 35 is sinds kort voorzien van 
de karakteristieke Henri Bloem lui-

fel. Dit “uithangbord van kwaliteit” 
zal vele wijnliefhebbers uit de regio  
naar Wilnis trekken, in de weten-
schap dat dit hét adres is voor een 
prima advies voor wijnen tegen een 
aantrekkelijke prijs.

0Wijnhandel De Zwart en Wijnkope-
rij Henri Bloem nodigen u graag uit 
te komen proeven op zondag 8 nov. 
van 14.00 tot 17.00 uur in Partycen-
trum de Meijert aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 6 in Mijdrecht. Gratis en-
tree, reserveren gewenst. 
Tel. 0297-281242.

Aafjes Transport geeft goede 
voorbeeld aan kinderen
Mijdrecht - In het kader van de lan-
delijke “Op Voeten en Fietsen naar 
school dag” hebben de kinderen uit 
groep 7 en 8 van de Eendracht, de 
Hoflandschool en de Hoeksteen, voor-
lichting gekregen over het gevaar van 
de “dode hoek” van een vrachtwagen. 
Een vrachtwagen van Aafjes Trans-
port B.V. stond geparkeerd aan de 
Kogger en daar mochten de kinderen 
om de beurt achter het stuur kruipen. 
Een ander kind liep om de vrachtwa-

gen heen en het kind achter het stuur 
moest aangeven wanneer dat nog te 
zien was en wanneer niet meer. 
Omdat er jaarlijks veel ongelukken 
door deze zogeheten “dode hoek” ge-
beuren, is het natuurlijk ontzettend 
belangrijk dat de kinderen de gevaren 
hiervan met eigen ogen zien en bele-
ven. De scholen willen via de Meerbo-
de nogmaals Aafjes Transport bedan-
ken voor hun medewerking! 
Ook in het kader van deze “Op Voeten 

en Fietsen naar school dag” hebben 
kinderen van het complex opdracht 
gekregen een tekening te maken over 
het niet mogen fietsen op het voetpad 
tussen de Nobelflat en het scholen-
complex. Uit al deze tekeningen wor-
den de  drie mooiste tekeningen ge-
kozen (van elke school één) en daar 
worden dan 3 mooie tegels van ge-
maakt, die op hun beurt weer ge-
plaatst zullen worden op het desbe-
treffende voetpad.

Genealogische dag
De Ronde Venen - Na het succes 
van vorig jaar vindt er zaterdag 26 
september opnieuw een genealogi-
sche dag plaats op initiatief van de 
genealogiegroep binnen de jubi-
lerende Historische Vereniging De 
Proosdijlanden. Plaats van hande-
ling dit keer is Dorpshuis De Boei 
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
Vanaf 10.00 uur kunnen liefhebbers, 
beoefenaren, beginners en belang-

stellenden daar met vragen, die ver-
band houden met stamboomonder-
zoek, terecht bij vele deskundigen.
Bovendien zijn er zowel ’s morgens 
als ’s middags presentaties die ver-
zorgd zullen worden door het C.B.G. 
en Pro-Gen. Mochten er na afloop 
nog wensen en/of verlangens on-
beantwoord zijn gebleven, dan kan 
men zich wenden tot de aanwezige 
leden van de genealogiegroep om 

hierover van gedachten te kunnen 
wisselen. 
U bent van harte welkom, de toe-
gang is gratis en de bijeenkomst 
sluit om 16.00 uur.

GEEN KRANT
BEL: 0297-581698
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Primeur: Argon heeft 
jeugd zaalvoetbalteam
Mijdrecht - Vanaf de start van het 
nieuwe voetbalseizoen heeft sv Ar-
gon, naast 7 seniorenteams, ook 
een jeugd zaalvoetbalteam: Argon 
zaal A1. Dit zaalvoetbalteam is door 
sponsor 4building uit Leimuiden 
(www.4building.nl) van mooie wed-
strijdshirts voorzien. In de voorberei-
ding op het nieuwe seizoen heeft de 
A1 laten zien niet het eerste de bes-
te team te zijn. Argon zaal 3 werd 
met 5-0 verslagen en de veteranen 

van Legmeervogels werden met 8-3 
verslagen. Vrijdagavond 11 septem-
ber was het zo ver; het eerste com-
petitieduel voor Argon zaal A1 stond 
op het programma. De A1 begon de 
wedstrijd onwennig, maar herstelde 
zich de tweede helft knap. Ondanks 
de enorme inzet werd de A1 uitein-
delijk met 1-7 verslagen (rust: 0-5). 
Het ervaren team van Os Lustitanos 
bleek een maatje te groot. Op ba-
sis van het resultaat in de voorbe-

reiding en de uitstekende inzet tij-
dens de eerste competitiewedstrijd 
zien de mannen het vervolg van de 
competitie positief tegemoet. Zij ho-
pen veel wedstrijden winnend af te 
gaan sluiten. 
Tijdens de eerstvolgende thuiswed-
strijd, tegen ZOG A1 op vrijdag 25 
september is iedereen van harte 
welkom in Sporthal de Phoenix in 
Mijdrecht. De aanvangstijd van de-
ze wedstrijd is 20.10 uur.

Boven van links naar rechts: Martin Ponder, Patrick Moleman, Tim Withaar, Timo Melman, Mitchell Ponder, Frank Huy-
mans. Onder van links naar rechts: Jeffrey Pos, Robin Huymans, Stefan Ursem, Pascal Schuurman, Wester Regelink.

Alexander de Haan staat in 
Den Dungen op het podium
Wilnis - Met twee podiumplaatsen 
achter elkaar, smaakt dat naar meer 
voor Alexander de Haan. Na Hellen-
doorn vorige week, is Den Dungen 
ook een van de mooiste circuits op 
de kalender van De Haan. Met een 
altijd mooi en uitdagend offroad ge-
deelte kan Alexander hier zijn ruime 
crosservaring aanwenden voor een 
goede klassering, maar daarnaast 
is Den Dungen ook een uiterst snel 
circuit waarop de Haan de vele PK’s 
van zijn Aprilia SXV 550 mag losla-
ten. 

Kwalificatie 
Ondanks de ruime crosserva-
ring van Alexander de Haan,moet 
hij erg in zijn ritme komen. De tij-
den zijn er wel, maar echt heel erg 
lekker gaat het volgens eigen zeg-
gen niet. Het circuit is glad en De 
Haan zoekt naar voldoende tractie 
met zijn Goldspeed banden om zijn 
Aprilia ten volle te kunnen benutten. 
Samen met Van der Zee en Vermeu-
len voeren de drie heren de tijden-
lijst aan, waarin Van der Zee en De 
Haan bijzonder aan elkaar gewaagd 
zijn en continu stuivertje wissel voor 
de tweede plaats op de startgrid. 
Het is uiteindelijk De Haan die aan 
het kortste eind trekt, als Van der 
Zee in zijn laatste ronde zijn tijd nog 
weet te verbeteren en De Haan niet 
meer kan pareren. Niet te min staat 
Alexander keurig derde op de eer-
ste start rij.
1ste Manche: De start van Alexan-
der is goed en kan achter Van der 
Zee aansluiten op een tweede 
plaats voor Vermeulen. Bij het aan-
remmen voor het eerste onverharde 
deel, gaat De Haan iets te wijd en 
ziet Vermeulen binnendoor komen. 

Snel sluit De Haan aan, om niet meer 
plaatsen te verliezen. Rekers sluit op 
zijn beurt weer aan bij De Haan en 
pushed in de eerste paar ronden 
wat in ronde 4 tot succes leidt en de 
3de plaats van Alexander weet over 
te nemen. Alexander is een vechter 
en bijt zich vast in dit verlies. Dan 
maakt Alexander een klein foutje en 
lijkt de aansluiting op Jan Rekers te 
verliezen. De Haan herpakt zichzelf 
en komt in het 2de deel van de man-
che in een beter ritme en kan weer 
aansluiten bij Rekers om die vervol-
gens weer terug te verwijzen naar 
plaats 4, hiermee zelf plaats 3 weer 
terug te veroveren om deze vervol-
gens niet meer uit handen te geven. 
Titelrivaal Vermeulen wint echter de 
wedstrijd, dus De Haan moet weer 
wat puntjes toegeven op zijn con-
current.
2de Manche: Na de opwarmron-
de voor de start van de 2de man-
che zijn er wat problemen waardoor 
de start met enkele minuten wordt 
uitgesteld. Als het dan toch zo ver 
is, gaan de lichten uit en komt De 
Haan sterk weg. Aangekomen bij 
de eerste bocht ziet De Haan tot 
zijn schrik Van der Zee naar binnen 
komen en moet om ongelukken te 
voorkomen zeer hard in de remmen. 
Uiteindelijk is De Haan hier zelf de 
dupe van en komt eerst in aanra-
king met het achterwiel van Ver-
meulen en daarna in aanraking met 
het stootkussen dat langs het circuit 
ligt. Als laatste man moet Alexander 
de strijd beginnen. Geholpen door 
de gedachte dat hij zo veel mogelijk 
punten moet halen, begint De Haan 
aan zijn inhaalrace. Het gaat hard 
en De Haan vliegt niet alleen over 
het circuit, maar ook over de spring-

tafel! Echt in no-time is De Haan te-
rug op plaats 10. Vanaf hier gaat het 
moeizamer en wordt hem moed in-
geschreeuwd door zijn trouwe mon-
teur Giuseppe. Alexander klimt door 
naar plaats 5, tot achter Jan Simon 
ter Heide. Als De Haan deze positie 
wil overnemen, komen beide heren 
met elkaar in aanraking en komen 
samen ten val. De Haan kan echter 
direct weer verder en verliest geen 
plaats. De laatste ronden wordt toch 
wel duidelijk dat de inhaalrace een 
conditionele uitputtingsslag is ge-
weest en kan hierdoor niet anders 
dan consolideren. Alexander ac-
cepteert de 4de plaats, waardoor hij 
met 79 punten opnieuw het podi-
um mag beklimmen. De Roké rijder 
kan terugkijken op een uitstekende 
manche, waarin hij een prima pres-
tatie leverde.
Alexander de Haan verliest wel een 
paar punten op Van der Zee, die 
3de staat, maar zijn 2de plaats in 
het kampioenschap is allerminst in 
gevaar. Als Vermeulen geen moto-
rische ongemakken kent, lijkt het 
kampioenschap onhaalbaar, maar is 
Alexander in zijn 2de jaar Supermo-
to, vice-kampioen in de Euro klas-
se wat een perfect resultaat is, na 
zijn kampioenschap in de Nationa-
le klasse in 2008.
Op 27 september wordt ronde 12 
van het ONK Supermoto verreden 
op het eurocircuit in Valkenswaard. 
Alexander kijkt erg uit naar deze 
wedstrijd omdat dit circuit hem zeer 
goed ligt en Alexander hier veel-
vuldig traint. Het zal een spannen-
de wedstrijd worden, want de Haan 
krijgt hier de kans om het kampi-
oenschap uit te stellen voor titelri-
vaal Vermeulen. Door: Niek

Atlantis D1 heeft een 
nieuwe sponsor
Mijdrecht - Het korfbalseizoen is 
twee weken geleden alweer van 
start gegaan. Na de zomervakan-
tie heeft de D1 van KV Atlantis een 
oefenwedstrijd bij DES in Delft ge-
speeld en deed het team mee aan 
een minitoernooi bij SDO in Ka-
merik. Op deze manier kon ieder-
een een beetje aan elkaar wennen 

en kon er wat geoefend worden met 
verschillende opstellingen.
Vorige week werd de eerste com-
petitiewedstrijd gespeeld, wederom 
bij SDO. Jammer genoeg werd de-
ze wedstrijd verloren met een stand 
van 8-6. Afgelopen zaterdag was 
het tijd voor de eerste thuiswed-
strijd. Maar helaas werd ook de-

ze wedstrijd onder het toeziend oog 
van trouwe fans afgesloten met een 
4-9 achterstand. Het seizoen is ech-
ter nog maar net begonnen, dus er 
kan nog van alles gebeuren!!
Het team is in ieder geval verzekerd 
van een nieuwe sponsor: meubel-
stoffeerderij Bos uit Amstelveen is 
dit jaar de sponsor van de D1. 

Boven: Wilco Kuijlenburg, Jarni van der Wilt, Kevin Keijman, Rick Kuijlenburg, Sven van Putten, Sander van Diemen en 
Wendy Kentrop Onder: Suzanne Pijper, Jara van Es, Emma Beijer, Amy Loman en Joëlle Bakker

Atlantis E1 vecht voor de 
punten
Mijdrecht - De E1 van korfbalver-
eniging Atlantis heeft dit jaar 9 nieu-
we spelers. Een aantal speelde al 
een jaar in de E jeugd, maar 3 he-
ren komen rechtstreeks over uit de 
F jeugd. Dit houdt in dat de kinde-
ren, in het begin van dit nieuwe sei-
zoen erg moeten wennen. Wennen 
aan elkaar, de paal is hoger en er 
wordt met 2 vakken gekorfbald. Na 
een paar weken hard trainen ston-
den de eerste oefenwedstrijden voor 
de deur. Een goed moment voor de 
coaches Wouter Drubbel en Serge 
Kraaijkamp om te zien hoe dit team 
er sportief voorstond.
De eerste oefenwedstrijd was een 

nipte nederlaag maar de tweede 
werd ruimschoots gewonnen. Toch 
zagen beide coaches naast vele mo-
gelijkheden met de E1 ook verbeter-
punten. Dit kwam vooral in de com-
petitie naar voren.
De eerste competitiewedstrijd tegen 
Luno werd dik gewonnen met 9-1. 
Maar een week later tegen Fiducia 
moesten de jonge spelers echt aan 
de bak, dat viel soms ietwat tegen. 
Fiducia was gewoonweg een ma-
tje te groot. Vooral verdedigend liep 
Atlantis achter de feiten aan. Met 
het geluk aan de zijde van Atlantis 
werd de uitslag 1-3 voor Fiducia. In 
de week die volgde hebben trainers 

Wouter en Serge zich op het verde-
digen gestort.
Dit had zeker resultaat want afge-
lopen zaterdag tegen EKVA werd 
er door E1 zeer goed verdedigd. 
Een spannende wedstrijd waar ze-
ker voor de overwinning is gevoch-
ten was een beloning voor trainers 
en de kinderen zelf. 
Het is leuk om te zien hoe snel de 
kinderen leren en dit meteen in de 
wedstrijd laten zien.
Het mag dan een nieuw team zijn, 
er staat wel een team met 9 enthou-
siaste kinderen en 2 geweldige coa-
ches en niet te vergeten fanatieke 
ouders.

Gemeente draagt 
financieel niet bij aan 
renovatie tennisbanen
De Ronde Venen - Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
dinsdag 15 september besloten het 
verzoek van de tennisverenigingen 
om financieel bij te dragen aan de 
renovatie van tennisbanen niet te 
honoreren. Het huidige economi-
sche klimaat gekoppeld aan het feit 
dat de tennisbanen in het verleden 
zijn geprivatiseerd, heeft het colle-
ge doen besluiten het verzoek af te 
wijzen.
In 1997 en 1998 zijn de tennisba-
nen van de vier Rondeveneense 
tennisverenigingen (Tennisvereni-
ging Mijdrecht, Tennisvereniging 

De Ronde Vener, Vinkeveense Lawn 
Tennis Vereniging en Tennisvereni-
ging Wilnis) geprivatiseerd. Geble-
ken is dat het overgrote deel van de 
31 tennisbanen van de vier vereni-
gingen toe is aan vervanging van de 
toplaag. De tennisverenigingen ge-
ven aan deze het liefst te vervan-
gen door all weatherbanen, zodat 
het hele jaar door op de banen ge-
speeld kan worden.
De verenigingen lopen echter aan 
tegen de extra kosten die dit met 
zich meebrengt ten opzichte van 
gravelbanen. Voor vervanging van 
de toplaag van gravelbanen heb-

ben de verenigingen gespaard, voor 
aanleg van banen die het hele jaar 
te gebruiken zijn niet. De tennisver-
enigingen hebben daarom de ge-
meente verzocht deze extra kosten, 
die zij niet kunnen betalen, op zich 
te nemen.
Het college heeft de aanvraag zorg-
vuldig bekeken maar uiteindelijk 
besloten dit niet te doen. Er is nu 
geconcludeerd dat de privatisering 
en het huidige economische klimaat 
een dergelijke subsidie onmogelijk 
maken, ondanks de lijst met argu-
menten die vóór een bijdrage plei-
ten.

Sportdag Sint Jozefschool
Vinkeveen - De jaarlijkse sport-
dag van de Sint Jozefschool, gehou-
den op 16 september, mag weer een 
succes worden genoemd.
Niet in de laatste plaats dankzij het 
weer dat hen ook dit jaar weer goed 

gezind was. 

De groepen 1 t/m 8 werden verdeeld 
over de diverse voetbal- en korfbal-
velden, waarna de kinderen van 9.00 
tot ongeveer 12.00 uur enthousiast 

de verschillende sportieve onderde-
len afwerkten.

Na afloop kregen zij allen een diplo-
ma mee naar huis; de bevestiging 
van hun sportieve prestaties!
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Atlantis 1 maakt het 
onnodig spannend
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde  Atlantis 1 op eigen terrein 
tegen Vlug en Vaardig uit Amster-
dam. Na de teleurstellende wedstrijd 
van vorige week is er veel gespro-
ken om meer als één team te functi-
oneren. Hierdoor ging de ploeg met 
frisse moed de wedstrijd tegemoet 
waarin ze duidelijk beter was dan 
haar tegenstander, maar toch moei-
te had dit in cijfers uit te drukken. 
Er werd uiteindelijk met 13-11 ge-
wonnen.
Atlantis 1 begon niet al te geconcen-
treerd aan de wedstrijd, waardoor in 
de eerste drie aanvallen de bal vrij 
snel werd onderschept door de Am-
sterdamse tegenstanders. Deze wa-
ren wel scherp en wisten gelijk de 
eerste meegekregen vrije bal te ver-
zilveren. Gelukkig liet het vlaggen-
schip van Atlantis niet al te lang op 
zich wachten, ze maakte met een 
mooi uitgespeelde aanval de stand 
snel weer gelijk.
het 3-3 ging het gelijk op. Hierna 
leek het er op dat Atlantis uit gin-
gen lopen. Vlug en Vaardig werd 
goed onder druk gezet en kwam 
een tijd lang niet tot scoren wat de 
Mijdrechtenaren een prettige marge 
van 3 doelpunten opleverde. Toch 
wist de ploeg niet definitief los te 
breken, ondanks het niveauverschil 
bleven de Amsterdammers in de 

buurt, wat resulteerde in een kleine 
voorsprong van 8-6 in de rust. 
Na rust wist het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 snel te scoren. 
Maar nog steeds lukte het niet de 
taaie Amsterdammers af te schud-
den. De ploeg uit Mijdrecht ging wat 
onrustig spelen waardoor na  een 
kwartier spelen de tegenstanders 
zelfs weer gelijk wisten te maken tot 
10-10. Wouter Drubbel werd er inge-
bracht voor de moegestreden Jacco 
van Koeverden Brouwer en 5 minu-
ten later werd ook Kim Stolk gewis-
seld voor Melissa van der Stap. 
10 minuten voor tijd wist de ploeg 
de korf weer te vinden en ze sloeg 
weer een gaatje van twee. Het bleef 
spannend toen de Amsterdam-
mers de marge weer naar één ver-
kleinden, maar met nog iets meer 
dan een minuut te gaan wist Jimmy 
de  Koning de deur op slot te gooi-
en met een schot. Hierdoor werd de 
eindstand bepaald op 13-11.
Positief in deze wedstrijd is dat At-
lantis 1 een mooie pot heeft neerge-
zet, waarin 8 keer van afstand werd 
gescoord. Hoewel er duidelijk voor-
uitgang is geboekt in het aanvals-
spel, heeft de ploeg nog wel wat 
werk te verrichten. Volgende week 
zal er uit gespeeld worden tegen 
Amsterdam 1. Hopelijk kan dan de 
stijgende lijn voortgezet worden.

Sandra Pronk neemt een doorloopbal

Korfballers van Atlantis 2 
van Vlug en Vaardig
Mijdrecht - Zaterdag 19 septem-
ber speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 tegen Vlug en 
Vaardig 2. Na het verlies van vorige 
week was het team er op gebrand 
om deze wedstrijd te winnen. De 
wedstrijd werd dan ook gewonnen 
met een stand van 12 – 7.
Na een goede warming-up werd 
de wedstrijd door Atlantis 2 scherp 
begonnen, wat resulteerde in een 
stand van 5 – 0 binnen de eerste 
15 minuten, onder andere door een 
mooie dieptebal. Hierna vergat het 
door Rabobank gesponsorde Atlan-
tis wederom om te scoren en kwam 
Vlug en Vaardig terug naar 5 – 3. Dit 
kwam mede door slordigheden van 
de thuisploeg zelf.

Na de rust werd er gelukkig wel 
weer gescoord. Dit begon al in de 
eerste minuut van de tweede helft 
door een prachtig uitgespeelde bal 
van Peter van der Wel en Berry de 
Jong. Hierna werd helaas een straf-
worp gemist, maar door een snel-
le afvang werd er meteen gescoord 
door middel van een korte kans. Het 
door Rabobank gesponsorde Atlan-
tis bouwde de stand hierna uit naar 
een voorsprong van 11 – 6. Tijdens 
de laatste tien minuten werden er 
nog twee wissels gemaakt aan de 
kant van Atlantis. In de laatste mi-
nuut werd er door Atlantis en  Vlug 
en Vaardig allebei nog één keer ge-
scoord, wat resulteerde in een eind-
stand van 12 – 7.

IJzersterk begin voor 
de mannen van Argon F2
Mijdrecht - Even  voorstellen: van 
links naar rechts: Martijn Egbers - 
Max Bakker- Mitchell van Kooten-  
Noah van Groen- Tom Visser. Op de 
knieën: Luc Vooorend- Xavier Mille-
naar- Jordy Zwaneveld en Niels de 
Vries. Achteraan staan hun techni-
sche staf; Roel- Patrick- Paul en Re-
ne.

Afgelopen zaterdag speelde de F2 
thuis tegen Maarssen. Na een kor-
te team bespreking  en warming-up 
werd er enthousiast begonnen aan 
de wedstrijd. Na 3 minuten scoor-
de Xavier het eerste doelpunt en de 
trend voor de wedstrijd was gelijk 
gezet. Tom, Mitchell, Jordy en Niels 
pakten elke kans om te scoren pri-
ma op. Mocht de tegenstander toch 
uitbreken naar hun helft stonden 
daar Max, Luc, en Noah om de bal 
weg te houden bij hun keeper Mar-
tijn.

Door hun enthousiasme en goed 
samenspel wisten zij steeds op de 
helft van hun tegenstander te spe-
len. Dat bracht hen voor de rust op 
5-0 voorsprong.
Argon keeper Martijn verveelde zich 
een beetje dus na de rust ging No-
ah op goal.
Noah had niet veel meer te doen 
dan Martijn. De tegenstander is 
maar twee keer bij het doel geweest 
en deze ballen heeft hij keurig weg-
gewerkt. De tweede helft speelden 
Argon, net als de eerste helft, voor-
namelijk op hun veldhelft waar dan 
ook weer de nodige doelpunten uit 
voortkwamen.
De einduitslag is dan ook 9-0. De 
mannen hebben ook deze wed-
strijd lekker gebald (net als de vori-
ge wedstrijd tegen Hertha welke Ar-
gon heeft gewonnen met 7-0.)
Het beloofd een goed seizoen voor 
hen te worden.

Zaterdagvoetbal
Tweede nederlaag voor 
Argon
Mijdrecht - In Baarn is Argon te-
gen de tweede nederlaag op rij van 
dit seizoen opgelopen, TOV toonde 
zich in de slotfase slagvaardiger (2-
0) en Argon was deze wedstrijd in 
de afwerking niet gelukkig, paal en 
lat stonden een doelpunt in de weg.
Hoewel de gastheren de eerste helft 
sterker waren was de eerste mo-
gelijkheid voor Argon, René Leg-
ters verscheen na drie minuten voor 
doelman Beeke maar hij mikte in 
handen van de keeper. Het bleek 
dat het in deze wedstrijd moeilijk 
was om de juiste richting te vinden 
want Van der Molen (naast) en Bak-
ker (over) verzuimde namens TOV 
te scoren en aan Argonkant schoot 
Mark Flapper naast, Leroy Leijgraaff 
over en ook was keeper Beeke net 
iets eerder bij de bal na een uitval. 
Halverwege de eerste helft moest 
Desmond Kentrop zich laten ver-
vangen door Lars Sloothaak.
De tweede helft trok Argon het inia-
tief naar zich toe maar al snel bleek 
dat het ook nu weer bijzonder moei-
lijk was om het doel te vinden want 
binnen vijf minuten schoot Re-
né Legters over en Leroy Leijgraaff 
naast. Met nog een half uur op de 

klok kwam Jimmy van Veen in het 
veld voor Florian Schutijzer. 

Kansen
Argon  kreeg de laatste twintig mi-
nuten meerdere kansen om de op 
voorsprong te komen. Mark Flap-
per raakte de paal en in de rebound 
werd een schot van Youri van Adri-
chem van de doellijn gehaald. De 
eerste tegentreffer kwam voort uit 
hoekschop, de bal zweefde boven 
de doelmond toen er een fluitsig-
naal klonk (uit het publiek?), de Ar-
gondefensie keek toe en Pim Kra-
nendonk kopte de 1-0 in. Protesten 
bij de goed leidende arbiter Boon 
mochten niet baten. Argon deed er 
alles aan om de achterstand goed 
te maken, en vrije trap van Albert 
Mens werd door Mark Flapper te-
gen de lat gekopt en een omhaal 
van Michael Levering ging over. Ver-
volgens werd een schot van Albert 
Mens een prooi van de goed kee-
pende Beeke.
Drie minuten voor tijd bracht na-
mens de thuisploeg Dave Dracht 
de stand op 2-0. Zaterdag komt het 
nog ongeslagen WV-HEDW naar 
Mijdrecht.  

Volleybalcompetitie van 
Atalante is begonnen
Vinkeveen - De teams van Atalan-
te zijn een goede maand in training 
en vanaf deze week begint de com-
petitie. Dit seizoen wederom 4 he-
renteams, het eerste A-side team 
speelt eerste klasse en hoopt dit na 
de mooie vierde plek van vorig sei-
zoen minstens te evenaren.

Martijn de Vries en Sven Pothuizen 
zijn de nieuwe veelbelovende krach-
ten in het veld. Het tweede Rabo-
bank team wist zich met een beetje 
geluk te handhaven in de 2de klas-
se en zal met de uitbreiding van ve-
le oude nieuwe gezichten als Leroy 
Kuijper, Bas de Kuijer, Joost Plateijn, 
Bob Bakker en Erik Verbruggen vast 
en zeker beter gaan presteren. 

Bij de dames starten 5 teams in de 
competitie en uiteraard zijn er weer 
mooie kansen voor de Haaxman/
Verbruggen equipe die vorig sei-
zoen heel netjes tweede eindigde in 
de promotieklasse. Aanvaller Mar-
leen Sondermeijer is na twee jaar 
weer terug bij de ploeg. Het tweede 
Oudenallen/Haaxman damesteam 
is afgelopen seizoen gedegradeerd 

naar de tweede klasse en zet alles 
op alles om samen met nieuw jong 
talent Kellie Bocxe terug te boksen 
naar de eerste klasse.
Verder zijn de ogen gericht op de 
nieuwe formatie Creavorm Boxce 
D3 een jong team boordevol aan-
stormende talenten. 

In de jeugdgroep starten 4 aspiran-
tenteams met een talentvol jongens 
A team, een rising mix B, de C kam-
pioenen van vorig seizoen en een 
nieuw erg leuk C team met ex-mini’s 
die het voor het eerst bij de aspiran-
ten gaan proberen. Bij de allerklein-
sten, de mini’s, hebben we nog altijd 
de meeste instroming waar we erg 
trots op zijn. We beginnen dit sei-
zoen met 6 miniteams met leuke na-
men: de Kanaries, de Citroenen, de 
Muppets, de Heroes, de Ukketop-
pers en een leuke nieuwe naam die 
nog bedacht moet worden.  

Aanstaande vrijdag 25-09 speelt H2 
om 19:30u, D1 om 20:00u en H1 om 
21:00u in De Boei hun eerste wed-
strijd. Meer info via www.vv-atalan-
te.nl. Komt dat zien!

Biljartnieuweling start 
uitstekend
Mijdrecht - In speelweek 4 wisten 
Dio 1 en APK Mijdrecht 1 de maxi-
male score van 9-0 te halen. Voor-
al de start van de teams van APK 
Mijdrecht baart opzien. Deze teams 
hebben veel nieuwe spelers die na 
4 wedstrijden herzien worden. “Her-
zien” wil zeggen dat er na 4 wed-
strijden berekend wordt of de opga-
ve van de te maken aantal carambo-
les correct is.
Is er na 4 wedstrijden sprake van 
een verhoging van het aantal caram-
boles met meer als 20% dan zijn vol-
gens de Spelregels en Reglementen 
de gewonnen partijen alsnog ver-
liespartijen.
Deze regel is ingesteld om zo goed 
mogelijke opgaven van nieuwe spe-
lers te doen.
Een nieuwe speler, Peter Jongeling 
van De Paddestoel 1, presteerde het 
deze week de kortste partij in 12 
beurten neer te zetten. De toekomst 
zal leren of deze partij een winstpar-
tij blijft.
John Vrielink wist met 57 carambo-
les de hoogste serie van de week te 
scoren = 40,71% van zijn totaal te 
maken caramboles.
Cens 2 verloor met 4-5 van De Me-
rel/Heerenlux 1. John Vrielink was 
in 15 beurten ongenaakbaar tegen 
Alan Knightley. Zweder van Dalen 
boekte in 21 beurten een keurige ze-
ge op Kees Griffioen.

Uitslagen
Kromme Mijdrecht 2 verloor nipt met 
4-5 van De Merel/Heerenlux 2. 
De Merel/Heerenlux 3 was met 0-
9 kansloos tegen Dio 1. Bert Dijks-
hoorn was geen gentleman voor Ca-
ty Jansen. Slechts 13 beurten waren 
nodig om een sterk gestarte Caty te 
verslaan.
Kromme Mijdrecht 1 was met 7-2 
Cens 1duidelijk de baas. Patrick Gil-
let redde de eer door in 18 beurten 
Kees Westkamp het nakijken te ge-
ven. De Paddestoel 1 verloor duide-
lijk met 3-6 van De Kuiper/van Wijk. 

Nadat de kruitdampen van de su-
perpartij van Peter Jongeling tegen 
Kees de Zwart waren opgetrokken, 
haalden de overige spelers van De 
Kuiper/van Wijk de volle winst.
APK Mijdrecht 2 verraste met 7-
2 winst op De Vrijheid/Biljartma-
kers. Hendrik Versluis in 19 beurten 
en Pascal Pluijmakers in 22 beurten 
hadden geen kind aan hun tegen-
standers uit de Amstelhoek.
De Schans kon het met 2-7 niet red-
den tegen een sterk De Paddestoel 
2. Jim van Zwieten, Sjoerd van Ag-
teren en Robert Daalhuizen zorg-
den voor de punten van De Padde-
stoel 2.
APK Mijdrecht 1 vernietigde met 9-
0 De Paddestoel 3. Hennie Versluis 
was de echte kopman door met de 
kortste partij in 23 beurten Hans Bak 
te verslaan.

De Merel/Heerenlux 4 bewees de 
goede vorm door Dio 2 met 7-2 te 
verslaan. Heel sterk speelde Wim 
Roest door in 19 beurten Hennie van 
’t Hul het nakijken te geven. Pieter 
Stokhof redde de eer voor Dio 2.

CSW knokt zich naar 
sensationele overwinning
Wilnis - CSW heeft zaterdag een 
zeer knappe overwinning behaald 
tegen HBOK. In een ware kraker 
werden de gasten uit Amsterdam 
aan de kant gezet. Alle ingrediënten 
voor een schitterende voetbalmid-
dag waren zaterdag aanwezig. Een 
nazomer zonnetje, een goede gras-
mat en twee gemotiveerde ploegen. 
CSW had nog wat goed te maken 
voor eigen publiek nadat Amstel-
veen twee weken daarvoor de pun-
ten van de Wilnissers had gestolen. 
Direct vanaf het begin werd er druk 
uitgeoefend op de defensie van de 
Amsterdammers. Het tactisch con-
cept betaalde zich na vijf minuten 
al uit.  Stefan Baars haalde van een 
kleine twintig meter uit en de bal 
belandde in de verre hoek 1-0. Een 
uitstekend begin voor de Wilnis-
se ploeg. Echter nog geen drie mi-

nuten later stond de 1-1 al op het 
bord. Onhandig instappen van de 
verdediging was de aanleiding voor 
aansluitingstreffer. Een speler van 
HBOK profiteerde van de defensie-
ve misstap en schoof de bal handig 
langs keeper Wens.  
Gedurende de eerste helft namen 
beiden ploegen weinig risico’s. Er 
werd ingezakt bij balbezit van de te-
genstander en aanvallen strandde 
vaak vroegtijdig. Een kleine tien mi-
nuten voor tijd wist HBOK door te 
breken. De aanval kon op het aller-
laatste moment nog tot corner wor-
den verwerkt. De zwak leidende 
scheidsrechter gaf Alexander Bos, 
na in eerste instantie de voordeelre-
gel te hebben toegepast,  zijn twee-
de gele kaart voor vasthouden. Een 
domper voor de Wilnissers net voor 
de rust. Na rust begon HBOK lang-
zaam druk uit te oefenen op CSW. 
Na tien minuten stuitte een aanval-
ler van HBOK op Vincent Wens in 

de zestienmeter. De scheidsrechter 
toonde wederom een rode kaart en 
gaf ook nog eens een penalty aan 
de Amsterdammers. Dankzij knap 
keeperswerk van de uitstekend spe-
lende Jordy Wens bleef de gelijke 
stand op het scorebord staan om-
dat hij de penalty wist te keren. Daar 
waar het publiek wellicht een neder-
laag aan zag komen, bleef er geloof 
bij de negen man uit Wilnis. Duels 
werden gewonnen en de wil om te 
winnen was een stuk groter dan bij 
de gasten uit Amsterdam. Een lan-
ge bal op Mauri Cabeza werd schit-
terend door de aanwinst gecontro-
leerd en verwerkt tot de ondenk-
bare voorsprong: 2-1.  HBOK ging 
langzamerhand iets meer risico ne-
men waardoor er meer ruimte ont-
stond voor de snelle Wijngaarden 
en de inmiddels ingevallen Klumper. 

Na wederom een afgeslagen aan-
val van HBOK wist Jay Klaas Wijn-
gaarden maximaal te profiteren. Hij 
schoot de bal op magistrale wijze in 
de linkerbovenhoek. Het doelpunt 
werd uitbundig gevierd door het 
Wilnisse publiek en de negen strij-
dende CSW-ers. 
HBOK ging alles of niets spelen en 
de aansluitingstreffer was dan ook 
niet lang na de 3-1 een feit. Met nog 
tien minuten kwam de hoop bij de 
Amsterdammers een klein beetje 
terug maar de strijdlust van de Wil-
nisse ploeg leek onuitputtelijk. Na-
dat de Amsterdammers een kopbal 
knap gekeerd zagen worden door 
keeper Wens wist Jilles Klumper 
de wedstrijd definitief in het slot te 
gooien door knap en droog de 4-2 
binnen te knallen.
Laatste pogingen van HBOK leverde 
niks meer op. De overwinning voor 
CSW was een feit. Een verdiende en 
knappe overwinning!
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Martien de Kuijer kampioen 
klaverjassen bij 
de Merel
Vinkeveen - Martien de Kuijer    uit 
Vinkeveen   mag zich een jaar lang 
Open Ronde Venen kampioen kla-
verjassen  noemen , hij  was afgelo-
pen vrijdag de sterkste  kaarter  van 
het 20 de Open Ronde Venen kla-
verjas-toernooi in  cafe de Merel  
aan de Demmerik, Arkenpark MUR 
no. 43  te Vinkeveen. Het was ogen-
schijnlijk een makkie voor Martien   
om  de wisselbeker voor een jaar 
mee naar huis te nemen maar zo 
was het toch niet.

Na het tweede giffie  stond  Leni Bon   
nog bovenaan  , na de derde ronde 
stond Martien al fier bovenaan om 
de koppositie niet meer af te staan 
en de beker over te nemen van Car-
la van Nieuwkerk , de winnares van 
2008,   met het aantal van maar liefst 
6991  punten, . Als tweede eindig-
de  Nico v.d.Meer  met 6756  punten 
,  Als prima  derde werd Frans Bier-
stekers  met toch ook nog 6745 pun-
ten, vierde  werd oud kampioen Rob 
van Achterbergh  met 6603  punten 
en als vijfde  Sjaan Kolenberg  met 
6515 punten, dus werd er sterk ge-
kaart deze avond .

Poedelprijs
De poedelprijs  ging naar  Annelies 
van Scheppingen  met  5337 pun-
ten. Er werd deze avond vier pot-
ten gekaart en geteld.  Dus de be-
ker  en de prachtige  prijzen waren 
voor  Martien de Kuijer.  De orga-
nisatie was  in handen van William 
Mayenburg , wat prima lukte en een 
gezellige en leuke avond opleverde, 
de prijzen waren weer als vanouds, 
dus formidabel. De volgende prijs-
klaverjaswedstrijd in cafe de Merel 
zal zijn op Vrijdag  25  September  
2009, we starten om 20.15 uur, 20.00 
uur aanwezig zijn s.v.p. en spelen 
vier giffies.  Ook is er op deze avond 
een grote tombola met fraaie prij-
zen. Deze avond telt ook mee voor 
het eindklassement, dat wil zeg-
gen  van de 21 kaart-avonden tel-
len de 15 hoogst gekaarte avonden 
mee voor de extra prijs dus u kan 
ook nog een avondje missen , wat 
die prijs  is houden we nog even ge-
heim. Inleg per avond kaarten is drie 
euro, iedereen welkom.
Dit alles  in  Cafè de Merel Arken-
park MUR 43 Vinkeveen tel. 0297-
263562

Hertha meiden winnen 
eerste wedstrijd
Vinkeveen - Zaterdag jl. speelden  
onze meisjes hun tweede compe-
titie wedstrijd tegen Buitenveldert.  
Het was schitterend weer en beide 
teams waren compleet!
Na de aftrap speelde Hertha di-
rect op de aanval ,onder leiding van 
Famke  werd Buitenveldert  vast-
gezet. Anne-Floor en Nikki knokte 
voor elke meter.
Achterin hield  Roxi haar doel in-
drukwekkend schoon, met als laat-
ste man Vera en de altijd onver-
moeibare Tyscha die alle gaatjes 
dicht liep.
Rosalie en onze benjamin Donna  
lieten zien dat  door de trainingen 
het spelletje steeds beter wordt be-
grepen. En toen was het geheel ver-

diend na knap doorzetten  van on-
ze kanjer Famke 1-0. Wat waren de 
meiden blij, het eerste echte doel-
punt!
In de tweede helft  deed iedereen 
z’n best om de nul te houden en 
misschien er nog
eentje te scoren. Na een geweldige 
dribbel  over de gehele linkerhelft  
scoorde opnieuw Famke in de verre 
hoek de 2-0 in,wat tevens de eind-
stand was!
Meisjes , geweldig, nog maar net 
begonnen met voetbal en nu al een 
wedstrijdje winnen!
Ga zo door en laat jullie niet ont-
moedigen wanneer er word verlo-
ren van een tegenstander die al ja-
ren voetballen.

Twee keer winst voor 
HVM Dames 1!
Mijdrecht - Na een zware neder-
laag van vorige week, waar we het 
niet meer over hebben, heeft Da-
mes 1 een topweekend gehad op 
hockeygebied.
Afgelopen vrijdagavond speelden 
zij een oefenwedstrijd tegen Vianen, 
waar twee toppers uit de Veterin-
nen en een topkeepster bij waren. 
De dames begonnen deze keer erg 
fanatiek met de wedstrijd, waardoor 
ze niet meteen omver werden ge-
lopen. Er werden prachtige combi-
naties gemaakt en iedereen haalde 
het uiterste uit zichzelf. Saskia Kraan 
scoorde twee keer, Leonie Post en 
Anouk Dix beiden één keer en Clau-
dia Röling maakte twee prachtige 
backhandgoals. Hierop gingen de 
toeschouwers helemaal uit hun dak, 
en terecht!
Het was trouwens erg leuk om zo-
veel toeschouwers langs de kant te 
zien, dat verhoogde de sfeer en de 
inzet bij de meiden.
Uiteindelijk hebben ze met 6-0 ge-
wonnen en daar nog een gezellige 
derde helft aan vast geplakt.
Twee dagen daarna, afgelopen zon-
dag dus, mochten de dames alweer 
aan de bak. Thuis tegen Fletioma-
re deze keer. De tweede competitie-
wedstrijd van het seizoen. Twee jaar 
geleden had Dames 1 net aan van 

deze ploeg gewonnen, wat nu dus 
ook weer doel was.
De dames moesten helaas op veld 
2 spelen, die wat langzamer speelt 
dan veld 1 waar Heren 1 speel-
de. Ook hadden ze geen coach en 
keeper. Gelukkig wilde Marjolein 
Hartwigsen zich wel weer voor een 
wedstrijdje bij haar oude team voe-
gen. Het was ook erg fijn dat Mo-
nique Kraan op het laatste moment 
wel wilde meespelen en de voorzit-
ter Mick Fernhout de tweede helft 
wilde coachen.
Het was een spannende pot, de 
teams waren erg aan elkaar ge-
waagd. Mijdrecht miste helaas wel 
behoorlijk wat kansen, maar maak-
te dit ook weer goed met een aan-
tal prachtige goals. Claudia Rö-
ling scoorde wederom twee keer en 
weer met een prachtige backhand! 
Saskia Kraan was ook weer op haar 
best en drukte ook een punt. Jo-
lien Uijenkruijer scoorde vanuit een 
mooie strafcornercombinatie.
Uiteindelijk hebben de dames met 
4-3 gewonnen. Dit maakte de wed-
strijd van vorige week weer goed. 
Hopelijk houdt Dames 1 dit positie-
ve gevoel vast en wordt de wedstrijd 
van volgende week net zo’n top-
wedstrijd. Ze moeten dan uit tegen 
Muiderberg Dames 1.

Junior/Senior toernooi
Wilnis - Zondag 12 september jl. 
vond het zoveelste junior/senior 
toernooi plaats bij Tennisvereniging 
Wilnis. Iedere junior kon een senior 
naar keuze opbellen en zich opge-
ven voor dit altijd gezellige toernooi! 
Dit resulteerde dit jaar in een aantal 
verrassende keuzes. 
Dit jaar hadden 26 koppels zich op-
gegeven. Ondanks dat het aantal in-
schrijvingen een wat lager lag dan 
andere jaren, mocht dit de pret niet 
drukken. Veel senioren mochten dit 
jaar weer een wedstrijdje spelen op 
klein veld, met de mini’s. Dat was 
lang geleden en bleek af en toe nog 
best lastig te zijn! 
Er waren dit jaar weer ontzettend 
gezellige en sportieve duo’s. Prijs-
winnaars waren: Angelo Egbers met 

Jos Zewald, zij hadden de meeste 
games in de hoogste poule. Ande-
re winnaars waren Gerben van der 
Schaaf en Jochem van Bergen, Stan 
van Loon en Bouwe Buur, Jelle Pie-
ter de Boer en Erik de Boer, Sanne 
Altona en Mirjam de Lange en Luca 
van de Werf en Bas van de Werf. Al-
len kregen een sportieve prijs mee 
naar huis! 

Alle deelnemers kijken weer terug 
op een geslaagde dag. Volgend jaar 
wordt gekeken of dit concept weer 
herhaald wordt of dat het toernooi 
in een nieuw jasje wordt gestoken! 
In ieder geval maken de clubleden 
zich de komende tijd op voor het 
herfsttoernooi bij de senioren en de 
najaarspoules bij de junioren.

Korte ‘Race of Champions’ 
voor Kervin Bos
Mijdrecht -  De tiende wedstrijd 
van het KNMV Nederlands Kam-
pioenschap Wegrace in Assen was 
voor Kervin Bos van korte duurt. 
De coureur uit het Van der Heyden 
Motors Racing Team kwam in ‘De 
Strubben’ al ten val waardoor zijn 
wedstrijd van korte duur was. In het 
kampioenschap bezet de 22-jari-
ge coureur uit Wilnis de tiende plek 
ondanks het uitvallen.

Dutch Supersport:
Na zijn vijfde trainingstijd was Ker-
vin tevreden en hij keek dan ook vol 
vertrouwen uit naar de wedstrijd. 
Als de startlichten hun werk heb-
ben gedaan komt de Yamaha-rij-
der goed uit de start en het is drin-
gen voor een goede positie. In ‘De 
Strubben’ gaat het echter al mis met 
Kervin die collega Swen Ahnendorp 
raakt op ‘het kontje’ van de machi-
ne. Dat raken gebeurt echter met 
de voorrem en Kervin schuift hier-
door de baan af. Gelukkig doet het 
pak van Daemen Leathers goed zijn 
werk en komt Kervin even later zon-
der veel schade terug bij zijn team. 
Dat kan helaas niet gezegd worden 
van de machine, de monteurs heb-
ben veel werk te verzetten. “Heel te-
leurstellend natuurlijk, de start was 
echt goed en ik wilde me plaats be-
houden zodat ik later in de wedstrijd 
kon gaan aanvallen!. Wat er precies 

gebeurde weet ik niet maar ik raak-
te Swen en lag opeens op me rug. 
Het doet wat zeer en zal morgen wat 
beurs zijn maar verder ben ik in or-
de. Het is natuurlijk wel erg balen 
want in het ONK mag het dit sei-
zoen niet lukken. Te veel valpartijen 
zorgen ervoor dat ik pas tiende sta 
in het kampioenschap. Over twee 
weken is de finale van het kampi-
oenschap, dan ga ik op Assen voor 
een mooie dagklassering om het 
kampioenschap nog goed af te slui-
ten.” blikt de student aan de Johan 
Cruijf Universiteit na al vooruit.
Volgende wedstrijd

Komend weekend zien we Kervin in 
actie op een Supermoto machine. In 
het verleden deed Kervin al diverse 
keren mee aan dit soort evenemen-
ten. Nu is hij door organisator Stich-
ting Supermoto Races gevraagd om 
in actie te komen op het Eurocircuit 
van Valkenswaard. Kervin zal in ac-
tie komen in de Yamaha StarBikers-
klasse en zal het opnemen tegen rij-
ders als Jurgen van den Goorbergh, 
Bob Withag, Nigel Walraven, Ronald 
ter Braake en Randy Gevers. Verder 
zien we nog goede motocrossers in 
actie zoals tweevoudig MX3-wereld 
kampioen Sven Breugelmans en Jan 
van Hastenberg. De volgende ONK 
Wegrace is op 4 oktober opnieuw op 
het mooie circuit van Drenthe.

Tossevenement bij TVDRV
Mijdrecht - Het tossen wordt ge-
houden op vrijdagmiddag 18 en 25 
september!
16.00 tot 18.00 uur voor de jeugd t/
m 12 jaar en 18.00 tot 20.00 uur de 
jeugd vanaf 12 jaar.
Tussen 17.30 en 18.30  gaan we lek-
ker patat bakken! We zullen ook 
meer verenigingen uitnodigen voor 
het tossen. Wij hopen op een gro-
te opkomst! 

Hoe werkt het precies?
Je komt naar de club en meld je in 
het clubhuis. Je betaald 1 euro en 
geeft je pasje. Je ontvangt een con-
sumptiebon voor een patatje en een 
ijsje. Voor het tennissen maakt de 
jeugdcommissie ter plekke een in-
deling. Er worden dubbels gespeeld 

van een half uur. Daarna worden al-
le passen weer door elkaar geschud 
en wordt er opnieuw ingedeeld. Na-
tuurlijk proberen we zo goed mo-
gelijk in te delen, zodat iedereen 
een leuk potje tennis kan spelen. 
Je zorgt zelf voor ballen en je kent 
de spelregels. Neem zoveel moge-
lijk tennisvrienden mee, ook van an-
dere verenigingen!

Tot ziens!
Nog even alles op een rijtje: 
Tossevenement TVDRV 18 en 25 
september! 16.00 tot 18.00 uur voor 
de jeugd t/m 12 jaar en 18.00 tot 
20.00 uur de jeugd vanaf 12 jaar. 
Inschrijfgeld 1 euro. Spelerspas 
meenemen. Ballen zelf meenemen 
Tussen 17.30-18.30 patat eten.

Veenloopster Julitta 
Boschman wint in 
Zoetermeer
Regio - Afgelopen zondag liet Veen-
loopster Julitta Boschman weer zien 
in een uitstekende vorm te verke-
ren. Ze won tijdens de Autoloosloop 
in Zoetermeer niet alleen de 10 ki-
lometer in een nieuw parkoersre-
cord; ze was ook nog eens nooit zelf 
zo snel.
Julitta leverde een spannende strijd 
met de houdster van het parkoers-
record uit 2008. Al vrij in het begin 
nam Julitta de leiding, maar haar 
concurrente gaf zich niet snel ge-
wonnen. Het uiteindelijke verschil 
aan de finish bedroeg een halve mi-
nuut in het voordeel van Julitta. Haar 
tijd van 40.31 betekende een nieuw 
persoonlijk en parkoersrecord. Een 
uitstekende prestatie!
Michael en Frans Woerden liepen 
deze dag de Halve Marathon van 
Hoogland. Michael lijkt zo langza-
merhand weer in een goede vorm te 
komen. Hij legde tijdens deze hal-
ve marathon beslag op de derde 
plaats in een goede 1.12.49. Frans 
deed het na zijn twee achtereenvol-
gende weekenden met een mara-
thon (Hoofddorp en Roelofarends-
veen) iets rustiger aan dan normaal. 
Hij liep een tijd van 1.26.10.
Ook bij de Dam-tot-Damloop ston-
den Veenlopers aan de start. Ricar-
do van ’t Schip koos voor de specia-
le avondeditie op zaterdagavond, ter 

gelegenheid van de 25e editie. Hij 
was razendsnel door de 16,1 km on-
der het ‘magische’ uur te lopen. Hij 
kwam onder de finish in Zaandam in 
een snelle 59.30.

Adriaan Panman van Tennishal De Ronde Venen introduceert de baanhuur-
bundels

Via internet zelf je baan 
reserveren bij Tennishal 
De Ronde Venen
Mijdrecht - Sinds kort kunnen lief-
hebbers die regelmatig overdekt 
tennissen via internet inloggen op 
de website van Tennishal ‘De Ronde 
Venen’ om één of meer tennisbanen 
voor een bepaald tijdstip te reserve-
ren. Dit is onderdeel van een nieuwe 
opzet, ‘baanhuurbundels’ genaamd, 
die tennishal eigenaar/exploitant 
Adriaan Panman recentelijk heeft 
geïntroduceerd. Daarbij koopt men 
een aantal uren in de vorm van een 
‘bundel’. Dat kan bijvoorbeeld in sa-
menspraak met het aantal mensen 
waar men altijd mee tennist. Afhan-
kelijk van de hoeveelheid uren die 
men wil tennissen en met hoeveel 
‘partners’ kan er een bundel worden 
gekozen. Die worden aangeboden in 
50, 80, 100, 120 en 140 halve baan-
uren. Gekozen is voor halve baan-
uren, zodat men naar wens ook an-
derhalf uur kan spelen of misschien 
na een uur er nog wel een half uur-
tje bij zou willen hebben. Men koopt 
‘standaard’ bundels in. Zo kosten 80 
halve baanuren in totaal 500 euro. 
Dat lijkt veel, maar per half uur is dit 
toch nog maar 6,25 euro. Dat is in 
verhouding met andere tennisbaan-
verhuurders niet duur, helemaal als 
dat wordt verdeeld over twee perso-
nen (enkelspel) of zelfs vier perso-
nen (dubbel). De baanhuur wordt 
dus over de partners verdeeld, waar 
één van hen de factuur krijgt en dat 
bedrag onderling verrekent. Desge-
wenst kunnen alle partners ook af-
zonderlijk een factuur krijgen. Hoe 
ruimer de bundel, des te goedkoper 
de baanhuur uitvalt.

De zomer dóór
Er is onderscheid tussen verschil-
lende baanhuurbundels. Eén daar-
van geldt uitsluitend voor spelen in 
het weekend (zaterdag en zondag). 
Daarvoor kan men 50 halve uren in-
kopen voor 350 euro. Bij de ‘Plus’-
versie kan men die uren ook ‘opne-
men’ op werkdagen van dinsdag tot 
en met vrijdag. Deze bundel blijft 
doorlopend 18 maanden na de eer-
ste boeking geldig. Bij de ‘weekend-
bundel’ is dat 15 maanden. De bun-
del is dus ook in de zomermaan-
den te gebruiken met aansluitend 
eventueel het daarop volgende win-
terseizoen. Wie via de website van 
de tennishal een baanhuurbundel 
koopt, krijgt via e-mail een gebrui-
kersnaam en wachtwoord toege-
wezen. U hoeft daarbij geen lid te 
zijn van een tennisvereniging, maar 
wel (een beetje) kunnen tennissen. 
Overigens een ideale vorm van li-
chaamsbeweging! Als particulier 
kunt u te allen tijde een baan hu-
ren om met uw partner of vrienden 
te gaan tennissen. Wanneer u maar 
wilt, vanzelfsprekend als de door u 
gekozen baan niet bezet is. Met uw 
gebruikersnaam kunt u via de web-
site 1 tot 7 dagen van te voren van-
af een half uur en meer een baan 
of banen reserveren op een voor u 
meest geschikte dag en tijdstip. U 
kunt daarbij ook zien of de door u 
gekozen baan/banen op dat tijd-
stip beschikbaar is/zijn. Vervolgens 
krijgt u een bevestiging van uw boe-
king. U kunt alle gemaakte afspra-
ken inzien en de uren bekijken die 
u nog tegoed heeft in de bundel. 
Mocht u onverwacht niet kunnen 
tennissen op het afgesproken tijd-
stip, dan kunt u minimaal 24 uur van 
te voren de baan/banen nog annu-
leren. Baanhuurders kunnen buiten 
hun ‘tennispartners’ kosteloos ook 
gewoon een plaatsvervanger of in-

troducé meenemen. U huurt immers 
een baan en dan maakt het niet uit 
wie u meeneemt voor een potje ten-
nis! Sterker nog, als u zelf niet kan 
laat u uw familie, vrienden of ken-
nissen gebruikmaken van de ge-
reserveerde baan. Uitgebreide in-
formatie over de baanhuurbundels 
treft u op de site aan:   www.tennis-
halderondevenen.nl.

Concurrerend tarief
“We zijn er al een poosje mee be-
zig geweest om het gebruik van de 
tennishal weer nieuw leven in te 
blazen. Het was allemaal wat ach-
terhaald. En dit is het resultaat er-
van. De oude manier van afhang-
abonnementen en gezinsabonne-
menten hebben we overboord ge-
zet. Er zijn geen wachttijden meer 
en er wordt ook niet meer afgehan-
gen. Ik wil daarbij opmerken dat het 
nieuwe baanhuursysteem mogelijk-
heden biedt om te gaan tennissen 
tegen een zeer concurrerend tarief,” 
legt Adriaan Panman uit die twaalf 
jaar geleden de tennishal van zijn 
vader overnam. Hij was degene die 
de tennishal 36 jaar geleden opzet-
te. Sindsdien een prachtige indoor-
tennis locatie met een gezellige in-
pandige sportkantine. Ooit werd met 
twee banen begonnen en in de loop 
der tijd is de hal uitgebreid met drie 
banen. Een sportaccommodatie die 
voor bezoekers welke niet afkomstig 
zijn uit De Ronde Venen wat moeilijk 
te vinden is, aangezien deze achter 
Partycentrum De Meijert is gesitu-
eerd. Een duidelijke bewegwijzering 
aan de rand van het toegangspad 
naast De Meijert zou wel zo han-
dig zijn.
Overigens biedt Tennishal De Ron-
de Venen méér dan tennis alleen. 
Het kan ook in combinatie met een 
evenement, zoals een bedrijfsfeest 
of familiefeest. De Tennishal biedt 
daarvoor voldoende faciliteiten en 
mogelijkheden. Misschien eens wat 
anders dan een keer bowlen. Ga je 
met elkaar tennissen, afgewisseld 
met een hapje en een drankje. Eén 
en ander wordt ook op de website 
onder de aandacht gebracht. Maar 
ook aan 55 plussers die willen ten-
nissen, biedt de tennishal onder-
dak. “Meestal zijn hiervoor banen 
op woensdagmiddag gereserveerd. 
Deze mensen vormen zelf groepjes 
die tegen elkaar tennissen. In het 
kader van Spel & Sport 55 plus is 
dit een optie om langs die weg een 
uurtje te gaan tennissen. En meest-
al is dat heel gezellig,” aldus Pan-
man. “Naast dit alles wordt de hal 
benut voor team- en wintercompe-
tities, zoals dames- en heren enkel-
spel en dubbel. Ook dit is allemaal 
individueel. De spelers geven zich 
daarvoor bij mij op, waarna ik de in-
deling ‘naar sterkte’ van de deelne-
mers maak. Eens in de drie of vier 
weken gaat men dan tennissen en 
die maken er bovendien een leuke 
middag van met een stukje ‘after-
tennis’. We kennen ook het ‘Tossten-
nis’ voor dames dubbel met groe-
pen van 12 tot 20 dames. Om maar 
enkele activiteiten te noemen. Het 
zijn eigenlijk allemaal gezelligheids-
toernooien.” Al met al biedt Tennis-
hal De Ronde Venen voor elk wat 
wils op tennisgebied. Men is asser-
tief in het organiseren van gezellige 
wedstrijdjes en tennispartijtjes voor 
individuele tennissers. Op de websi-
te kunnen belangstellenden terecht 
voor meer informatie. Bellen kan na-
tuurlijk ook: 0297-285636.



Mijdrecht - Tennisvereniging 
Mijdrecht, Tennisvereniging de Ron-
de Vener, Tennisvereniging Wilnis 
en Vinkeveense Lawn Tennis Veren-
ging hebben de handen ineen ge-
slagen om de tennissport onder de 
jeugd te promoten. Door middel van 
jeugdsportsubsidie van onze ge-
meente is het mogelijk om op 3 ok-
tober het REAAL straattennis eve-
nement te laten plaatsvinden op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. 
De doelstellingen van dit evenement 
zijn o.a. de jeugd enthousiast te ma-
ken voor de tennissport, de jeugdle-
den van de verschillende verenigin-
gen kennis met elkaar te laten ma-
ken, het werven van nieuwe jeugd-
leden en natuurlijk de samenwer-
king met de verschillende tennis-
verenigingen in de gemeente uit te 
breiden en voort te zetten.
Tijdens het REAAL Straattennis eve-
nement zijn kinderen op een speel-
se manier met tennis bezig. Een 
professioneel straattennisteam hel-
pen hen hierbij. Het team verzorgt 

minirackets en tennisballen voor al-
le kinderen die een balletje willen 
slaan. Meedoen is gratis, heel ge-
makkelijk en bovendien enorm ge-
zellig! En er zijn ook nog leuke prij-
zen te winnen.

Ben je tussen de 5 en 12 jaar kom 
dan van 13.00-16.00 uur een gave, 
sportieve middag beleven op het 
Raadhuispein in Mijdrecht. Kijk voor 
meer informatie over REAAL Straat-
tennis op  www.iktennisopstraat.nl
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Hockeyvereniging Mijdrecht heeft nu ook afdeling G-hockey

Niemand meer ‘buiten’spel!
Mijdrecht - Hockey Vereniging 
Mijdrecht is in het vorige seizoen 
met een afdeling G-hockey gestart. 
Deze afdeling is bedoeld voor jon-
geren die niet rolstoelafhankelijk 
zijn maar waarbij de verstandelij-
ke beperking zodanig is, dat zij niet 
mee kunnen komen met leeftijdge-
nootjes binnen het reguliere hoc-
key. 
G-hockey maakt landelijk al een 
grote groei door en wordt actief on-
dersteund vanuit de hockeybond 
KNHB die voor informatiepakketten 
en coördinatie zorgt. 
Voorzitter Mick Fernhout: “Na het 
eerste seizoen kunnen we spre-

ken van een enorm succes: einde-
lijk kunnen deze kinderen en jonge-
ren nu ook in regio De Ronde Venen 
plezier beleven aan hockey. Van-
uit de gemeente hebben we inmid-
dels de Stimuleringsprijs 2008 ont-
vangen, waar we natuurlijk enorm 
trots op zijn. 
G-hockey is voor kinderen van 7 jaar 
tot 14 jaar. (In bepaalde gevallen 
kan hier een uitzondering op wor-
den gemaakt). Wij hebben ervaren 
trainers en begeleiders die met de 
kinderen werken. We streven naar 
een verhouding van 1 begeleider op 
1 a 2 kinderen. Tevens is er een me-
disch contactpersoon aan de club 

verbonden. Nu we de basis hebben 
staan kunnen we gaan groeien dus 
nieuwe leden zijn zeer welkom. Het 
is gemengd hockey, alhoewel we op 
dit moment alleen jongens hebben, 
zijn meisjes ook meer dan welkom!” 
Nieuwe G-kinderen zijn altijd van 
harte welkom om een keer mee te 
doen, dat kan in principe iedere za-
terdag van 11.00 tot 11.45 uur op het 
terrein van HVM.
Wilt u meer weten of wilt u uw kind 
aanmelden? Neem dan contact op 
met de G-hockey coördinator Bi-
anca Fernhout via:-  g-hockey@
hvmijdrecht.nl of telefonisch: 06-
22264582.

Hertha meiden behalen 
winst op karaktervoetbal
Vinkeveen - Slechts met 12 mei-
den van wie twee halfziek en één 
met een liesblessure reisden de 
meiden naar Hilversum. Ook Altius 
had zijn eerste wedstrijd gewonnen 
en met zes meiden op de reserve-
bank werd het voor de Vinkeveen-
se meiden duidelijk dat er heel hard 
geknokt moest worden. Er kon niet 
gewisseld worden!
Toch was Hertha veel sterker, alleen 
ging de bal er niet in.
Het was Altius dat geheel tegen de 
verhoudingen in op 1-0 kwam, maar 
vlak voor rust scoorde de Vinke-
veense  gelegenheidsspits en vaste 

keeper Yacha met een sluwe bal de 
gelijkmaker!
Helaas moest Yacha de tweede helft 
verstek laten gaan en besloot een 
zieke Anouk zich om te kleden om 
de meiden te helpen, wat een klas-
se! Het was duidelijk dat er anders 
moest worden gevoetbald, er werd 
een beroep gedaan op de vaste 
kern, en dat had al snel resultaat. 
Achterin werd er door Anouk, Ama, 
Jody en Julie niks meer weggege-
ven. Het middenveld onder aan-
voering van Jur met als secondan-
ten Yvette en de herrezen Priscel-
la troefde de tegenstander op basis 

van karakter af. Voorin werd de aan-
val onder leiding van de sluwe San-
ne en Geonasch en  de behendige 
Esma  een kwelgeest voor de tegen-
stander.
De 1-2 werd na een mooie dribbel 
door Sanne zelf ingeschoten.
En toen was er Jur, met machtige 
passen en kapbewegingen schoot 
ze er drie in.
De eindstand was 1-5. Applaus voor 
het team en natuurlijk niet te ver-
geten de gelegenheidskeeper Nina, 
die normaal gesproken goed is voor 
3 doelpunten, maar nu vanwege een 
liesblessure niet kon voetballen!

Kanovereniging en reddingsbrigade

Wethouder Ingrid Lambrechts 
opent nieuwe locatie

De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 19 september was het dan zo 
ver. De feestelijke opening van de 
nieuwe locatie van beide clubs die 
zo nauw verbonden zijn aan de Vin-
keveense Plassen.
De wethouder werd symbolisch van 
de oude locatie bij de zeilschool in 
de sloep van de Reddingsbriga-
de over gevaren naar de nieuwe 
stek. Begeleidt door jeugdleden in 
hun kajaks. Daar mocht zij het tra-

ditionele lintje doorknippen. In haar 
speech die daar aan vooraf ging be-
nadrukte de wethouder dat de Vin-
keveense Plassen weinig mogelijk-
heden hebben tot een vrije toegang 
of ontsluiting. Mede daarom is de 
zoektocht naar een alternatieve plek 
voor de locatie in het oude politie-
bureau een moeilijke zoektocht ge-
weest. Het volhouden en de belan-
gen in ruime mate onder de aan-
dacht van de politiek brengen heeft 

ertoe bijgedragen dat de nieuwe lo-
catie gevonden is en op deze fees-
telijke dag kon worden overgedra-
gen aan beide clubs. Met de nieu-
we locatie hebben de KVDRV en de 
Reddingsbrigade een stek met aan-
zienlijk meer mogelijkheden. 

Het bestaan van de clubs is hier-
mee voor de komende jaren ge-
waarborgd. Beide clubs kunnen zich 
weer richten op de toekomst.

Vier tennisverenigingen in De 
Ronde Venen werken samen!

Weer gelijkspel voor Argon zondag
Mijdrecht - Het ene gelijkspel of 
het andere, het kan voor het gevoel 
veel verschil maken. Was er na vo-
rige week toch het gevoel, dat het 
meer had moeten zijn, vandaag 
stond na 20 minuten een 2-0 ach-
terstand op het bord en dan is 2-2 
aan het einde niet zo slecht.
Het spel in de eerste helft was niet 
bepaald sprankelend en als er dan 
weer persoonlijke fouten gemaakt 
worden, wordt men er niet vrolij-
ker van. Na 5 minuten mocht linker-
spits de Waard van Rory van Gulik 
zomaar voorzetten vanaf de vleugel 
en spits Leijdekkers zomaar weg-
wandelen bij Tuan Truong Minh en 
daar werd vriendelijk van geprofi-
teerd, de verbaasde Eelco Zeinstra 
werd kansloos gelaten, 1-0. Meteen 
in de volgende aanval leek Rory van 
Gulik het geheel weer glad te strij-
ken, maar zijn kopbal uit een vrije 
trap van Jeroen Westera trof slechts 
de bovenkant van de lat. Na 20 mi-
nuten spelen ging ditmaal Jasper 
de Haer bij een dieptebal in de fout, 
wat Leijdekkers wederom de vrije 
baan gaf. De voet van Eelco Zein-
stra leek erger te voorkomen, maar 
met een boog verdween de bal toch 
nog in het net, 2-0. Gelukkig was de 
thuisploeg zo sympathiek, om ook 
een verdedigende misser is de aan-
bieding te doen, rechtsback Gard 
kopte de bal na een half uur spelen 
gewoon richting eigen 16 meter lijn, 
waar Anton den Haan in alle vrijheid 
uit mocht halen. Doelman Heskes 
had hier geen antwoord op en de 
aansluiting was er. Het goede voet-
bal helaas nog niet, reden genoeg 
om in de rust maar even uit de buurt 

van de kleedkamer te blijven. Daar 
was het een en ander gezegd, bleek 
al direct na de hervatting. Met Ben 
Ebu-Mordi als extra aanvaller (voor 
Rory van Gulik) en slechts drie ver-
dedigers achterin werd het doel van 
de thuisploeg gezocht. Dat lukte, 
veel beter dan in part 1, maar uiter-
aard zorgde de extra ruimte achterin 
ook voor hachelijke momenten. Het 
werd daardoor een heel open wed-
strijd, waarin het publiek van de ene 
in de andere verbazing viel, zoveel 
mogelijkheden gingen door slechte 
keuzes of slordig spel verloren. Na 
een klein uur spelen werd Patrick 
Lokken voor het eerst dit seizoen 
in het veld gebracht, in de hoop dat 
het gevoel van de spits door de lan-
ge blessure niet te veel aan scherp-
te had ingeboet. Hij kreeg inderdaad 
enige mogelijkheden, maar tot sco-
ren kwam hij niet, al was duidelijk 
dat de Naaldwijkse defensie hem 
wel direct met extra aandacht volg-
de. Het was de andere Patrick, Jo-
suah van voren, die de gelijkmaker 
op het bord bracht, al had hij in de-
ze situatie na 65 minuten spelen ook 
de hulp van verdediger Gard. Deze 
leek in eerste instantie de weg afge-
sloten te hebben voor de snelle bui-
tenspeler, maar liet toch een gaat-
je vallen, waarna doelman Heskes 
ook niet attent genoeg bleek en het 
puntertje tot  2-2 leidde. 

Kansloos
Twee minuten later kopte Michael 
van Laere de bal weer langs de 
kansloze doelman, maar volgens de 
assistent was zijn vrijheid het ge-
volg van buitenspel en dus ging dat 

feestje niet door. De schaduwspits 
kreeg in de vijf minuten daarna nog 
2 keer de gelegenheid om uit te ha-
len, maar bij de eerste raakte hij de 
door Patrick Lokken terug geleg-
de bal helemaal verkeerd en bij de 
tweede was zijn inzet vanaf de rand 
van het strafschopgebied te zacht 
om Heskes te verrassen. Daarna 
kwamen er weer enkele mogelijk-
heden voor de thuisploeg, maar ook 
die aanvallers bleken nog te leiden 
aan een gebrek aan scherpte voor 
het doel. Om iets meer verdedigen-
de zekerheid in te bouwen, kwam 
Frank Verlaan in het veld voor Je-
roen Westera, maar het spelbeeld 
veranderde niet veel. In de slotfase 
kon Michael van Laere nog eens in-
koppen na een hoekschop van Ben 
Ebu-Mordi, maar de juiste richting 
ontbrak ook hier, waarna Jasper de 
Haer zorgde voor extra spanning in 
de slotminuten door zijn tweede ge-
le kaart te krijgen voor een onhan-
dige overtreding. Met de blessure-
tijd van ruim 6 minuten erbij moest 
nog ruim tien minuten vol worden 
gehouden, dat lukte omdat invaller 
van Schie ook de laatste kans van 
de thuisploeg niet in een treffer wist 
om te zetten en de winst gang ook 
niet naar Mijdrecht omdat Patrick 
Lokken na een voorzet van Josuah 
Patrick wel kon koppen, maar de 
verkeerde richting had ingesteld. 

De stand na drie ronden maakt dui-
delijk, dat veel van de ploegen erg 
aan elkaar gewaagd lijken, dat zal 
zeker nog gaan zorgen voor span-
nende ontmoetingen, te beginnen 
zondag thuis tegen Elinkwijk.


