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Artistieke impressie Zijdelweg na de herinrichting, gezien in de richting van de kruising met
Aan de Zoom en de Wiegerbruinlaan (Bron: Gemeente Uithoorn).

Uithoorn - Nu de omgelegde N201
stilaan haar stempel gaat drukken
op de verkeersafwikkeling in de
omringende plaatsen, neemt ook
de gemeente Uithoorn maatregelen.
Eén daarvan is de aanpassing van
de Zijdelweg nabij de kruising met
de N201.
Waar de weg zelf medio komend
jaar door de bouwgroep wordt opgeleverd, zullen de op- en afritten
zoals die staan gepland, nog niet
klaar zijn. Eén en ander heeft te maken met grondverwerving om het
halve klaverblad mogelijk te maken.
In februari van dit jaar is er in het
Alkwin Kollege een inloopavond geweest waar bewoners en andere
belangstellenden konden kennismaken met de plannen die de gemeente heeft voor de herinrichting
van de Zijdelweg en de aansluiting
daarvan op de N201. Daarbij werd
het voornemen geuit dat oktober
dit jaar met de werkzaamheden zal
worden begonnen. Omdat de herinrichting van de weg en de toegang
tot de N201 in verkeerstechnisch
opzicht ook voor bewoners van Legmeer en Legmeer-West van belang

zijn, organiseerde Buurtbeheer Legmeer op dinsdag 14 september een
bijeenkomst die druk werd bezocht
door zo’n zestig belangstellenden.
Projectleider Jack de Jong was voor
deze sessie uitgenodigd om nog
eens duidelijk aan te geven wat er
allemaal gaat veranderen. Er waren
over dit onderwerp dit jaar al twee
informatieavonden geweest.
Groene laan
De aanpassingen van de Zijdelweg
betreffen voornamelijk het gedeelte vanaf de kruising met de Wiegerbruinlaan in noordelijke richting,
via het kruispunt met de Arthur van
Schendellaan tot aan de ongelijkvloerse kruising met de omgelegde
N201. De bedoeling is het noordelijke deel van de weg, dus vanaf de
Wiegerbruinlaan, in beide rijrichtingen te verbreden. “Daarvoor moeten
er eerst 126 bomen worden gekapt.
De kapvergunning daarvoor is afgegeven”, vertelt Norbert Dingen van
Buurtbeheer Legmeer. “Dat geldt
ook voor de bomen die dicht bij de
huizen staan. Maar er komen allemaal mooie bomen voor terug. Sommige bomen zullen worden herplant

en men plaatst er 220 nieuwe bomen bij. Daaronder van verschillende soorten die bovendien voor meer
afwisseling in kleur zullen zorgen.
Het wordt dus een groene laan, een
parkweg. Als dat eenmaal gereed is
heeft dat een mooi aanzien en is het
een aanwinst voor Uithoorn.”
De toename van het verkeer op de
Zijdelweg, de Arthur van Schendellaan, de Wiegerbruinlaan en de
aangrenzende woonwijken, kwam
eveneens ter sprake. De doorgaande wegen zullen worden verbreed
en er komen meer opstelbanen voor
afslaand en doorgaand verkeer. Een
bij de plannen behorende verkeersstudie heeft uitgewezen dat op het
traject vanaf de kruising met de
Arthur van Schendellaan richting
noordelijke gemeentegrens (N201)
de verkeerstoename in 2015 met
23 procent zal zijn opgelopen. Ook
dat rotondes geen voorkeur hebben omdat de verkeersdruk te hoog
is. Bovendien blijken rotondes met
meer rijstroken onveilig te zijn voor
fietsers en voetgangers. Zoals het er
nu naar uitziet komen er met verkeerslichten geregelde kruispunten bij de Arthur van Schendellaan

Park, vijver en verzorgd openbaar groen naast de flat Madelief (In het Rond)

Buurtbeheer Legmeer:

”Samen met bewoners en
gemeente al veel bereikt”
Uithoorn - Een schoolvoorbeeld
hoe in samenspraak tussen Buurtbeheer, de bewoners en gemeente
veel in de wijken kan worden bereikt, ziet men in De Legmeer. In totaal was en is Buurtbeheer dit jaar
betrokken bij 20 grote en kleine
projecten. Enkele voorbeelden: zo
zijn in de verschillende wijken de
parkeermogelijkheden verbeterd zoals bij Op de Klucht en de Bertram- en is de bestrating aangepast.
Ook ziet het er nu Langs de Baan,
Brunel en Bieslook mooi uit. De renovatie van de openbare ruimte
daar is onlangs feestelijk geopend
waarbij behalve de wethouder ook
leden van de betreffende werkgroep
van Buurtbeheer aanwezig waren.
Dat geldt ook voor Aan de Zoom en
de buitenruimte bij Madelief en Boterbloem waar een fraaie waterpar-

tij met een rotspartij, een kunstwerk,
nieuw aangelegde parkjes en zitjes
zijn gerealiseerd. Het is er prachtig
geworden. Daar hangen inmiddels
ook hondenhaltes met poepzakjes,
waar hondenbezitters gratis gebruik
van kunnen maken. Gemeld is dat
die dat dan ook braaf doen als zij
hun hond uitlaten. Je bereikt er een
mentaliteitsverandering mee én de
straat blijft verschoond van hondenpoep. Er wordt naar gestreefd uitbreiding aan deze voorziening te
geven in de andere wijken. Zo krijgt
de hondenbezitter toch iets terug
voor zijn hondenbelasting. Aan de
andere kant zijn er ook veel klachten over katten die overal ongelimiteerd hun behoefte doen. Daar zou
ook eens wat aan gedaan moeten
worden. Als het over honden gaat is
een werkgroep van Buurtbeheer be-

zig met hondenuitlaatzones in kaart
te brengen om dat te zijner tijd met
de gemeente te bespreken. Ook de
aanpak van de verkeersdruk, onder
meer rond het Alkwin Kollege staat
op de activiteitenlijst van Buurtbeheer. Dat geldt evenzeer voor de
fietsverbindingen tussen de nieuwe
wijk Legmeer-West en de bestaande wijk. Zoals tussen het Burgemeester Kootpark en de Weegbree
(over de nieuwe busbaan in aanleg). Verder is de verzorging van het
openbaar groen op diverse plaatsen
in de wijk aangepakt en dat zal nog
verder worden uitgebreid.
Inhaalslag
“Het is een complete inhaalslag geworden. De wijken hebben ook allemaal een bord op de hoek van de
toegangsweg met een eigen be-

Vanaf heden
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CRAZY DAYS
VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 OKTOBER

en de Wiegerbruinlaan. Tussentijdse
aanpassingen daargelaten. Het bij
de foto opgenomen kaartje toont de
aanpassing van de Zijdelweg vanaf
de Weegbree en het Alkwin Kollege
(li.) naar de kruising met de Wiegerbruinlaan en verder.

ginletter van de wijk. Het bord is
heel kenmerkend. Voor de K-buurt
(Klaproos, Korenbloem, Knautia
e.d.) hebben wij als Buurtbeheer
destijds een plan van aanpak voorgesteld om de bestrating te verbeteren. Daar heeft de gemeente zich
keurig aan gehouden. In de R-buurt
(Rosmarijn, Rodeklaver, Ruit e.d.) is
er ook het nodige gerealiseerd. De
werkgroep van Buurtbeheer die dit
soort zaken aanpakt naar aanleiding van vragen en wensen van bewoners uit de wijken, heeft hiervoor
verschillende keren met de gemeente om tafel gezeten. De wensen en
voorstellen zijn voor 95 procent gehonoreerd. Met dit alles zijn we heel
blij en daar mag je de gemeente
best een compliment voor geven.
Die zijn heel vooruitstrevend.” Aldus
de voorzitter van Buurtbeheer Legmeer Norbert Dingen.
Binnen Buurtbeheer zijn diverse
werkgroepen actief die allemaal bestaan uit vrijwilligers. Zij sturen de
activiteiten aan en gaan met de gemeente in overleg. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep parkeerdruk,
werkgroep groen, werkgroep fietsroute, werkgroep Emmaschool enzovoort. “Wij zijn blij met de samenwerking met de gemeente. Als dat
niet het geval zou zijn, dan kwam er
stukken minder van de grond. Dus
goed overleg en vertrouwen in elkaar leidt tot resultaat. Wij hebben
zeven wijken met ongeveer 6.000
inwoners, daar is nog heel veel werk
te verrichten. Buurtbeheer krijgt per
jaar 15.000 euro aan subsidie. Daar
moeten we alles van doen, inclusief het organiseren van de festiviteiten voor de jaarlijkse Koninginnedag. Een ietsje meer zou welkom
zijn, ook al omdat het aantal bewoners met de oplevering van nieuwe huizen ook toeneemt. Maar het
is dankbaar werk en nog leuk ook
om te doen. Als we twee jaar verder
zijn en we gaan op deze voet verder,
hebben we straks een geheel vernieuwde Legmeer. Overigens zal er
altijd wel wat te wensen overblijven.
Pakken we dat later aan…” Aldus
Norbert Dingen die zich ook realiseert dat de samenwerking en communicatie tussen bewoners in andere wijken en gemeentelijke afdelingen niet altijd optimaal verloopt
en daarom extra aandacht verdient.
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BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
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JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

TROY 50268

Zijdelweg wordt aangepast

Een ware smulpartij in
de Karel van Manderhof
Uithoorn - De bewoners van de
Karel van Manderhof hebben samen afgelopen zaterdag een warm
en koud buffet georganiseerd dat
klonk als een klonk. Het werd een
ware smulpartij. Ongeveer 70 senioren namen er met genoegen aan
deel. In het fraaie atrium werd genoten van heerlijke voor-, hoofd- en
nagerechten. De wijn werd aangeboden door het echtpaar Vork dat

zijn vijftigjarig huwelijksfeest vierde.
Alle senioren roemden het woongenot in de Karel van Manderhof en de
plezierige sfeer onder de bewoners.
Een van de vele fraaie planten in het
atrium (een vingerplant) stond indrukwekkend in bloei en werd algemeen bewonderd. Bewoner Tinus
Smit, die het groen dagelijks verzorgt, kreeg terecht een warm applaus.
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Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

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

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
dinsdag
woensdag
donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Rondetafelgesprek
mantelzorg

De gemeente wil graag weten hoe mantelzorgers de mantelzorgondersteuning ervaren, zodat de gemeente deze ondersteuning waar nodig
kan veranderen en verbeteren. Wij willen graag persoonlijk praten over
“het verhaal achter de cijfers”, om zo nog meer informatie te krijgen
over de door mantelzorgers gewenste ondersteuning.
De gemeente nodigt mantelzorgers
van harte uit voor een rondetafelgesprek over mantelzorgondersteuning. Ook mantelzorgers die (nog)
geen ondersteuning krijgen van het
Steunpunt mantelzorg worden van
harte uitgenodigd zich aan te melden. Het rondetafelgesprek vindt
plaats op dinsdag 5 oktober 2010
van 13.30 uur tot 15.30 uur in de
raadzaal in het gemeentehuis van
Uithoorn. Wij verzoeken mantelzorgers om zich aan te melden als
deelnemer. Voor vragen of om u aan
te melden kunt u op maandag,
dinsdag en woensdag tijdens
werktijden terecht bij Ingrid Raadschelders, bereikbaar op tel. 0297513 111.

Achtergrond

U vraagt zich misschien af wie benaderd worden om deel te nemen aan
het rondetafelgesprek op 5 oktober.
Wij nodigen mantelzorgers zo breed
mogelijk uit via een oproep op de gemeentepagina en via het adressenbestand van het Steunpunt mantelzorg. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem zullen worden behandeld. Naam en
adres van de aanmelders worden
uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de vragen en het rapport.
De resultaten van dit onderzoek maken we bekend via de gemeentelijke website www.uithoorn.nl of www.
wmo.uithoorn.nl en de huis-aanhuis-bladen.
Wij verzoeken u nadrukkelijk om u
aan te melden als deelnemer aan
het gesprek op 5 oktober. Ter voorbereiding sturen wij degenen die
zich aangemeld hebben de vragenlijst voor het rondetafelgesprek.
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Gemeente Uithoorn
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Opvragen stukken uit
archief beperkt mogelijk
Vanaf 11 oktober 2010 wordt in het
gemeentehuis onder andere de
ruimte verbouwd waar ook het archief is ondergebracht. De betrokken medewerkers zijn vanaf 11 oktober gehuisvest in de barakken achter het gemeentehuis. De medewerkers van het archief kunnen vanaf
die datum gedurende 2 weken niet
alle werkzaamheden uitvoeren.
In de weken 41, 42 en een gedeelte van week 43 is het intern opvragen van stukken in principe niet mogelijk. In deze periode is ook voor clienten van de gemeente Uithoorn het

inzien van stukken nauwelijks mogelijk. De kluis is maar heel beperkt bereikbaar. Zolang de ruimte naast de
kluis een bouwplaats is, hebben de
archiefmedewerkers slechts maximaal 1 uur per dag de mogelijkheid
om stukken uit het archief te halen.
Zij willen deze mogelijkheid alleen
benutten voor echt dringende gevallen die geen 2 weken kunnen wachten. Houd er rekening mee dat inzage zoals gebruikelijk alleen mogelijk
is op afspraak en bovendien vanwege de verbouwing tijdelijk beperkter
mogelijk is dan gewoonlijk.

Vrijdag 8 oktober

is het gemeentehuis gesloten
in verband met de verbouwing

Kwartaalnieuws van de
Wmo-raad

In de vakantieperiode heeft de Wmo-raad geen grote nieuwe adviesaanvragen ontvangen. De leden hebben de tijd gebruikt om meer informatie te verzamelen over o.a. Wmo-vervoer en PGB ( persoonsgebonden budget). In augustus is mevrouw Marijn Benner gestopt als Wmoraadslid. De leden van de Wmo-raad bedanken haar voor de inzet en het
meedoen in de afgelopen twee jaar.

Vragenlijst Hulp bij
huishouden

Aan het eind van het 2e kwartaal
heeft de Wmo-raad de gemeente
geadviseerd over de vragenlijst bij
het tevredenheidonderzoek Hulp
bij huishouden. Deze vragenlijsten
zijn aan alle gebruikers verzonden.
U hebt met velen gereageerd op het
verzoek van de gemeente om informatie te geven. Voor ons als Wmoraad betekent dit inzicht krijgen in
wat er leeft bij de achterban.

Rondetafelgesprekken
mantelzorgers

In augustus is een bijdrage geleverd aan vragen voor de rondetafelgesprekken voor mantelzorgers. De
gemeente wil meer inzicht krijgen in
de wensen en behoeften van mantelzorgers. Een voorziening die de
gemeente bijvoorbeeld mede heeft
mogelijk gemaakt is het Alzheimer
café. Mantelzorgers kunnen hier
veel informatie en advies krijgen
over omgaan met dementie. Op deze manier ondersteunt de gemeente
niet alleen de individuele cliënt maar
zorgt ook voor ondersteuning van
doelgroepen. De Wmo-raad hoopt
dat voldoende mantelzorgers zich
aanmelden om deel te nemen aan
het rondetafelgesprek dat gepland
staat in de eerste week van oktober.

Wmo-vervoer

In het eerste kwartaalnieuws 2010
staat geschreven dat we de onderwerpen Wmo-vervoer en wijziging
tarieven PGB dit jaar nauwgezet zullen volgen.
Het Wmo-vervoer is aanbesteed en
eind augustus 2010 heeft de Wmoraad een lijst met opmerkingen aangeleverd bij de gemeente. De gemeente heeft dit, als opdrachtgever
voor het Wmo-vervoer, ter sprake
gebracht bij de uitvoerder. Het ver-

voer verloopt nog niet allemaal soepel en naar wens. We vragen de gebruikers van het Wmo-vervoer dan
ook hun opmerkingen en klachten te
blijven melden bij het Loket WWZ.
Iedere partij heeft daarin zijn eigen
verantwoordelijkheid.

PGB-tarieven

De wijziging van de PGB-tarieven
voor hulp bij huishouden ligt ingewikkelder. Alle PGB-houders zijn
geïnformeerd en uitgenodigd voor
gesprek. De Wmo-raad heeft er bij
de verantwoordelijke wethouder op
aangedrongen om zich goed op de
hoogte te laten stellen van de wensen en behoeften van kleine doelgroepen. PGB-houders zijn zo’n
groep. Daarnaast wordt benadrukt
dat een PGB-houder keuzevrijheid
heeft bij wie of bij welke organisatie
hij hulp wil inkopen. Deze hulp moet
gelijkwaardig zijn aan de hulp in natura en daarvoor is een budget nodig. Bij het bepalen van voorzieningen moet de gemeente rekening
houden met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager.
Door samen, u en een medewerker
van het Loket WWZ, in gesprek te
gaan, wordt de hulpvraag duidelijk
en kan er samen naar oplossingen
gekeken worden.

Informatie over producten en diensten van de gemeente Uithoorn
kunt u ook vinden op de website www.uithoorn.nl

Geslaagde Buurtendag
Op 25 september organiseerde Buurtbeheer voor het derde opeenvolgende jaar de Buurtendag. Buurtbeheer kan terugkijken op een zeer geslaagd dag. Dit feestje werd gevierd met de bewoners van verschillende buurten, de gemeente Uithoorn, Woongroep Holland en de politie. Er
waren veel bezoekers en het was drukker dan vorig jaar.

Koren

Begin van de middag werd er prachtig gezongen door het Uithoornse
koor Amicitia. Het was uniek dat deze Oratoriumvereniging tijdens buurtendag is opgetreden. Normaal gesproken treedt het koor namelijk alleen op in kerken en zalen. Later in
de middag gaf D-ﬁne! twee keer een
spetterende show weg, het Amstelplein swingde.

Diverse acts

Lejo verzorgde drie keer een fantastisch optreden. Het poppentheater spreekt zowel kinderen als volwassenen erg aan. Op een simpe-

Gratis kofﬁe of thee van
Buurtbeheer Zijdelwaard
Op vertoon van deze bon kunt u een gratis kofﬁe of thee krijgen van
Buurtbeheer Zijdelwaard. Op dinsdag 5 oktober is er weer het maandelijkse inloopspreekuur tussen half 10 en half 12. Naast dat u een lekker kopje kofﬁe krijgt, kunt u ook in gesprek gaan met Buurtbeheer Zijdelwaard over zaken dit spelen in de buurt. U kunt Buurtbeheer Zijdelwaard vinden samen met de Kate en Go op het parkeerterrein van winkelcentrum Zijdelwaard, schuin tegenover Blokker.

BON

Praten als Buurtman

De Buurtman was dit jaar natuurlijk
ook van de partij. Hij heeft met veel
bewoners een praatje gemaakt. Niet
alleen de Buurtman sprak met bewoners, ook de verschillende buurten
waren met elkaar in gesprek. Kortom een zeer geslaagd dag!

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Eerstvolgende vergadering
Wmo-raad

De eerstvolgende vergadering van
de Wmo-raad is op woensdag 13 oktober 2010 van 10.00- 12.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte welkom. De uitgebrachte adviezen en de agenda van
de vergadering staan op de website
www.wmo.uithoorn.nl.
Voor aanmelden als lid of voor informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Wmo-raad:
wmo-raad.uithoorn@telfort.nl of
Postbus 8 1420 AA Uithoorn.

le manier met enkele blote handen
en houten ogen trad gaf Lejo op. Tijdens de middag liep ook Koos met
zijn mobiele bingo rond. Hij sprak
mensen aan en speelde bingo met
leuke prijzen. Om de dag compleet
te maken kon iedereen genieten van
gratis poffertjes.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
7 OKTOBER 2010
Op donderdag 7 oktober 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
• Bedrijfsplan algemene begraafplaats Noorddammerweg;
• Bestemmingsplan Zijdelwaard;
• Archeologiebeleid en erfgoedverordening.
Politiek Debat:
• Zwembad De Otter;
• Ontwerpbegroting 2011 gemeenschappelijke regeling G2.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 1 oktober 2010 op de
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 6 oktober 2010 staat de
agenda op de gemeentepagina.
Voorafgaand aan de raadsvergadering houdt de raad een openbare hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting krijgen de indieners van zienswijzen bij het bestemmingsplan Zijdelwaard de gelegenheid hun
zienswijze mondeling toe te lichten.
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A L GE M EN E IN F OR MA TIE

Per 1 oktober gaat de
omgevingsvergunning in

Vergunningen aanvragen
makkelijker en sneller

Wilt u een garage bouwen of een inrit verleggen? Door de invoering van
de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) kunt u voortaan
via één (digitaal) loket alle vergunningen aanvragen, die u voor de uitvoering van een bepaald plan nodig hebt.
Deze vergunningen moest u vaak
aanvragen bij verschillende loketten van de gemeente. Soms was
het zelfs nodig om ook een vergunning bij het waterschap of de provincie aan te vragen. Al met al kon het
een hele tijd duren voor u uiteindelijk
bijvoorbeeld uw oude schuur mocht
slopen en daarvoor in de plaats een
nieuwe garage kon bouwen. Maar
dat gaat veranderen.

De omgevingsvergunning

Per 1 oktober 2010 worden alle vergunningen gebundeld in één vergunning: de omgevingsvergunning. Deze kunt u aanvragen via
www.uithoorn.nl het Omgevingsloket online. Weet u niet zeker of u
een vergunning nodig heeft? Bij Omgevingsloket online (het digitale loket van de gemeente) kunt u ook
nagaan of u een vergunning nodig
heeft. Vervolgens kunt u vanuit uw
eigen huis of kantoor alle benodigde informatie via internet bij ons aanleveren. De omgevingsvergunning
maakt hiermee de vergunningaanvraag een stuk eenvoudiger en sneller.

Voorbeeld

Hier leest u een voorbeeld ter verduidelijking van het bovenstaande. Mevrouw Klok wil van haar schuur een
garage maken. Hier had zij tot op he-

WERK IN
UITVOERING

den een inritvergunning, een sloopvergunning en een bouwvergunning
voor nodig. Als er ook een boom
zou moeten wijken voor de bouw
van haar garage, zou zij ook nog
een kapvergunning nodig hebben.
Met de invoering van de Wabo kan
mevrouw Klok volstaan met één vergunning: de omgevingsvergunning.
Via het Omgevingsloket online (het
digitale loket bij de gemeente) kan
zij haar vergunningaanvraag indienen. Hier kan mevrouw Klok met de
vergunningcheck eerst achterhalen
of zij vergunningsplichtig is en zo ja,
welke informatie zij dan moet aanleveren. Deze informatie, bijvoorbeeld
een bouwtekening of een foto van
haar boom, kan zij meteen digitaal
inleveren. Voortaan hoeft mevrouw
Klok dus niet meer met stapels kopieën naar het gemeentehuis, maar
kan zij vanuit huis haar vergunningaanvraag indienen. Na het digitaal
inleveren krijgt mevrouw Klok van
de gemeente bericht over hoeveel
de omgevingsvergunning kost, welke procedure gevolgd wordt en wanneer uiterlijk besluitvorming plaatsvindt. Zo weet ze precies waar ze
aan toe is. Meer informatie over de
omgevingsvergunning kunt u vinden op de website van de gemeente Uithoorn www.Uithoorn.nl of het
Kennisplein Omgevingsvergunning,
www.omgevingsvergunning.vrom.nl

man Groen BV uit Nieuwegein. Afhankelijk van het weer gaat dit werk
zo’n 4 weken duren. Tijdens de uitvoering hoeven de wegen niet voor
het verkeer afgesloten te worden.
Bouwverkeer (aan- en afvoer van
bouwmaterialen) rijdt via de Van
Deyssellaan. De betrokken bewoners zijn per brief persoonlijk ingelicht over de werkzaamheden en de
gevolgen daarvan.

Hulpdiensten

•
•

LOPENDE PROJECTEN

Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Fregat tot medio juli 2010

AANLEG NATUURVRIENDELIJKE
OEVERS LANGS
LEOPOLDLAAN

De werkzaamheden gaan binnenkort van start en worden uitgevoerd
door aannemersbedrijf Jos Schol-

Ook brandweer, politie en ambulance zijn over de werkzaamheden geinformeerd. Over de bereikbaarheid
kunnen met hen nadere afspraken
gemaakt worden.

Inzage ontwerpplan

U kunt het ontwerpplan bekijken of
downloaden via www.uithoorn.nl.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Valkenburg van de afdeling Leefomgeving. Hij is te bereiken via tel. (0297)
513 111 of per e-mail: gemeente@
uithoorn.nl.

Tien veelgestelde
vragen over de
omgevingsvergunning

Win een iPod
Touch 8 GB!

Ga naar www.the-mix.nl
en doe mee!

1. Waar staan de letters Wabo voor?
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning

2. Kan ik, als de Wabo in werking is getreden, nog een
reclamevergunning aanvragen?
Nee, u vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor het
onderdeel reclame.

3. Waar kan ik de Omgevingsvergunning elektronisch
aanvragen?
Op de website van de gemeente Uithoorn: www.uithoorn.nl
4. Hoe kom ik bij het Omgevingsloket online?
Via www.uithoorn.nl of via www.omgevingsloket.nl

5. Stel, ik wil voor meer activiteiten in één keer een
omgevingsvergunning aanvragen. Kan dat?
Ja, dat is de meerwaarde van de Wabo. Als meer activiteiten
waarvoor u een vergunning nodig heeft onder één project vallen,
doet u één aanvraag.
6. Moet ik als aanvrager altijd alle gegevens meesturen bij een
vergunningaanvraag?
Nee, gegevens waarover de gemeente al beschikt, hoeft u niet
nog een keer mee te sturen.

7. Hoe lang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning
voor het kappen van een boom heb?
Normaal gesproken 8 weken. De beslistermijn kan eenmalig met
6 weken worden verlengd tot maximaal 14 weken.
8. Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?
In Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck invullen.
Hieruit blijkt of u een vergunning nodig heeft voor de activiteiten
die u wilt gaan uitvoeren en welke stukken u moet meezenden
bij een vergunningaanvraag.

9. Kan ik ook de vergunningcheck invullen als ik een aanvraag
op papier wil indienen?
Ja, de vergunningcheck kunt u altijd invullen. U kunt de
uitkomsten bewaren en printen en vervolgens gebruiken bij het
invullen van een aanvraag op papier.

10. Heb ik voor mijn vergunningaanvraag een DigiD nodig?
Ja, voor het digitaal versturen van uw aanvraag heeft u een DigiD
nodig. Zo weten overheidsinstellingen dat ze ook echt met u te
maken hebben. U kunt een DigiD aanvragen op www.digid.nl
U ontvangt dan binnen 5 dagen een activeringscode per post,
waarmee u uw DigiD gebruikersnaam kunt activeren.

Binnenkort in The Mix
2 oktober
9 oktober
29 oktober
30 oktober
13 november
19 november
11 december
18 december

Metalcore met Better Left Buried,
Polydrone en Pound
Hip-Hop met Jiggy Dje, AlsGeroepe en
Opium
Proud to be Voud, Halloween edition
Hollands Heetste
The Mix Live met o.a. The Name
Maand der Verleiding Schoolfeest
Jouw feest hier?
Neem contact met ons op!
Heavy Metal Festival

The Mix - J.A. van Seumerenlaan 1 - 1422 XS Uithoorn

GGD Amsterdam
onderzoekt gezondheid
en leefsituatie

Zo’n 7.000 inwoners van negentien jaar en ouder in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn krijgen in oktober een vragenlijst thuis die betrekking heeft op het onderzoek ‘Gezondheidsmonitor
2010’. Elke vier jaar onderzoekt de GGD de gezondheid van de inwoners
in deze regio. Nu is er apart aandacht voor de gezondheidssituatie van
65plussers. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt bij het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Extra aandacht voor ouderen

Tijdelijke hondenborden
op nieuwe plaatsen

Tijdelijk hondenborden

Veel mensen die hun hond uitlaten houden zich goed aan de regels
voor de hondengebieden. Toch krijgen we nog veel klachten over hondenpoep op andere groenstroken,
de stoep en zelfs op speelveldjes.
Dit komt vooral voor op groenstroken of speelveldjes die aansluiten
aan een route of losloopgebied. Om
nog eens extra duidelijk te maken
dat dit niet de bedoeling is, plaatsen
we op diverse overlastplaatsen tijdelijke borden. Die maken extra duidelijk dat deze plekken geen onderdeel
zijn van het hondenuitlaatgebied.

De nieuwe locaties

De komende periode zijn de borden te vinden op of rond: Rodenbachlaan, Ter Braaklaan, Kootlaan
en Willem Klooslaan.

Extra controles

Op de plekken waar de tijdelijke borden staan controleren de gemeentesurveillanten extra. Bij een overtreding kunt u een boete krijgen.

De algemene regels

Wat zijn ook al weer de regels bij het

uitlaten van uw hond? In Uithoorn
zijn de hondenroutes en hondenlosloopgebieden duidelijk aangegeven met speciale borden en paaltjes.
De paaltjes met rode (uitlaatroute)
en groene (losloopgebied) plaatjes
geven de grenzen aan. Voor de losloopgebieden geldt dat hondenpoep
niet hoeft te worden opgeruimd.
Honden mogen hier los lopen. Op
de hondenroutes moeten de honden
zijn aangelijnd en moeten de drollen op verhardingen worden opgeruimd. In het groen mogen ze blijven
liggen. Overal elders moet de hond
altijd zijn aangelijnd en moeten poep
worden opgeruimd. Op speelplaatsen mogen honden helemaal niet
komen. Meer informatie kunt u vinden op www.uithoorn.nl/in_uithoorn/
wonen/honden

In vorige enquêtes voor de gezondheidsmonitor was de bovengrens 74
jaar. Dit jaar is deze grens losgelaten om meer inzicht te krijgen in de
gezondheidssituatie en -wensen
van alle ouderen. Daarom is voor
65plussers een aparte enquête opgesteld met extra aandacht voor zaken als eventuele beperkingen, hulp
die zij ontvangen, valongevallen en
de bekendheid met het WMO-loket
in de eigen gemeente.

Onderwerpen
gezondheidsmonitor

De vragenlijst die bewoners ontvangen gaat in op diverse aspecten van
gezondheid. De lijst bevat niet alleen
vragen over de aan- of afwezigheid
van ziekte, maar ook over de levensstijl (onder andere bewegen, roken,
alcoholgebruik), sociale contacten
en welbevinden. Er zijn ook vragen
over de woonomgeving en over het

gebruik van gezondheidsvoorzieningen. Er zijn twee verschillende vragenlijsten: één voor inwoners van 19
t/m 64 jaar en één voor inwoners van
65 jaar en ouder.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek
worden vertrouwelijk verwerkt en
gebruikt om het gezondheidsbeleid
in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn af te stemmen op de gezondheidssituatie en wensen van de inwoners. Daarnaast zijn de resultaten ook van belang voor bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg en huisartsen.
Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de enquête invullen, zodat deze een betrouwbare uitkomst oplevert. Naar verwachting
zal de GGD Amsterdam in het najaar van 2011 de eerste resultaten
bekend maken.

Nieuwe plaatsen doorgeven

Omwonenden kunnen via e-mail
(gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. hondenborden), telefonisch (513111)
of schriftelijk (gemeente Uithoorn,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn) een
plaats voor tijdelijke hondenborden
voorstellen. Geregeld plaatsen we
de borden op een nieuwe locatie.

Jaar van de biodiversiteit,
wat kunt u zelf doen?
Voetafdruk

Hoe groot is de invloed van uw levensstijl op onze wereld? Met andere woorden: hoe groot is uw voetafdruk? Doe de test op www.voetafdruk.nl en weet binnen een paar minuten hoe groot de uwe is (en wat
de gevolgen hiervan zijn).
Meer informatie http://2010.biodiversiteit.nl. De komende
weken vindt u op deze pagina regelmatig een milieubesparende tip.
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A C T IV IT EIT E N K A L E N D E R
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 24 okt.
29 sept.

Jubileumexpositie Galerie Fort a/d Drecht. Openingstijden: do/vrij
14 -17 uur, za/zo 12 -17 uur
Burgemeester Oudshoorn en wethouder Verheijen aanwezig bij

informatieavond over veilig ondernemen in raadhuis Amstelveen,
18-22 uur
30 sept.
Burgemeester Oudshoorn opent Dag van de ouderen, sportpark
De Randhoorn, 10 uur
1 okt.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
2 okt.
Open dag Brandweer, brandweerkazerne, Zijdelweg 1, v.a. 11.00
u.
5 okt.
Rondetafelgesprek mantelzorgers, gemeentehuis, 13.30-15.30 u.
5 okt.
Informatieavond Kwakel Zuid, inloopavond in Dorpshuis De
Quakel, 19.30-21.00 uur
8 en 15 okt. Nostalgische Kwakelse avond, Dorpshuis De Quakel, 19.30 uur
10 okt.
Viering 40-jarig bestaan Raad van kerken Uithoorn-De Kwakel,
De Burght, Potgieterplein, 10.00-13.00 uur
19 okt.
Informatieavond over toekomst Schanskerk met Gert van Kleef in
Buurthuis Ponderosa, 20:00u. Meer info: www.onsuithoorn.nl
23 okt.
Braderie Amstelplein, 9-17 uur
24 okt.
Hommage aan Jules de Corte, Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)

30 okt.
4 nov.
6 nov.
16 nov.
17 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.
3 dec.
31 dec.

Kwakelse Veiling, KDO terrein
Alzheimer café in Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
Kwakelse Veiling, KDO terrein
Infoavond inbraakpreventie in gemeentehuis Uithoorn, 19.30 uur
Ondernemersevent, locatie volgt nog, 19.15 uur
COV Amicitia voert uit Requiem van G. Verdi in R.K. Kerk de
Burght te Uithoorn , aanvang 20.15 uur
Gala aan de Amstel, (Lionsclub)
Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur

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

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan De Kwakel. Inzageperiode 10 september t/m 22
oktober 2010. Info: mevrouw J. Filippo, tel.: 0297-513111
- Bekendmaking gedoogbeschikking voor het gebruik van een voormalige
schapenstal als atelierruimte aan de Banken achter huisnummer 1 in De
Kwakel. Inzageperiode: 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw
P. Jonkman, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Legmeer-West. Inzageperiode t/m 20 oktober 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513125
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Hoofdweg tegenover nr. 2, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vervangen van het opvoergemaal ten behoeve van de hoogwaterzone.
- Hoofdweg tegenover nr. 2, aanvraag aanlegvergunning voor het aanbrengen
van bestrating en het plaatsen van een hek.

Thamerdal
- Colijnlaan 182, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van de
woning op de eerste verdieping en het dichtzetten van de luifel.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 14, aanvraag sloopvergunning voor het verwijderen van
een asbestgolfplaat in de kelder.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Legmeer
- Legmeerplein 55, reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een onderwijsgebouw voor praktijkonderwijs. Bezwaar: t/m 2 november 2010.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive voor het organiseren van een C-feest op 25 september 2010 van 19.30 tot
23.30 uur.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “ZIJDELWEG”
Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Zijdelweg” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPzijdelweg-VS01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het
bestemmingsplan. De toelichting op pagina 21 en 22 is aangepast betreffende
de externe veiligheid. De toelichting op pagina 29 is aangepast betreffende maatschappelijke uitvoerbaarheid.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Zijdelweg liggen met ingang van 1 oktober 2010 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Arienslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend; belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 29 september 2010
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “CHEMIEWEG”
Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Chemieweg” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPChemieweg-vs02, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het
bestemmingsplan.
a. Op de verbeelding wordt de dubbelbestemming Leiding – Gas opgenomen. In
de planregels wordt artikel 4 toegevoegd: Leiding – Gas en in de toelichting
wordt pagina 20 aangepast.
b. De toelichting op pagina 19 wordt aangepast betreffende de externe veiligheid.
c. De toelichting op pagina 4 wordt aangescherpt betreffende de noodzaak voor
de doortrekking van de Chemieweg.
d. De toelichting op pagina 25 is aangepast betreffende maatschappelijke uitvoerbaarheid.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Chemieweg liggen met ingang van 1 oktober 2010 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot
de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ie-

der als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het
vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 29 september 2010
EERSTE WIJZIGING OP DE TARIEVENTABEL BIJ DE VERORDENING
ALGEMENE RECHTEN 2010 VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering
van 16 september 2010 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging op de tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Algemene Rechten 2010.
Datum van ingang
De datum van ingang van de hefﬁng is 1 oktober 2010. De verordeningen liggen
vanaf die datum voor iedereen ter inzage bij de receptie in het Gemeentehuis.
Belangstellenden kunnen hier een gratis exemplaar afhalen. De verordeningen
zijn ook digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED VOOR
PERCEEL NOORDDAMMERWEG 13 TE UITHOORN
(ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammerweg
13 te Uithoorn te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische
doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Ter inzage
Het besluit ligt van 1 oktober 2010 tot en met 11 november 2010 ter inzage en
is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het besluit ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan
van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het
ontwerpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en
wethouders te wenden. Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het collegebesluit treedt daags na aﬂoop van bovengenoemde beroepstermijn
van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
ONTWERP-UITWERKINGSPLAN ‘PARK KRAYENHOFF FASE 2 EN
DEEL FASE 3’ TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor fase 2 en een deel van fase 3 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan vast te stellen.
Ontwerp-uitwerkingsplan
Dit ontwerp-uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff fase 2 en deel fase 3’ is gebaseerd
op de in het bestemmingsplan Park Krayenhoff, dat op 8 oktober 2009 is vastgesteld, opgenomen globale en nog nader uit te werken bestemming ‘Woongebied
– Uit te werken’. Het ontwerp-uitwerkingsplan heeft betrekking op fase 2 en een
deel van fase 3 van het project Park Krayenhoff.
Inzagetermijn
Het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff fase 2 en deel van fase 3’ ligt van 1
oktober 2010 tot en met 11 november 2010 ter inzage. Het ontwerp-uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zienswijzen
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerpuitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn..Zodra het uitwerkingsplan onherroepelijk is kan een formele bouwaanvraag voor de bouw van de woningen in fase 2 en deel van fase 3 in
behandeling worden genomen.
Uithoorn, 29 september 2010

WWW.UITHOORN.NL
Buddy Netwerk zet zich in voor mensen
met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende
ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en Vaatziekten.
De impact van de ziekte op iemands sociale en
emotionele leven is groot, soms te groot.
Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander
en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per week
een paar uur voor de ander te zijn.

Eindelijk echt balans
gevonden

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500
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BEWONERS VAN HET HOGE HEEM HEERLIJK
EEN MIDWEEKJE OP VAKANTIE

MAANDAG
Om 12.00 uur vertrokken 15 dementerende ouderen van kleinschalig wonen, Het Hoge Heem met hun begeleiders naar Zuidwolde in Drenthe voor een midweekvakantie!!
Uitgezwaaid door familie en collega`s vertrok de bus luid toeterend!! Er werd al heerlijk gezongen in de bus op muziek van de
Toppers. De aankomst in Zuidwolde was zonnig en de thee en
koffie met stroopwafel stonden al klaar in de enorme tuin!
Voor het avondeten hadden we besloten om lekker eens bij een
Chinees restaurant te gaan winkelen en de loempia`s werden dan
ook met smaak verorberd!!
Tegen half 8 kwam onze zangeres Barbara om met ons heerlijk
te zingen! Liederen zoals: ‘Koffie, koffie, lekker bakkie koffie’, of
‘Trouw niet voor je veertig bent, maar ook ‘Vader Jacob’ en dan
met meerdere stemmen!! De bewoners genoten en de begeleiding niet minder!!! Voldaan, maar erg moe, lagen de meeste ouderen zo rond half 11 op bed.

en plantenvelden, tarwevelden, vele schapen en volgens de ouderen “enorme” koeien!!
Eenmaal weer rustig thuis, waar we allen in de serre heerlijk warm
aan een glaasje wijn, advocaatje of fris zaten, hebben we nog
even nagepraat over hoe we gedanst hadden en gezien hadden
met de huifkartocht. Er was nog nasi en bami over van de vorige
dag, dus hebben we er een heerlijke groente en saté bijgemaakt
en weer heeft iedereen gesmuld!!... en uiteraard een heerlijk
toetje.
`s Avonds gezellig met z’n allen aan de koffie en thee in de serre,
genieten van een muziek dvd van Jan Smit of Heintje.
Na een drukke dag voor deze ouderen lagen de meesten al weer
vroeg in bed!
WOENSDAG
Om half 10 zat iedereen weer aan een heerlijk ontbijt met wederom heerlijke broodjes en croissants.
Vandaag hetzelfde programma, maar de groepen werden geruild. Voordat de huifkar en de volksdansgroep kwamen hebben
we nog even in de omgeving gewandeld. Bramen geproefd, die
al rijp waren, wat troffen we het toch heerlijk met het weer!!
‘s Middags, toen de rust weer was wedergekeerd na de huifkartocht en volksdansgroep, er binnen spelletjes werden gedaan,
weer een ander een tukkie deed in de stoel, of even lekker las,
waren er ook een paar ouderen die in de hottub gingen (met begeleiding natuurlijk): een houten tobbe in de tuin, waar het water
warm wordt gemaakt d.m.v. houten blokken op een vuurtje. Reken maar dat dat ontspannen werkt en onze ouderen vinden het
heerlijk. Niet alleen de ouderen hoor, de begeleiding geniet er
ook enorm van!
Het avondeten bestond uit patat met kroket en een heerlijke 7
lagen salade, een favoriet recept van een van onze gastvrouwen.
‘s Avonds in de serre de films gekeken, die we de vorige dagen
al hadden opgenomen, er werd erg gelachen om de volksdansgroep. De ouderen lagen vroeg in bed, iedereen raakt een beetje
vermoeid, nu ze de hele dag zo worden bezig gehouden.

DINSDAG
De bakker bracht heerlijke warme croissants en broodjes tussen
8 en half 9! Om half 10 was iedereen uit bed en zaten we aan een
heerlijk ontbijt! Vandaag stond een huifkartocht op het programma, maar ook een volksdansgroep kwam op ons vakantieadres
op bezoek. We konden natuurlijk nooit met zijn allen in de huifkar, en aangezien we graag wilden dat ook de rolstoelers in de
huifkar konden hebben we de groep gesplitst, vandaag gaat de
ene helft van de groep met de huifkar en blijft de andere groep
thuis volksdansen met de volksdansgroep en morgen doen we
het dan andersom!!
Om 13.00 uur kwam de huifkar én natuurlijk de volksdansgroep.
De volksdansgroep deed het erg leuk en betrokken de bewoners
en de begeleiding bij hun dansen.
Diverse dansen deden de ronde, de valeta, de sneeuwwals, de
klompendans, en ook de originele vogeltjesdans, en op het eind
was er natuurlijk de klompenpolonaise...
De huifkartocht was koud, maar erg gezellig!! De pony’s en
paardjes die langs de route stonden, renden hard met ons mee.
We reden langs huizen, door het bos, over zand en enorme hobDONDERDAG
belpaadjes!! Maar wat hebben we veel gezien! Prachtige bloemen Bijtijds uit bed, want we gaan vandaag naar Orvelte, een monu-

mentendorp in Drenthe, het land van Bartje!!
Om half 12 kwam de rolstoelbus, en een kleine bus!
Het was erg leuk in Orvelte, allerlei verschillende huisjes en een
kaasmakerij, een klompenmakerij, de landelijke geitendrieling,
nostalgische winkeltjes, een glasblazerij, de oudste boerderij van
Nederland staat in Orvelte, een paardentram reed ons door het
dorp. De koetsier stopte bij de kaasmakerij om voor ons een heerlijk stukje kaas te halen!
We hebben heerlijk buiten op een terrasje koffie met wat lekkers
genuttigd. Om 16.00 uur hadden we in het pannekoekenrestaurant afgesproken voor een heerlijke pannekoek!
Om 17.00 uur waren de busjes er weer en zijn we naar ons vakantiehuis gereden. Even relaxen op de bank of in de hottub, even op
bed, even uitrusten, want om half 8 was onze zangeres Barbara er
weer. Zij had dit keer ook nog muziekinstrumenten en verkleedspullen mee genomen..
Onder het genot van heerlijke toastjes, chippies en een lekker
drankje, zongen en dansten we de sterren van de Drentse hemel!!
Moe en wederom voldaan gingen de ouderen zo rond half 11
naar bed!!
VRIJDAG
Vroeg uit bed, want we gaan vandaag weer naar huis. De ouderen
werden allemaal als eerste geholpen en naar de eetzaal gebracht,
zodat de begeleiding alles kon inpakken. Gelukkig kwam de
bus bijtijds, want de chauffeur moest natuurlijk even rusten; zo
konden we alle bagage al in de bus doen. En toen voor de laatste keer ontbijten in de Bosrand (www.debosrand.nl), dat een
heerlijk groot huis was, met alle hulpmiddelen en attributen die
je nodig hebt voor ouderen met zorg. Om half 12 reden we weg
richting Uithoorn, met weer muziek van de toppers, maar nu is
iedereen rustig. De mensen zijn moe, maar hebben genoten van
een heerlijke geweldige vakantie!! Tegen 14.00 uur kwamen we
weer aan in de stromende regen bij Het Hoge Heem. De begeleiders kregeneen prachtig boeket bloemen van de managers en de
bewoners hadden een ‘welkom thuis’boeket op hun huisje staan!!
Irene, Marita, Elly, Irma, Marianna, Ria, Brenda, Debby, Cora,
Marcella en Anneke, bedankt!!!! Jullie hebben deze ouderen
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Stichting Ontwikkelings

boxsprings

Samenwerking de ronde venen

matrassen
slaapkamers

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

linnenkasten
tienerbedden
dekbedovertrekken

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 werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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: uitsluitend 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

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.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

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 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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 emailadres. 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 toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl
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Millenniumdoelen

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

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.

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

kussens

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
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zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

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

Het leek wel of we het met ons allen zo druk hadden met kabinetsformatie en bezuinigingen dat we haast vergaten dat er in het jaar 2000
door zo’n 190 wereldleiders acht doelen waren afgesproken die het
leven moeten verbeteren van mensen bij wie niets te bezuinigen valt
omdat zij nagenoeg niets hebben.... We leven in 2010, tien jaar na
dato en dat was een moment voor de Verenigde Naties om een tussenbalans op te maken.

IVN De Ronde Venen & Uithoorn

Vogels kijken voor iedereen
Regio - Hebt u wel eens door een
telescoop naar vogels gekeken? Dat
kan aanstaande zaterdag 2 oktober
in het jonge natuurontwikkelingsgebied, de Waverhoek, vlakbij Botshol.
Er staan dan IVN’ers klaar met kijkers en telescopen om u te laten genieten van kleurige wintertalingen,
slobeenden, smienten, watersnippen, ganzen, roofvogels, de laatste
lepelaars en andere soorten die dit
prachtige gebied bevolken of passeren. Het is altijd weer spannend
wat er te zien is. Sinds 2007 waren
dat 160 verschillende soorten!
Deze dag staat in het teken van ‘Euro Birdwatch’ van BirdLife International. Er worden dan in heel Europa
vogels geteld. Alleen al in ons land
doen zo’n 100 vogelwerkgroepen
mee, waaronder het IVN De Ronde
Venen en Uithoorn. Iedereen is welkom bij de Waverhoek en als u wilt
kan u meekijken of deelnemen aan
een excursie rond de Waverhoek.

hieruit worden de excursies georganiseerd. U kunt daar ook informatie
krijgen over andere activiteiten van
het IVN, de Vereniging voor Natuuren Milieueducatie. Voor jong en oud
worden het hele jaar door cursussen, lezingen, excursies en allerlei activiteiten in de natuur georganiseerd. Het IVN helpt de mensen
bij hun ontdekkingstochten door de
natuur en zich te verwonderen over
al het moois, dat in de eigen omgeving te beleven valt. Kom zaterdag 2
oktober naar de Waverhoek aan de
Botsholsedwarsweg te Waverveen.
Tijd: van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Het enige echte succes is het verminderen van het aantal mensen dat met
minder dan $ 1,25 per dag moet rondkomen en deze verbetering komt door
de betere economie in landen als India en China. Niet door hulp dus.
Mij vielen twee zaken het meest op: ten eerste dat het onderwijs in de
sub-Sahara ver achterblijft bij de ontwikkeling in de rest van de wereld.
En dan hebben we het alleen over deelname aan onderwijs en nog niet over
kwaliteit van onderwijs. Dit komt overeen met onze waarneming in gebieden als Wajir, waar we een deelname aan onderwijs hebben onder de 30%;
en nog slechter voor meisjes.
Het tweede dat opviel was de slechte vooruitgang bij het terugdringen van
de sterfte van moeders in het kraambed.
Volgende week zal ik u vertellen dat ook die constatering klopt met onze
ervaring. Hoogste tijd dat de bevolking opkomt voor haar rechten.
En dan begrijpt u meteen weer waarom onderwijs altijd zo essentieel is.
Ad Groeneveld
www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

Tent
Voor deze gelegenheid heeft het
IVN zijn tent opgeslagen op het parkeerterrein bij de Waverhoek. Van

Naam ............................................................................................................................

.

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Zwaan te Mijdrecht, zwart katertje van net 1 jaar met een paar witte
haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje naar voren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en is gechipt.
- Heemraadsingel te Mijdrecht, Schildpadpoes van 6 jaar. Is nog wel
gesignaleerd omgeving Margrietlaan.
- Windmolen te Mijdrecht, “Luca” een kater met witte buik en borst,
rug is zwart/bruin/lichtbruin. Kijkt een beetje scheel.
- Witkopeend te Uithoorn, rood cyperse kater. Hij heet “Simba”
en is 1,5 jaar oud.
Gevonden
- Alberserlaan in Uithoorn, schilpadpoes met zwarte/bruine streep
over de neus.
- Kleine Meer in Vinkeveen, witte kat met zwarte vlekken.
- Oosterlandweg bij Twistervliet in Mijdrecht, roodwitte kater.
- Zijdelweg, bij de Arthur van Schendellaan in Uithoorn, lapjespoes,
donkerbruin, lichtbruin en wit. Het meeste wit op de buik,
donkere punt aan haar staart.
- Ridderschapstraat in Mijdrecht, rode kater. Hij draagt bandje van de
Dierenbescherming.
Goed tehuis gezocht voor
- Lieve lapjespoes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten.
- “Spot” en “Sproet”, 2 hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar.
Goed gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en
andere honden.
- Lieve zwartgestreepte witte poes. Maine Coon en 3 jaar oud.

Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................

Zelfontwikkelingsonderwijs
Uithoorn - Volgend schooljaar start er een nieuwe basisschool in Uithoorn. De onderwijsvorm wijkt af van wat
er in het algemeen in Uithoorn
wordt aangeboden.

De school zal veel van het gedachtegoed van Maria Montessori in de praktijk brengen. Elders in deze krant kunt u een advertentie bekijken over een aanstaande informatieavond.

Bij Tuincentrum De Huifkar:

Jetske’s natuurlijke aromakruidentherapie Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 2 oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur kan
men bij het geheel vernieuwde tuincentrum aan de Oosterlandweg 32
in Mijdrecht kennismaken met Jetske’s natuurlijke aroma kruidentherapie (natuurlijk staat zij ook klaar voor
alle mensen die al kennisgemaakt
hebben met haar).
Dit zijn ambachtelijke gemaakte en
100% natuurlijke producten die echt
werken. Jetske maakt eigenhandig
op ambachtelijke wijze, van kruiden, bloemen en planten, crèmes en
heilzame oliën, helend voor huid, lichaam en geest. Onder andere anti-verouderingscrème, hand-/voetcrème, lippenbalsem en parfum/
deocrème. Tevens maakt zij een psoriasis -en eczeemcrème die echt
werkt, ook voor baby’s en kinderen.
Verder maakt Jetske producten te-

gen pijnlijke spieren en gewrichten
zoals bij reuma, artrose en fibromyalgie, maar ook tegen hoofdpijn en
migraine. Haar aromatherapie helpt
o.a. bij slapeloosheid, stress, depressie en overgangsklachten.
Jetske’s kruidentherapie helpt tevens bij diabetes en te hoog cholesterol, de stoelgang en het overgewicht.
Ontgif uw lichaam en voel u beter.
Al in de verre oudheid gebruikte
men de essentiële olie uit kruiden,
bloemen en planten voor het genezen van kwalen. Jetske is ook heldervoelend en magnetiseur-healer
met goede resultaten.
Men kan bij Jetske terecht voor goede resultaten en gratis advies.
Geïnteresseerd? Kom dan langs.
Voor vragen, bel Jetske: 0642364491.
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Culinaire koopjes
IN WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD

Optredens smartlappenkoor Ongekend Sentiment

ZATERDAG 2 OKTOBER: VOLOP PROEVERIJEN
IN WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD MET
MEDEWERKING VAN DE WINKELIERS
Uithoorn - Zaterdag 2 oktober a.s. van 11 tot 16 uur kan er weer volop geproefd worden in winkelcentrum Zijdelwaard! Tijdens de Proeverijen Zijdelwaard presenteren diverse winkeliers zich. Vanuit een kraam
bij hun winkel zullen C1000, Duo Sports, Bakkerij Hulleman, Boetiek de
Boet, Gall & Gall en de Goudrenet hun klanten verwennen met lekkere hapjes en drankjes. In het winkelcentrum lopen gastvrouwen die lekkernijen van het Volendammer Vispaleis, Keurslagerij Bader, Goudrenet,
Bakker Hulleman en Jamin uitdelen. Van ABN Amro zullen de hostessen
“een appeltje voor de dorst “uitdelen.
KOM MET UW HOND NAAR WINKELCENTRUM
ZIJDELWAARD VOOR EEN CULINAIRE VERWENNERIJ!
Dierenwinkel van Tol heeft ook volop lekkernijen, maar dan natuurlijk
voor dieren! En het is bijna Dierendag, dus Dierenwinkel van Tol gaat

honden verwennen. Baasjes kunnen met hun hond zaterdag 2 oktober
naar winkelcentrum Zijdelwaard komen waar voor de viervoeters etensbakken met allerlei culinaire hapjes klaarstaan waar volop van geproefd
mag worden! Van Tol presenteert heerlijke verse maaltijden waarmee
een hondenbezitter zijn hond echt kan verwennen. Een mooi voorproefje voor Dierendag dus!

60 leden. Het koor wordt ondersteund door dirigent Adriaan van Veen
en pianist Andries. Naast Nederlandstalige smartlappen is hun repertoire uitgebreid met andere stijlen en Engelse liedjes. Het koor treedt op in
verzorgingstehuizen, bij feesten en in winkelcentra. Ook hebben ze in
Paradiso opgetreden. Ongekend Sentiment treedt zaterdag 2oktober in
winkelcentrum Zijdelwaard om 11.30 uur en om 13.00 uur op.

OPTREDENS SMARTLAPPENKOOR ONGEKEND SENTIMENT
Om de Proeverijen muzikaal te ondersteunen zijn er op 2 oktober twee
optredens van het Smartlappenkoor Ongekend Sentiment uit Amstelveen. Smartlappenkoor Ongekend Sentiment werd in 2000 opgericht
door het management van ontmoetingscentrum de Meent omdat de
smartlap in Nederland steeds populairder werd. Al snel na de oproep
waren er al 40 aanmeldingen en op dit moment bestaat het koor uit ruim

DIVERSE WINKELS IN WINKELCENTRUM
ZIJDELWAARD VERBOUWD EN VERNIEUWD
De afgelopen tijd zijn diverse winkels in winkelcentrum Zijdelwaard verbouwd en vernieuwd. Zo zijn bloemenwinkel Zijdelfleur en Boetiek De
Boet vergroot en vernieuwd. Na het vertrek van Juwelier Sparnaay heeft
opticien en brillenwinkel Pearle zich in het winkelcentrum gevestigd. En
ook Keurslagerij Bader heeft zijn winkelinterieur geheel vernieuwd.

Wij vieren zaterdag
2 oktober dierendag
kom met je hond naar de fijnproeverij
bij dierenspeciaalzaak Van Tol.
Gratis ontwormen van uw hond met mansonill ontwormingsproducten.

aanbiedinGen:
10 Gerolde sTaVen

e 5,-

sheba

4 halen
3 betalen

koker meT koekjes Vanaf e 1,95
Whiskas snoepjes

15%
korting

ViTakrafT krÄckers

e 1,

95

deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door eukanuba, renske, royal canin en nutro hondenvoeders.

dierenspeciaalzaak van tol • zijdelwaardplein 66 • tel: 0297 - 564126
amstelplein 81 • tel: 0297-561316
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Bowling Vereniging Mijdrecht na zeven jaar weer terug in Mijdrecht

”Zonder Wiet Mica was deze nieuwe bowling
er nooit gekomen”

Amstelveen/Mijdrecht - Het was
groot feest zondag jl. voor alle leden
van de Mijdrechtse Bowling Vereniging. Ze konden na zeven jaar elke
week heen en weer rijden naar de
bowling in Amstelveen, afscheid
nemen van Amstelveen. Mijdrecht
heeft namelijk een nieuwe bowling,
naast het Zwembad in Mijdrecht.
Dolblij zijn ze. Natuurlijk waren de
Mijdrechtse bowlers en hun bestuur
de Amstelveners dankbaar voor de
opvang, maar wel zijn ze blij weer
‘thuis’ te kunnen bowlen.
Zondagmiddag speelden zij de laatste ronde, waarna er werd genoten
van een heerlijke high tea, aangeboden door de eigenaar van bowling de Kegelaire. Na diverse toespraken en het overhandigen van
cadeautjes, ging men in optocht
met de auto richting Mijdrecht.
Het nieuwe Bowlinghuis werd deze dag ook officieel geopend, dus
er was dubbel feest. Iedereen werd
verwelkomd met een glaasje champagne en een hartig hapje.
Ook hierna toespraken, overhandigen van diverse geschenken en

kreeg vooral de voorzitter van de
Mijdrechtse Bowling Vereniging
Wiet Mica heel veel lof. En terecht.
“Als Wiet deze zeven jaar er niet zo
aan had getrokken was dit nieuwe
Bowlingcentrum er nooit geweest”,
zo werd van verschillende kanten gememoreerd. Wiet, een man
die hard werkt, maar het liefst op
de achtergrond blijft, kreeg de eer
om het Bowlingcentrum officieel te
openen.
Hierna kon iedereen genieten van
een uitgebreid buffet, met barbecue. Na het eten konden de bowlers
hun bowlingwedstrijd, begonnen in
Amstelveen, afmaken. Het was nog
heel lang gezellig..
Mijdrecht heeft weer een prachtige
bowlingcentrum en de Mijdrechtse Bowling Vereniging weer een
eigen huis. Nu gaan ze weer bouwen. De oudere leden zijn deze zeven jaar wel gebleven, maar van de
grote jeugdgroep is weinig overgebleven. Nu kan het weer. Zoals je op
deze pagina ook kunt lezen, houdt
de bowlingvereniging open dag en
kun je het eens proberen..

Open Huis bij bOwling
Vereniging MijdrecHt
Ontspanningsweg 1a

Zaterdag 9 oktober a.s. kunnen leerlingen van de
basisscholen, vanaf 9 jaar, gratis kennismaken met
de bowlingsport. Van 10.00 tot 12.00 uur zijn jullie van
harte welkom in ons nieuwe bowlingcentrum.
Voor de leerlingen van middelbare scholen is er
gelegenheid om kennis te maken met de bowlingsport
van 12.00 tot 14.00 uur.

informatie: www.bvmijdrecht.nl of www.bowlingmijdrecht.nl
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Open dag Bakkerij Hulleman
was een groot succes
Regio - Zaterdag 18 september organiseerde bakkerij Hulleman de
eerste open dag in haar historie.
“Aangezien het de eerste keer was,
hadden we geen flauw idee wat
we konden verwachten”, aldus Karin Hulleman. “We hebben alles zo
goed mogelijk voorbereid, maar het

blijft altijd de vraag of de mensen de
open dag ook daadwerkelijk zullen
gaan bezoeken.”
Deze vraag werd al snel beantwoord. Vlak voordat de open dag
van start zou gaan, meldden de
eerst bezoekers zich al. En binnen
een half uur was de bakkerij volgestroomd met mensen. Voor ieder-

een was er koffie met een rondo of
een speculaasje. De aanwezige verkoopmedewerkers begeleidden de
bezoekers door de bakkerij.
De bakkers demonstreerden het
maken van marsepeinenfiguurtjes,
chocoladeletters, speculaas, desembrood en kerststollen. De kinderen mochten zelf eierkoeken versieren en goochelaar Dennis wist hen
steeds weer te verrassen met zijn
onnavolgbare trucs. Buiten stond
een groot springkussen waarop de
jongeren zich heerlijk konden uitleven. Na afloop kregen de bezoekers
een Hullemantas met wat lekkers
mee. Naar schatting 1.500 mensen
hebben de bakkerij bezocht en dat
hadden ze bij bakkerij Hulleman
vooraf niet durven dromen. De dagen na de open dag zijn er zowel in
de winkel als via de e-mail leuke reacties binnengekomen.
Marco Hulleman: “We ontvangen
zelfs door bezoekers gemaakte foto’s en dat vinden we toch wel heel
bijzonder.”
Al met al kunnen Marco, Karin en
alle medewerkers van bakkerij Hulleman terugkijken op een geslaagde open dag.

Raad van Kerken viert
40-jarig jubileum

Uithoorn - Op donderdag 7 oktober vertelt Nico ter Linden in het
kerkgebouw van De Schutse de
Jozefverhalen. Hij wordt hierin bijgestaan door een muzikaal ensemble, bestaande uit Gertru Pasveer-harp, Lija Hirsch-zang en Peter de Leeuw-viool (op foto van
links naar rechts).
Deze avond wordt georganiseerd
door de Raad van Kerken Uit-

hoorn-De Kwakel, ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum.
Het kerkgebouw van De Schutse
bevindt zich aan De Merodelaan 1
in Uithoorn.
De zaal gaat om 19.30 uur open,
aanvang is 20.00 uur.
De avond wordt besloten met een
feestelijk drankje. Iedereen is van
harte welkom. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten

wordt na afloop een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Op zondag
10 oktober is een feestelijke viering in de kerk van de Emmaüsparochie aan het Potgieterplein.
Ontvangst vanaf 9.45 uur, aanvang viering 10.15 uur. Daarna is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de presentatie van diverse
instellingen en een sing o.l.v. Ferdinand Beuse.

Vriendjes/Vriendinnetjesdag
bij Admiralen Groep
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was het Vriendjes/Vriendinnetjesdag bij de Admiralen groep.
Dat hield in dat elke welp zijn of
haar vriendinnetje mee mocht brengen. Danielle, die haar vriendinnetje
meenam, vertelt in haar eigen woorden haar belevenis van deze dag.
Samen zijn ze te zien op de foto.
“Na de opening vertelde de leiding
dat we een G.P.S. en kompas speurtocht gingen lopen. We begonnen
met Groepjes indelen. Daarna gingen de groepjes om de beurt weg.
Toen mijn groepje moest vertrekken begon het keihard te regenen,
dus bleven we eerst nog maar even
schuilen.
Maar toen de regen ophield gingen
we eindelijk van start met de G.P.S.
De coördinaten voor de bestemming

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - De Uithoornse oratoriumvereniging Amicitia houdt weer
een rommelmarkt. Komende zaterdag 2 oktober bent u van harte
welkom in kerkgebouw De Schutse naast Winkelcentrum Zijdel-

waard. Van 9.30 tot 13.30 uur is er
weer van alles te koop. Ook de koffie staat klaar.
Voor inlichtingen: Anita van den
Bosch, tel. 0297-563879 of Henk van
Dijkhuizen, tel. 0297-567758.

Inbrengen Kwakelse Veiling
De Kwakel - De voorbereidingen
voor de Kwakelse Veiling zijn in volle gang. Op de laatste zaterdag van
oktober en de eerste zaterdag van
november, dit jaar 30 oktober en 6
november, vindt deze 51-jarige traditie in De Kwakel plaats. Kwakelaars brengen geld of goederen in
die op deze veilingavonden te koop
worden aangeboden. De opbrengst
van deze veiling gaat naar het verenigingsleven in De Kwakel. Afgelopen weken zijn ruim zeventig wijklopers de deuren langs geweest om
de koopjes in te zamelen. Heeft u
uw wijkloper gemist dan kunt u de-

ze week nog via de mail aan Maykel Sitvast doorgeven wat u in wilt
brengen op de veiling. Dit kunnen
goederen zijn, mits van goede kwaliteit, diensten of geld.
Voor dat geld koopt het Veilingcomité dan weer leuke koopjes om te
veilen. U kunt Maykel bereiken via
maykel.sitvast@googlemail.com.
Vergeet u ook niet die 30e oktober en de 6e november in uw agenda vrij te houden. Want Kwakelse
Veilingavonden zijn altijd gezellige
avonden daar in die KDO kantine
aan de Vuurlijn.

had de leiding al ingevoerd. We liepen op een lange(rechte) weg en
kwamen toen bij het Libellebos aan.
Daar moest eerst nog een vraag beantwoord worden. Daarna liepen we
volgens de pijl op de G.P.S. langs de
koeien en stieren richting de Admiraal Tromplaan.
Op de terugweg moesten we de
drukke Wiegerbruinlaan weer oversteken en toen gingen we richting
clubhuis.
Het drinken dat we voor onderweg
hadden meegenomen hebben we in
het clubhuis pas opgedronken.
Ons groepje met Sahi (een begeleidster van het welpenteam) was
als laatste weer terug bij het Clubhuis weer terug, maar wij hebben
het volgens mij ook het leukst gehad."

Schoonheden
van Overijssel
Uithoorn - De heer Van Hemert zal
aanstaande maandagmiddag 4 oktober om 14.00 uur in de Schutse aan
de De Merodelaan een lezing met
dia’s verzorgen met de titel Schoonheden van Overijssel.
Op een unieke wijze neemt de heer
Van Hemert ons mee op zijn tocht en
laat ons genieten van de mooie natuur en de rijkdom aan mooie dorpen
in Overijssel. Leden NVVH gratis toegang. Niet-leden betalen 1,50 euro.

Bingoavond in
‘De Quakel’
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan Kerklaan 16 wordt komende
vrijdag 1 oktober weer een gezellige
bingoavond gehouden.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar,
de bingo begint om 20.00 uur.

Knalfeest bij de Toermalijn
ter ere van 15-jarig bestaan
Uithoorn - Onlangs werd het
15-jarig bestaan van de O.B.S.
Toermalijn groots gevierd. Leerkrachten, (oud-)leerlingen en
ouders vierden gezamenlijk het
feest van deze prettige basisschool.
Prettig omdat de school in al die jaren niets verloren heeft van haar
kleinschaligheid en intimiteit. Ook
niet nadat de school vorig jaar onderdeel is geworden van de brede
school. Daarom dus een groot feest
dat zo georganiseerd was dat iedereen het reuze naar de zin had.
Zo werd er gepicknickt, was er een
poppenkast voorstelling voor de
kleintjes en voor de bovenbouw een
Rap workshop die gegeven werd
door Rapper Jay Colin. De workshop werd afgesloten met een disco

waarbij Jay moeiteloos alle kinderen
op de dansvloer kreeg! Vanaf 16.30
uur konden ouders, opa’s, oma’s,

(oud-)leerlingen en leerkrachten op
school eten en was er een geweldige circusvoorstelling van de kinderen voor alle genodigden. Een voorstelling waarin olifanten, paarden,
jongleurs, danseressen, (diabolo)
acrobaten, clowns en skateboarders hun mooiste kunsten vertoonden. De avond werd afgesloten met
een Tombola waar er prijzen konden worden gewonnen die door vele bedrijven, winkels en horecagelegenheden in Uithoorn en omstreken
aan de school werden geschonken.
Al met al was het een fantastisch
feest dat nooit zo leuk had kunnen
worden zonder de geweldige inzet
en organisatie van de ouderraad, de
leerkrachten, de kinderen en niet te
vergeten de vele sponsoren van de
Tombola!

Evangelist uit Azerbeidzjan
spreekt in Uithoorn
Uithoorn - Op zondagavond 10
oktober hoopt de evangelist Raoef Goerbanov uit Azerbeidzjan te
spreken in de Evangelische Christen Gemeenschap.
Het doel van zijn bezoek aan Nederland is om mensen te informeren over de noden en problemen die aan zijn werk verbonden
zijn. Om zijn verhaal te illustre-

ren heeft hij een videoprestatie
over zijn werkgebied meegenomen. Raoef Goerbanov is één van
de ruim honderd evangelisten, die
door de stichting Friedensstimme wordt ondersteund. Hij is getrouwd en heeft zes kinderen.
Tijdens de avond is er een koffiepauze en ruime gelegenheid om
de spreker persoonlijk vragen te
stellen over zijn werk. Ook is er

de mogelijkheid lectuurpakketten
mee te nemen om die te versturen
naar verschillende gebieden in de
voormalige Sovjet-Unie.
De bijeenkomst wordt gehouden
in het gebouw van de ECG aan
Herman Gorterhof 3. Het begint
om 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. De
toegang is gratis.

Bij AH Jos van den Berg:

Een gratis volle ‘hamsterkar’
Uithoorn - Afgelopen week mocht assistent-supermarktmanager Ina Verkerk wederom een klant verrassen met een
geweldige prijs. Gedurende Hamsterweken konden klanten een tweede kar gratis winnen. Ditmaal was mevrouw M.
Westerbos de gelukkige, want haar kassabon van maar liefst 98.09 euro werd uit de oranje bus getrokken.
Enthousiast vulde zij haar winkelwagen opnieuw, waarmee maar weer eens wordt bewezen dat ook u kans maakt op
geweldige prijzen bij AH Jos van den Berg.
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Ben en Jan stelen de show
bij BV De Legmeer
Uithoorn - Op maandag elders
nog onderaan eindigen en dan de
woensdag erna met 67,36% het beste resultaat neerzetten van de Club,
dat overkwam Ben ten Brink op de
vierde avond laddercompetitie. Hij
staat nu dan ook met maatje Jan
Bronkhorst voorlopig op de bovenste sport! Ook An & Jan van Schaick
boekten een opmerkelijk resultaat.
Rustig begonnen van onderop en
daardoor net in de A regionen verzeild, werden ze uitstekend tweede
met 59,03%.
Hetzelfde kan gezegd worden van
Marianne & Huub Kamp die nu met
55,90% voor de derde plaats tekenden. Logisch dat zelfs het uitkomen in de C- lijn bij een ladder geen
makkie is, maar zware tegenstand
kan opleveren.
Rita Vromen & Henny Westendorp
vormen met Greet Overwater & Jaap

Kenter de meer stabiele factor en
bevestigden dit met een vierde en
vijfde plaats en 54,51 en 53,82%.
In de B- lijn trokken Tini & Johan
Lotgerink gedecideerd met 64,17%
de overwinning naar zich toe. Ook
zij wisselen zwakke met sterke
avonden met grote regelmaat af.
Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer zijn hier het paar met de grootste regelmaat en werden nu dan
ook weer tweede met 55,83%. Nel &
Adriaan Koeleman hebben A ambities die ze met een derde plaats en
54,17% weer aardig waar maakten.
Vierde
Harry & Nel Gaarenstroom behaalden een mooie vierde plaats met
52,08% en Tonny de Jonge maakte dankbaar gebruik van de expertise van Greet Bakker om de vijfde
plaats en 51,67% binnen te halen.

In de C- lijn waren Atie de Jong &
Evert Wevers de blikvangers met
een score van 56,77%. Lidy Krug &
Ada van Maarseveen nestelden zich
op de tweede plaats met 54,69%
gevolgd door Maria Baas & Marijke
Knibbe op nummer drie met 52,08%.
Froukje Kraaij & Rini Tromp scoorden een vierde plaats met 51,56%
en Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar
eindigden op precies 50% en de vijfde plaats.
Nog twee ladders te gaan en dan is
de definitieve scheiding der geesten
daar! Wilt u ook uw geest in de strijd
werpen kom dan bridgen bij Bridge
Vereniging de Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.15 uur in de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen Gerda Schavemaker tel: 0297 567458 of per e-mail
niekschavemaker@hetnet.nl

De Kajuit kampioen van het
Schoolhandbaltoernooi
Uithoorn - Op woensdag 22 september werd het schoolhandbaltoernooi bij de Legmeervogels georganiseerd. De jongens van groep
7 van Basisschool de Kajuit hadden zich ook met een team ingeschreven en aan het toernooi meegedaan.
En met succes!!! De jongens hadden
er zin in en begonnen voortvarend.
De eerste twee wedstrijden werden
overtuigend gewonnen met 2-0.
Van de derde wedstrijd werd vooraf al verwacht dat het een moeilijke
wedstrijd zou worden. Het werd een
zeer spannende pot waarin uiteindelijk geen doelpunten zijn gevallen. Dus in de laatste wedstrijd zou
het erom gaan spannen. Dat realiseerden de jongens zich ook en ze
gingen er dan ook 100% voor. Het
werd een prachtige wedstrijd met
Cengiz op het doel en een geweldig
samenspel tussen Tim, Sander, Pim,
Tycho, Tom, Senza en Menno leverde uiteindelijke een prachtige overwinning van 4-0 op. En daarmee dus
het kampioenschap! Op de foto de
trotse winnaars die volgend jaar de
titel zeker zullen gaan verdedigen.

22ste minuut een onnodige en vervelende overtreding van Earl Tjin
a Kiem op een speler van HFC, dit
werd door de scheidsrechter op
rood beoordeeld. Legmeervogels
moet dan met 10 man verder op het
ruim bemeten HFC veld. Legmeervogels heeft het dan moeilijk met
een man minder en moet het initiatief aan HFC laten. HFC loopt in de
eerste helft dan ook gemakkelijk uit
naar 3-0 en 4-0.
In de tweede helft is het toch weer
Legmeervogels die het betere van
het spel heeft. Echter ook in deze fase ontbreek de afwerking. Schoten
van Bas Righarts, Wesley Roberts
en Coen van Weerdenburg missen
hun scherpte zodat ze over naast
of een prooi voor de keeper wor-

den. Het duurde tot de 70ste minuut
voordat Legmeervogels konden
scoren. Bas Righarts treft eindelijk
doel en scoort de 4-1. Een minuut
later is het weer Coen van Weerdenburg die zijn vizier net niet scherp
genoeg heeft staan. In de 80ste minuut weer slecht uit verdedigen van
Legmeervogels geeft HFC de mogelijkheid de 5-1 te scoren. Even later een botsing tussen de keeper en
een verdediger van HFC. De botsing
was dusdanig ernstig dat de speler
van HFC er uit moest.
Omdat HFC zijn wissels gebruikt
had speelde ook HFC met 10 man.
Legmeervogels wist hier de laatste
10 minuten geen gebruik van te maken dus de 5-1 is, eigenlijk een geflatteerde, eindstand.

Uithoorn - Onlangs hebben C-1000
en AKU de bestaande sponsorovereenkomst m.b.t. de scholierenveldloop voor 3 jaar verlengd.

meervogels slechts twee kansen,
welke helaas niet werden benut.
Rust
De tweede helft gaf, ondanks dat
deze zaken in de rust werden
doorbesproken, aanvankelijk hetzelfde beeld als de eerste helft.
Nu was er echter na 9 minuten in
de tweede helft een verdedigende onoplettendheid waaruit Victoria uit het niets op een 1-0 voorsprong kwam. Mike redde nog wel
op een schot van de Victoria spits,
maar geen Legmeervogelspeler
reageerde op de rebound waaruit
de bal eenvoudig binnen kon worden geschoten.
Gelukkig kwam LMV snel op gelijke hoogte: Lilunho legde vanuit een vrije trap vanaf de zijkant
de bal precies op de voet van zijn
broer Lulinho: 1-1. Legmeervogels
wilde, mede gezien de stand op
ranglijst meer, en probeerde de zaken te forceren. Dit kwam het spel
niet ten goede, en samenvattend

kan gesteld worden dat LMV de
tweede helft veel te veel uit de organisatie speelde, wat uiteindelijk
niet leidde tot doelpunten. Omdat
het spel niet liep begon dit diverse
spelers te frustereren, en werd dit
afgereageerd op o.a.medespelers
en de scheidsrechter. Dan mag je
als speler uiteindelijk blij zijn dat je
er zonder gele kaarten vanaf komt.
Laten we hopen dat dit eenmalig
was, want het is gezien de einduitslag zeer duidelijk dat dergelijke
zaken niet leiden tot beter teamspel en/of resultaten.
LMV kreeg in de laatste minuut
nog wel een grote kans, maar invaller Bram was ongelukkig met de
afwerking. Zo bleef het 1-1, en tegenstander Victoria verdiend een
compliment voor de door hun getoonde inzet wat leidde tot deze
uitslag.
Op naar volgende week en dan
starten we weer gewoon met 0-0.
We weten in ieder geval waar we
deze week op moeten trainen.

KDO meiden halen volle winst
De Kwakel - Op Zaterdag 10-10
moesten de meiden van KDO MC 1
een uitwedstrijd spelen tegen KFC
MC 2 uit Koog aan de Zaan.
Met veel supporters en het team op
oorlogssterkte gingen we om 11.00
uur op weg naar Koog aan de Zaan.
Nadat de opstelling door de leiders
kenbaar was gemaakt , begonnen
de meiden met hun warming up.
We begonnen met de volgende opstelling , Cynthia van Kruiselbergen op doel , onze grote Kim van
de Hoek laatste vrouw , Judith de
Rijk linksachter , Danique Fransen
rechtsachter , Denise Krijvenaar
voorstopper , Anika Jansen linkshalf , Tessa Toussain mid half , Naomi Bertolina op de rechtshalf , Kim
van Doorn rechtsbuiten , Tessa de
Groot linksbuiten en Dewi Hamacher in de spits. Manon Gortemulder, Lisa Schalkwijk en Demi Voorn
begonnen op de bank.
Nadat de teams elkaar in het begin
wat afgetast hadden , kreeg KDO
de overhand wat resulteerde in een

Uithoorn - De uitwedstrijd van Legmeervogels tegen Kon. HFC was
voor Legmeervogels een wedstrijd
om te kijken hoe het zelf staat in de
4de klasse van de zaterdag competitie. Kon. HFC eindigde vorig seizoen op de vierde plaats.
Aftrap is voor de Legmeervogels op
een zwaar nat veld met af en toe hevige regen buien. De eerste vijf minuten zijn voor de Legmeervogels
met diverse kansen om de scoren te
openen. Slordig uitverdedigen van
Legmeervogels stelde de aanvallers
van HFC in staat om in de 8ste en
15de minuut respectievelijk de 1-0
en 2-0 op het scorebord te zetten.
Het betere spel is voor Legmeervogels maar het zit hem in de afwerking om te kunnen scoren. In de

C1000 blijft verbonden aan
scholierenveldloop AKU

Gelijkspel Legmeervogels B1
Uithoorn - Zaterdag 25 september speelde Legmeervogels haar
vierde, en tot nu toe meest matige
competitiewedstrijd, uit in Loosdrecht tegen Victoria. Helaas waren Guido (blessure), Sander (familiefeest) en Jeffrey (ziek) er vandaag niet bij.
Waar ging het dan mis vandaag?
De eerste helft stond het verdedigend wel goed, en werd zoals in
alle voorgaande wedstrijden geen
kansen aan de tegenstander weggegeven. Aanvallend klopte het
echter niet. De opbouw geschiedde in een veel te kleine ruimte, er
werd te weinig bewogen zonder
bal, en als dan de passing niet zuiver is en de balaannames ongeconcentreed en slordig zijn, is dat
de optelsom voor veel balverlies.
De tegenstander kan op die manier eenvoudig verdedigend overeind blijven. Een extra bijkomstigheid is dat wij niet in staat waren
persoonlijke duels te winnen. In de
slordige eerste helft creeerde Leg-

Ruime overwinning Legmeervogels

mooi intikkertje van Naomi Bertolina in de 7e minuut. Op zoek naar
meer goals en goed overzicht maakte Dewi Hamacher de 0-2 in de 13e
minuut. Na wat omzettingen kwamen ook Manon Gortemulder , Lisa Schalkwijk en Demi Voorn de gelederen versterken,Hierdoor ging Lisa Schalwijk spelen op de plek van
Anika Jansen , Manon Gortemulder
ging Tessa de Groot vervangen en
Demi Voorn ging spelen op plek van
Kim van Doorn Na een kleine 25 minuten kwam KFC op een stand van
1-2 door een buitenspeldoelpunt .
Dwaling
Zich niet tegenhoudend door deze
arbitrale dwaling ging KDO weer op
zoek naar een doelpunt. Door goed
samenspel van de voorhoede kon
Naomi Bertolina haar 2e goal van
de middag in de 29e minuut eenvoudig binnen tikken. Dit was dus
de 1-3.Na een leuke combinatie kon
ook Dewi Hamacher haar 2e van de
middag intikken , dit speelde zich af

in de 34e minuut wat een stand van
1-4 maakte.
Doordat Judith de Rijk in haar gezicht geblesseerd raakte kwam Anika Jansen haar vervangen. Na wat
oppeppende teksten van de trainersstaf in de rust begonnen we vol
goede moed aan de 2e helft .Nadat
er weer wat wijzigingen in de voorhoede werden gedaan ging KFC op
zoek naar een opening. Deze werd
ook vrij rap gevonden dus de stand
was 2-4. Na deze goal van KFC gingen de teams elkaar weer wat aftasten wat resulteerde in een leuke pot
van beide teams. Doordat er weer
een goede combinatie van de zijde
van KDO doorkwam kon Dewi Hamacher haar 3e goal van de middag
maken. Dit resulteerde in een eindstand van 2-5 , dus de 3 punten gingen mee naar De Kwakel.
Ouders, supporters , rijouders ,
leiders en trainers allen hartelijk
bedankt en hopelijk tot een volgende keer.

TIP VOOR DE KRANT? BEL: 0297-581698

Dat betekent dat C-1000 voor de 6e
keer hoofdsponsor is van de scholierenveldloop die dit jaar op woensdag 6 oktober zal worden gehouden.
De scholierenveldloop is al meer
dan 25 jaar een groot sportevenement voor alle scholen in Uithoorn/
De Kwakel waar jaarlijks 800 à 900
scholieren en een klein aantal ouders/leerkrachten aan meedoen. De
veldloop wordt op en rond de accommodatie van AKU gehouden.
Er wordt deels op de atletiekbaan
en voor een groot deel op het gras
rond de sportvelden gelopen met af
en toe een hindernis in de vorm van
een heuvel en strobalen. Afhankelijk van de leeftijd wordt er over verschillende afstanden gelopen.
Dhr. Reurings, namens C-1000,
geeft als motivatie voor de sponsoring aan dat hij het belangrijk
vindt dat kinderen worden gestimuleerd om te bewegen en te sporten,
in welke vorm dan ook. Hij vindt de
scholierenveldloop een mooie gelegenheid voor de jeugd in Uithoorn
en de Kwakel om actief bezig te zijn
en om kennis te maken met de atletieksport en –faciliteiten bij AKU.
De band tussen AKU en C-1000 is

al langer heel innig omdat C-1000 al
meer dan 15 jaar lang een bijdrage
levert aan de !0 Engelse mijlen van
Uithoorn, een groot loopevenement
dat elk jaar op de laatste zondag in
januari wordt gehouden, ijs en weder dienende.
C-1000 zorgt op deze dag voor de
lunchpakketten voor alle vrijwilli-

gers ( bijna 150) die een actieve rol
hebben voor, tijdens of na de wedstrijden. Het spreekt vanzelf dat
AKU heel blij is met de voortzetting
van de sponsoring door C-1000 van
de scholierenveldloop, omdat AKU
hiermee in staat wordt gesteld om
deze loop op dezelfde manier als in
voorgaande jaren, te organiseren.

Thamenpup 5 sluit seizoen goed af
Uithoorn - Zaterdag 25 september was het dan zover, de laatste
wedstrijd van het seizoen.
De wedstrijd werd gespeeld tegen ovvo in Amsterdam. Het weer
was Thamen goed gezind dus begonnen de puppillen met de eerste slagbeurt, dit zeker niet onverdienstelijk; met 5 man over de thuis
plaat. De tweede inning stond iedereen zijn mannetje door goed veld-

werk en goed samenspel van iedereen kwam ook ovvo niet verder dan
5 man binnen te halen. In de tweede inning kwam THAMEN op een
lichte voorsprong door een aantal
mooie honkslagen,dit kwam door de
goede concentratie om de bal ver in
het veld te slaan en de wil om deze
wedstrijd in winst om te zetten
Ook de laatste slagbeurt ging
voor iedereen goed. Er is zelfs een
HOMERUN geslagen. Jammer dat

er een vangbal was waardoor er gelijk 3 man uit waren. Bij de laatste
slagbeurt voor ovvo kon Thamen,
op een paar punten na, de wedsrijd
niet in winst omzetten.
De laatste wedstrijd was wel de best
gespeelde van het hele seizoen,
goed veldwerk en mooie honkslagen. De “toppers Pup 5” waren
daardoor in opperbeste stemming.
Op naar volgend seizoen.
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Get Inspired by Get Styled
Mijdrecht - A.s. zaterdag 2 oktober
opent Get Styled Hair-Visagie en Get
Styled mode-accessoires haar deuren in het gloednieuwe pand aan de
dorpsstraat 64a in Mijdrecht. Get
Styled is een jong creatief bedrijf dat
gespecialiseerd is in gezichtsbepalende visagie&hairstyling. De salon
voldoet dan ook aan de moderne eisen die u mag stellen voor wat betreft uw visagie,kapsel en de verzorging van uw haar. Zo wordt er ook
uitsluitend gewerkt met de hoogwaardige producten van de merken Keune en Arabesque. En zijn wij
als team van Get Styled altijd op de
hoogte van de nieuwste hair- en visagietrends. In de boutique treft u
een uitgebreid assortiment aan van
de meest hippe mode&accessoires
en is Get Styled exclusief dealer van
de topmerken Dyrberg/Kern en Frisscompany!. Om het plaatje helemaal
compleet te maken vindt u in de kelder van het pand FabStarNails voor
prachtige frenchmanicure-pedicure. Kortom u kunt bij Get Styled terecht voor styling van Top tot Teen!
U bent van harte uitgenodigd om tijdens de opening op 2 oktober van
14.00 – 17.00 een kijkje te komen nemen in hun salon en boutique om
kennis te maken met het aanbod en
de stylistes. Tevens maakt elke klant
tot 15 december kans op een hippe
scooter! De jonge eigenaresse Lineke Kool (23) is 5 jaar geleden in
Woerdense Verlaat gestart met Get
Styled Hair en is in de loop der jaren uitgebreid met Get Styled visagie-workshops-mode&accessoires.
(Workshop kunt u nog volgen op
de locatie in Woerdense Verlaat).
Voor meer informatie zie: www.getstyled.nl of neem contact op met tel.
0297-283132 of 06-27296611.

Ronde Venen Belang gaat
sterk de toekomst in

Regio - Zaterdag 25 september vond de algemene ledenvergadering van Ronde Venen Belang
plaats. Op deze vergadering was het
belangrijkste punt de komende verkiezingen, met als resultaat de lijst
met kandidaten, die zich in gaan
zetten voor de inwoners en de nieuwe gemeente.
Zoals bekend gaat Ronde Venen
Belang de verkiezingen in als zelfstandige lokale inwonerspartij. VVW
(Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen voor Samenwerkende Kernen)
had al aangegeven op te gaan in
Ronde Venen Belang. Daarnaast is
met SVAB (Samen voor Abcoude en
Baambrugge) overeengekomen met
een lijstverbinding de verkiezingen
in te gaan. Op deze wijze zijn alle lokale krachten gebundeld en kan de
inwoner echt een keuze maken tussen een landelijke partij en een lokale inwonerspartij.
Ronde Venen Belang heeft door
haar duidelijke profilering een grote
aanwas van leden. De vergadering
van afgelopen zaterdag was dan
ook drukbezocht. De leden stemden in met het programma voor de
komende 3 jaar. Dit programma zal
binnenkort bekend gemaakt worden.
Afscheid Guus Stein
Tijdens de vergadering is afscheid
genomen van mede-oprichter van
Ronde Venen Belang, Guus Stein.
Guus heeft zich vanaf de oprichting in 1988 ingezet voor de partij.
Diverse functies heeft hij met verve vervuld, eerst als fractieassistent,
daarna als raadslid en de laatste jaren als bestuursvoorzitter. De voorzittershamer is overgenomen door
Wim Koolhaas. In zijn dankwoord
roemde Jac. Dekker Guus Stein als
een sterk stimulerende en bindende
kracht, waar de fractie en de andere

leden altijd op terug konden vallen.
Ook heeft Guus gewerkt als fractieassistent van de Statenfractie in de
provincie Utrecht voor de Inwonerspartij, waarvoor Jac. Dekker Statenlid was. Reden genoeg om hem tot
erelid te van Ronde Venen Belang te
benoemen.

ken en stond voor de zware opgave met een lijst te komen, die inhoudelijk sterk en toekomstbestendig
is. Op de ledenvergadering werd de
lijst gepresenteerd en goedgekeurd.
Lijsttrekker wordt Jac. Dekker en
dat was voor niemand een verrassing.

Kandidatenlijst
Raadslid Anja Pieneman keert niet
terug in de gemeenteraad. Door
drukke werkzaamheden heeft zij zelf
besloten eind dit jaar de actieve politiek te verlaten. Toon van der Meer,
de huidige fractievoorzitter van Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen,
voor Samenwerkende Kernen, komt
ook niet terug in de Raad. Hij blijft
wel betrokken bij Ronde Venen Belang. Hij blijft de fractievergaderingen bijwonen. Daarnaast gaat hij als
ombudsman voor Vinkeveen en Waverveen fungeren. Door deze functie
wordt de afstand tussen de politiek
en de inwoners verder verkleind.
Hij kan inwoners de juiste weg wijzen, als zij hem met vragen of opmerkingen benaderen. Het bestuur
heeft met veel kandidaten gespro-

Naast de lijsttrekker bestaat de
lijst uit:
2. Anco Goldhoorn
3. Mirjam Verbruggen
4. Joppe de Ree
5. Jan Willem Koedam
Ronde Venen Belang heeft met deze lijst gekozen voor een combinatie
van maatschappelijke betrokkenheid, politieke ervaring en zakelijkheid. Ook is een goede mix ontstaan
van leeftijd en mannen en vrouwen.
Het resultaat is een goede afspiegeling van de Rondeveense samenleving. Ronde Venen Belang is er van
overtuigd dat met deze lijst kwaliteit de boventoon voert, die noodzakelijk is om de nieuwe gemeente
de eerste 3 jaar mede vorm te kunnen geven.

Guus Stein ontvangt de oorkonde van zijn erelidmaatschap

Laatste wedstrijd eindigt voor
Van Rijn helaas puntloos
Regio - Het Belgische circuit de
Duivelsberg in Maasmechelen, was
zondag 26 september het decor voor
de finale race van Van Rijn Racing.
Het uit Mijdrecht afkomstige team
met coureur Dennis van Rijn, konden nog belangrijke punten scoren
voor het NK Rallyracing. Deze Belgische wedstrijd zou nog meetellen
voor hun kampioenschap. De baan
condities waren niet erg gunstig.
Buiten de zeer slechte staat van het
onverharde gedeelte, regende het af
en toe en was het circuit spekglad.
In plaats van te strijden met de concurrentie, was Van Rijn meer in gevecht met zijn eigen auto.
De zondagmorgen begon de dag
met regen, het klaarde op en vlak
voor de vrije training begon het wederom met regenen. Met de regenbanden onder de Cordoba kon
Dennis gaan trainen. Door de gladde omstandigheden was het zoeken

naar de juiste rijlijn. Deze kon nog
niet gevonden worden en het weggedrag van de auto hielp daar ook
niet bij. Het team zocht naar een betere afstelling aan de SEAT. In de
kwalificatie kon deze uitgeprobeerd
worden. Het werk van het team was
merkbaar, maar Van Rijn kon nog
niet het uiterste uit de auto halen.
Eerste
Vlak voor de start van de eerste
manche begon het weer met regenen. Toch kon Dennis als eerste de
bocht induiken, na een moeizame
start. Het was Remans in een Fiësta
die hem volgde, maar Van Rijn kon
hem niet achter zich houden. De
wagen had teveel onderstuur en zodoende werd het onmogelijk de gaten dicht te houden voor de achtervolgers.
Een 17e tijd in het klassement, een
positie die het team zeker wilde
gaan verbeteren. Het weer leek ook

mee te gaan werken, het klaarde op
en de baan werd alsmaar droger. Dit
was van korte duur, toen Van Rijn
naar de start reed begon het hard
te regenen. Dennis kon ook in de
tweede heat geen vuist maken, met
veel stuurwerk wist hij wel de wagen op de baan te houden en een
tijd te klokken. Ditmaal een 15e, dit
zou niet genoeg zijn voor een finale plaats.
Derde
De derde manche moest wat meer
risico genomen gaan worden door
de rijder, om zich alsnog te kunnen kwalificeren voor de B-finale. Echter een spin in de derde ronde maakte een einde aan de jacht
op de laatste kampioenschap punten van dit jaar. Het NK is nog niet
officieel afgesloten, maar Van Rijn
zal op een 12e positie het jaar eindigen. Het team Van Rijn Racing sloot
hiermee het rallyrace seizoen 2010,

Tuincentrum De Huifkar
feestelijk heropend
Mijdrecht - Met een ruk aan het
koord maakte Cor Groenewegen
van Tuincentrum De Huifkar donderdag 23 september rond 10.00
uur de toegang van het geheel vernieuwde tuincentrum vrij van de talloze ballonen die als ‘luchtige versperring’ de deur blokkeerden. Eerder had tuincentrum-eigenaar Richard Groenewegen de vele genodigden hartelijk welkom geheten bij
deze officiële heropening van het
tuincentrum. Vervolgens gaf hij de
eer aan zijn vader Cor om de handeling te verrichten. Hij is de oprichter van het tuincentrum 38 jaar geleden. Tien jaar daarvóór – in 1962 –
had Cor grond gekocht om daarop
komkommers en tomaten te telen.
Al doende kwamen daar ook bloemen en planten bij wat uiteindelijk
resulteerde in een klein tuincentrum waar belangstellenden deze
producten konden kopen. De Huifkar, zoals het werd genoemd, groeide in de loop van de jaren. Het tuincentrum zoals dat vóór de huidige
verbouwing en uitbreiding bekend
was, werd in 1990 door de toenmalige burgemeester Dick Boogaard geopend. Begin deze eeuw
werd gedacht aan een verdere uitbreiding van De Huifkar. “Dat heeft
al met al negen jaar in beslag ge-

nomen, voornamelijk door aanpassing van het bestemmingsplan en
het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen”, laat Richard weten. “Vervolgens zijn we in 2009 gestart met de verbouwing van het hele tuincentrum. Alles is gestript, er is
veel glas vervangen door nieuw, de
inrichting en routing zijn anders, de
bestaande verwarmingsketels zijn
vervangen door HR-ketels, de voorkant is opnieuw opgetrokken in een
combinatie van hout en glas. Kortom: alles is op een niveau gebracht
dat beantwoordt aan de norm van
verantwoord en energiebesparend
ondernemen. Er is 1.000 meter presentatieruimte bij gekomen. Er is nu
3.000 meter aanbod onder glas en
1.000 meter buitenruimte. Ook het
parkeerterrein is geheel aangepast,
heringericht en opnieuw geasfalteerd. Het was de bedoeling om in
april dit jaar al een en ander afgerond te hebben, maar het was allemaal toch meer werk dan wij hadden gedacht. Vandaar dat we het
over de zomer heen getild hebben.”
Metamorfose
Toegegeven, tuincentrum De Huifkar heeft een ware metamorfose ondergaan. Het ziet er subliem
uit en kent een ongelofelijk aan-

bod voor de tuin en alles wat daarbij hoort. Het is er prettig winkelen, goed toegankelijk en het assortiment is overzichtelijk verdeeld
over aparte ruimten. Dat varieert
van tuingereedschap tot tuinverlichting, van bemestingsproducten tot
zakken potgrond, van diervoeders
tot siervissen, van lifestyle tot barbecue. En niet te vergeten natuurlijk
het zeer ruime aanbod aan heesters,
planten en bloemen voor binnen en
buiten. Hier kunt u zelf als een ‘Rob
Verlinden’ in wording uw tuin helemaal inrichten. Tijdens de openingsdag werd elke bezoeker getrakteerd
op koffie met gebak, in deze ambiance op prettige en gastvrije manier
verzorgd door het team van Partycentrum De Meijert.
Het Partyteam was er de hele dag
om de bezoekers van De Huifkar te
trakteren. Tot en met zaterdag waren er leuke aanbiedingen waarvan
klanten konden profiteren. Ook de
kinderen werden niet vergeten, met
zaterdag een springkussen en popcorn. U vindt tuincentrum De Huifkar aan de Oosterlandweg 32 (de
vlaggen in de berm verwelkomen u
al). Openingstijden: ma t/m do van
8.15 tot 18.00 uur, vrij. van 8.15 tot
21.00 uur en za van 8.15 tot 17.00
uur.

Tot 80% besparing

Buitenland Mobiel doet wat
de grote jongens nalaten

Regio - Hoge telefoonkosten voor
het bellen in en vanuit het buitenland zijn definitief verleden tijd. Telecombedrijf Buitenland Mobiel uit
Uithoorn heeft een systeem ontwikkeld, waarbij de telefoonkosten in
sommige gevallen met maar liefst
80% worden teruggebracht. Buitenland Mobiel rekent geen starttarief
en laat de klant per seconde betalen. Het is ronduit opmerkelijk dat,
in tegenstelling tot de grote telecombedrijven, een klein bedrijf als
Buitenland Mobiel het wél voor elkaar krijgt lage beltarieven voor het
buitenland te realiseren. Meer informatie over deze nieuwe manier van
bellen is te vinden op www.buitenland-mobiel.nl
Hoe werkt het?
Wie zich bij Buitenland Mobiel registreert, krijgt kosteloos een uniek
020-nummer toegewezen. Dat nummer wordt gekoppeld aan een prepaid simkaart, die moet worden aangeschaft in het land waar men verblijft. De gebruiker wordt in het buitenland gebeld op zijn 020-nummer,
waarna Buitenland Mobiel direct
de doorschakeling realiseert naar
af bij onze zuiderburen. Afgelopen
jaar heeft het team in sportief opzicht veel ups en downs gekend. In
juni werd Dennis van Rijn nog teruggezet naar de laatste plaats in de
B-finale, de wedstrijd erop liet Van
Rijn Racing van zich spreken door
de vierde plaats te veroveren op het
circuit van Valkenswaard. Winst en
verlies liggen nu eenmaal in deze
sport dicht naast elkaar.

het prepaid nummer van de aangeschafte simkaart. Het lijkt simpel,
en dat is het eigenlijk ook. Zelf bellen kan natuurlijk ook. De gebruiker
belt vanuit het buitenland met zijn
buitenlandse prepaid nummer naar
zijn of haar unieke 020-nummer.
Het systeem zorgt voor een automatische terugbelactie, waarna de gebruiker via het voordelige tarief van
Buitenland Mobiel vanuit het buitenland naar Nederland of de rest
van de wereld kan bellen.
Een gebruiker van Buitenland Mobiel heeft een duidelijk verhaal:
“Het systeem van Buitenland Mobiel maakt duidelijk dat Nederlandse telefonieproviders simpelweg teveel onnodige kosten doorberekenen. Dat het daadwerkelijk een kostenbesparing van 80% zou opleveren, had ik niet verwacht en het verrast me positief. Ik vertoef als ondernemer regelmatig in het buitenland
en in alle eerlijkheid: dit scheelt mij
een hoop geld. Dit systeem van Buitenland Mobiel werkt gemakkelijk
en is voor mij perfect.” Het systeem
van Buitenland Mobiel is het meest
lucratief voor het bellen in en vanAankomende winterperiode gaat
men bouwen aan de toekomst. De
planning is om in 2011 te gaan rijden met een nieuwe auto!
Er is een Skoda Fabia body aangekocht, waar de bouw begin oktober
zal starten. Zodra de bouw is aangevangen, zullen er op de site
www.vanrijnracing.nl de laatste updates te lezen zijn.

uit de niet-EU-landen. In deze landen wordt het bellen nog steeds afgerond op hele minuten. Op dit moment betaalt de klant bij sommige
providers in Nederland nog steeds
ruim 4 euro per minuut om met je
Nederlandse GSM bijvoorbeeld van
Rusland naar Nederland te bellen.
Buitenland Mobiel reduceert deze
hoge tarieven, afhankelijk per land,
tot maximaal 80%. Met een omweg,
waarvan de beller niets merkt, worden de onnodig hoge roaming-kosten omzeild.
Ook op het gebied van data is Buitenland Mobiel actief en innovatief.
Gemiddeld betaalt de Nederlandse
klant tussen de 2.- en 3.- euro per
MB, wanneer ze in het buitenland
data verbruiken via laptop of telefoon.
Buitenland Mobiel levert de klant
een simkaart, waarbij men in bijna
de gehele EU maar 0.02 euro per
MB aan data betaalt.
Meer informatie over deze lage kosten bij dataverbruik in het buitenland is te vinden op de website
www.buitenland-mobiel.nl .

Vrouw rijdt 46
km/uur te hard
Uithoorn - Een 26-jarige vrouw is
woensdagochtend aangehouden,
nadat agenten haar over een lange
afstand met zeer hoge snelheid zagen rijden. Na meting en correctie
bleek de vrouw 46 kilometer per uur
te hard te hebben gereden over de
provincialeweg N201. De vrouw is
aangesproken op haar rijgedrag en
heeft een proces-verbaal gekregen.

Afvalbak in
brand
Uithoorn - Agenten kregen zondagochtend een melding over rookontwikkeling op de Klipper. Ter
plaatse bleek een afvalbak in brand
te staan, die tegen de muur van twee
huizen aan stond. De brand was zodanig, dat de brandweer er aan te
pas moest komen om de brand te
blussen. De bak is vermoedelijk opzettelijk in brand gestoken.
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Een kwart eeuw golfclub Veldzijde
Het 5e lustrum van golfclub Veldzijde is de afgelopen week uitgebreid
gevierd in een lustrumgolfweek. Als aanloop voor deze festiviteiten
zijn de wedstrijden het hele jaar al in lustrumtintje gehouden met
speciale wedstrijden en daarbij behorende prijzen.
Een prachtige week voor alle spelers van Veldzijde die zo plezierig
kon verlopen door het harde werk van de greenkeepers die de baan
in zeer goede staat hadden gekregen ondanks de regen.
Verder de horeca die meer dan hun mannetje stonden en de vele
sponsoren waaronder 3D reizen, golfschool Balvert, FEKA, Meeus,
Rabo, v/d Laan, van Beek, van Vliet bouw.

In augustus is het eerste jeugdkamp van Veldzijde gehouden
met tenten op de drivingrange, een nachtspel over de
donkere golfbaan en een ouder/kind wedstrijd als slot.

fessionals met amateur
Een eerste Pro-Am (proeeld voor KiKa (kinderen
golfspelers) werd gesp 00,-- euro op.
kankervrij) en haalde 25

De lustrumweek
opende met het in
mid
kende Veldzijde je
ugd open, een wed dels welbespelers uit het he
le land. Een pracht strijd voor jeugdig
Ipod’s,. golftasse
n en veel golfballe e prijzentafel met
n lokte ruim 100
jeugdspelers van
be
Niet alleen de jeug ginners tot zeer ervaren spelers.
d
kinderen in Kasiga had een goede dag, ook kansarm
e
u in Kenia worde
n ondersteund ui
de opbrengst van
t
deze dag.
Meer hierover op
www.veldzijdejeu
gdopen.nl

Op zondag werd de inv
Leden konden golfend itational wedstrijd gespeeld.
een gezellige wedstrijde vrienden meenemen voor
opbrengst van deze da met diner op Veldzijde. De
stichting de Bovenlandg kwam ten goede aan de
een cheque aangebod en. Voorzitter Jan van Riet kreeg
door de spelers en het en van 2000 euro. Dit bedrag was
golfpark opgebracht.

Praktijkles GVB kandidaten op Vel
dzijde

st over de
Bijeenkom

n, deze keer voor oudMaandag stond weer de deur ope speelden een wedstrijd
leden en genodigden. De oudleden reiding mochten
over 11 holes, twee holes van de uitbe oudleden een kijkje te
speciaal voor deze dag open om dez
odigden van de gemeente,
geven op de nieuwe baan. De gen e kwamen eind van de
zustergolfbanen en de golffederatieptie.
middag voor een geanimeerde rec

ker

maandbe

Vrijdag 24 se
dag voor Ve ptember werd een bij
mochten de ldzijde. Voor de eerste zonderde
genieten va business leden van Ve keer
n een 18 ho
ldzijde
les baan.

De woensdag was gereserveerd voor de senioren van de club. In gemixte flights werd genoten van het
prachtige najaarsweer. Spontaan werd bij de inschrijving een goed doel aangewezen: een weeshuis in
India. Toch weer een opbrengst van 165 euro.
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Kandidatenlijst en
verkiezingsprogramma

50 Jaar. Gehuwd en vader van 3
kinderen. Woont in Abcoude. Arts
en medisch directeur. Huidige
fractievoorzitter VVD AbcoudeBaambrugge. Lijsstrekker en beoogd fractievoorzitter.
Hij heeft meerdere bestuursfuncties bekleed binnen de VVD, het
basisonderwijs en de Farmaceutische Geneeskunde.
Aandachtsgebieden:
Veiligheid, Sociale Zaken, Personeel.

De Ronde Venen - In een goed bezochte algemene ledenvergadering
van de gecombineerde VVD afdelingen De Ronde Venen en Abcoude-Baambrugge, werd afgelopen
dinsdag in Partycentrum De Meijert te Mijdrecht het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst
van de VVD vastgesteld. Het verkiezingsprogramma dat de titel heeft
“Uw dorp is de kern van ons beleid“,
benoemt items als o.m. “de laagste gemeentelijke woonlasten zijn
de norm in de nieuwe gemeente”,
stimuleringsmaatregelen ten behoeve van de economie in het kader van extra werkgelegenheid ten
dienste van alle inwoners. Essentiele bezuinigingen op het bestuursapparaat en het paal en perk stellen aan vrachtverkeer door woonwijken. Daarnaast zijn er specifieke campagnepunten benoemd per
dorpskern.
Criteria
Het nieuwe bestuur van de afdeling had op voorhand de criteria benoemd, op basis waarvan de kandi-

daten werden geselecteerd. Daaraan voorafgaande had het bestuur
veel moeite gestoken in het aantrekken van nieuwe enthousiaste VVD-ers die hun energie in de
nieuwe fractie willen steken. De selectiecriteria waren: ervaring, vernieuwing, verjonging, lokale affiniteit en een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de twee fusiegemeentes. Bovenal speelde de kwaliteit van de kandidaten een belangrijke rol in de keuze. De Abcoudenaar Rudolf van Olden werd met een
grote meerderheid door de aanwezige leden tot lijsttrekker gekozen.
Verder bevinden zich onder de eerste tien kandidaten van de lijst vier
ervaren politici en maar liefst zes
nieuwe kandidaten, onder wie drie
jongeren onder de dertig jaar. Alle nieuwe aspirant-raadsleden hebben in samenspraak met het afdelingsbestuur reeds voor de verkiezingen concrete aandachtsgebieden benoemd, zodat het voor de
kiezer heel transparant is, waar de
VVD zich in de nieuwe raadsperiode op zal richten.

Verheugd
Voorzitter Hans Groenewegen toonde zich buitengewoon verheugd
met de kwaliteit en diversiteit van
de gekozen kandidaten en sprak de
hoop uit dat de inzet van deze nieuwe ploeg ertoe zal leiden dat de lokale politiek zich nadrukkelijk op
een hoger niveau gaat bewegen en
dat, veel meer dan nu, raadsleden
zich vergewissen van en oriënteren op de behoeften van de burgers,
om vervolgens vanuit de nieuwe gemeenteraad daar resultaat gericht
op in te spelen.
Hij hekelde de bestaande cultuur in
de huidige raad van De Ronde Venen, die hij typeerde als intern gericht, weinig daadkrachtig en bolstaand van de mannetjesmakerij.

Actie van de Rikistichting
Mijdrecht - Ook dit jaar heeft de
Rikistichting een één op één actie
georganiseerd.
Voor het uitvoeren van deze actie
heeft o.a. De Zonnebloem afdeling
Mijdrecht haar medewerking verleend.
Dit jaar hebben 10 vrijwilligers met
hun gasten iets bijzonders gedaan
in het kader van deze actie. De kosten die hieraan verbonden waren
werden betaald door de Rikistichting. Elke vrijwilliger mocht samen
met zijn gast zelf bepalen hoe dit

moest worden ingevuld. Zo werden
de volgende acties ondernomen:
Het bezoeken van een tuincentrum,
naar de musical Mary Poppins, bezoek aan een orchideeënkwekerij,
een kaasboerderij, paleis Het Loo,
een rondvaart in Hoek van Holland,
het bezoeken van een Japanse tuin,
een rondvaart met de Spido in Rotterdam, winkelen en een sightseeing in Noordwijk.
De gasten willen hierbij nogmaals
de Rikistichting voor dit royale gebaar bedanken.

Verkiezingslijst
Uiteindelijk kozen de leden de volgende kandidaten voor de kieslijst.
De lijsttrekker is: Rudolf van Olden,
2. Rob Blans, 3. Frans Lugtmeijer,
4:.Yvonne van den Heerik en 5. Sandor Harmens.

3
62 Jaar. Gehuwd, vader van 4 kinderen, woont in Mijdrecht. Zelfstandig ondernemer. Huidig fractievoorzitter VVD DRV. Heeft
meerdere bestuursfuncties bij de
VVD en Scouting Nederland (bekleed).
Aandachtsgebieden:
Economische Zaken, Werkgelegenheid, Bedrijven en Ondernemingen, MVO.
Bijjzonder aandacht voor de kern
Mijdrecht.

57 Jaar. Samenwonend, moeder
van een dochter. Woont in Abcoude en is advocaat. Voormalig wethouder. Lid van de Raad van Toezicht van een woningbouwvereniging en de ouderenzorg.
Aandachtsgebieden:
Financiën, Cultuur en cultureel
erfgoed, Juridische zaken.
Bijzondere aandacht voor de kern
Abcoude.

44 Jaar. Gehuwd, vader van 2 kinderen. Woont in Vinkeveen. Officier bij de Koninklijke Landmacht.
Voorzitter
vakantiespeelweek
DRV, hockeycoach. Fractieassistent en meerdere bestuursfuncties binnen de VVD.

40 Jaar, Gehuwd en vader van
2 kinderen. Woont in Mijdrecht.
Zelfstandig ondernemer en huidig raadslid VVD DRV. Bestuursfuncties bij de Oranjevereniging,
het Wijkcomité Molenland en de
St. Wilnisse Veenmolen.

Aandachtgebieden:
Onderwijs, Mobiliteit en Bestuurlijke vernieuwing.

Aandachtgebieden:
Woningbouw, Planologie en Energie voorzieningen.

Bijzondere aandacht voor de kern
Vinkeveen.

Bijzondere aandacht voor de kern
Amstelhoek.

Schoolhandbal geslaagd
voor KDO en Legmeervogels

Waar is onze lieve Pepper?
Mijdrecht - Sinds vorige week
woensdag is deze kleine rode kater
Pepperoni weg. Zijn kleine broertje
eet sinds die tijd niet meer en mist
‘m heel erg.
Daarnaast was Pepper net geopereerd en heeft nog medicijnen nodig! Waarschijnlijk heeft iemand

hem in huis genomen, want normaal komt hij ieder uur even thuis
om het hoekje kijken als hij buiten
is. Hij woont in de buurt van de Dubloem:
Dus heeft u hem gezien of weet u
waar hij is, neemt u dan s.v.p. contact op via 06-14060755.

Structuurvisieweek in DRV
De Ronde Venen - De Ronde Venen en Abcoude staan deze week in
het teken van de Week van de Structuurvisie. Tijdens de week kunnen inwoners van de twee gemeenten, die
per 1 januari 2011 samengaan, aangeven hoe zij vinden dat de gemeente er over 20 jaar uit moet zien.
Met een tocht langs zes kernen van
de nieuwe gemeente, willen de gemeentebesturen op een ludieke en
informatieve wijze zoveel mogelijk inwoners in staat stellen mee te praten
en mee te denken over de toekomst
van de nieuwe gemeente. De aftrap
werd vrijdag 24 september gegeven
in Abcoude en zaterdag 25 september bezocht de karavaan Mijdrecht.
Tijdens de bijeenkomsten is er van alles te zien en te doen bij marktkramen, in tenten en in bussen. Er staan
Ideeënbussen (twee dubbeldekkers
met daarin verschillende presenta-

ties) en een hele grote Structuurvisieparaplu waaronder allerlei materiaal te vinden is over de structuurvisie. Inwoners kunnen hun ideeën op
kaarten zetten, uitschrijven op reactieformulieren, vertellen in een Babbelbox of vertellen aan aanwezige
medewerkers van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen die uw inbreng opschrijven.
Waar
Dinsdag 28 september van 16.00 tot
20.00 uur: Terrein IJsbaan, Baambrugge.
Woensdag 29 september van 16.00
tot 20.00 uur: Speelwoud naast
Brandweerkazerne, Wilnis.
Donderdag 30 september van 16.00
tot 20.00 uur: Terrein bij Fort Uithoorn,
Amstelhoek Vrijdag 1 oktober van
16.00 tot 20.00 uur: Terrein bij Winkelcentrum Zuiderwaard, Vinkeveen.

De Kwakel - Op woensdag 15 en
22 september heeft het jaarlijks terugkerende schoolhandbaltoernooi
plaatsgevonden.
Maar liefst 40 teams hebben met
veel enthousiasme wedstrijdjes tegen de eigen groepen van andere
scholen gespeeld.
Bij KDO was voor de gelegenheid
een tweede handbalveld op het
gras aangelegd. Ook bij Legmeervogels werden op beide middagen
twee velden gebruikt om alle wedstrijdjes te kunnen afwerken. Voor
alle teams werd goed gezorgd met
limonadebonnen en chips. Iedereen
kreeg na afloop een vaantje als aandenken. De eerste uit de poule won
zelfs een beker!
Het gehele toernooi is goed verlopen. De kinderen waren erg fana-

tiek. Soms ontbrak het nog aan kennis van de handbalspelregels, maar
gelukkig waren er goede spelbegeleiders/scheidsrechters aanwezig
om dit in goede banen te leiden. De
grote winnaars van het toernooi waren groep 8 van de Antonius school
(meisjes) en de Springschans (jongens). Zij wonnen hun poule en
gaan door de volgende ronde, de
regiofinales.
Vind jij handbal ook zo leuk?!
Kinderen die het spelletje zó leuk
vinden dat ze het graag bij een club
komen doen, zijn van harte welkom
om 4x te komen proeftrainen bij
KDO handbal. Voor meer informatie
kun je mailen naar handbal@kdo.nl.
Ook de teams van Legmeervogels
kunnen altijd leden gebruiken.

Eerste punt is binnen
Uithoorn - Door terugkomst van
enkele geblesseerde spelers was
de stemming bij Qui Vive vanzelfsprekend positiever dan die van
vorige week.
Met 0 punten uit 2 wedstrijden
moest er dus eigenlijk wel gewonnen worden. Met een doorbrekend zonnetje en wederom
veel publiek vloog Qui Vive uit de
startblokken.
Verschillende kansen in de openingsminuten bleven echter onbenut. Hierdoor kon Forward
langzaam maar zeker de wedstrijd wat kantelen in de 1e helft.
Dit leidde bij hun tot wat kansen
en corners maar die bleven onbenut en hierdoor stond de bekende brilstand bij rust op het scorebord.
Na de rust liet Qui Vive zien wat
keihard werken is en een sterk
collectief inhoudt. Overal op het
veld werd er met bezieling om de

bal gevochten en Forward van de
goal
gehouden. Hier slaagde de thuisploeg goed in want de bezoekers werden nauwelijks nog gevaarlijk. De druk op de goal van
Forward nam toe en dus ook de
kansen van Qui Vive. Tot de cirkel
ging alles goed alleen bij de laatste pass / afronding ging het nog
mis. Er waren drie enorme kansen die helaas alle drie niet gevierd konden worden met gejuich.
Hierdoor bleef de brilstand op
het bord staan en kon de thuisploeg maar 1 puntje bijschrijven.
De sfeer over het vertoonde spel
was positief maar over de stand
werd toch wel gebaald. Het is nu
slechts een kwestie om de stijgende lijn vast te houden en dan
zullen de punten vanzelf binnenstromen. Schuw vooral niet om
de heren een hart onder de riem
te steken en langs de lijn te komen staan, hoe meer zielen hoe
meer vreugd.

KDO Rugby speelt mee
op TBM dag Amstelveen
De Kwakel - Afgelopen zaterdag heeft een aantal jeugdleden
van KDO rugby meegedaan met de
TBM dag in Amstelveen.
TBM staat voor Turven (6-7 jr), Benjamins (8-9 jr) en de Mini’s (10-12
jr). De TBM dag is nog geen competitie. Op deze dag spelen verschillende verenigingen onderling wedstrijdjes van 2x15 minuten. Het doel van de TBM dag is
om vertrouwd te raken met de regels, techniek en het plezier van de
rugbysport. De scheidsrechter bespreekt tijdens het spel ook de regels. De TBM dagen worden 3 à 4
keer per maand bij verschillende
verenigingen gehouden. De spelers van KDO hebben meegedaan
met de teams van Alkmaar, Ian met
de Benjamins en Derek en Sam met
de Mini’s.. Ze hebben kunnen laten
zien wat ze de afgelopen weken allemaal geleerd hebben op de trainingen. Derek heeft dan ook zijn

1e TRY (=doelpunt) gemaakt. Aanstaande zaterdag gaan de jeugdspelers met nog meer jongens meedoen met de TBM dag in Haarlem.
Daarnaast zal er ook bij KDO een
TBM dag gehouden worden maar
de datum hiervoor is nog niet bekend.
Dus jongens en/of meisjes: kom
naar de trainingen op het KDO terrein op maandag (wordt eventueel
vrijdag) en woensdag van 18.30 tot
19.30 uur.
Naast jeugd heeft KDO Rugby ook
een aantal seniorenleden. Ook zij
zullen dit seizoen wedstrijden gaan
spelen. De senioren trainen op
woensdag en vrijdag van 20.00 uur
tot 21.30 uur.
Inmiddels zijn er ook diverse apparaten en spullen aanwezig om tijdens de training het spel nog beter
te kunnen beoefenen. Denk hierbij
aan een scrummachine en diverse andere trainingsmaterialen als
stootkussens en tacklebags.

Alcoholcontrole bij afrit A2
Vinkeveen - De politie heeft op
donderdag 23 september in samenwerking met het Korps Landelijke
Politiediensten, Belastingdienst en
het Openbaar Ministerie een verkeerscontrole op de Provincialeweg
N201, bij de afrit van de Rijksweg
A2 gehouden.
In totaal 228 automobilisten moesten een blaastest afleggen, waarbij
drie automobilisten te veel bleken te
hebben gedronken. Zij bliezen 475,
615 en 655 ug/l, terwijl 220 ug/l de
wettelijke limiet is. Tegen de drie is
proces-verbaal opgemaakt en de
laatste twee moesten hun rijbewijs

inleveren. Tevens schreven agenten 32 bekeuringen uit voor diverse
verkeersovertredingen. Een vrachtwagenchauffeur kreeg een procesverbaal voor het overtreden van de
rijtijdenwet/het onklaar maken van
de tachograaf.
Door een ANPR-auto (Automatic
Numberplate Recognition) werden
10192 kentekens gescand, wat 172
hits opleverde. De Belastingdienst
heeft 322.000 euro ingevorderd,
waarbij 12.000 euro direct werd geind, en dertien auto’s werden in beslag genomen.

Kinderkledingbeurs Vinkeveen
Vinkeveen - Peuterspeelzalen Duimelot uit Wilnis en De Duikelaar
uit Vinkeveen organiseren weer de
succesvolle speelgoed- en kinderkledingbeurs op zaterdag 9 oktober a.s. De beurs wordt gehouden
bij peuterspeelzaal de Duikelaar,
Pijlstaartlaan 7 - 9 in Vinkeveen. De
verkoop vindt plaats tussen 10.00
en 11.30 uur. Zestig procent van de
opbrengst is voor degene die spullen komt brengen voor verkoop en
veertig procent van de opbrengst is
voor de peuterspeelzalen. Van deze
extra inkomsten kopen de peuterspeelzalen nieuw groot materiaal en
speelgoed voor de kinderen.

U kunt er terecht voor kinderkleding vanaf maat 80 en speelgoed.
Er is voor kinderopvang gezorgd.
De niet-verkochte artikelen kunnen,
indien men dat wenst, worden geschonken aan een goed doel. Dit
is Stichting Roki die zich inzet voor
Roemeense wees- en zigeunerkinderen. Wanneer u artikelen op deze
beurs wilt verkopen hoeft u niet zelf
op de beurs te staan. U kunt vóór
donderdag 7 oktober contact opnemen met Sietske van der Moolen,
telefoon 0297-533144) of met Silvia
Verlaan, telefoon 0297-267491). Zij
geven u meer informatie over het inbrengen en ophalen van de spullen.
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Vrijblijvend bij Karin van Dierendonck:

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.

Nieuwbouw project
Helene Swarthlaan
Uithoorn - Sinds de sloopwerkzaamheden ten
behoeve van het nieuwbouwproject Helene
Swarthlaan, is het betreffende bouwterrein afgezet middels veiligheidshekken. Deze hekken bleven ook nog staan na afronding van de sloopwerkzaamheden conform te doen gebruikelijk
en o.i. is dat ook een verstandig besluit ter voorkoming dat het bouwterrein door (jonge) kinderen als speelterrein (waterplassen en zandhopen
hebben eenmaal een aantrekkingskracht op kinderen) wordt gebruikt welke mogelijk tot gevaarlijke situaties zouden kunnen leiden.
Tot onze verbazing is het sloopbedrijf vandaag
langsgekomen om ALLE hekken weg te halen.
Deze actie en dit tijdstip, met het oog op het komende weekend, bevreemdt ons zeer.
Echter, groter werd onze verbazing toen wij hoorden van een van de bouwvakkers dat het verwijderen van de hekken het gevolg is van een betalingsachterstand van de Gemeente Uithoorn jegens het bouwbedrijf.
Uiteraard is voornoemde opmerking aangaande
de financiële kwestie “eenzijdig” in de zin dat dit
door ons niet te verifiëren is zonder eerst uw reactie te horen.

Open dag najaarsworkshops
Mijdrecht - De bladeren kleuren
langzaam bruin en geel en de thermometer zakt elke dag verder. Het is
herfst! Hoog tijd om je interieur lekker te veranderen. Karin van Dierendonck heeft dit seizoen maar liefst
acht fantastische decoraties die je
zelf kunt komen maken in een gezellige workshop.
Zaterdag en zondag is er een open
dag in het atelier van Karin van Dierendonck. Kom gezellig het najaar opsnuiven en doe meteen nog

meer inspiratie op. Op deze open
dag worden de decoraties en stukken getoond die in het komende najaar tijdens de workshops bij Karin
gemaakt worden. Iedereen die interesse heeft in workshops en kreatief
bloemwerk kan vrijblijvend binnenstappen voor informatie en inspiratie in de gezellige nieuwe werkruimte.
Je kunt je inschrijven voor één van
de workshops in het vaste rooster maar je kunt ook met een aan-

tal vriendinnen in overleg een leuke middag of avond organiseren,
voor een reünie of verjaardag bijvoorbeeld.
Het atelier aan de Tuinderslaan 4 in
Mijdrecht is zaterdag 2 oktober geopend van 10.00 tot 17.00 en zondag 3 oktober van 13.00 tot 16.00.
Iedereen is welkom. Wie tijdens de
open dag inschrijft krijgt 10% korting. De Tuinderslaan ligt aan het
einde van de Schattekerkerweg, een
zijstraat van de Oosterlandweg.

Derhalve zouden wij graag het volgende van
u willen weten:
1) is naar uw mening het bouwterrein een veilig
en derhalve een vrij toegankelijk gebied? Door
het vrij toegankelijk karakter zal het bouwterrein
o.i. door (jonge) kinderen als speelterrein worden gezien.
2) wat is de reden dat de hekken worden verwijderd?
3) wat U op korte termijn van plan bent te doen
om de veiligheid van de buurtbewoners te waarborgen t.a.v. het bouwterrein?
Ik zie graag uw spoedige reactie op al onze vragen tegemoet.
Bij voorbaat dank.
Met hoogachting,

Fam. Pho
Rodenbachlaan 41
Uithoorn

Laatste wedstrijd eindigt
Persoonlijke recordkarper puntloos voor Van Rijn
voor Geurt de Bruijn

Wilnis - Ik wil iedereen laten meedelen in de
vreugde die ik heb gezien in Geurt.
Het visavontuur begon op vrijdagavond 24 september. De reis richting De Gagel, bepakt en bezakt, verliep prima. De eerste nacht was er veel
wind, regen en kou. Door de aanwezigheid van
een tent en lekkere slaapzakken was het zeer
goed te doen. Die nacht mochten we alleen genieten van een enkele aanbeet maar bleken de
vissen ons toch te slim af te zijn.
De hele zaterdag overdag doorgevist en met de
vangst van een zeelt en wat kleine vis is de stemming er aardig in gekomen.

de tweede nacht kon wat ons betreft ingaan. Op
een enkele misser na begon om kwart voor zeven
de beetmelder van onze Geurt echt goed te keer
gaan. Na een leuke dril en de vis in zicht, zag ik
het gezicht helemaal opbloeien van Geurt. Na het
meten, wegen en het voorzichtig terugzetten van
de karper bleef het enthousiasme aan. Het is zeer
bijzonder een karper van dit formaat in de polder
te vangen. De karper woog maar liefst 43 pond en
had een lengte van tegen een meter.

Maar niet de karper waren we op aan het jagen
waren. We besloten er toch nog een nacht aan
vast te plakken. Nog wat kennis in huis gehaald
door een fervent karpervisser te raadplegen en

Al met al een geslaagd visweekend.

Hierbij een foto om ook anderen te laten meegenieten van deze bijzondere vangst.

Willem Verkaik
Wilnis

Regio - Het Belgische circuit de
Duivelsberg in Maasmechelen, was
zondag 26 september het decor voor
de finale race van Van Rijn Racing.
Het uit Mijdrecht afkomstige team
met coureur Dennis van Rijn, konden nog belangrijke punten scoren
voor het NK Rallyracing. Deze Belgische wedstrijd zou nog meetellen
voor hun kampioenschap. De baan
condities waren niet erg gunstig.
Buiten de zeer slechte staat van het
onverharde gedeelte, regende het
af en toe en was het circuit spekglad. In plaats van te strijden met de
concurrentie, was Van Rijn meer in
gevecht met zijn eigen auto.
De zondagmorgen begon de dag
met regen, het klaarde op en vlak
voor de vrije training begon het wederom met regenen. Met de regenbanden onder de Cordoba kon
Dennis gaan trainen. Door de gladde omstandigheden was het zoeken
naar de juiste rijlijn. Deze kon nog
niet gevonden worden en het weggedrag van de auto hielp daar ook
niet bij. Het team zocht naar een
betere afstelling aan de SEAT. In de
kwalificatie kon deze uitgeprobeerd
worden. Het werk van het team was

merkbaar, maar Van Rijn kon nog
niet het uiterste uit de auto halen.
Eerste
Vlak voor de start van de eerste
manche begon het weer met regenen. Toch kon Dennis als eerste de
bocht induiken, na een moeizame
start. Het was Remans in een Fiësta
die hem volgde, maar Van Rijn kon
hem niet achter zich houden. De
wagen had teveel onderstuur en zodoende werd het onmogelijk de gaten dicht te houden voor de achtervolgers.
Een 17e tijd in het klassement, een
positie die het team zeker wilde
gaan verbeteren. Het weer leek ook
mee te gaan werken, het klaarde op
en de baan werd alsmaar droger.
Dit was van korte duur, toen Van
Rijn naar de start reed begon het
hard te regenen. Dennis kon ook
in de tweede heat geen vuist maken, met veel stuurwerk wist hij wel
de wagen op de baan te houden en
een tijd te klokken. Ditmaal een 15e,
dit zou niet genoeg zijn voor een finale plaats.
Derde
De derde manche moest wat meer
risico genomen gaan worden door

de rijder, om zich alsnog te kunnen
kwalificeren voor de B-finale. Echter
een spin in de derde ronde maakte
een einde aan de jacht op de laatste kampioenschap punten van dit
jaar. Het NK is nog niet officieel afgesloten, maar Van Rijn zal op een
12e positie het jaar eindigen.
Het team Van Rijn Racing sloot hiermee het rallyrace seizoen 2010 af bij
onze zuiderburen. Afgelopen jaar
heeft het team in sportief opzicht
veel ups en downs gekend. In juni werd Dennis van Rijn nog teruggezet naar de laatste plaats in de
B-finale, de wedstrijd erop liet Van
Rijn Racing van zich spreken door
de vierde plaats te veroveren op het
circuit van Valkenswaard. Winst en
verlies liggen nu eenmaal in deze
sport dicht naast elkaar.
Aankomende winterperiode gaat
men bouwen aan de toekomst. De
planning is om in 2011 te gaan rijden met een nieuwe auto! Er is een
Skoda Fabia body aangekocht, waar
de bouw begin oktober zal startten. Zodra de bouw is aangevangen, zullen er op de site www.vanrijnracing.nl de laatste updates te
lezen zijn.

Parencompetitie BV De Kwakel Vrouw 46 km
per uur te hard

Rookworst Keurslager Gert Stronkhorst
wordt wederom bekroond met goud
Uithoorn - Tijdens de landelijke
rookworstkeuring is de rookworst
van Keurslager Gert Stronkhorst
weer met goud bekroond. Deskundige keurmeesters keurden op diverse punten en concludeerden dat
de ambachtelijke rookworst van slager Stronkhorst uit Uithoorn tot de

beste van Nederland behoort. De
worst wordt werd onder meer gekeurd op smaak, geur, samenstelling en uiterlijk. De rookworst moet
goed gevuld zijn. De darm knapperig en mooi goud/geel van kleur.
Verder is het belangrijk dat de typische rooksmaak en geur in voldoen-

Wedstrijd Legmeervogels
D3 wederom spannend
Uithoorn - Ja hoor, de smaak van
de eerste overwinning na het verlies van vorige week smaakte zeker
naar meer, en hoe!! Die legmeervogels D3 zorgde voor een spannende
wedstrijd zeg. De eerste helft werd
compact gespeeld, vol met strijd en
inzet! En dat was nodig want Ouderkerk was niet zomaar te verslaan.
Na een goeie combinatie van Mohammed Haddoui en Diego de Ruiter maakte de laatste 1-0. Het was

snel 1-1, maar onze mannen counterde na goed doorzetten van Mohammed Haddoui naar de 2-1. Nog
altijd vol inzet, kwam het mooiste
doelpunt van de wedstrijd, via een
mooie combinatie van Diego de
Ruiter, Mohammed Haddoui naar
Damon Groenendal, die 3-1 maakte.
In de tweede helft gingen onze
mannen door, want er was zicht op
een overwinning. Kay Totri scoorde
mooi uit een vrije trap de 4-1. Ou-

de mate aanwezig zijn.
Deze week kunnen de klanten in
de winkel komen proeven en direct
profiteren van een scherpe aanbieding. Van 2 t/m 9 oktober is de
tweede rookworst bij slager Stronkhorst gratis (zie ook advertentie elders in deze krant).
derkerk gaf niet op want het werd
4-2. Het bleef spannend en het leek
erop of Ouderkerk wat sterker werd.
Onze mannen voelden dit aan en
na een assist van Lars Veenhof
werd het 5-2 door weer Mohammed
Haddoui. Hierdoor kreeg ouderkerk
meer grip op de wedstrijd en benutte 2x de ruimte goed, waardoor het
5-3 en zelfs 5-4 werd. Hier bleef het
gelukkig bij, en de mannen van de
D3 waren heel blij, want ze maakten
volgens mij allemaal een buikschuiver, zo blij. Het leek wel of ze kampioen waren geworden.
De D3 is aan het groeien, ga zo door
mannen, het was een lekkere pot.

De Kwakel - Aan het slot van de
4e speelavond van de 1e cyclus van
de parencompetitie van de BVK begon wedstrijdleider Cor Hendrix tegen zijn gewoonte in de uitslagen
voor te lezen in omgekeerde volgorde, dus van de top van de A lijn naar
de ‘bodem’ van de C lijn.
Dat had alles te maken met onregelmatigheden in de uitslag in de C lijn,
waar door onvoorziene afmeldingen
en tussentijds vertrek van een paar
halverwege de avond een zeer onoverzichtelijke en incorrecte stand
uit de printer rolde.

Cor moest mede hierdoor zijn spel
meermalen onderbreken, waardoor
hij meer wedstrijdlijder dan wedstrijdleider was, wat zich ook vertaalde in zijn score. Daarvoor zou
eigenlijk ook een compensatieregeling gevonden moeten worden.
Omdat er dus van bovenaf werd opgenoemd hoorden Anneke Karlas
en Jaap Verhoef hun namen als eerste door de luidsprekers schallen,
omdat zij met 63,54% de concurrentie in de A-lijn de hielen lieten zien
en en passant ook de 1e plaats in de
totaalstand overnamen van Wim en
Rita Ritzen.
Hun voorsprong is slechts 0,53%
gemiddeld . Dick Elenbaas en Andre Verhoef werden net als vorige
week 2e, deze keer met 59%. Ria
van Zuylen was deze avond gekoppeld aan supersub Adrie ‘Bal’ Voorn
en zij kaartten 58,7% bijeen, wat
hen de 3e plaats opleverde. Ria’s
vaste partner Han Mann moest helaas verstek laten gaan, maar we
hopen hem volgende week weer te
mogen verwelkomen. Onderaan de
lijst vinden we Gerard de Kuyer en
Piet van der Poel, die de komende
2 weken nog flink aan de bak moeten om hun verblijf in de A Lijn veilig te stellen.

Eerste
In de B lijn revancheerden Atie en
Wan Overwater zich overtuigend
van de blamage van vorige week
door met 62,5% eerste te worden.
Suzanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh waren voor de eerste keer
dit seizoen van de partij en zij gaven met 60,12% meteen hun visitekaartje af.
Het leverde hen de 2e plaats op. De
3e plaats was voor Greet de Jong
en Roel Knaap, die daarmee voor
de 3e achtereenvolgende keer dus
een podiumplaats scoorden. In de
totaalstand staan zij nu inmiddels
ook 3e.
Aan de onderzijde van de uitslagenlijst scoorden de paren Corrie Bartels-Ruud Doeswijk en Bep VerleunCor Hendrix exact gelijk. In de totaalstand lijken Gerda Bosboom en
Rina van Vliet vrijwel niet meer in te
halen en zijn er nog 6 paren die strijden voor de 3 resterende promotieplaatsen.
In de C lijn had Janny Snabel een
invalster gevonden in de persoon
van Ida Knaap. Die had zich blijkbaar voorgenomen het goede voorbeeld van wederhelft Roel te volgen,
want de dames haalden verpletterend uit met de hoogste dagscore
van 65,2%.
Tilly en Frans Wouda kwamen zongebruind terug van vakantie en
zij lieten een score optekenen van
61,85%%, goed dus voor de 2e
plaats. Ploon en Fons Roelofsma
trokken de stijgende lijn van de
voorbije weken uitstekend door met
een fraaie 58,25%, waarmee zij 3e
werden.
Gerbrand van Nigtevegt en Harry Rubens konden het deze avond
niet bolwerken en zij moesten alle
andere paren daardoor boven zich
dulden.

Uithoorn - Een 26-jarige vrouw is
woensdagochtend aangehouden,
nadat agenten haar over een lange afstand met zeer hoge snelheid
zagen rijden.
Na meting en correctie bleek de
vrouw 46 kilometer per uur te hard
te hebben gereden over de provincialeweg N201. De vrouw is aangesproken op haar rijgedrag en heeft
een proces-verbaal gekregen.

Afvalbak in brand
Uithoorn - Agenten kregen zondagochtend een melding over rookontwikkeling op de Klipper. Ter
plaatse bleek een afvalbak in brand
te staan, die tegen de muur van
twee huizen aan stond.
De brand was zodanig, dat de
brandweer er aan te pas moest komen om de brand te blussen. De
bak is vermoedelijk opzettelijk in
brand gestoken.

Vrouw gewond
na botsing
Uithoorn - Een 75-jarige vrouw is
zondagavond gewond geraakt nadat zij met haar fiets tegen een Amsterdammertje was aangereden.
De vrouw fietste samen met haar
echtgenoot op het Marktplein, toen
zij door nog onbekende oorzaak tegen het paaltje aanreed.
Zij brak daarbij haar been en is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.
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Jubilerende golfclub:

Argon zaterdag werkt zich
Ook iets extra’s voor anderen . .
toch langs De Meern
Mijdrecht - Tien minuten voor
tijd scoorde Argon het eerste
doelpunt waarmee uiteindelijk
de winst kon worden binnen gehaald. De eerste helft was Argon
de bovenliggende partij maar
verzuimde het de kansen de er
waren te verzilveren. De Meern
was de tweede helft dichtbij een
doelpunt maar kon toch niet verhinderen dat Argon er uiteindelijk met volle winst vandoor ging.
Na tien minuten was er de eerste
doelkans voor Argon maar de inzet van Stefan Tichelaar kon door
de goed keepende Sander Reurings van De Meern tot hoekschop worden verwerkt. Even later zag Lesley Groenen zijn inzet
van de doellijn gehaald en kopte Kevin Blom in handen van de
doelman. Daarna verscheen Youri van Adrichem alleen voor doelman Reurings maar hij mikte op
de keeper. Een tegenstoot van
De Meern kon maar nipt door

Van Moort onschadelijk worden gemaakt, met moeite tikte hij de bal naast.het doel. Vlak
voor het rustsignaal kreeg Kevin
Blom nog een goede mogelijkheid maar hij mikte te hoog.
Vervangen
Na vijf minuten in de tweede
helft moest Albert Mens zich laten vervangen, door Antonie van
der Linden. De Meern kreeg
daarna een goede gelegenheid
om de score te openen, de Argondoelman werkte de bal te
zacht weg waardoor een aanvaller van De Meern de bal gemakkelijk kon onderscheppen en de
bal in de doelmond plaatste, echter Adil Kamil was ter plaatse om
de bal met een fraaie kopbal uit
het doel te werken. Daarna was
er weer een mogelijkheid voor
Argon, na een hoekschop kreeg
Van der Linden een mogelijkheid
om uit te halen maar hij mikte te

hoog. Nadat Stef Vermeulen namens De Meern ook te hoog had
gemikt kwam Argon tien minuten voor tijd op voorsprong, Stefan Tichelaar pikte de bal op na
slecht uitverdedigen van de gastheren, passeerde z’n tegenstander en schoof de bal in de verre hoek 0-1. Even later had Gino Schuur namens De Meern de
gelegenheid om gelijk te maken
maar hij schoot voorlangs. De
slotminuten waren voor Argon,
met name Bas de Graaff kreeg
tweemaal de gelegenheid om De
Meern definitie op de knieën te
krijgen. De eerste maal schoof hij
de bal in het zijnet en even later
profiteerde hij niet toen Jimmy
van Veen hem via een slim hakballetje de bal toespeelde, alleen
voor doelman Reurings schot hij
over.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen Wartburgia uit Amsterdam.

Hertha F4 wint opnieuw
Vinkeveen - Na twee eerder gewonnen competitie wedstrijden waren de verwachtingen hoog gespannen.
Tijdens de trainingen werden de vorige wedstrijden geanalyseerd en
werd de nieuwe tactiek besproken. Om de eerste plaats te behouden moest uiteraard goed getraind
worden. De tegenstander was ditmaal Wasmeer F7. Iedereen stond
op zaterdag 25 september om 10:00
uur enthousiast op het veld om het
team van Wasmeer F7 te verwelkomen. Na het maken van een teamfoto van Hertha F4 konden we weer
naar huis omdat bij de tegenstander 13:30 uur op het programma
stond. Gelukkig was iedereen bereid om later die dag terug te komen! Alle jongens konden goed omgaan met de druk (op wat zenuwen
na) en gingen vol enthousiasme het
veld in. In de eerste helft werd er behoorlijk tegenstand geboden maar
toch kwamen we tot scoren. Je kon
merken dat er tijdens de trainingen
goed was opgelet. Al vroeg viel de
openingstreffer waarna er nog meer
volgden. Helaas kan ik niet meedelen wie er allemaal heeft gescoord
want na 3 gewonnen wedstrijden
ben ik de tel kwijtgeraakt. Helaas
was er voor onze keeper niet zo heel
veel te doen waarop hij ook maar
besloot om mee naar voren te gaan.

maals de tactiek werd doorgenomen. Er waren een aantal kleine
puntjes waarop gelet moest worden. De scheidsrechter floot voor
het begin van de tweede helft en
de jongens sprongen haast boven
op de bal. De tegenstander was de
weg heel even kwijt en zo kon Hertha doorgaan met waarmee ze waren begonnen en dat was scoren!

Tot het einde aan toe bleven ze fanatiek strijden om de bal. Na het
laatste fluitsignaal werden er nog
penalty`s genomen waarin de jongens nog even konden tonen hoe
er gescoord moet worden! Tijdens
het douchen werd er al `We are the
champions` gezongen. Uiteindelijke uitslag: Hertha F4 – Wasmeer F7:
12 - 0

Op de foto van links naar rechts:
Onder: Lucas Wielink, Jaiden van der sloot, Melvin Huisman, Mika van Blokland
Boven: Sidney Voorneveld, Lucas Veenhof, Kit Verbrugge, Jay Albers

Rust
Na de eerste helft was het tijd voor
een kleine rustpauze waarin snel
even wat werd gedronken en nog-

gedacht. Dat werd zeker bevestigd
door een van de leden van de golfclub, die nauwe banden heeft met
een weeshuis in Tamil Nadu, in het
uiterste zuiden van India. Zowel op
woensdag als op de slotdag, zaterdag ( de eerste keer dat iedereen op
de nieuwe 9 holes mocht spelen)
was het inschrijfgeld van de wedstrijden bestemd voor het weeshuis.
Daarnaast werd ook door Golfpark
Wilnis een bijdrage geleverd, zodat
er ’s avonds een cheque van e 950,kon worden overhandigd. “Voor dit
bedrag kan in India heel veel worden gedaan en zeker voor dit weeshuis is het een fantastische gift. Ik
vind het geweldig dat er bij dit lustrum ook aan dit weeshuis is gedacht “, aldus de contactpersoon
van het weeshuis.

De Ronde Venen - Met een groot
feest in en rond het clubhuis werd
zaterdagavond het 5e Lustrum van
Golfclub Veldzijde afgesloten. In
haar slotwoord benadrukte Co-

ra Jonkers, de organisatrice van de
feestelijkheden, dat er deze week
niet alleen mooie prijzen en veel extra zaken voor de leden waren, maar
zeker óók aan ‘goede doelen’ was

Eerder in de Lustrumweek was
Stichting Kasigau, Kenia het goede
doel van de ‘Veldzijde Jeugd Open’
waarvoor e 750 werd ingezameld en
was er een ‘Pro Am’-wedstrijd gespeeld die e 2.500,- had opgebracht
voor het KIKA - fonds (Kinderen
Kankervrij). Stichting De Bovenlanden mocht de 20e een cheque van
e 2.000 ontvangen.

Groep 8 Willespoort wint
Cruyff Court 2010
De Ronde venen - Groep 8 van
OBS de Willespoort deed dit jaar
weer mee aan het Cruijff Court
6 tegen 6 fairplaytoernooi en ze
hebben een hele leuke middag
gehad.
In het begin ging het heel erg goed,
en wonnen ze alle drie de wedstrijden in hun poule. Er waren namelijk
zoveel scholen die meededen, dat
er wel 4 poules waren. De eerste
wedstrijd tegen St. Jozefschool 2
werd gewonnen met 1-0, de tweede tegen de Fontein 2 met 2-1 en de
derde tegen Proostdij 2 met 1-0. Het
was een sterk team en ze wisselden om de vier minuten heel goed,
en dat systeem is er in gebleven. Ze
waren erg blij dat ze nu eens een
keertje door naar de kwartfinales
mochten. In de kwartfinale stonden
ze tegenover de Driehuisschool, dat
was een best moeilijke tegenstander. Ze dachten eerst dat ze gingen
verliezen maar ze wonnen uiteindelijk met 2-1. Dat was nog best een
spannende wedstrijd. De halve finale was erg grappig want ze moesten tegen groep 7 van OBS de Willespoort. Want ook deze groep had
gewonnen in hun poule en hadden in de kwartfinales de Schakel
uitgeschakeld met penalty’s. Het

bleef 0-0 en met de penalty’s was
groep 8 net iets sterker of hadden ze
meer geluk?! Groep 7 ook jullie hebben het supergoed gedaan en wie
weet hoe ver jullie het volgend jaar
schoppen. In de finale was het één
en al zenuwen en spanning. Eerst
was het 1-0 voor St.Jozefschool 1
met nog maar twee en een halve
minuut te gaan. Gelukkig maakte

de Willespoort 1-1 en met nog maar
weinig tijd op de klok werd er op de
valreep ook nog 2-1 gemaakt door
hen . Na de wedstrijd kwam ook
groep 7 het veld op, om met groep
8 een feestje te vieren. Ze zijn heel
erg blij dat ze de finale hebben gewonnen en door mogen naar de regionale wedstrijden in april 2011. Ze
hebben er zin in!

Met De Merel fietsen in de herfst
De Ronde Venen - TTC De Merel fietst op zondag 3 oktober de
Herfsttoer, de laatste toertocht van
het fietsseizoen. In groepsverband
rijden we nog één keer langs de
mooiste plekjes in de omgeving. De
afstand is 100 kilometer. De route
gaat vooral over rustige binnenweggetjes, langs water en weilanden en
door mooie dorpjes.
De start is om 8.30 uur bij Café de
Schans in Vinkeveen. De route gaat
via Breukelen en Haarzuilens naar
Harmelen, Woerden en het historische Oudewater. Na ongeveer 50 ki-

lometer zijn we in Hekendorp. Daar
houden we een koffiestop met, als u
dat wilt, de voor fietsers onvermijdelijke appelpunt.
Na de stop fietsen we veelal langs
water. We rijden over smalle weggetjes door de Reeuwijkse Plassen. Via
Bodegraven en Zwammerdam komen we bij de Nieuwkoopse Plassen.Het is in het najaar ’s ochtends
nog rustig op de weg. We kunnen met de groep dan ook genieten van de schilderachtige kronkelweg langs het riviertje de Meije. Hier
moeten we wel achter elkaar rijden.

Via Woerdense Verlaat komen we
weer terug in Vinkeveen.
De tocht wordt in twee groepen gereden. Groep 1 rijdt met een snelheid van ongeveer 27 à 30 km/uur;
groep 2 rijdt een paar kilometer minder snel (afhankelijk van de deelnemers). TTC De Merel stelt vanwege
de veiligheid een valhelm verplicht.
De start is om 8.30 uur bij Café de
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.
Leden van TTC De Merel en andere NTFU-fietsverenigingen krijgen 1
euro korting.

Antoniusschool meiden groep 8:

Schoolhandbalkampioen 2010
De Hoef - Op woensdag 22 september mochten de meiden van
groep 8 uit De Hoef voor de laatste keer deelnemen aan het altijd zo goed georganiseerde
schoolhandbaltoernooi van KDO
en Legmeervogels.
Het was prachtig weer en met precies 7 speelsters werden er in de
poule 3 wedstrijden gespeeld. De
1e wedstrijd werd gewonnen met
8-3 tegen de Springschans. De 2de
wedstrijd gelijk gespeeld met 1-1 tegen de Zon. De 3de wedstrijd werd
met 3-0 gewonnen van de Kwikstaart. We waren door! In de finale
moesten we tegen de Kajuit en het
werd 6-3 voor de Antoniusschool!
We gingen dus voor de 3e keer met
een beker naar De Hoef. Binnenkort gaan we door voor de regionale schoolhandbalwedstrijden, u zult
dus nog meer van ons horen.
Op de foto staan de Hoefse meiden
met de beker:
Staand van links naar rechts Sabine,
Meerthe, Roos en Kim. Zittend: Eva,
Lies en Amber

Solide spel van Atalante D2
Vinkeveen - In de late ronde in de
Boei in Vinkeveen kwam Haaxman
D2 aan bod met haar eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Vorig
seizoen was op een setje na de P/D
boot gemist en achteraf was gebleken dat het de nummer 2 Roda uit
Amstelveen niet gelukt was te promoveren en de kampioen, een team
van VCH Hoofddorp had zich terug
getrokken.
De eerste wedstrijd was gelijk tegen
VCH, een van de twee Hoofddorp
teams in de poule. Zonder Marjan
Blenk en geblesseerde Jet Feddema
verscheen de bondige equipe aan
de meet: Annemarieke Wijnands en
Natalie van Scheppingen in de aan-

val, Joke Ruizendaal en nieuw van
Oradi Debbie van der Hoorn als
hoofdblokkeerders, Tineke Vellekoop als diagonaal en Annemarie
Bakker in de verdeling.
Na wat aftasten en vooral zien hoe
de tegenstander speelde werd duidelijk dat dit niet een van de toppers van vorig seizoen was. Al snel
kwamen de solide patronen in het
spel en werd de eerste set met 2518 gewonnen. In de tweede set ging
het spel voort en op aanwijzing van
coach Jet Feddema werden de achterspelers veelvuldig aangespeeld
voor de aanval van achter de 3m lijn.
Daar had het team uit hoofddorp
moeite mee en met 25-15 werd ook

de tweede set gepakt. In het derde bedrijf kwam Inge Bakker in het
veld en de ploeg draaide standvastig door.
De trainingsdinsdag tevoren hadden de dames nog een oefenpot tegen dames 1 gedraaid en hoewel
niet gewonnen waren de patroneren bijzonder eigen geworden.
Zonder al te veel moeite werd ook
deze set gepakt met 25-15. Het
kaarsje bij de gastploeg was een
beetje aan het uitgaan en de laatste set werd dan ook royaal verdiend met 25-08. Met de 4-0 kunnen de dames vijf punten noteren,
een mooie start van het seizoen.
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Evert Oudhof wint prijsbiljarten
Vinkeveen - Evert Oudhof heeft
op het onderlinge prijsbiljarten van
dinsdag 21 september van biljartclub de Merel/Heerenlux keihard
toegeslagen door in de finale Gerard Redegeld te verslaan met grote overmacht.
Gerard, toch een van de favorieten
voor de eindzege, moest het antwoord schuldig blijven tegen een
ontketende Evert, die Gerard het

nakijken gaf in 9 beurten. Dus Gerard tweede, als prima derde Donny Beets, die Arie van Vliet een pak
slaag gaf en procentueel de hoogste
serie van de avond maakte, namelijk 8 caramboles. Die eerder Peter
Marsen en Cor van Wijk uitschakelde, dus Arie vierde. De troostfinale
werd gewonnen door Wim Roest die
de rest de baas was, met als zesde
de vermoeide Wim Berkelaar.
Biljartclub de Merel/Heerenlux gaat

dinsdag van start met haar interne
competitie. De aanvang is 20.00 uur.
Liefhebbers van het biljartspelletje,
zowel dames als heren, zijn hartelijk
welkom in het clubhuis van de Merel/Heerenlux.
U loopt gewoon binnen en meldt u
aan de bar. Er wordt gespeeld in het
clubhuis Café de Merel aan Arkenpark Mur 43. Telefonische inlichtingen: 0297-263562 of 0297-264159.

Biljarten: koplopers nemen
steeds meer afstand
Jeugd G-team van HVM
De Ronde Venen - In speelweek
6 was BC De Schans de grote winnaar. Er werd weer met 9-0 gewonnen.
De Kuiper/van Wijk blijft met 7-2
winst de taaie medekoploper. Doordat een paar spelers van De Merel/
Heerenlux 1 een superprestatie leverden blijft dit team goed volgen.
Zowel de hoogste serie van de week
als de kortste partij was voor een
speler van De Merel/Heerenlux 1.
Kees Griffioen had maar 13 beurten
nodig voor de kortste partij van de
week. John Vrielink (zie foto) maakte de hoogste serie met 56 caramboles = 37,33% van zijn te maken
punten. De Merel/Heerenlux 1 won
met 5-4 van DIO 2. John Vrielink en

Kees Griffioen waren een maatje te
groot voor Henny Hoffmans en Ton
Brantsema. John had maar 15 beurten nodig en haalde het prachtige gemiddelde van 10,00 tegen een

wisselvallig spelende Henny Hoffmans. DIO 1 haalde met een verschil van 0,41% het extra punt en
de 5-4 winst tegen Cens 2. Edwin
de Jong van Cens 2 zorgde voor een
prima prestatie door Eric Brandsteder in 16 beurten te verslaan.
Cens 1 won met de minimale winst
van 5-4 van de De Merel/Heerenlux
3. Vincent Roeleveld was in 15 beurten veel te sterk voor Cor van Wijk.
Cor van de Kraats gaf in 20 beurten Wim Berkelaar geen schijn van
kans.
De Springbok 1 hield de winst met
5-4 over De Merel/Heerenlux 4 in
eigen huis. John van Dam en Peter
Maijenburg zorgden voor de winst
van de Hoefenaren.

Diepe treurnis
De Springbok 2 trof het niet tegen
een superieur team van De Schans,
0-9 stond na afloop op het scorebord. Henk Doornekamp, Dirk van

Yperen, Alex Driehuis en Hans Dikkers dompelden De Springbok 2 in
diepe rouw.
De Kuiper/van Wijk won met 7-2 van
het jeugdteam van APK Mijdrecht 3.
Na de wedstrijd stond er 5-4 winst
op het wedstrijdformulier. Maar
door een herziening van een speler
van APK 3 met meer dan 20% werd
de gecorrigeerde uitslag 7-2 voor
De Kuiper/van Wijk.
APK Mijdrecht 1 won geflatteerd
met 6-3 van De Kromme Mijdrecht
2. Rene Hoogeboom en Erik de
Vries speelden gelijk. Cor Ultee en
Jan Peeters zorgden voor de andere
punten van APK Mijdrecht 1.
De Paddestoel 3 kon het met 3-6
niet bolwerken tegen De Paddestoel
2. Jim van Zwieten had 23 beurten
nodig om Michel Bak op de knieen te krijgen. Pim de Jager en Ralph Dam deelden de punten gebroederlijk.
Bob’s Bar verloor verrassend met
2-7 van APK Mijdrecht 2. Bobby
de Boer had maar 20 beurten nodig voor de winst tegen Erik Spiering. Bob Hubenet redde de eer voor
zijn team.
Matadoren
De Merel/Heerenlux 2 won nipt met
5-4 van De Vrijheid/Biljartmakers.
De matadoren Dorus van der Meer
en Bert Loogman zorgden voor een
spannende partij. Na 29 beurten
was Bert de baas met 3 caramboles
verschil op Dorus.
De Paddestoel 1 trok met 4-5 net
aan het kortste eind tegen De
Kromme Mijdrecht 1.
Komend weekend starten de voorronden persoonlijk kampioenschap
driebanden B-poule.
De locaties zijn De Merel in Vinkeveen en De Kromme Mijdrecht in
Mijdrecht. De aanvangstijd van de
wedstrijden is 11.00 uur.

Gelijkspel voor CSW-SVL
Wilnis - In een zeer boeiend duel
hebben CSW en SVL de punten gedeeld. Na tweemaal met twee doelpunten verschil te hebben voorgestaan eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een 3-3 eindstand.
Een prima begin van CSW dat de tegenstander meteen onder druk wist
te zetten. De eerste kans diende
zich dan ook al snel aan na een zeer
knappe aanval maar het schot van
Maurice Bartels was te slap. CSW
ging voortvarend op jacht naar de
openingstreffer en na een kwartier
was het raak. Na een goede combinatie tussen Jay Klaas Wijngaarden en Mauricio Cabeza werd de
bal door Cabeza schitterend over
de iets te ver voor zijn doel staande keeper gestift. SVL liet ook wel
degelijk van zich spreken en werd
vooral dreigend via de levensgevaarlijke spits. Na een half uur had
hij de 1-1 op zijn schoen maar Jordi
Wens kon de bal nog net tot hoekschop verwerken. De hoekschop le-

verde niets op en uit de tegenaanval viel de 2-0. Vincent Wens speelde lang op Cabeza die doorkopte
op Bartels die vervolgens Jay Wijngaarden in staat stelde om vrij voor
de doelman te scoren. Nog voor
rust kwam SVL op 2-1 toen uit een
hoekschop zo maar vrij mocht worden binnengekopt.
Voorsprong
Na vier minuten in de tweede helft
kwam CSW al weer op een 3-1
voorsprong. Een goedlopende aanval kwam buiten de zestien voor
de voeten van Jeroen Westera die
hard en droog uithaalde in de verste
hoek. Daarna was het SVL dat de
touwtjes in handen nam. In een kort
tijdsbestek liefst drie kansen op rij.
Een vrije kopkans naast het doel en
Jordi Wens redde tweemaal schitterend op wederom een kopbal en
een prima schot. CSW kwam er nog
maar moeilijk uit en in balbezit was
men veel te onrustig. Halverwege de
tweede helft kwam SVL dan ook dik

verdiend op 3-2 toen de spits van
SVL de verdediging van CSW het
nakijken gaf en beheerst scoorde.
Hierna werd het duel nog levendiger
want de ruimtes op het veld werden
ook steeds groter. Cabeza was dicht
bij de 4-2 toen hij de bal in de kluts
meekreeg maar de bal ging net iets
te hard en rolde over de achterlijn.
Een prima kans voor Michel Zeldenrijk ging maar net naast. Even later
kreeg SVL de 3-3 in de schoot geworpen na een foutieve terugspeelbal die zeer koelbloedig werd afgemaakt. CSW ging nog wel op zoek
naar de overwinning en bijna lukte
dat ook nog.
Vrij voor de doelman gaf Zeldenrijk de bal af op Cabeza die inschoot
maar zag dat een verdediger van
SVL nog net redding kon brengen
op de doellijn.
Zo eindigde dit boeiende duel in
een toch wel verdiend gelijkspel
met CSW in de eerste helft de betere ploeg en SVL in de tweede helft
het beste van het spel had.

CSW 2 blijft koploper
Wilnis - CSW 2, dat debuteert in de
reserve 1e klasse, is na vier wedstrijden nog steeds ongeslagen én koploper.
Concurrent DVVA 2 werd thuis met
4-2 naar huis gestuurd. De Amsterdammers stonden nog wel met 1-2
voor, maar de Wilnissers trokken
uiteindelijk aan het langste eind.
Vincent van Hellemondt scoorde
de eerste drie doelpunten en Kevin
Bakker de laatste.
De twee ploegen waren in het begin
aardig in evenwicht. Toch was CSW
iets gevaarlijker, omdat de eerste
kansen voor de Wilnissers waren.
Ronnie Hilhorst stond na een paar
minuten al alleen voor de keeper.
In plaats van met zijn linkerbeen te
schieten, wilde hij de bal goedleggen voor zijn rechtervoet. Dit duurde echter iets te lang waardoor de
kans voorbijging. DVVA was in het
begin zeker niet slecht, maar creeerde geen kansen.
Aanvoerder
Na ongeveer 25 minuten voetballen

kreeg aanvoerder Ronald Lucassen
een trap op zijn enkel, waardoor deze dubbelklapte en hij voortijdig uit
de wedstrijd moest stappen.
Een paar minuten later, nadat Bart
van Heeringen zijn plek had overgenomen, kwam CSW op voorsprong.
Rick Verweij stuurde Vincent van
Hellemondt met een mooi lobje weg
en laatstgenoemde faalde niet: 1-0.
Lang kon CSW niet genieten van
de voorsprong, want DVVA scoorde
even later uit een corner.
Bij de eerste paal kon één van de
spitsen van de Amsterdammers
raak binnenkoppen. Na de goal gebeurde er niet veel, waardoor men
met 1-1 ging rusten.
Spannend
Na de rust werd het even spannend
toen DVVA op voorsprong kwam.
Een afstandsschot kwam terecht op
de paal en vervolgens in de voeten
bij de spits, die de bal alleen maar in
het doel hoefde te tikken.
CSW probeerde de gelijkmaker te
maken, maar DVVA bood veel te-

genstand. Toch kwam CSW knap
op gelijke hoogte. Een lange bal van
Jochem van Bergen kwam precies
op het hoofd van Vincent van Hellemondt en de bal verdween in de
rechterbovenhoek. Na de 2-2 kon
het beide kanten opgaan maar CSW
was het meest trefzeker. Weer een
lange bal van Jochem van Bergen
kwam achter de verdediging van
DVVA en wederom bij Vincent van
Hellemondt terecht.
De spits bleef rustig en scoorde zijn
derde van de middag. Op het moment dat het spannend werd en het
nog gelijk kon worden was het Kevin Bakker die uiteindelijk de wedstrijd besliste. Een mooi schot met
zijn linkerbeen zorgde voor de 4-2.
CSW is nu koploper en heeft tegen de nummers 3,4,5 en 6 gespeeld. Volgende week mag de
ploeg het opnemen tegen weer
een concurrent, nummer 2 Ajax
3. De wedstrijd begint om 13.00
uur op Sportpark de Toekomst in
Amsterdam.

start met de competitie
Mijdrecht - Het eerste jeugd
G-team van Hockey Vereniging
Mijdrecht doet dit seizoen voor het
eerst mee met de competitie. Ze komen uit in poule 3 van regio NoordHolland en spelen tegen teams van
Bloemendaal, Athena, Alkmaar en
Myra. Deze teams bestaan allemaal
uit kinderen vanaf 8 jaar, die door
een verstandelijke beperking niet
aan de reguliere hockeycompetitie mee kunnen doen. De KNHB organiseert speciaal voor deze groep
een aparte competitie.

Op zaterdag 2 oktober is HVM de
organiserende thuisclub en komen
alle competitieteams naar HVM om
van 10.30 tot 12.00 uur op veld 1,
twee wedstrijden achter elkaar te
spelen. Er wordt gespeeld met 6-tallen op een kwart veld en HVM moet
het opnemen tegen Bloemendaal en
Alkmaar. Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom.
Normaal gesproken traint het Gteam iedere zaterdagochtend van
11.00 tot 12.00 uur. Er zijn vijf zaterdagen waarop competitie wordt ge-

speeld, in de winter wordt er in de
zaal gehockeyd en er wordt ook altijd enthousiast meegedaan aan Ghockey toernooien.
Nieuwe
G-hockeyvrienden
en
-vriendinnen zijn van harte welkom
en kunnen altijd een keer vrijblijvend meedoen aan een training! Belangstellenden kunnen contact opnemen met
g-hockey@hvmijdrecht.nl en alvast
een indruk krijgen door het filmpje te bekijken op de site van HVM
www.hvmijdrecht.nl.

Lionsclub organiseert opnieuw bridgen op meerdere locaties

Running Bridgedrive 2010
Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag
30 oktober a.s. vindt in het hart van
Mijdrecht opnieuw de zogeheten
‘running bridgedrive’ plaats.
In plaats van op één locatie, spelen
de bridgeparen afwisselend op acht
verschillende locaties, op loopafstand van elkaar gelegen. De Running Bridgedrive is een initiatief van
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die de
opbrengst van de dag schenkt aan
Stichting de Baat voor de Dag van
de Mantelzorg 2010.
Maar liefst zeven horecagelegenheden plus het gemeentehuis zijn
gastheer tijdens de Running Bridgedrive: Rendez-Vous, Grieks restaurant Corfu, Shoarma Montfort,
tapasbar La Farola, lunchroom TOF,
Croissanterie De Lindehof en Chinees restaurant Lotus Corner.

fie en lunch. Er worden 28 spellen
top integraal gespeeld; de uitslag
wordt berekend door de computer.
Voor het winnende paar is behalve
de bekende Lions Wisselbeker een
superhoofdprijs beschikbaar: een
weekend- of midweekverblijf in een
zespersoonsbungalow, beschikbaar
gesteld door Landal GreenParks.
Ook zijn er tal van andere prijzen te
winnen.
Opbrengst
De opbrengst van de dag is bestemd voor de Stichting De Baat

voor de Dag van de Mantelzorg
2010. Belangstellenden kunnen zich
per e-mail inschrijven bij
caro.toebosch@tele2.nl onder vermelding
van
Lionsbridgedrive,
naam, e-mailadres en naam partner.
Inschrijvingen zijn definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
Nadere informatie is verkrijgbaar
bij de heer Chr. van der Wilt, tel.
06.2044.9693 of per e-mail via
vdwilt@ziggo.nl.
De inschrijving is beperkt, dus
schrijf u zo snel mogelijk in.

De Running Bridgedrive was vorig jaar een groot succes
(foto vrij van rechten voor redactioneel gebruik)

Deelnemers
De deelnemers worden verwacht
tussen 10.00 en 10.30 uur bij Rendez-Vous, daarna verspreiden de
paren zich over de verschillende locaties. Na elke spelronde wordt er
van locatie gewisseld. Na de derde
spelronde wordt er geluncht op de
locatie waar op dat moment wordt
gespeeld. Er wordt gespeeld tot ca.
16.00 uur, daarna wordt men verwacht in Chinees restaurant Lotus
Corner aan De Lindeboom 18 voor
de uitslag en prijsuitreiking.
Het inschrijfgeld bedraagt 45 euro per paar, inclusief een kopje kof-

Vink Bouw sponsort voetbalmeiden
Vinkeveen - De voetbalmeiden van
de ME1 van Hertha worden gesponsord door Vink Bouw uit Nieuwkoop. De ME1 is vorig jaar voorzichtig gestart met 7 meisjes. Inmiddels hebben ze een volwaardig
team. Door de enorme toename van
het aantal meisjes bij Hertha hebben ze in Vinkeveen inmiddels een
MA1, MC1, MD1, ME1 en een MF1
in aanbouw! Voor Vink Bouw aanleiding om dit overweldigende succes te ondersteunen. De meisjes
van de ME1 hebben naast een wedstrijdtenue ook een trainingspak en

een echte voetbaltas gekregen. De
competitie is inmiddels volop aan
de gang. Het team is in opbouw en
de meisjes doen het erg goed. Ook
bij de andere teams bij Hertha zie
je na een voorzichtige seizoenstart
een enorme progressie. Het gaat
zelfs zo goed dat de MF1 na de winterstop ook gaat deelnemen aan de
competitie.
Bouwen aan een team en het helpen opbouwen van het meidenvoetbal spreekt Vink Bouw aan. Vink
Bouw is een middelgrote ontwikkelende bouwer die in de gehele rand-

stad en zelfs daarbuiten bouwprojecten realiseert in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. Op
dit moment zijn aansprekende projecten in de nabije regio; het Woonzorgcentrum De Luwte in Amstelveen en het zwembad AquaRijn in
Alphen aan den Rijn. Voor overige
projecten en info over Vink Bouw;
www.vinkbouw.nl.
Enthousiast geworden en wil jij of
uw dochter ook komen voetballen
bij Hertha, dan graag contact opnemen met Danny Bierman:
www.hertha.nl.

Van links naar rechts: Nikki de Kuiper, Sadie Girigorie, Tysha te Beest, Sanne van de Biggelaar en Nikki Blomvliet,
Melissa Brandenburg, Anouk Kroon, Anne Floor van der Horst, Lakysha van Spankeren en Donna Liesveld.
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Knutsel je eigen Kruimeltje katapult!
En win een Kruimeltje VIP arrangement voor 4 personen.
Ben jij net zo ondeugend
als Kruimeltje?

Kruimeltje NT
GEME
VIP ARRAN
al Kruimeltje
• Bezoek music uffet
• Kruimeltje b
t
• Meet & Gree

Knutsel dan nu je eigen katapult. Haal alles uit de kast om een zo mooi
mogelijke katapult te maken. Van papier tot hout, van verf tot waskrijt.
mog
Missch
chien ga jij binnenkort naar de musical Kruimeltje of win je andere
Misschien
mooie Efte
fteling prijzen.
Efteling

Hyven met Kruimeltje?

Hartverwarmend verhaal
Een havenstad, december 1912.
Kruimeltje, een arme straatjongen zwerft op
straat. Zijn moeder liet hem als baby achter
bij vrouw Koster. Van haar moet hij geld
verdienen op straat, anders hoeft hij niet
thuis te komen. Gelukkig beleeft Kruimeltje
ook veel plezier, vooral wanneer hij
kattenkwaad uithaalt met zijn vriendjes en
zijn zwerfhond Moor. De politie weet zich
met de olijke, innemende weesjongen geen
raad. Dan leert Kruimeltje kruidenier Wilkes
kennen en blijkt dat Wilkes zijn vader in
Amerika vroeger heeft gekend. Tien jaar
geleden zijn ze allebei naar Amerika
vertrokken als goudzoeker.

Van Kruimeltjes vader is sindsdien niets
meer vernomen. Kan Wilkes hem misschien
terugvinden, ver weg in Amerika? Zou
Kruimeltje zijn vader dan toch ooit nog
terugzien?
Algemene informatie:
Rick Engelkes Producties en Efteling
Theaterproducties presenteren vanaf
3 november 2010 de musical Kruimeltje in
Theater de Efteling! Op 21 november 2010
vindt de première plaats.
Reserveer nu voor de beste plaatsen
via www.kruimeltje.nl of 0900-0161
(€ 0,25 p.m.) al vanaf € 29,50.
De musical is gebaseerd op het boek ‘Kruimeltje’ van
Chris van Abkoude, © Uitgeverij Kluitman.

Word nu lid van
va de officiële hyves en volg het laatste
ws ove
nieuws
over Kruimeltje.
Ga naar: www.demusicalkruimeltje.hyves.nl
en laat een krabbel achter!

en de Efteling organiseren samen een knutselwedstrijd voor kinderen
vanaf 6 jaar.
Wat moet je doen?
Haal alles uit de kast om een zo mooi mogelijke katapult te maken. De
mooiste katapulten worden beloond met Efteling prijzen! Je maakt kans
op het Kruimeltje VIP arrangement en entreekaarten voor de Efteling.
Stuur jouw katapultk, voorzien van naam, volledig adres en leeftijd naar De
Nieuwe Meerbode. Je inzending moet vóór 11 oktober binnen zijn.
Succes!

Over de uitslag van de wedstrijd
kan niet worden gecorrespondeerd.
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Weer een puntje dames 1 Qui Vive
Uithoorn - Graag stellen wij onze twee nieuwe teamgenoten aan u
voor. Zaterdag zijn in Nederland gearriveerd Avril Jacobs (23) en Cindy Botha (26) uit Durban, Zuid-Afrika. Het jonge team van Qui Vive
hoopt met deze twee ervaren speelsters de groep voor het komend seizoen te versterken. Cindy Botha is
een ervaren spits die op het afgelopen WK in Argentinie is uitgekomen
voor het Zuid-Afrikaanse team. Qui

Vive hoopt met de komst van Cindy
een nog gevaarlijkere ploeg te worden en hoopt op veel mooie goals.
Avril Jacobs is eveneens een zeer
getalenteerde en ervaren speelster.
Zij speelt voornamelijk achterin en
komt dan ook de verdediging van
de Qui Vive dames versterken. Wij
hopen dat ze het hier in Nederland
erg naar hun zin zullen hebben en
mooie hockeymomenten zullen beleven! En dan nu de wedstrijd. Afge-

lopen zondag stond Huizen thuis op
het programma. Qui Vive dat de eerste twee wedstrijden heeft gewonnen wilde deze goede reeks doorzetten. Zeer gemotiveerd begonnen de dames aan de wedstrijd. Al
snel werd duidelijk dat het een lastige pot zou worden, waarin karakter
een belangrijk element van de wedstrijd zou zijn.
Beide teams kregen hun kansen,
maar het was de Zuid Afrikaanse
Cindy Botha die tegen het eind van
de eerste helft via een mooie tip-in
het eerste doelpunt wist te scoren.
De onrustige eerste helft werd met
een 1-0 voorsprong afgefloten. Na
de rust kwam Huizen op gang en
wist meer druk op de Qui Vive dames te geven. Qui Vive had hier enige moeite mee waardoor Huizen de
gelijkmaker en zelfs de 2-1 wist te
scoren.
De dames van Qui Vive lieten echter
hun hoofd niet hangen en bleven inzet tonen. Via een mooi uitgespeelde aanval wisten de dames tegen
het eind van de wedstrijd een corner te behalen. De corner werd hard
ingeslagen en vervolgens via Renee
Broggel prachtig ingetipt, 2-2. De
spanning was tot in de laatste minuut voelbaar maar ook deze wedstrijd heeft Qui Vive een punt weten
te pakken!

Atalante D1 heeft moeizame start
Vinkeveen - Het is alweer 2 weken
geleden dat het eerste Damesteam
van Atalante het seizoen is begonnen met een bekerwedstrijd tegen
Be Fair uit Waddinxveen. Het team,
gesponsord door Fa. Krijn Verbruggen & Zn. en Haaxman Lichtreclame
is dit jaar aangevuld met 2 nieuwe
speelsters, afkomstig van Cratos uit
Kockengen/Ter Aa. Het team startte voortvarend tegen deze onbekende tegenstander. Met veel lef en enthousiasme zaten de dames van het
begin af aan lekker in de wedstrijd.
Uiteraard is het voor spelverdeelster
Irma Schouten nog even zoeken
hoe ze de nieuwelingen perfect aan
moet spelen. Maar daar zal de komende weken ongetwijfeld verbetering in komen. Atalante nam in deze wedstrijd een voorsprong. In de
tweede set kwam het team uit Waddinxveen beter in haar spel en ging
de strijd gelijk op. De derde set vertoonde een totaal ander spelbeeld.
Het enthousiasme van Atalante was
weg en het goede samenspel stortte als een kaartenhuis in elkaar. Deze set werd op een dramatische wijze verloren. Daarna krabbelde de
Haaxman equipe langzaam aan
weer overeind en wisten ze weer
punten te scoren. In de vijfde set
moest uiteindelijk de beslissing vallen wie er na deze avond verder kan
spelen in de beker. De Atalante dames hadden na 2 mindere sets de
moed niet opgegeven en wisten de
vijfde set te winnen. Met een 3-2
overwinning gaat Atalante verder in
de beker.

Tegenstand
Afgelopen vrijdag, 23 september,
startte de volleybalcompetitie voor
D1. De eerste tegenstandsters die
ze in de competitie troffen was het
sterke VV Amsterdam (vorig jaar op
een 2e plaats geëindigd). De eerste
set startte coach Sjaak Immerzeel
met spelverdeelster Irma Schouten,
middenaanvalsters Suzan Heijnen
en Daniëlle Horstman, buitenaanvalsters Loes Kuijper en Jana Chatrnuchova, diagonaal Mirjam van
der Strate en Nancy Lijten als libero speelster.
Het team startte goed en wist direct
druk neer te leggen bij het team uit
Amsterdam. Zeker in de beginfase van de eerste set konden de dames, gesponsord door Krijn Verbruggen & Zn. eenvoudig scoren.
Maar langzamerhand kwam Vanetie Casting Amsterdam in haar spel
en kwam punt voor punt dichterbij.
Uiteindelijk werd de eerste set met
23-25 door de ploeg uit Amsterdam gewonnen. Ook in de tweede
set waren beide ploegen aan elkaar
gewaagd. De Vinkeveense dames
hadden echter moeite om eenvoudig te scoren. Of ze het nu probeerden met tactische ballen of een harde aanval, de verdediging van Amsterdam haalden alles van de grond.
Hierdoor zag je dat het zelfvertrouwen bij Atalante langzamerhand
weg zakte.
Dit resulteerden in misverstanden in
de verdediging. Een goede servicedruk van Amsterdamse zijde zorgde er voor dat de pass niet zorg-

vuldig bij het net werd gebracht en
er steeds minder aanvalsdruk kon
worden gegeven.
Verloren
Ondanks het enthousiaste aanmoedigen van de reservespeelsters
Marleen Sondermeijer en Debbie van der Hoorn (van Dames 2)
werd ook deze set verloren. In de
derde set stond er binnen de lijnen
geen team meer dat elkaar hielp en
steunde, maar probeerden 6 individuen de bal van de grond te houden.
Nancy Schockman haalde als libero nog de meest onmogelijke ballen van de grond maar matige setups en een twijfelende aanval kon
Atalante geen potten breken bij VV
Amsterdam. Coach Sjaak Immerzeel had al diverse malen aangegeven dat ballen rechtdoor in de hoeken gespeeld zeker zouden scoren.
Maar wanneer het op een avond
niet wil lukken blijken dat soort nuttige tips ook niet te worden opgeslagen. Prikballen in het middenveld en een te eenvoudige aanval
waren voor Amsterdam makkelijk
te verwerken en om te zetten in onhoudbare aanvallen door het midden. De derde set ging met 17-25
eveneens naar Amsterdam. Maar
bij een 0-3 achterstand is er altijd
nog de mogelijkheid om een bonuspunt te scoren door het winnen
van de laatste set. Niet met vol vertrouwen, maar wel getercht om toch
nog 1 punt binnen te halen, begon
Atalante aan de laatste set met invalster Debbie van der Hoorn in het
veld. En langzamerhand klommen
de dames uit het dal om hoog. De
verdediging werd beter georganiseerd waardoor op dit moment de
pass netter werd verzorgd. Een
zeer goede servicebeurt van Suzan
Heijne gaf het team net de extra impuls die ze nodig hadden. Aan het
eind van de vierde set werd het toch
nog erg spannend. Met een paar
mooie prikballen wist het team uit
Amsterdam telkens de service weer
terug te halen. Atalante bleef echter vechten voor elk punt en wist de
vierde set uiteindelijk met een nipte
overwinning binnen te halen.De komende trainingen zal het team hard
aan de gang moeten om de misverstanden die zich in de eerste wedstrijd van de competitie voordeden
definitief te verbannen.
Of dit gaat lukken kunt u zien in de
eerstvolgende thuiswedstrijd die
gespeeld wordt in De Boei te Vinkeveen op vrijdag 22 oktober om
21.00 uur.

Qui-Vive Jongens A1–Xenios A1
De Kwakel - Zaterdag 25 September stond de derde wedstrijd van de
voorcompetitie voor de A1 van QuiVive op het programma. Een be-

langrijke wedstrijd. Nog drie punten
erbij zou een grote stap in de goede richting betekenen. Xenios uit is
echter in het verleden altijd erg las-

tig geweest en ook deze keer was
dat niet anders…..
Qui-Vive begon goed aan de wedstrijd. Er werd rustig en degelijk

Jasper van Hijfte, al vele jaren steunpilaar van de Qui-Vive defensie, vecht een duel uit met nummer 14 van Xenios.

Legmeervogels DreamTeam
A1 II nadert koploper
Uithoorn - Na 4 competitieronden
nadert de zaterdag A1( zie foto),
ook dit jaar weer opererend onder
de naam ‘DreamTeam’, de koppositie in de Hoofdklasse.
Inmiddels staat het team fier op de
3e plaats en is de achtervolging ingezet op de nummer 1 positie, die
nu nog ingenomen wordt door BFC
uit Bussum. Het blijft jammer dat de
eerste wedstrijd puur onnodig verloren werd tegen Swift uit Amsterdam, anders hadden de Vogels nu
al de eerste plaats ingenomen. Het
team van Enrique Zschuschen en
Hennie van den Akker bestaat uit
een goede mix van tweede en eer-

ste jaars A junioren die technisch
verzorgd voetbal combineert met
een forse inzet. Er komen steeds
meer toeschouwers kijken naar de
A1 en velen steken niet onder stoelen of banken dat ze de nabije toekomst van Legmeervogels met veel
vertrouwen tegemoet zien.
Afgelopen zaterdag werd er sterk
geopend tegen de A1 van CJVV,
met fraaie goals van o.a Patrick van
den Akker, Dennis Hogenboom en
Mitchell Verschut. De einduitslag
met 3 – 0 geeft absoluut niet de terechte verhouding weer, want met
een beetje meer geluk en doorzettingsvermogen was 5 – 0 ook zonder meer mogelijk geweest. Het

blijft jammer dat er in deze competitie af en toe spelers bij de tegenpartij spelen die op een schandalige
manier afbreuk doen aan het mooie
voetbalspel. Aan Legmeervogelszijde speelden Youri de Jong, Dennis
Wey en Kenneth Nolk van Gogh een
zeer goede partij en laten steeds vaker zien dat ze als eerste jaars zonder problemen hun plek verworven
hebben in het team.
Aanstaande zaterdag wordt er om
14.30 uur uitgespeeld tegen Sporting 70 in Utrecht en de week daarna volgt de eerste topper op Sportpark De Randhoorn tegen DOVO uit
Veenendaal.

Inschrijving voor schaatsen
bij SV Amstelland gestart
Uithoorn - Aanmelden voor het
nieuwe seizoen 2010-2011 dat in
oktober begint. Op de ijsbanen van
Amsterdam en Haarlem zijn plaatsen beschikbaar voor zowel beginners als ervaren schaatsers. Onder deskundige leiding kan worden getraind en de schaatstechniek worden verbeterd. Dit geldt
zowel de jeugd van 6-12 jaar (het
jeugdschaatsen) als voor de oudere jeugd van 12-18 jaar en natuurlijk ook voor senioren. De trainingen
voor het jeugdschaatsen en de senioren vinden plaats op zaterdagochtend op de Jaap Edenbaan. De trainingen aan de oudere jeugd worden
gegeven op de zaterdag, vroeg in de
avond en ook op de Jaap Edenbaan.
Daarboven worden er trainingen in
de zaal gegeven speciaal gericht op
de schaatstechniek.
Schaatvereniging Amstelland heeft
een toenemend aantal leden maar
er kunnen er nog meer bij. Voor degenen die geen echte training wensen, maar liever het toerschaatsen
beoefenen bestaat er de mogelijkheid om donderdagavond laat op
een rustig uur mee te gaan naar de
Kennemer ijsbaan in Haarlem. Welke mogelijkheid er ook gekozen

wordt, het zijn allemaal uitstekende
voorbereidingen op een winter met
hopelijk natuurijs! Kortom: elke jongen, elk meisje, man of vrouw kan
bij “SV Amstelland” in een ontspannen sfeer heerlijk schaatsen in een
groep die bij hem of haar past.
In de zomer worden er ook specifieke trainingen verzorgd Daar-

naast zijn er nog andere aanvullende clubactiviteiten om de onderlinge band te versterken, zoals skeeleren, bowlen en een gezellig dagje
met bijvoorbeeld poldersport.
Inlichtingen worden graag verstrekt
door Wietze Boomsma, telefoon
0297-56 46 05.
Zie ook www.svamstelland.nl.

hockey gespeeld. De tegenstander
kreeg weinig kansen. De achterhoede hield onder leiding van keeper Kaas het doel schoon. De Uithoornaars creëerden zelf verschillende kansen. Het duurde echter tot
het einde van de eerste helft alvorens dit tot een doelpunt leidde. Casper Wilmink scoorde vlak voor de
rust de 1-0.

hoevedorp de aansluitingstreffer.
Even later deponeerden zij ook nog
de 2-1 achter keeper Kaas. Het begon er somber uit te zien voor de
hockeyers uit De Kwakel.

een aantal eerder gemiste kansen
van het team, de 2-2. Er was nu nog
slechts weinig tijd over. Het werd
een gevecht tegen Xenios en tegen
de tijd. Vlak voor het einde van de
wedstrijd scoorde Casper Wilmink
de winnende treffer.
Het was zijn tweede deze dag! Na
nog twee zeer spannende minuten
klonk het eindsignaal. De drie punten zaten “ in de tas”. Welgemeende felicitaties gaan uit naar het
team van coach Erik Otto en manager Pieter Bas Kolenberg. Het team
heeft dankzij een uitstekende spirit
een zwaarbevochten overwinning
uit het vuur gesleept en dat is zeker
een felicitatie waard. De jongens
van Qui-Vive hebben laten zien dat
zij ook onder moeilijke omstandigheden het hoofd niet verliezen en
overeind blijven!
Hopelijk zet de A1 komend weekend uit bij hockeyvereniging HBS
de zegereeks voort.

Moeizame tweede helft
Na de rust begonnen de Uithoornse hockeyers vol goede moed aan
het vervolg van de wedstrijd. Dit
deel van de match verliep echter
heel anders. De tegenstander bleek
taai weerstand te bieden. Hier hadden de Qui-Vivenaren steeds meer
moeite mee. Daarbij speelde het arbitrale duo een zeer dubieuze rol.
Het regende discutabele beslissingen, hetgeen het spel niet ten goede kwam. Al vrij snel na de hervatting maakten de mannen uit Bad-

In het verleden was er al vaker verloren op het zandveld van Xenios.
Tot overmaat van ramp kreeg een
van de jongens van Qui-Vive ook
nog een gele kaart en moest 10 minuten aan de kant zitten. Nu moesten de jongens van de A1 laten zien
dat zij de rust konden bewaren en
als een team proberen de opgelopen schade te herstellen.
Gelukkige Apotheose
Nog een keer moesten de A1-ers
alle krachten bundelen om toch nog
1, of wellicht zelfs 3 punten uit het
vuur te slepen. De klok liep echter tegen Qui-Vive. Het einde van
de wedstrijd naderde. Toch maakte
aanvoerder Mark van Zijverden, na
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ABN AMRO verlengt het
sponsorcontract met Qui Vive
Uithoorn - Hoofdsponsor ABN
AMRO van hockeyvereniging
Qui Vive heeft de samenwerking
met twee seizoenen verlengd.
Afgelopen zondag werd op het
sportcomplex aan de Vuurlijn het
contract door beide partijen getekend.
Het bestuur van Qui Vive is zeer verheugd met de verlenging van de samenwerking. Hierdoor worden binnen de vereniging weer veel activiteiten mogelijk gemaakt. Zowel voor
de prestatiesport maar zeker voor
de breedtesport.
ABN AMRO en hockey zijn zeer met
elkaar verbonden. Veel relaties van

de bank hockeyen of zijn op een andere wijze actief binnen verenigingen. Hun doel is om via partnership
de relatie met de bestaande klanten te versterken en nieuwe zakelijke mogelijkheden te creëren.
Hockeysponsoring geeft de ABN
AMRO ook de mogelijkheid om binnen een lokale gemeenschap als
Uithoorn Qui Vive te helpen haar
sportieve doelen te bereiken. De
hockeyactiviteiten van ABN AMRO
worden ondersteund door vijf (ex)
internationals die als ambassadeur
clinics en presentaties geven. Een
van hen is Teun de Nooijer die bij
Qui Vive al diverse keren gast is geweest.

Lunch
De directieleden van ABN AMRO, vertegenwoordigd door de heren Erik Meijer en Jan Thijms, waren
zondagmiddag uitgenodigd door
het bestuur. Eerst werden er elftalfoto ’s gemaakt van heren 1 en dames 1. Vervolgens werd er geluncht
en het contract getekend. Tussen de
wedstrijden van heren 1 en dames 1
werd aan de directie van ABN AMRO een presentje aangeboden door
de teammanagers van beide elftallen als dank voor het verlengen van
het sponsorcontract. Verder genoten de gasten van twee zeer spannende wedstrijden waarvan de verslagen elders in deze krant staan.

Op de foto welke is gemaakt door Xander Mouthaan staan van links naar rechts Marcel van Eijk (Qui Vive), Erik
Meijer(ABN AMRO), Jan Thijms(ABN AMRO) en John van Santen(Qui Vive)

Geen langslapers bij ABC
Uithoorn - Donderdag 23 september
was de tweede ronde van dit seizoen
van bridgeclub ABC.
Het was weer een gezellige boel, men
had elkaar voor het begin zoveel te
vertellen, dat het leek of de bridgers
op een discussieochtend beland waren. Eindelijk had de wedstrijdleiding,
die ook een veel te zachte stem heeft
voor dit toch belangrijke ambt, iedereen op zijn plaats.
Dus Ria en Lucas, jullie weten hoe
Socrates het heeft gedaan, misschien
verdient het navolging. Er werd in
twee lijnen gespeeld. De uitslag van
de A-lijn was toch wel verrassend te
noemen. Er kwamen weer nieuwe
cracks boven drijven en andere waar-

van iedereen dacht dat die hoog in
het klassement zouden eindigen laten het tot nu toe een beetje afweten. Maar de competitie duurt nog 6
weken, er kan nog van alles gebeuren. Eerste werd het echtpaar Tilly en
Arnold van Dijk met 61,01 %, gevolgd
door Greet van Diemen en Nel Groven met 60,12 %, dit was zeer close.
Gelukkig werkt de wedstrijdleiding
met 2 cijfers achter de komma. Derde
werden Beb Soppe en Ben Leeftink
met 59,23 %, waarbij Ben ervan verdacht wordt, omdat hij enkele weken
afwezig was, dat hij in een bridgetrainingskamp heeft doorgebracht.
In de B-lijn komen de favorieten naar
voren om hun te verwachte plaats in

Legmeervogels zondag
verliezen van KDO
Uithoorn - Hoewel de uitslag 3-3
anders aangeeft voelt deze 3-3 voor
veel Legmeervogels aanhangers als
een nederlaag. Temeer dat de Vogels bij de rust genoten van een 1-3
voorsprong. Maar als je dan als Legmeervogels de strijd niet wil of kan
oppakken dan ben je een geslagen
ploeg. En wordt je op deze onderdelen inzet en karakter afgetroefd.
Het begon al niet goed in De Kwakel
voor Legmeervogels. Al na 8 minuten kijkt het elftal van trainer Henny
Snel tegen een 1-0 achterstand aan/
Een te zachte terugspeelbal van Roy
v.d.Roest zorgt voor zoveel verwarring in de verdediging van Legmeervogels dat het voor KDO, in de persoon van Jochem Kok simpel is
om het net achter doelman Patrick
Brouwer te vinden. 1-0. Legmeervogels was nu nog niet aangeslagen en vecht zich terug in de wedstrijd. Voetbaltechnisch is Legmeervogels de betere ploeg en dat is nu
ook te zien. Binnen een kort tijdsbestek wordt de 1-0 achterstand om-

gezet in een 1-3 voorsprong. Eerst
is het Mels Bos die Tim de Brink
van dicht bij het nakijken geeft 1-1.
KDO is duidelijk aangeslagen en
weet het even niet meer. Vervolgens
is het Tim Mollers die goed reageert
op een voorzet van Bob Uitermarkt
en fraai de 1-2 laat aantekenen. Als
het even later Bart v.d.Tol is die weer
op aangeven van Bob Uitermarkt
heel fraai de 1-3 tegen het nylon
kopt. Op dat moment is KDO aangeslagen en moet Legmeervogels
het grote overwicht gewoon in meer
treffers tot uiting brengen. Dit lukt
niet en de ruststand gaat dan ook in
met de 1-3 op het scorebord. Gelet
op het spelbeeld van de eerst 45 minuten moet de 2e 45 minuten voor
Legmeervogels een makkelijke zaak
worden. Maar dan is men bij Legmeervogels even vergeten dat je er
niet alleen komt met verzorgd voetbal maar je zult ook strijd moeten
leveren. En vooral dit laatste mankeerde er aan bij Legmeervogels.De
tweede 45 minuten.

Legmeervogels F14 weer winst
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde de F14 van Legmeervogels
alweer zijn 3e competitiewedstrijd.
Nu was Ouderkerk F10 de tegenstander. Ouderkerk staat bekend
om zijn goed jeugd, dus was er de
voorgaande week 2x scherp getraind door de kids. Vooral de dinsdagavond met een oefenwedstrijd
tegen de meisjes F1, was een hele goede repetitie, die met een 3-1
overwinning werd afgesloten. Tegen
Ouderkerk begon Rody Hoogduijn
in de goal. Laatste man Robin Wakkers stond in de verdediging met
“het Blok” Sven Kas. Op het middenveld stonden onze “tijgers” Jayden Zschuschen en Ayoub Elkaddouri. Rens Janmaat en aanvoerder Rohan Sassen completeerden
het team. Daniel van Vliet, Bart Duikersloot en Samuel Abel waren de
eerste helft de wisselspelers van de
F14. De spelers van Ouderkerk waren groter en iets ouder, maar op het

veld was dit echter niet meer terug
te zien. De eerste 5 minuten (met de
wind tegen) kwam de F14 een klein
beetje onder druk te staan. Een paar
goede schoten op doel werden vakkundig door een fantastisch keepende Rody keurig gepakt of uit zijn
doel geranseld.
Uitbraak
Robin en Sven lieten de Ouderkerk
aanvallers even zien, dat er in Uithoorn niet heel veel te halen valt.
De eerste uitbraak van Ayoub, die
vandaag overal op het veld te vinden was, kwam via Rens bij Jayden terecht. Onverbiddelijk schoot
Jayden de 1-0 achter de Ouderkerk keeper. De 2-0 werd prachtig binnengeschoten door Ayoub na
een mooie solo. Legmeervogels F14
werd steeds sterker en Ouderkerk
wist niet wat het meemaakte, tegen
deze “kleinere” mannetjes. Met 2-0
ging de F14 de rust in. Na de rust

te nemen.
Eerste werden Ank v.d. Dijk en Lotte Minderhoud met de mooie score van 65,38 %. Tweede het echtpaar
To en Henk Rademaker met 61,74 %
en derde Nel Heilman en Hetty Houtkamp met 56,52 % , zeker geen slechte uitslag voor een paar dat nog maar
zo kort samenspeelt. Bridgeclub ABC
heeft haar speelochtend op de donderdag en er wordt om 09.00 uur gestart, dus geen club voor langslapers,
al zijn de spelers wel uitgeslapen.
Men speelt in ‘t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn.
Bent u geïnteresseerd om te bridgen
in een leuke en ontspannen sfeer,
dan kunt u op de clubochtend om
09.00 uur langskomen om nader kennis te maken.

KDO knokt zich fraai naar één
punt tegen Legmeervogels
De Kwakel - Afgelopen zondag
was het dan eindelijk zover, de
streekderby tegen Legmeervogels.
Een wedstrijd waar menig Kwakelaar zich al maanden op verheugde
en na lang wachten keiharde realiteit werd.
Trainer Ron Langhout kon deze middag niet beschikken over zijn geschorste doelman Peter Onderwater, waardoor Tim ten Brink voor de
leeuwen werd gegooid en zijn competitiedebuut in het eerste maakte.
Gesteund door een fantastische
supportersschare begonnen de
Kwakelaars prima aan de wedstrijd.
Het prachtig gemaakte spandoek:
‘Wilskracht boven Hoogmoed’en
‘Born in, live in, die in De Quakel’
ondersteund door het nodige vuurwerk maakte duidelijk indruk op de
Uithoornaars. In het begin van de
wedstrijd wist KDO de opbouw van
Legmeervogels vroeg te verstoren,
waardoor de Kwakelaars direct de
boventoon voerde. De ruim vijfhonderd opgekomen toeschouwers zagen een sterk KDO die in de 10e minuut verdiend op voorsprong kwam
via Jochem Kok. De technisch begaafde Kok, strafte een fout in de
achterhoede van de Uithoornaars
genadeloos af en iedereen die KDO
lief heeft kon zijn geluk niet op,
want KDO stond met 1-0 voor tegen het ‘grote’ Legmeervogels. KDO
bleef daarna druk zetten, maar vergat de genadeklap uit te delen om
zodoende een comfortabele voorsprong te nemen. Vanaf de 25e minuut liet Legmeervogels vervolgens
zien tot waar het in staat is in deze competitie.
De Uithoornse ploeg, die ook dit jaar
een gooi willen doen naar het kampioensschap, beschikken over een
aantal goed voetballende spelers
en wisten binnen tien minuten tijd
de wedstrijd volledig om te gooien.
Door drie Uithoornse doelpunten
liep KDO volledig in het mes van het
strijdplan van Legmeervogels-trainer Snel. KDO stond erbij en keek
erna en ging de rust in met een 1-3
achterstand. Dit was echt een mokerslag voor de Kwakelaars, want de
wedstrijd werd helemaal uit handen
gegeven en het verzet van KDO leek
gedaan.

Afstand
Als KDO dan na 20 minuten spelen
in de 2e helft wat gelukkig op 2-3
weet te komen. Een afstandschot
voor Yannick v.d.Akker dusdanig
aangeraakt dat de bal over Brouwer
in het doel verdwijnt. Dan ruikt KDO
zijn kans en gaat volop de aanval.
Men merkt dat Legmeervogels geen
strijd kan leveren en KDO krijgt dan
ook een veldoverwicht en Legmeervogels komt zelden nog op
De helft van KDO. Als KDO dan
ook nog een strafschop krijgt toegewezen, vriend en vijand is het er
overeens dat hier totaal geen sprake was van een overtreding maar de
goed leidende scheidsrechter legde
de bal wel op de stip.
Dan is het Partick Brouwer die met
een uitstekende redding de inzet
van Patrick Schijf weet te keren.Dan
met nog 10 minuten te gaan is het
toch 3-3. Een harde schuiver van Timo Kas is Patrick Brouwer te machtig. Het worden 10 hectische minuten met voor beide doelen kansen
en kansjes. Er wordt niet meer gescoord en deze polder derby eindigt in een gelijkspel. 3-3. Legmeervogels heeft hier gewoon de punten
laten liggen en kreeg een lesje in inzet en karakter.

Doelman Patrick Brouwer stopte
strafschop

ging keeper Rody voetballen en verdedigde Daniel de goal. Bart kwam
erin voor Jayden en Samuel wisselde met Sven. De F14 zette na de
rust Ouderkerk meteen onder druk
en dat resulteerde al snel in de 3-0.
Rody was ditmaal de doelpuntenmaker. Hierna was het de beurt aan
Rohan. Na een pass van Bart schoot
hij de 4-0 via de keeper in het doel.
Na een mooie redding en een verre
uittrap van Daniel belandde de bal
bij Samuel.

nog, dat het hele team, maar zeker
Ayoub vandaag echt een top-wedstrijd speelde, die zijn teammaatjes
naar grote hoogte stuwde. Het was
de moeilijkste wedstrijd tot op heden voor de Legmeervogels F14 en
dan is 5-0 een hele mooie prestatie.
Met cijfers van 27 voor en 0 tegen
en 9 punten uit 3 wedstrijden, staan
ze momenteel bovenaan en volgende week tegen Roda 23 gaan ze
proberen om deze koppositie vast
te houden.

Hele team
Samuel staat bekend om zijn lange rushes en via hem kon Bart alweer zijn 9e van het seizoen binnen
schieten, 5-0 dus. Achterin hielden
Robin en Ayoub alles tegen. 5-0
was de eindstand en wat is mooier,
als er 5 verschillende doelpuntenmakers zijn. Het is schitterend om
te zien, met welke overgave en inzet deze kids van de F14 hun wedstrijden spelen en wekelijks mooie
dingen laten zien aan de vele toeschouwers. Het vermelden waard is

de Kwakelaars waren in deze fase van de wedstrijd niet in staan
om echt gevaarlijk te worden. Toch
zorgde
Legmeervogels-verdediger Yannis van den Akker erin de
68e minuut ervoor dat het weer een
wedstrijd werd. De rechtsback van
de Uithoornaars veranderde een inzet van KDO volledig van richting,
waardoor keeper Brouwer kansloos
was, 2-3. KDO begon weer te geloven in haar eigen krachten en het
enthousiaste thuispubliek liet zich
nadrukkelijk horen in deze fase van
de wedstrijd. In de 75e minuut werd
KDO in het zadel geholpen doordat
linksbuiten Rick Kruit onderuit werd
gehaald in het zestienmetergebied
van de ‘Vogels’. Rechtermiddenvelder Patrick Schijff, twee weken geleden nog falend vanaf elf meter tegen CTO’70, had opnieuw het lef om
achter de bal te gaan staan, maar
ook deze keer wist hij niet te scoren,
zijn inzet belandde namelijk via de
keeper op de lat. Een enorme domper voor KDO, want zo dichtbij de
gelijkmaker waren de Kwakelaars
nog niet geweest.
KDO-trainer Ron Langhout, die in
vele wedstrijden amper wisselt, besloot om in de 80e minuut verse
kracht Timo Kas binnen de lijnen te
brengen om de druk van KDO alleen maar toe te laten nemen.
Kas, die zijn eerste minuten dit seizoen kreeg in de hoofdmacht, greep
zijn kans met beide handen aan en
bewees het ongelijk van zijn trainer.
Aangespeeld op de linkerkant omspeelde hij zijn directe tegenstander en wist in de 85e minuut bij zijn
tweede balcontact de bal op prachtige wijze in de linkerbenedenhoek

te schieten, 3-3. Een fantastische
beloning voor de Kwakelaars, want
op basis van de gehele wedstrijd
was 3-3 een terechte tussenstand.
Na bijna tien zenuwslopende minuten floot de goedleidende scheidsrechter vervolgens af en kon KDO
opnieuw één punt bijschrijven in de
derde klasse.
Niet bang
De wedstrijd van vandaag heeft nog
meer aangetoond dat KDO voor
geen enkele tegenstander bang
hoeft te zijn in de deze competitie. Iedereen kan van iedereen winnen in de derde klasse, wat ervoor
zorgt dat er een zeer spannende en
levendige competitie ontstaat. Via
deze weg wil KDO iedereen enorm
bedanken die vandaag zijn of haar
steun heeft gegeven aan de Kwakelse ploeg, want zonder uw steun
was de fantastische sfeer langs de
lijn en de topprestatie van KDO
niet mogelijk geweest. Aanstaande
zondag speelt KDO wederom een
streekderby, ditmaal om 14:00 uur
in Kudelstaart tegen RKDES. Wij
hopen dat u ook bij deze wedstrijd
aanwezig zult zijn om hopelijk getuige te zijn van de eerste Kwakelse overwinning dit seizoen!
Tot slot, de collecte en de opbrengst
van de blinde poule rondom KDOLegmeervogels hebben ertoe geleid
dat er ruim € 2.000,- is opgehaald
voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Een bedrag waar KDO van
tevoren alleen maar van kon dromen en toch realiteit is geworden
door alle gulle giften van iedereen!
(foto’s: Annemarieke Verheij)

Slordig
In de tweede helft waren de eerste
twintig minuten slordig van beide
kanten. Legmeervogels vergat verder afstand te nemen van KDO en

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels
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Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
-

Eén bon per week
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,Géén personeels- of zakenadvertenties.
Géén werk gevraagd of aangeboden.
brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Op de foto staat: Ayoub

