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G-STAR  EDC  PALL MALL  ONLY
JACK & JONES  CARS  GARCIA  VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE
CRAZY DAYS!

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL

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.

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

T
R

O
Y

 
5

.0
4

4
7

EN NOG HEEL 
VEEL ANDERE 
AANBIEDINGEN!

DAMES/HEREN DAMES

BOYS/GIRLS 
HEEL VEEL KEUZE!

49,95

KINDER 
JEANS
BOYS/GIRLS

HEREN DAMES

1 t/m 16 
jaar

19.9519.
CRAZY DAYS PRIJS

50%
KORTING

CRAZY DAYS PRIJS

7.95

KINDER T-SHIRTS

CRAZY DAYS PRIJS

19.95 15.-
CRAZY DAYS PRIJS

ESPRIT 
T-SHIRT

2 
VOOR 

15,- 9.95
CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

19.95ONLY 
JEANS

49,95

10.-
39,95

JACK&JONES 
SWEATER

G-STAR JEANS

2 VOOR 12,95

29,95

ONLY 
TUNIEK

39,95

DIVERSE MODELLEN

ONLY BLAZER

HEREN DAMES

NU OOK A.S. 
ZONDAG OPEN!

14,95

G-STAR  EDC  PALL MALL  ONLY
JACK & JONES  CARS  GARCIA  VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE
CRAZY DAYS!

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL

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.

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

T
R

O
Y

 5
.0

4
4

7

EN NOG HEEL 
VEEL ANDERE 
AANBIEDINGEN!

DAMES/HEREN DAMES

BOYS/GIRLS 
HEEL VEEL KEUZE!

49,95

KINDER 
JEANS
BOYS/GIRLS

HEREN DAMES

1 t/m 16 
jaar

19.9519.
CRAZY DAYS PRIJS

50%
KORTING

CRAZY DAYS PRIJS

7.95

KINDER T-SHIRTS

CRAZY DAYS PRIJS

19.95 15.-
CRAZY DAYS PRIJS

ESPRIT 
T-SHIRT

2 
VOOR 

15,- 9.95
CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

19.95ONLY 
JEANS

49,95

10.-
39,95

JACK&JONES 
SWEATER

G-STAR JEANS

2 VOOR 12,95

29,95

ONLY 
TUNIEK

39,95

DIVERSE MODELLEN

ONLY BLAZER

HEREN DAMES

NU OOK A.S. 
ZONDAG OPEN!

14,95

Vrijdag 30 september,
zaterdag 1 en

zondag 2 oktober

Zie
aanbiedingen 

elders in 
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Uithoorn - De eventuele sluiting 
van zwembad De Otter in 2014 
heeft ongewenste gevolgen voor de 
maatschappij. Veel mensen zullen 
stoppen met zwemmen en wacht-
lijsten voor het behalen van zwem-
diploma’s zullen groeien. Dat blijkt 
uit een onderzoek van de Hoge-
school van Amsterdam (HvA). 
Het onderzoek is uitgevoerd door 
Freek Böhm uit Mijdrecht, die hier-
mee afstudeerde aan de vakgroep 
Sport, Management en Onderne-
men van de HvA. Voor het onder-
zoek, getiteld ‘Zwemmen in Uit-
hoorn’ heeft hij onder meer een en-
quête gehouden onder 295 respon-
denten. Aanleiding voor het onder-
zoek is het besluit van de Uithoorn-
se gemeenteraad om de subsidie 
aan zwembad De Otter per 2014 te 
beëindigen. Dit besluit zal volgens 
De Otter onherroepelijk leiden tot 
sluiting van het zwembad. De ge-
meente ziet instandhouding van het 
zwembad echter niet meer als kern-
taak. Ook kunnen zwemmers uitwij-
ken naar voorzieningen in de regio, 
zoals De Waterlelie (Aalsmeer), het 
Veenweidebad (Mijdrecht) en De 
Meerkamp (Amstelveen). Aldus de 
gemeente in een toelichting op het 
besluit om de subsidie te beëindi-
gen.

Conclusies
De centrale vraag in het HvA-onder-
zoek is als volgt: ‘Wat zijn de maat-
schappelijke effecten van het slui-
ten van zwembad De Otter?’ Hier-
onder enkele bevindingen van het 
rapport:

- De Otter wordt vooral bezocht 
door mensen om zwemlessen 
te volgen. Van deze groep zegt 
15,7% hiermee te zullen stop-
pen als het zwembad haar deu-
ren sluit. Zij zullen niet uitwijken 
naar een ander zwembad om 
daar zwemdiploma’s te halen.

- Een kleinere groep bezoekt De 
Otter om baantjes te trekken. 
Van deze groep zegt 63,2% te 
zullen stoppen na sluiting van 
het zwembad. Ze zijn niet be-
reid om 5 kilometer meer te rei-
zen naar een ander zwembad in 
de regio.

- In totaal zegt 24,9% van de hui-
dige bezoekers van De Otter te 
zullen stoppen met zwemmen. 
Dit ondermijnt de doelstelling 
van de gemeente om sportdeel-
name van haar inwoners te be-
vorderen.

- Zwembaden in de regio hebben 
niet voldoende capaciteit om het 
extra aanbod van kinderen uit 

Uithoorn voor het behalen van 
zwemdiploma’s op te vangen. De 
wachttijden zullen met gemid-
deld acht maanden toenemen.

- Ruim 90% van de responden-
ten vindt instandhouding van 
een zwembad een kerntaak van 
de gemeente. Dit betekent dat er 
geen draagvlak is voor het be-
sluit van de gemeente om de 
subsidie te stoppen.

- Het sluiten van zwembaden is 
geen landelijke trend. De prak-
tijk in Nederland leert dat een 
dreigende sluiting leidt tot maat-
schappelijk verzet, met als uit-
eindelijk gevolg dat een zwem-
bad uiteindelijk toch open blijft.

Effecten nu wel bekend
Het onderzoek van de HvA is uitge-
voerd in opdracht van de lokale po-
litieke partij Ons Uithoorn.  Fractie-
voorzitter Benno van Dam: ‘Toen de 
gemeente besloot om de subsidie te 
stoppen, was niet bekend wat het 
gevolg daarvan zou zijn. Met dit on-
derzoek weten we dat wel’. Hij hoopt 
dat dit rapport aanleiding geeft om 
de haalbaarheid te onderzoeken 
van behoud van een zwemvoorzie-
ning. Het onderzoek ‘Zwemmen in 
Uithoorn’ kan gedownload worden 
via www.onsuithoorn.nl.

Ons Uithoorn laat onderzoek verrichten

Sluiting van zwembad De Otter 
heeft ongewenste effecten

Nieuwe fietsbrug Ringdijk 
in gebruik genomen
De Kwakel - Vrijdagmiddag 23 sep-
tember werd door wethouder Maar-
ten Levenbach de nieuwe fietsbrug 
over de Ringvaart aan de Ringdijk 
officieel en in een feestelijk sfeertje 
aan de bewoners overgedragen. De 
brug vormt de verbinding tussen de 
Hortensialaan in ‘De Kuil’ – waar de 
R.-K. basisschool Robert Kennedy is 
gevestigd – en de Mgr. Noordman-
laan in het centrum. Bewoners, maar 
met name schoolkinderen, kunnen 
nu gemakkelijker én veiliger van 
de ene wijk naar de andere (van en 
naar school) fietsen over het nieuw 

aangelegde fietspad in plaats van 
te moeten ‘omrijden’ over de Anjer-
laan en het Kwakelsepad. De ope-
ning vond plaats in het bijzijn van 
bewoners, van wie enkelen zich voor 
de aanleg van de brug ‘hard’ had-
den gemaakt (en daarvoor een bloe-
metje kregen), een paar raadsleden, 
buurtregisseur Martin Verheijen van 
de politie Amsterdam-Amstelland 
en verdere genodigden. Wethou-
der Levenbach gaf aan dat wel het 
fietspad maar de brug niet bij de ge-
meente op de planning stond. Tij-
dens een inspraakavond in De Kwa-

kel op 30 november vorig jaar kwam 
het verzoek van een groot aantal 
bewoners dat als men nu toch een 
nieuw fietspad in de wijk(en) ging 
aanleggen, daar ook een brug bij 
hoorde om de verbinding compleet 
te maken. Een logische gang van za-
ken. In samenwerking met Waternet, 
stadsregio Amsterdam, gemeente 
én bewoners is bijna een jaar later 
de brug gerealiseerd. Iedereen die 
vrijdagmiddag vlak na de opening 
per fiets de brug passeerde ontving 
ter gelegenheid van de ingebruikna-
me een fietslichtje.

Uithoorn - Vorige week donder-
dagmiddag was de officiële start 
van de regionale aftrapmanifestatie 
van het project Maatschappelijke 
Stages. Dit gebeurde in het sport-
centrum Amstelhof. Daar werden 
allerlei activiteiten georganiseerd, 
waaronder een interview van Lan-
ge Frans met wethouder Ria Zijlstra. 

Doel 
Het doel van de manifestatie is om 
de jongeren zelf te laten inzien dat 
ze met de talenten die ze hebben 
andere mensen kunnen helpen. 
Maatschappelijke stage is leuk en je 
kunt er ook wat van leren. De moge-
lijkheden van een maatschappelijke 
stage zijn eindeloos. 

Ook is de manifestatie bedoeld om 
non-profit organisaties, verenigin-
gen, stichtingen, bedrijven, ser-
viceclub en mensen die hulp kun-
nen gebruiken, te laten weten dat 

maatschappelijke stages bestaan. 
Daarnaast wil men deze organisa-
ties aansporen om gebruik te ma-
ken van maatschappelijke stages 
en hun vragen kenbaar te maken 
bij de scholen. De aftrapmanifesta-
tie brengt de diverse doelgroepen 
bij elkaar. 

Achtergrondinfo 
Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn 
alle nieuwe scholieren in Nederland 
in het voortgezet onderwijs ver-
plicht om tijdens hun schoolcarriè-
re 30 uur een maatschappelijke sta-
ge te lopen. Elke gemeente is ver-
antwoordelijk voor het eigen be-
leid rond deze stages. De gemeen-
ten binnen de Amstelland regio 
(Aalsmeer, Uithoorn, Diemen, Ou-
der-Amstel en Amstelveen) hebben 
besloten de Maatschappelijke Sta-
ge regionaal op te pakken en heb-
ben dit project uitbesteed aan Vrij-
willigerscentrale Cardanus. Car-

danus beschikt over een uitgebreid 
netwerk van maatschappelijke or-
ganisaties, heeft zicht op vrijwilli-
gersplekken en op de kansen en 
mogelijke knelpunten bij het orga-
niseren van stageplekken. 

Een vorm van leren 
Het gaat om kennismaken met vrij-
willigerswerk in de verwachting dat 
de scholier van nu de vrijwilliger van 
de toekomst is. Om de veelzijdig-
heid van vrijwilligerswerk te onder-
strepen en te laten zien dat vrijwil-
ligerswerk ook leuk is, kunnen leer-
lingen breed worden ingezet bij on-
der andere sportclubs, zorginstel-
lingen, buurthuizen, culturele en 
natuurorganisaties, peuterspeel-
zalen en dierenopvang. Het idee is 
dat naast de reguliere en bekende 
projecten ook vernieuwende initia-
tieven een kans krijgen. In Uithoorn 
gaat het om het Alkwin Kollege en 
Scholengemeenschap Thamen.

Officiële start van project 
Maatschappelijke Stages

NU OOK IN UITHOORN
KIJK VOOR ONZE 
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G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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

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

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

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn
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B&W hebben op 21 september 2011 
het beleid voor gehandicaptenpar-
keerplaatsen definitief vastgesteld. 
Leidraad daarbij was de al jarenlang 
bestaande praktijk. 

wat houdt nieuwe beleid in?
Het beleid bevat duidelijke richtlijnen 
voor het toekennen van gehandicap-
tenparkeerkaarten, gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaatsen en 
het vaststellen van aantallen algeme-
ne gehandicaptenparkeerplaatsen. 
Ook kan de gemeente nu oneigenlijk 
gebruik van gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaatsen tegengaan.
 
wmo-raad
Tijdens de ter inzageperiode tussen 
23 maart en 4 mei 2011 is tevens de 
Wmo-raad gevraagd advies te geven 
over het conceptbeleid. De Wmo-
raad was in het algemeen tevreden 
met het opgestelde beleid en had eni-
ge aanvullende adviezen. De advie-
zen van de Wmo-raad zijn groten-
deels overgenomen in het definitie-
ve beleid.

mandaat
Voor het toekennen en opheffen van 
gehandicaptenparkeerplaatsen is 
een verkeersbesluit door het colle-
ge vereist. Binnen het beleid voor ge-
handicaptenparkeerplaatsen is voor 
het nemen van deze verkeersbeslui-
ten nu een mandaat verleend aan het 
hoofd van de afdeling Leefomgeving, 
met een ondermandaat aan de coör-
dinator van het cluster Advies & On-
dersteuning van de afdeling Leefom-
geving.
 
inzage en nadere informatie
U kunt de beleidsregels bij de recep-
tie in het gemeentehuis inzien. Dat 
kan ook via de gemeentelijke website 
www.uithoorn.nl
Heeft u vragen over uw eigen gere-
serveerde gehandicaptenparkeer-
plaats dan kunt u hiervoor contact op-
nemen met het cluster Vergunningen 
van de afdeling Publiekszaken via te-
lefoonnummer 0297-513111 of per e-
mail gemeente@uithoorn.nl. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen, 
een duidelijk beleid

ACtiViteiten KALenDeR
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.

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
middag spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x 

koffie/thee).
30 sept. Shantykoor De Turfschippers, 14.30 uur. wijksteunpunt Bilder-

dijkhof. Zaal open: 14 uur. Kosten: €7,50 (incl. koffie en thee) 
of €12,50 (incl. koffie, thee en maaltijd). Kaarten te koop in wijk-
steunpunt. Info: 0297-567209.

30 sept. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om 
19.30 uur. Kosten: €2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).

30 sept. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

t/m 2 okt. Expositie Vanishing Landscapes/ The Volgermeer recreated. 
Fototentoonstelling met werk van Daan Zuijderwijk en Maaike 
Vergouwe. Donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur. Weekend: 
12.00-17.00 uur. 10 september 10.00-17.00 uur (open monu-
mentendag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Greve-
lingen 50 Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en  
www.galeriefortaandedrecht.nl. 

2 okt. Amstel Drecht Regatta, tijdstip start oproeien: 11.15 uur finish ver-
wacht 14.30 uur pauze tussen 12.30-13.30 uur. Op de Amstel tus-
sen km 1,0 en km 7,0. De wedstrijd zelf is een achtervolgingsrace 
met start op km 2,5 en finish op km 6,5. Amstel Drecht Regatta is 
een KNRB Roeievenement met wedstrijdkarakter. Dit is een tijd-
race over 4 km van Jaagpad 13 tot Amsteldijk zuid 253. De wed-
strijd wordt gevaren in 2 heats van elk ca 20 boten. Coaches en 
belangstellenden kunnen op het Jaagpad en op de fietsstrook 
langs de Amstel meefietsen. Gratis toegang. Contactinforma-
tie bezoekers/deelnemers: http://www.mdr.nu/ en de wedstrijd-
leiding Giovanni Margaroli bereikbaar per e-mail Amsteldrecht@
mdr.nu of gio.margaroli@planet.nl.

3 okt. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een middag over de 
vrouw in het rijk van de farao’s. presentatie door de heer Braken-
hoff. Plaats; de Schutse, De Merodelaan 1. Tijd: 14.00-16.00 uur. 
Leden NVVH Vrouwennetwerk gratis en niet-leden €1,50 p.p. 

4 okt. t/m Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 oktober in
22 nov. gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: 

€44, inclusief materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@xs4all.nl.
6-8 okt.  Kinderkledingbeurs, 13.30-20.00 uur, 9.00-18.00 uur/ 9.00-15.00 

uur. Sporthal de Scheg, Arthur van Schendellaan 100a.

11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur.
12 okt. Buurtschouw Legmeer West, start bij Evenemententerrein, 19.00 

uur.
13 okt. Rommelmarkt COV Amicitia in De Schutse, De Merodelaan 1.
 9.30-13.30 uur. Toegang gratis. Info: Anita van den Bosch, tel. 

0297-563879. 
13 okt.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 uur, kos-

ten: €5,- (incl. thee en teksten).
13 okt. t/m Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgende
2 nov. donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 

19.30-21.30 uur. Kosten: €60. Info: workshop@metstem.nl en 
www.metstem.nl.

t/m 14 okt. Expositie ‘360 graden Uithoorn, De Fotokring Uithoorn bestaat 40 
jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze exposi-
tie in de hal van het gemeentehuis Uithoorn. Gemeentehuis Uit-
hoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Openingstijden 
maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdagen van 8.30-
14.00 uur. Toegang gratis.

14 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om 
19.30 uur. Kosten: €2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).

14 okt. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

15 okt. Braderie op Amstelplein.   
16 okt. De Wereldmaaltijd, 17.30-21.30 uur. Het Theehuis Amstelplein. 

Bij de wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel dan be-
schikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. Wie daar-
bij denkt aan een sobere of karige maaltijd, heeft het mis! Het is 
een smakelijk en voedzaam 3-gangen diner. Kosten: Volwasse-
nen € 20, kinderen v.a. 6 jaar €10,- en jonger dan 6 jaar gratis. 
Meer informatie: wereldwinkel.uithoorn@gmail.com. 

18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 uur.
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur.
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19.30 

uur. 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur .
28 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om 

19.30 uur. Kosten: €2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
28 okt. H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor 

de modeshow:€ 1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee en 
pannenkoeken: € 6,50. Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 
0297-567209.

29 okt. Kwakelse veiling in KDO kantine.
30 okt. Sylvia Robbemont, conference en liedjes “Liedjes uit het hart” 

heet het programma waarmee Sylvia Robbemont babbelend en 
zingend een uitbundige sfeer doet ontstaan. Thamerkerk, start 
14.30 uur. Kosten €12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman 
jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.

t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag 
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn Kosten: €225,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 22 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend 
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn. Kosten: €130,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

 evenementen vanaf november 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

wethouder maarten 
Levenbach geeft aftrap voor 
‘uithoorn toegankelijk’
Tijdens de Week van de Toegankelijkheid presenteert de gemeente 
Uithoorn op donderdag 6 oktober de maatregelen om Uithoorn en De 
Kwakel toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Al-
le inwoners die benieuwd zijn naar de resultaten zijn op 6 oktober van 
harte welkom in het gemeentehuis.

Het programma is als volgt
 9.00-9.15 uur Inloop
 9.15-9.30 uur Welkomstwoord door wethouder 
 Maarten Levenbach
 9.30-10.00 uur Harm Oussoren en Ton van Weerdenburg worden 
 geïnterviewd over toegankelijkheid door Nhar 
 entertainment VOF
10.15-10.30 uur Onthulling ITS- symbool aan het gemeentehuis
10.30-11.00 uur Mogelijkheid om binnen het gemeentehuis een 
 toegankelijke route af te leggen 

Locatie 
De raadzaal van het gemeentehuis

’Achtergrondinfo over ‘uithoorn toegankelijk’
Deelnemers aan het project ‘Uithoorn Toegankelijk’ zijn OLGA, LSBO, 
Projectbureau Toegankelijkheid, Harm Oussoren en de gemeente Uit-
hoorn. Doel van het project is Uithoorn en De Kwakel toegankelijk ma-
ken voor mensen met een beperking. In het project zijn twee belangrij-
ke voorzieningen: de bibliotheek en het gemeentehuis toegankelijk ge-
maakt evenals vier hoofdroutes binnen de gemeente.

GeDeeLteLijKe AFsLui-
tinG nOORDDAmmeRweG 
VAnAF 27 sePtemBeR

 Vanwege de aanleg van een fiets- en 
voetpad voorlangs Noorddammer-
weg 44 in De Kwakel wordt de oost-
zijde van de Noorddammerweg tus-
sen de provinciale weg N201 en de 
inrit van Noorddammerweg 1B/C af-
gesloten in de richting van Legmeer-
West. Vanuit Legmeer-West kunt u 
wel over de Noorddammerweg naar 
de N201 rijden. De werkzaamheden 
zullen naar verwachting 4 weken du-
ren en zijn op 27 september 2011. Op 
de N201 is een omleidingsroute aan-
gegeven. De omleiding loopt via de 
N201, Poelweg en Randweg. In ver-
band met deze gedeeltelijke afslui-
ting is op de N201 de links- en rechts-
af strook naar de noordzijde van de 
Noorddammerweg afgesloten. Voor 
eventuele vragen kunt telefonisch 
contact opnemen met de heer L. Dis-
seldorp. Hij is te bereiken via 0297-
513 111

weRK in 
uitVOeRinG
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de of-
fi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek 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 schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

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

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

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inza-

ge van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter in-
zage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297-
513111 

- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 sep-
tember t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111

 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 51, aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van sport buiten-

schoolse opvang. Ontvangen 21 september 2011.
Dorpscentrum
- Schans 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bier-

brouwerij, distilleerderij en slijterij. Ontvangen 21 september 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Witkopeend 4 en 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 

de woning aan de voorzijde op de eerste verdieping. Ontvangen 20 september 
2011

Thamerdal
- Johan de Wittlaan 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakopbouw. Ontvangen 20 september 2011.
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten en het op-

nieuw indelen van het bestaande pand. Ontvangen 21 september 2011.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Prunus 22, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande verdie-

pingsvloer. Bezwaar: t/m 31 oktober 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 41, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Be-

zwaar: t/m 31 oktober 2011.
- Grauwe Gans 2, omgevingsvergunning voor het aanleggen van een steiger. 

Bezwaar: t/m 2 november 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhof)
- Provincialeweg 30, verklaring van geen bezwaar voor de opening van het ge-

zondheidscentrum “De Waterlinie” op 27 september 2011 van 16.30 tot 19.00 
uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan de exploitant van de horeca-

locatie in Sporthal “De Scheg” voor een Drank- en Horecavergunning. Beroep 
t/m 3 november 2011.
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Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel. 020-5430430

Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens 
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond 
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de 
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere 
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS

Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie 
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES

Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op 
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur Legmeer
Bernadette Verhaar op maandag na 
telefonische afspraak. Tel: 0297-567209
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag. 
Op deze dagen telefonische spreekuur 
van 9.00-10.00 uur. Tel. 0297-532335. 
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl. 
Yvonne de Ruiter op dinsdag. Voor vragen en 
afspraken te bereiken tussen 9.00-10.00 uur. 
Tel. 0297-532 334. 
E-mail: y.de.ruiter@vitawelzijnenadvies.nl. 
Zij is de overige dagen te bereiken op 0297-344094.
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw 
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
 E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag, 
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en 
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op 
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540 
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

TRAINING EmPOWERmENT VOOR 
VROUWEN
Vita welzijn en advies start dinsdag 25 oktober met de trai-
ning Empowerment voor vrouwen. Deze training is bestemd 
voor vrouwen met huiselijk geweldervaringen. Dit kan recent 
maar ook van langer geleden zijn. De training start dinsdag 
25 oktober 18.30-20.30 uur en wordt gegeven bij Vita, Dr. Wil-
lem Dreesweg 2 te Amstelveen. Prijs 35 euro (incl. werkmap).
Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huise-
lijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. Hui-
selijk geweld valt buiten de sociale controle. Dit geweld komt 
veel voor en kent allerlei gradaties: vernederen, treiteren, 
geestelijke of lichamelijke mishandeling, overmatige controle 
van bijvoorbeeld geld, telefoneren e.d. Doorgaans heeft hui-
selijk geweld te maken met verstoorde machtsverhoudingen 
en de behoefte macht uit te oefenen. Zowel mannen als vrou-
wen maken zich schuldig aan huiselijk geweld. De training 
biedt de mogelijkheid om samen met lotgenoten te werken 
aan het stoppen van huiselijk geweld, en herhaling te voor-
komen. In de training wordt gerichte informatie gegeven en 
er wordt ook gewerkt met huiswerkopdrachten. Twee ervaren 
maatschappelijk werkers van Vita welzijn en advies geven 
de training. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een 
intakegesprek waarin uw verwachtingen worden besproken 
en meer informatie wordt gegeven over onze werkwijze. De 
training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur. Aanvang is 
dinsdag 25 oktober van 18.30-20.30 uur bij het hoofdkantoor 
van Vita welzijn en advies, Dr. Willem Dreesweg 2 te Amstel-
veen. Aanmelden of informeren kunt via de website www.
vitawelzijnenadvies.nl of op werkdagen tel. op 020 5 430 430. 

KOERSBAL IN ’T BUURTNEST EN IN WSP 
BILDERDIJKHOF
Vrijdag van 10.00-12.00 uur in wsp Bilderdijkhof.
In ’t Buurtnest op dinsdag van 13.30-15.30 uur.
Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt 
enigszins op “jeu de boules”. Bewegen is gezond en daarom 
wordt er in het teken van meer bewegen voor ouderen steeds 
meer koersbal gespeeld. Er is geen kracht voor nodig, zodat 
iedereen gelijke kansen heeft. Bij koersbal spelen doorgaans 
twee partijen tegen elkaar, waaraan heren en dames mee 
kunnen doen. U bent van harte welkom om te komen kijken 
en meedoen op deze middag en/of ochtend, zo kunt u zelf de 
inhoud van het koerbal ervaren. Kosten: 1.50 euro per keer. 
Informatie/opgave: 0297-567209

WANDELEN
Als het weer het toelaat gaan wij één keer in de maand op 
vrijdagmorgen wandelen. De komende maanden is dit op 
21 oktober, 18 november en 16 december. U wandelt deze 
morgen ongeveer 5 kilometer. U loopt gezellig met elkaar en 
onder begeleiding van de vrijwilligers Andre en Jan. U loopt 
wel op eigen risico. De kosten: 2 euro inclusief 1 kopje koffie 
vóór en 1 kopje koffie na het wandelen. Wij starten met de 
wandeling vanuit wijksteunpunt Bilderdijkhof om 10.00 uur.

BREI- EN BABBELGROEP
De brei- en babbelclub op maandag tussen 10.00-12.00 uur 
in de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof: ge-
woon gezellig bij elkaar zitten, praten en breien tegelijk. Er 
wordt gebreid voor een weeshuis in Roemenië. Er is vanuit de 
organisatie Zending over Grenzen veel bewondering voor de 
gemaakte truien, sjaals, mutsen, sokken, wanten enz. Ook 
al wilt u alleen maar lapjes breien is dit prima. Deze worden 
door anderen dan weer aan elkaar gehaakt en het resultaat 
kan een mooie deken zijn. Kosten: 1 euro per keer excl. kof-
fie/thee

CREATIEVE HANDVAARDIGHEID/
KAARTEN mAKEN
Elke maandagmiddag van 13.30-15.30 uur is er gelegenheid 
om een werkstuk naar keuze te maken. Er is materiaal aan-
wezig waar u zo mee aan de slag kunt. Vindt u het leuk om 
met lapjes te werken, kaarten te maken of creatief bezig te 
zijn, dan is deze middag wellicht iets voor u. Er zijn ook wat 
voorbeelden aanwezig, zodat u zo met iets kunt beginnen. 
Iedere dinsdagmorgen, tijdens de open inloop, van 10.00-
11.45 uur kunt u in het wijksteunpunt terecht om een leuke 
kaart te maken. De bedoeling van beide dagen is om ideeën, 
vaardigheden en mogelijkheden aan elkaar uit te wisselen. 
Er is materiaal aanwezig waar u mee aan de slag kunt, maar 
het is wel prettig om een eigen schaartje mee te nemen. Deze 
activiteiten worden begeleid door kundige vrijwilligers. Kosten 
activiteit: 1 euro excl. koffie/thee en speciale (dure) materia-
len. Wilt u de eigengemaakte kaart meenemen, dan betaalt 
u 1 euro per kaart, maar dit hoeft niet. Bezoekers kunnen deze 
kaarten kopen ’s morgens aan de bar.

EEN TRAINING VOOR KINDEREN éN 
VOOR OUDERS BIJ ECHTSCHEIDING 
Vita welzijn en advies biedt najaar 2011 de kindertraining ‘Als 
je ouders scheiden’ aan voor de leeftijdsgroep van 9 t/m 12 
jaar. In de training kunnen kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoe-
ten en ze krijgen een extra steuntje in de rug bij het omgaan 
met de scheiding van hun ouders. Deze training bestaat uit 8 
bijeenkomsten en begint maandag 24 oktober om 16.00 uur 
op de locatie dr. Willem Dreesweg 2 in Amstelveen. Ouders 
van kinderen in alle leeftijden wordt de training ‘Omgaan met 
kinderen bij echtscheiding’ aangeboden. Deze training omvat 
8 bijeenkomsten en start 6 oktober om 19.30 uur op dr. Willem 
Dreesweg 2 in Amstelveen. 
Kinderen scheiden ook!
Een op de zes kinderen krijgt te maken met een echtschei-
ding. Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor de partners veel 
stress met zich mee. Ook voor de kinderen levert het niet te 
onderschatten spanningen en emoties op. De periode voor 
de feitelijke scheiding is voor hen moeilijk en onzeker. Na de 
scheiding moeten alle betrokkenen weer een nieuw even-
wicht zien te vinden. Kinderen moeten vaak één van hun ou-
ders (vaker) missen, verhuizen of steeds van huis wisselen, 
soms wennen aan een nieuwe partner van een ouder... Al 
deze ingrijpende veranderingen zorgen ervoor dat kinderen 
rondom een scheiding veel mee- en doormaken. Uit onder-
zoeken blijkt dat goede begeleiding daarbij erg belangrijk is. 
Echtscheiding vergt veel en scheidende ouders kunnen soms 
een steuntje in de rug hierbij goed gebruiken. De oudertrai-
ning start op donderdagavond 6 oktober om 19.30 uur en be-
staat ook uit 8 bijeenkomsten. De training voor kinderen start 
op maandag 24 oktober om 16.00 uur en bestaat uit 8 bijeen-
komsten en een voor- en nabespreking met de ouders. Als u 
interesse hebt, of zich wilt aanmelden, kunt u contact opne-
men met de trainers: Jasmina Barisic-Krivdic en Kees Verhoe-
ven, 0297-562955 of via 020-5430430. Of per mail: j.barisic@
vitawelzijnenadvies.nl of k.verhoeven@vitalwelzijnenadvies.
nl. Voor meer informatie: www.vitawelzijnenadvies.nl

ZINGEN
Zingt u graag? Of heeft u het altijd al eens willen proberen? 
Iedereen kan meezingen op dinsdagochtend 4 en 18 okto-
ber, 1 en 15 november en 6 en 20 december. Het gezellige 
zangkoor, wordt vakkundig en enthousiast begeleid door 
pianist Harry Lichtendahl en Kees Bergen op keyboard. De 
heren hebben afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw 
repertoire. Uit verschillende genres wordt er gezongen, van 
smartlappen tot licht klassiek. Uw eigen ideeën en wensen 
zijn uiteraard welkom! Wist u dat zingen goed is tegen stress 
en de weerstand verhoogt? Door te zingen wordt de adem 
gestimuleerd, wat goed is voor de bloedsomloop. Het plezier 
in het zingen werkt stressverlagend. We beginnen om 10.00 
uur en eindigen om 12.00 uur. Tussendoor wordt er gepau-
zeerd en kunt u een kopje koffie of thee drinken. Kosten: 2 
euro incl. 1 kopje koffie/thee in de pauze.

CHI KUNG 55+
Deze cursus zal zich richten op de 55+ers. Het Chi Kung 
programma zal vanuit een structuur zachte en vloeiende 
oefeningen bieden die het bewegingsapparaat versterken, 
souplesse bevorderen, stabiliteit verbeteren en (val)angst 
verminderen. Een groter zelfvertrouwen groeit. Tevens zal ook 
hierbij het totale systeem beter gaan functioneren, denk aan 
de bloeddruk, spijsvertering, gewrichtsklachten, reumatische 
klachten, artrose, e.d. In de lessen wordt het trainen van de 
staande houdingen afgewisseld met bewegende Chi Kung 
oefeningen. Op een vriendelijke manier trainen we om inner-
lijke discipline, alertheid en ontspanning bij elkaar te bren-
gen. De beste leermeester is geduld. Eenieder oefent op zijn 
of haar niveau, naar gelang conditie en ervaring. Bij Chi Kung 
worden ook valpreventie oefeningen gedaan/aangeleerd. 
De cursus wordt in groepsverband gegeven door een erva-
ren docente Chi Kung mevr. Rieke van der Plasse. Ook als u 
(nog) geen ervaring hebt kunt u zich aanmelden. Dag en tijd: 
vrijdagmorgen van 10.15-11.15 uur. Kosten: 70 euro. Aantal 
lessen: 15 lessen van 1 uur. Locatie: Ponderosa, Plesmanlaan 
27, 1421XM te Uithoorn. Voor inlichtingen en aanmelding: tel. 
0297-567209

mINI-OPROEPJES
Mini-oproepjes zijn bedoeld om mensen met elkaar in con-
tact te laten komen voor verschillende doeleinden. U kunt 
mini-oproepjes plaatsen als u bijvoorbeeld iemand zoekt om 
activiteiten mee te ondernemen zoals samen bioodschappen 
doen, winkelen, wandelen, koffie/thee drinken, samen naar 
theater gaan etc.
nr.1 Vrouw, 84 jaar, alleenstaand, zoekt mensen (mannen 

of vrouwen) die met haar iets willen ondernemen op de 
zondag.

Reacties kunnen worden gezonden/gemaild naar Vita welzijn 
en advies Bernadette Verhaar: b.verhaar@vitawelzijnenad-
vies.nl en/of Monique Sintenie m.sintenie@vitawelzijnenad-
vies.nl, tel. 0297-567209

OPEN EETTAFEL APETITO mAALTIJDEN 
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u geen 
zin om te koken? In samenwerking met Apetito hebben wij 
voor u het MultiPlus project. Dit betekent dat u iedere dinsdag 
van 11.45- 13.00 uur terecht kunt voor een warme maaltijd in 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee wilt eten kunt u 
zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit kan 
tot en met de maandag ervoor. U bent absoluut niet verplicht 
om iedere week te komen eten. U geeft zich op wanneer u 
dit wilt. Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op, 
tel. 0297-567209. De kosten zijn 6,50 euro. Hiervoor krijgt u: 
soep vooraf, dan volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er nog 
een toetje. Let op: als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u 
korting krijgen op deze maaltijden. 

TEKENEN EN SCHILDEREN 55+
Dit is een laagdrempelige cursus voor wie aan de slag wil 
met tekenen en schilderen. Een combinatie van gezelligheid, 
ontspannen bezig zijn en creativiteit. In deze cursus raakt 
de cursist vertrouwd met het tekenen en schilderen. Op een 
speelse wijze leert u met onderwerpen/thema’s om te gaan 
en te werken met diverse materialen. De meeste materia-
len die we in de cursus gebruiken zijn aanwezig. Natuurlijk 
mag u ook uw eigen materialen meenemen en gebruiken. 
De groepen waarin wordt gewerkt zijn niet te groot, zodat 
er tijd en ruimte is voor individuele aandacht. In alle rust kan 
er getekend en geschilderd worden. Men maakt kennis met 
verschillende teken- en schildertechnieken en materialen. 
De gediplomeerde docente Joke Tielrooy geeft elke cursist 
alle adviezen die nodig zijn om uw kunstwerk tot een mooi 
eindresultaat te krijgen. De cursus is bijzonder geschikt voor 
ouderen die het gezellig en inspirerend vinden gezamenlijk te 
tekenen en te schilderen. Dag, tijd en plaats: maandag van 
13.30-15.30 uur en van 16.00-18.00 uur in wijksteunpunt Bil-
derdijkhof. Kosten: 75 euro. Aantal lessen: 15. Voor info en 
aanmelding: 0297-567209.

mAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie te 
drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken 
of een museum te bezoeken? Vita welzijn en advies is 
in Uithoorn een Maatjesproject gestart voor ouderen. 
Het Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) 
behoefte hebben aan een (extra) contact met een ma-
tje. Door verschillende omstandigheden, zoals ziekte, 
beperktere mobiliteit of bijvoorbeeld het wegvallen van 
de partner, kan de behoefte ontstaan aan een uitbrei-
ding van de sociale contacten. Op basis van gedeelde 
interesses worden deelnemer en maatje met elkaar in 
contact gebracht. Samen met uw maatje kunnen ver-
schillende activiteiten worden ondernomen die beide 
personen prettig vinden om te doen. Dit kan variëren 
van een kopje koffie drinken, het doen van een spelle-
tje, het bezoeken van een museum, het maken van een 
wandeling tot het bijwonen van een activiteit van een 
wijksteunpunt bij u in de buurt. Het maatjesproject van 
Vita welzijn en advies zoekt maatjes. Het maatjesproject 
richt zich op ouderen die (tijdelijk) een maatje kunnen 
gebruiken. Bent u een wandelmaatje, kletsmaatje, thee- 
of koffiemaatje, spelletjesmaatje, boodschappenmaatje 
of heeft u andere kwaliteiten die u voor een paar uurtjes 
op vrijwillige basis wel met een ander wilt delen? Dan 
zijn wij op zoek naar u! Het plezier tussen de deelnemer 
en het maatje is heel erg belangrijk, vandaar dat wij ons 
uiterste best doen om u te “koppelen” aan iemand met 
dezelfde interesses. Spreekt het maatjesproject u aan, 
maar wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend een 
afspraak maken met Monique Sintenie, telefoon: 0297-
532327. U kunt ook een e-mail sturen naar: m.sintenie@
vitawelzijnenadvies.

VRIJDAGmIDDAG 28 OKTOBER 
mODESHOW H EN A mODE 
Na afloop pannenkoeken eten
Kleren maken de man/vrouw is een vaak gehoord gezegde. 
Op vrijdagmiddag 28 oktober om 14.00 uur, presenteert H 
en A Mode in samenwerking met Vita welzijn en advies de 
nieuwe wintercollectie in een wervelende modeshow. Deze 
presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte van Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De zeer 
uitgebreide collectie bestaat uit betaalbare kwaliteitsmode 
voor dames vanaf ca. 50 jaar. H en A Mode biedt u een 
zeer gevarieerde sortering kleding in de maten 38 t/m 56, 
uiteraard volgens de laatste modekleuren. Na afloop van de 
modeshow staan, in de speciaal ingerichte winkel, de H en 
A modeadviseuses voor u klaar, zodat u de kleding op uw 
gemak kunt passen, bekijken en eventueel kunt kopen. Uw 
bezoek verplicht u tot niets. Na dit alles kunt u weer gezellig 
blijven eten als u dit wilt.Kaarten voor de modeshow, incl. 1 
kopje koffie/thee en cake: 1.50 euro. Hiervoor hoeft u zich niet 
op te geven, maar u kunt bij entree betalen. Kaarten voor 
de modeshow incl. 1 kopje koffie/thee, cake en met pannen-
koeken eten na afloop: 6.50 euro. Hiervoor kunt u een kaart 
kopen t/m 26 oktober.

SHANTYKOOR DE TURFSCHIPPERS
Vrijdag 30 september om 14.30 uur
Het begon met een ‘grapje’ van een aantal vrijwilligers van 
de R.K. Kerk in Vinkeveen. Binnen anderhalf jaar was er een 
Shantykoor met 37 leden. Zij treden regelmatig op. De Vinke-
veense Turfschippers maken uw middag compleet met hun 
vrolijke bekende zeemansliederen (echte meezingers) en 
zorgen voor veel gezelligheid. Muzikaal leider van het koor is 
Con Huijbreghs, muzikale begeleiding is in handen van Wim 
Holla en Marjolijn Voortwist op accordeon, Adri Kolenberg op 
de kleine trom en Koos Vermaas op de grote trom. Kosten: 
7.50 euro incl. koffie/thee. Info: 0297-567209.

CURSUS YOGA 55+
Hatha yoga
Hatha yoga helpt lichamelijk gezond te blijven. Het brengt 
evenwicht tussen lichaam en geest. Het werkt o.a. gunstig bij 
stress, hyperventilatie, rugklachten, hoofdpijn en slapeloos-
heid. De lessen omvatten ontspanning- en ademhalingsoe-
feningen, rek- en strekoefeningen, versterkende oefeningen, 
lichaamshoudingen, concentratietechnieken en meditatie. In 
de lessen is er aandacht voor persoonlijke begeleiding en 
correctie. Lichaamshoudingen in de Hatha yoga hoeven niet 
ingewikkeld te zijn; er zijn ook eenvoudige oefeningen die 
voor iedereen haalbaar zijn. Yoga is niet prestatie gericht. De 
manier waarop je iets ervaart is belangrijker dan een beeld 
van jezelf hoe het zou moeten om perfect te zijn. Op een stoel 
of in een rolstoel oefenen is ook mogelijk. De lessen worden 
gegeven door Graciela Letz, sinds 1993 gediplomeerd Hatha 
yoga docente van de Stichting Yoga en Vedante, een erkende 
Nederlandse en Europese opleiding. Tijd lessen Yoga op de 
stoel: van 09.45-10.45 uur. Tijd lessen Yoga: 10.45-11.45 uur. 
Kosten: € 32.50 voor 14 lessen t/m december 2011. Plaats: 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uit-
hoorn. Zelf mee te nemen: matje. Info en aanmelding: 0297-
567209

WEEKPROGRAmmA

maandag
09.45-10.45 uur MBvO Yoga op de stoel
10.45-11.45 uur MBvO Yoga 
09.30-12.00 uur Vrije inloop 
10.00-12.00 uur Brei- en babbelgroep
14.00-15.00 uur  Vitaal bewegen dames en heren 
 in KNA Gebouw Legmeer 
15.00-16.45 uur Ontmoeting in KNA 
 Gebouw Legmeer
13.30-15.30 uur Creatieve middag 
13.30-15.30 uur  Tekenen/schilderen 
15.00-16.30 uur Geheugenspeekuur 
 (3e maandag van de maand)
16.00-18.00 uur Tekenen/schilderen 
Dinsdag
09.00-10.00 uur  MBvO Sportief wandelen 
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-11.00 uur Volksdansen in De Kwakel
10.00-12.00 uur Kaarten maken
10.00-12.00 uur Zanginstuif 
 (1e + 3e dinsdag v/d maand)
10.30-11.30 uur Geheugenfitness 
12.00-13.00 uur Open tafel, Apetito
13.30-15.30 uur Koersbal in ‘t Buurtnest
14.00-16.00 uur Spellenmiddag (behalve de 2e 
 dinsdag v/d maand) 
14.00-15.00 uur Zumba Gold in KNA 
 Gebouw Legmeer
19.30-22.00 uur Biljarten (alleen 4e week op 
 donderdagavond)
Woensdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
09.30-11.30 uur Biljarten voor dames en heren 
10.00-11.00 uur Gymnastiek in De Kwakel 
10.15-11.15 uur Gymnastiek in ’t Buurtnest 
11.15-12.45 uur Dans in ’t Buurtnest 
11.15-12.15 uur Gymnastiek in Ponderosa 
10.00-13.15 uur Huiskamerproject
13.30-15.00 uur Volksdansen 
13.30-16.00 uur Bingo in ’t Buurtnest 
 (4e woensdag v/d maand)
Donderdag
09.15-10.15 uur   MBvO Gymnastiek 
10.15-11.15 uur   MBvO Gymnastiek  
09.30-12.00 uur  Vrije inloop
10.15-11.30 uur   Koffie speciaal
10.00-12.00 uur  Kienen 
 (3e donderdag v/d maand)
12.00-13.00 uur  Eetinstuif (laatste donderdag 
 v/d maand)
14.00-16.30 uur  KBO soos en ANBO soos
Vrijdag
09.30-12.00 uur  Vrije inloop
09.15-10.15 uur  Tai Chi gevorderd in Ponderosa
10.30-11.30 uur  Chi Kung in Ponderosa
10.00-12.00 uur   Koersbal 
10.00-12.00 uur  Wandelen (3e vrijdag v/d maand)
13.30-16.30 uur  Sjoelen (2de vrijdag v/d maand)
13.30-16.30 uur  Klaverjassen 
 (1e en 3e vrijdag v/d maand) 
-middag  Speciale activiteit 
 (4e vrijdag v/d maand)

TAI CHI 55+ GEVORDERD (4 JAAR):
Tai Chi is specifiek gericht op het bevorderen van gezond-
heid en vitaliteit. Het is geschikt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd en lichamelijke conditie. Deze cursus is alleen voor 
u geschikt als u al enige jaren ervaring heeft. Dag en tijd: 
Op vrijdagmorgen van 9.15-10.15 uur. Kosten: 70 euro. 
Aantal lessen: 15 van 1 uur
Locatie: Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421XM te Uithoorn. 
Voor inlichtingen en aanmelding: 0297-567 209



In deze rubriek nemen raadsleden ons mee naar 
plaatsen in de gemeente die voor hen van belang zijn. 
Ditmaal: Frank van Kooten, raadslid voor de VVD.

“ Het is belangrijk jongeren 
kansen te bieden, zodat 
ze een perspectief hebben”

“Je moet de jeugd een per-
spectief bieden, zodat ze 
een doel hebben om voor 
te gaan.” Aan het woord is 
Frank van Kooten, gemeente-
raadslid voor de VVD in 
Uithoorn. Hij neemt deze 
zonnige dinsdagmiddag in 
september een kijkje bij het 
Amstelplein en in de wijk 
Europarei. Omwonenden 
bij deze locaties hadden nog 
niet zo lang geleden regel-
matig last van baldadige en 
soms zelfs criminele jonge-
ren. “Met stevig optreden en 
de inzet van straatcoaches 
gaat het in Europarei nu al 
een stuk beter, dat is mooi 
om te zien”, vertelt Van 
Kooten. “Maar het is goed 
dat het onderwerp hoog 
op de agenda van de 
gemeenteraad staat.” 

Kansen bieden
Van Kooten en zijn partij-
genoten schreven onlangs 
een eigen VVD-visie op het 
jongerenbeleid in Uithoorn. 
Binnenkort wordt het in de 

raad besproken. Van Koot-
en: “Het huidige beleid gaat 
meer uit van preventie dan 
van repressie, en dat is goed, 
want je moet kansen bieden. 
Maar onze fractie zou graag 
zien dat betrokken instan-
ties nog beter samenwerken 
bij de begeleiding van jonge-
ren die dat nodig hebben.” 
Van Kooten denkt aan scholen, 
buurtbeheer, politie, sport-
verenigingen en de diverse 
overheidsinstanties die be-
trokken zijn bij het jongeren-
beleid. “Zij zouden signalen
 vanuit de samen leving nog 

beter met elkaar kunnen 
uitwisselen, zodat elk van 
de organisaties beter kan 
anticiperen op wat er in de 
praktijk gebeurt.” Mocht 
het college van b&w op dit 
punt onvoldoende actie 
ondernemen in de ogen van 

de VVD, dan kan de partij 
gebruikmaken van het 
initiatiefrecht om het onder-
werp aan de hand van de 
eigen visie op de agenda 
van de raad te zetten. 

Crimineel gedrag
Het VVD-raadslid weet wat 
het jongerenbeleid aangaat 
waarover hij spreekt – hij 
groeide op in Uithoorn. Hij 
hoopt dat zijn partij de andere 
partijen meekrijgt. Van 
Kooten: “Als grootste fractie 
binnen de gemeenteraad 
willen we een voortrekkers-

rol vervullen. Met een inte-
grale en wijkgerichte aanpak 
kunnen we het jongeren-
beleid op een hoger plan 
brengen.” Hij vervolgt: 

“We doen al heel veel goed.” 
En met een knipoog: “Maar 
het kan altijd beter.” 

Aanleiding voor het debat 
was het gemeentelijke 
afvalbeleid voor de periode 
2013 – 2016. Wethouder 
Ria Zijlstra hield de raad voor 
dat Uithoorn een achterstand 
heeft ten opzichte van de 
landelijke richtlijnen: te 
veel afval dat eigenlijk 
gescheiden zou moeten 
worden, komt terecht bij het 
restafval. Het college van 
b&w wil de inzameling 
daarom vernieuwen, zodat 
er betere resultaten behaald 
kunnen worden. 

Ondergrondse containers
Het heldere uitgangspunt 
van Zijlstra: gescheiden 
opgehaald afval levert de 
gemeente geld op, het inza-
melen van restafval kost 
geld. Zijlstra stelde dan ook 
voor gescheiden afval, 
zoals glas, papier, plastic en 
GFT-afval, wekelijks op te 

halen en voor het restafval 
ondergrondse containers te 
plaatsen in de wijken. 

Evaluatie
Vrijwel alle partijen plaatsten 
vraagtekens bij dit voorstel. 
Ze wilden weten of deze 
optie de beste keuze is voor 
Uithoorn. Zo wees raadslid 
De Boer van de PvdA op de 
technologische ontwikke-
lingen in de afvalverwer-
king. De Boer: “Wij zouden 

eerst een gedegen evaluatie 
willen zien van de huidige 
technische mogelijkheden, 
zodat Uithoorn daar even-
tueel bij kan aansluiten.”

Maatschappelijke 
gevolgen
Ook vertegenwoordigers van 
de andere partijen roerden 
zich. Raadslid Smits van 
het CDA wilde duidelijkheid 
over de kostenstructuur 
van de voorgestelde inzamel-
methode. VVD-fractievoor-
zitter Roosendaal vroeg zich 
af waarom het inzamelen 
niet goed werkt. Mocht 
aangepast beleid toch nodig 
zijn, dan wil de VVD weten 
welke kosten de aanpassing 
met zich meebrengt en 
vooral: wat de maatschappe-
lijke gevolgen zijn van het 
nieuwe beleid. 

Nieuw voorstel
Wethouder Zijlstra voerde 
argumenten voor de aanpas-
sing aan. Ze meldde dat er 
in Legmeer West al volgens 
het nieuwe inzamelprincipe 
wordt gewerkt en dat een 
enquête heeft uitgewezen dat 
95 procent van de inwoners 
van die wijk blij is met de 
ondergrondse containers. 
Voor de gemeenteraad was 
dat niet genoeg. Hij heeft het 
voorstel teruggeven aan de 
wethouder. Zij presenteert 
binnenkort een nieuw 
voorstel aan de raad. 

In deze afl evering 
van de rubriek ‘Vijf 
vragen aan’ geven 
we vijfmaal het woord 
aan raadslid Jordy 
Keimes, fractievoor-
zitter van het CDA in 
de gemeenteraad 
van Uithoorn.  

1 Waarom ben je 
actief geworden 

in de lokale politiek?
“Net als ieder ander heb ik 
over veel dingen een me-
ning. Op een gegeven mo-
ment stelde ik mezelf de 
vraag: ik kan wel van alles 
vinden, maar wat doe ik zelf 
om een positieve verande-
ring tot stand te brengen? 
Toen heb ik besloten de loka-
le politiek in te gaan. In 2004 
ben ik toegetreden tot het 
lokale bestuur van het CDA, 
sinds 2006 ben ik raadslid.”

2 Wat karakteriseert 
jou als raadslid?

“Ik heb een optimistische 
kijk en ga uit van gezond 
verstand. Met dat laatste 
bedoel ik dat je altijd de 
werkelijkheid moet beoor-
delen en je niet te veel moet 
laten leiden door bijvoor-

beeld voorschriften. Neem 
het onderhoud van een 
weg. Als de afspraak is dat 
er om de vijf jaar onderhoud 
wordt gepleegd en na drie 
jaar zie je dat er allerlei gaten 
in de weg zitten, dan moet 
je niet twee jaar wachten 
voor je er iets aan doet. 
Met meer complexe vraag-
stukken werkt het in feite 
precies zo.”

3 Welke onderwerpen 
hebben jouw 

speciale aandacht in de 
gemeenteraad?

“Ik ben ondernemer en daar 
heb je er niet vreselijk veel 
van in de lokale politiek. 
Ik vind het dan ook belang-
rijk dat Uithoorn onder-

nemerschap de ruimte geeft 
en meedenkt met bedrijven. 
Daarnaast zet ik mij in voor 
een bruisend dorpscentrum. 
Uithoorn ligt zo mooi aan 
de Amstel, daar zouden we 
meer mee kunnen doen.”

4 Wat inspireert je in 
je werk als raadslid?

“Wanneer je mensen uit de 
gemeente spreekt, dan geeft 
dat vaak veel energie. Kijk, 
het werk van een gemeente-
raadslid gaat echt niet altijd 
over grote onderwerpen. 
Dus wanneer je een signaal 
oppikt en het op de agenda 
van de raad kunt zetten, dan 
geeft dat veel voldoening.”

5 Het CDA zit nu in de 
oppositiebanken, 

wat betekent dat voor jou?
“Dat ik goed moet opletten. 
Als raadslid ga ik uit van 
heldere uitgangspunten, 
bijvoorbeeld dat de gemeente 
alle lagen van de bevolking 
goed moet bedienen. Het 
activiteitenaanbod voor 
 ouderen en jongeren, de staat 
van de openbare ruimte, 
dat is belangrijk. Die kern 
moet goed zijn. Ik let er dus 
vooral op dat de voorstellen 
van het college van burge-
meester en wethouders 
aansluiten op de uitgangs-
punten van onze fractie.” 

Op stap met Frank van Kooten

R A A D S V E R S L A G V I J F  V R A G E N  A A N  J O R D Y  K E I M E S  ( C D A ) R A A D S A G E N D A

Datum: 29 september
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: politiek debat

1   Opening, agenda, mede-
delingen, besluitenlijst 
7 en 14 juli 2011

 19.30 uur

2   Politiek debat, met 
interpellatie raadsleden 
en reactie college b&w

 19.45 uur 

3   Reactie b&w op rapport 
rekenkamer over 
onderwijshuisvesting

 20.00 uur

4   Stemming over onder-
werpen uit politiek 
debat en stemming 
over hamerstukken

 20.35 uur

Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
13 oktober 2011.

Stevig debat over 
inzamelen afval
Hoe gaat de gemeente Uithoorn 
om met het scheiden van afval 
en het ophalen daarvan? Die 
vraag stond centraal tijdens een 
debat in de gemeenteraad op 
donderdag 15 september. Een 
stevige discussie was het gevolg.

“Uithoorn ligt zo mooi 
aan de Amstel, daar zouden 
we meer mee kunnen doen”

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

“Als grootste fractie binnen 
de gemeenteraad willen we een 

voortrekkersrol vervullen” 

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl



pagina 6 Nieuwe Meerbode  - 28 september 2011

 

Creativiteit en cursussen
in atelier De Rode Draad
Uithoorn - In Atelier De Rode Draad 
bruist het deze herfst van creativiteit 
en inspirerende cursussen. Ontdek-
ken loopt als een rode draad door 
de activiteiten heen. Jean Arthur: 4x 
meditatief bewegen en met hoofd, 
handen en hart, levensthema’s 
op creatieve wijze onderzoeken.  
www.praktijkainneamh.nl , 0297-
264878. Carla de Brave: Stembevrij-
ding is niet alleen een mooi lied zin-
gen maar eerst klank en stem le-
ren geven aan alles wat voelbaar 
aanwezig is. Door middel van oe-
feningen met het fysieke lichaam 
kom je opnieuw in contact met wat 
in jou leeft. Op 22 oktober, 12 no-
vember en 10 december van 9.30-
12.30 uur, je betaalt 105,- euro.  
www.praktijkclarity.nl, 06-22608327. 
Yinske Silva: In Stem&Creativiteit 
maak je kennis met een breed pa-
let aan stemgebruik. Ga op een ont-
spannen en laagdrempelige ma-
nier bezig met improviseren, zin-
gen, spreken, acteren en bewegen. 

Vier donderdagavonden vanaf 13 
oktober van 19.30-21.30 uur, je be-
taalt 60,- euro, www.metstem.nl 06-
28889241. 
Marleen du Clou: Dender je vaak 
als een intercity van de ene naar 
de andere afspraak? En denk je ’s 
avonds vaak: waar is mijn dag ei-
genlijk gebleven? Geef je dan op 
voor de mindfulness-proefles op 
5 oktober van 19.00 tot 20.30 uur, 
deze cursus kost 5,-euro en kijk 
of een training iets voor jou is:  
m.duclou@kpnmail.nl , 06 524 98 
878. 
Joke Zonneveld: Ontdek de schil-
derregels spelenderwijs. Bij ‘Spe-
lend Schilderen wat je raakt’ op 
de dinsdagochtend/zaterdagmid-
dag is nog plek. Volg een proefles!  
www.jokezonneveld.nl, 020-
6418680. Adres atelier: Prinses 
Margrietlaan 86 in Uithoorn.
Het atelier is te huur voor het geven 
van cursussen of om zelf te werken. 
(info@jokezonneveld.nl).

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: 
-  Mijdrecht, Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
-  Uithoorn, Staringlaan: zwarte gechipte kater met zwart hals-
 bandje, onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje op borst.

Gevonden:
- Vinkeveen, afslag N201: wit/zwarte poes met zwarte vlekken.
- Abcoude, A2: kitten van ongeveer 3 maanden, zwart met een
 wit puntje op de neus, 4 witte sokjes links en een gevlamde buik.
- Uithoorn, Arthur van Schendellaan bij basisschool: rode kater. 
- Mijdrecht, N201: zwarte kat met witte sokjes, fors postuur.
- De Kwakel, Cyclamenstraat: zwart-witte kat.
- Vinkeveen, Donkereind: lapjeskat.
- Uithoorn, Laan van Meerwijk: zwarte kat.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Cyperse kat, zwart/grijs, staart  
 zwart met een roestbruin puntje.

Goed tehuis gezocht voor:
-  Diverse konijntjes met staande en hangende oren die graag 
meer  ruimte zouden hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lek-
ker te rennen? Zij zijn bij de dierenbescherming in de opvang, 

Jetske’s natuurlijke 
aroma-kruidentherapie
Mijdrecht - Voor het najaar kan 
men op zaterdag 1 oktober van 
11.00 uur tot 16.00 uur weer bij tuin-
centrum de Huifkar aan de Ooster-
landweg 32 te Mijdrecht terecht bij 
Jetske met haar natuurlijke aroma 
kruidentherapie. Jetske maakt ei-
genhandig op ambachtelijke wij-
ze 100% natuurlijke producten, 
van kruiden, bloemen en planten. 
Crèmes en heilzame oliën, helend 
voor huid, lichaam en geest, on-
der andere antiverouderingscrème, 
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 voor pijn-
lijke spieren en gewrichten zoals 

bij reuma, artrose en fibromyalgie, 
maar ook voor hoofdpijn en migrai-
ne. Haar aromatherapie helpt o.a. bij 
slapenloosheid, stress, depressie en 
overgangsklachten. Jetske’s krui-
dentherapie helpt tevens bij diabe-
tes en te hoog cholesterol, de stoel-
gang en overgewicht. Ontgif uw li-
chaam en voel u beter!
Al in de verre oudheid gebruikte 
men de essentiële olie uit kruiden, 
bloemen en planten voor het gene-
zen van kwalen. Jetske is ook hel-
dervoelend en magnetiseur -healer 
met goede resultaten. Tevens kan 
men bij Jetske terecht voor goede 
resultaten. Ook voor gratis advies 
kan men bij Jetske terecht. Geïnte-
resseerd? Kom dan langs. Voor vra-
ge, bel Jetske: 0642364491 

Kassabonnen sparen voor 
jubileumprijzen!
Uithoorn - Van 1 oktober tot en 
met 25 november vindt de jaarlijk-
se spaaractie van Amstel Plein weer 
plaats. Dit jaar is er gekozen voor 
een langdurige actie met maar liefst 
twee prijsuitreikingen. Dat betekent 
voor iedereen meer kans op één van 
die fantastische jubileumprijzen. 

Prijzen
Het eerste gedeelte van de spaar-
actie start komende zaterdag 1 ok-
tober. De eerste prijsuitreiking vindt 
plaats op zaterdag 29 oktober. U 
kunt in de tussentijd gewoon door-
sparen, want de tweede prijsuitrei-
king is op zaterdag 26 november. De 
prijzenpakketten zijn dit jaar super 

feestelijk met de verloting van onder 
andere reischeques, LCD televisies, 
fietsen en een scooter. 

Spaaractie
Vanaf 1 oktober liggen er actie-en-
veloppen in alle winkels van Am-
stel Plein. Deze actie-enveloppen 
kunnen, nadat ze gevuld zijn met 
drie kassabonnen van verschillende 
winkels en een totale waarde van 
minimaal 50,- euro hebben, ingele-
verd worden in de inleverbox in het 
winkelcentrum.
Er zit geen maximum aan het aan-
tal ingeleverde enveloppen per per-
soon. U kunt dus de gehele actiepe-
riode meedoen.

EHBO St. Vincentius ontbrak 
niet in kermisoptocht
De Kwakel - Tijdens de kermis-
activiteiten zijn vrijwilligers van de 
EHBO-vereniging St. Vincentius al-
tijd al actief. Maar dit jaar waren ze 
zelfs onderdeel van de optocht! De 
oude caravan was voor dit doel om-
getoverd in een flitsende bezemwa-
gen! Op deze ludieke manier pro-
beerden zij sponsoren en donateurs 
over de streep te trekken de vereni-
ging te ondersteunen, en aandacht 
te vragen voor de nieuwe cursus.
Heeft u interesse? Twijfel niet lan-
ger; de cursus start al op maandag-

avond 10 oktober. In 16 avonden, 
van 20.00 tot 22.00 uur, bij sportver-
eniging KDO, leert u de fijne kneep-
jes van de EHBO. Verbandleer, her-
kennen van (sport) letsel en licha-
melijke aandoeningen, reanime-
ren en toepassen van een AED. Ui-
teraard wordt de cursus afgesloten 
met een examen en een diploma. 
Wilt u meer weten mail dan naar: 
mariska.ehbodekwakel@gmail.com 
of EHBO.st.Vincentius@hotmail.
com Bellen kan natuurlijk ook:
06-52333445.Gratis gitaarles in The Mix

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
stond The Mix weer bol van de 
blues! De zeer ervaren en zeer ge-
loofde gitarist Rob Orlemans gaf 
een optreden met zijn band Half 
Past Midnight. De mede door Bike’s 
& Blues georganiseerde avond werd 
onder andere bezocht door jonge 
muzikanten die hun ogen uitkeken! 
Eerst bleef Rob nog op het podium, 
maar na een uurtje spelen stapte hij 

van het podium om het ‘blues-ge-
voel’ nog beter over te brengen op 
zijn publiek! En dat werd natuurlijk 
zeer gewaardeerd!

Weer een zeer geslaagde avond 
voor jonge en oude muzieklief-
hebbers! Uiteraard is The Mix don-
derdag om de week geopend voor 
mensen die zelf eens een poging 
willen wagen om gitaar te spelen.

Kick-off Brandpreventie-
weken met open dag
Uithoorn - ‘Wat doe JIJ bij brand?’ is 
het thema van de Nationale Brand-
preventieweken de hele maand ok-
tober. 

Kazerne Uithoorn geeft het startsein 
met de open dag op 1 oktober. De 
kazerne opent haar deuren voor het 
publiek. Van 11.00 uur tot 16.00 uur 
is iedereen welkom om een kijkje te 
nemen achter de schermen van de 
brandweer aan de Zijdelweg 1. 

Activiteiten
Voor jong en oud is er wel iets te be-
leven. Op het hele terrein van ka-
zerne Uithoorn worden spectaculai-
re demonstraties en activiteiten ge-
organiseerd. Bezoekers kunnen ook 
zelf de handen uit de mouwen ste-
ken.
Een kleine greep uit de geplande ac-
tiviteiten:
- Meerijden met brandweervoertui-
gen, voor jong en oud;
- Demonstratie vlam in de pan;
- Demonstratie technische hulpver-
lening;
- Op de foto met een echte brand op 
de achtergrond.

Dit jaar ligt de focus op twee min-
der zelfredzame doelgroepen: seni-
oren en (ouders van) kinderen. Ook 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
organiseert voorlichtingsactivitei-
ten om de aandacht te vragen voor 
brandveiligheid en –preventie, zoals 
op huisbezoek bij senioren, uitdelen 
van rookmelders, voorlichting in de 
klas en nog veel meer.

Kraampjes
Op de open dag in Uithoorn staat 
een brandweerkraam. Hier kunnen 
klanten van C1000 Visser tegen in-
levering van een kassabon een gra-
tis rookmelder ophalen. Dit geldt al-
leen voor klanten die in de week 
van 26 september tot 1 oktober mi-
nimaal 15,- euro aan boodschap-
pen hebben gedaan in C1000 Vis-
ser. Naast de brandweerkraam staat 
een kraam van de brandweerwinkel, 
de EHBO-vereniging en een kraam 
waar kinderen geschminkt kunnen 
worden met levensechte wonden.
Kijk voor meer informatie over de 
Brandpreventieweken van Brand-
weer Amsterdam-Amstelland op: 
www.brandisgeengrap.nl

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 27 
Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

brAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UIThooRn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AMsTEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

124e jaargang

oPlAgE: 14.300

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 e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

www.MEERBoDE.nl

sinds 1888

Monsterscore voor Henk 
en Leo bij BVU
De Kwakel - Op maandag 19 sep-
tember speelde de BVU de 2e ron-
de in de 1e parencompetitie. Lang-
zaamaan raken de vakanties voorbij 
en de speelzaal voller. In een deels 
vernieuwde zaal (de vloer ziet er 
stukken beter uit) raakten Henk en 
Leo op dreef. De uitslagen: 
A-lijn: 
Greet & Henk Stolwijk 63,75%
Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer 61,67%
Bep & John de Voijs 57,92%
Marineke Lang &
Martin Kok 56,67%
Marijke & Ger van Praag 55,83%

B-lijn: 
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 72,57%
Thea Stahl & Thea Kruyk 65,63%

Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen 55,69%
To van der Meer &
Benjamin Klooster 55,56%
Marijcke &
Gouke van der Wal 55,21%
Marja Calis & Corry Frank 55,07%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Aanstaande zaterdag 1 oktober: 

Woondag Uithoorn
Uithoorn - Kom deze zater-
dag even langs op de Woondag 
Uithoorn! Aan de Wiegerbruin-
laan 8 (tegenover KampeerPer-
fect) staan de deuren van 10.00 
tot 16.00 uur open voor iedereen 
die zich wil laten informeren over 
de actuele nieuwbouwprojecten 
in de omgeving. De Vinckebuurt, 
Beleef BuitenDijks in Legmeer-
West, De Stelling in Park Kray-
enhoff en De Oker in De Kwa-
kel worden uitgebreid gepresen-
teerd. Ook medewerkers van de 
Gemeente Uithoorn leggen graag 
uit waarom wonen in Uithoorn zo 
aantrekkelijk is.
Heeft u meer interesse in een be-
staande woning dan kunt u bij ini-

tiatiefnemers EKZ|Makelaars en 
Koop Lenstra Makelaars zien wel-
ke huizen meedoen aan de NVM 
Open Huizendag. Deelnemers 
in Uithoorn en omgeving heb-
ben van 11.00 tot 15.00 uur hun 
woning opengesteld en leiden u 
graag rond. 

Op www.woondag.com staat al-
le informatie. Kom dus zaterdag 
naar Gebouw ‘De Wieger’ aan de 
Wiegerbruinlaan 8 in Uithoorn. Er 
is ruime parkeergelegenheid en 
Borus Kinderopvang zorgt voor 
uw kleintjes, zodat u rustig kunt 
rondlopen op dit gezellige woon-
evenement, dat alweer voor de 
tweede keer wordt georganiseerd.
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Supermarkt Deen voorziet 
duidelijk in de behoefte
Uithoorn - Woensdag 21 septem-
ber opende Deen Supermarkten zijn 
nieuwste vestiging voor de consu-
ment op het Legmeerplein. Dat de 
nieuwe super in een grote behoefte 

voorziet werd al ras duidelijk. In de 
omgeving was geen parkeerplaats 
meer vrij. Een en ander was het ge-
volg van een toeloop door veel klan-
ten en andere nieuwsgierige bezoe-
kers, waardoor je op sommige tijd-
stippen binnen in de super over de 
koppen kon lopen. Toegegeven, er 
zullen in eerste instantie wel bezoe-
kers komen die eerst eens het aan-
bod willen bekijken om later al dan 
niet terug te komen. Maar ook al zal 
dat bijvoorbeeld 25 procent zijn van 
de toeloop, dan nog kan je de aan-
wezigheid van deze supergeslaagd 
noemen. Deen huist in een geheel 
nieuw gebouwd pand, waar het ou-
de deel waarin de Aldi nog is geves-
tigd, bij aansluit. Het zal gaan ge-
beuren dat de Aldi uiteindelijk zal 
vertrekken naar elders (?), waar-
door ook dit voormalige stuk ‘oud-
bouw’ wordt afgebroken en nog 

een stuk nieuwbouw volgt. Dan kan 
Deen uitbreiden en het assortiment 
(nog) ruimere aandacht geven.
Op korte termijn zal ook het reste-
rende oude gedeelte achter de hui-

dige nieuwbouw worden gesloopt 
om plaats te maken voor nieuwe 
multifunctionele ruimten, de kapsa-
lon Hair Sensation en het Chinese 
restaurant.

Top drie
Het aanbod van Deen is zodanig 
dat men voor alle dagelijkse bood-
schappen aan levensmiddelen bij 
deze super terecht kan. Bovendien 
tegen aantrekkelijke prijzen, want 
Deen behoort tot de top drie van de 
goedkoopste supermarkten in Ne-
derland. Topkwaliteit tegen actieprij-
zen. Vanzelfsprekend was er volop 
actie met allerlei producten op deze 
openingsdag. Om je heen hoorde je 
tevreden geluiden van buurtbewo-
ners die hun ogen uitkeken in ‘hun 
nieuwe super’. “Het is er eindelijk 
van gekomen; dat ze daar bij de ge-
meente zolang over moeten naden-

ken om de bewoners dit te gunnen. 
Dat snappen we niet. Je bent toch 
als bestuurder niet goed bezig om 
je eigen inwoners uit de buurt dit te 
onthouden. Het is gewoon gewel-

dig deze super. Wij gaan helemaal 
niet naar het Zijdelwaardplein of 
het Amstel Plein, tenzij we hier niet 
vinden wat we zoeken. Voor de da-
gelijkse boodschappen kunnen we 
hier terecht. Zelfs als we bloemen 
of planten willen hebben. Dat doen 
we lopend, want we wonen dichtbij. 
Ideaal toch? Tot voor kort moesten 
we met de auto naar andere winkel-
centra. Dat scheelt nu een rit en du-

re benzine. Van mij mag Deen uit-
breiden. Hoe sneller hoe liever”, al-
dus een blij winkelend echtpaar 
desgevraagd.

Supermarkt manager Ard van Eg-
mond was niet minder verbaasd 
over de toeloop van zoveel belang-
stellenden. “We zijn wel open ge-
gaan, maar moeten nog in detail 
een aantal zaken op de rails zet-

ten. Maar dat is gauw gedaan. En 
nu maar afwachten hoe snel we be-
richt krijgen over de situatie van Al-
di. Dan kunnen we in overleg met 
Ultimo Vastgoed verdere stappen 
ondernemen of nog even niet”, laat 
Van Egmond weten. Reden genoeg 
om binnenkort zijn mening eens te 
horen over de plannen van Deen de 
supermarkt op het Legmeerplein 
nog beter in de markt te zetten.

Lezing over ‘Vergeten groenten’ 
door Historische Groentehof
Regio - Wat hebben schorseneren, 
boomspinazie, aardpeer en Brave 
Hendrik met elkaar gemeen?

Het zijn allemaal zogenoemde ‘ver-
geten groenten’, groenten die je niet 
bij de gemiddelde groenteboer kunt 
kopen. De laatste tijd staan deze 
groenten steeds meer in de belang-
stelling.

Mensen eten meer groente en er is 
meer aandacht voor ‘smaak’. De ver-
geten groenten maken deel uit van 
ons cultureel erfgoed en zijn van 
belang voor biodiversiteit en plan-
tenveredeling.

Om hier eens meer over te horen 
heeft IVN afdeling De Ronde Venen 
& Uithoorn de Historische Groente-
hof uit Beesel uitgenodigd voor een 
lezing op dinsdag 4 oktober.

De Historische Groentehof laat u 
kennismaken met vergeten groen-
ten en gerechten die je ermee kunt 
maken. 

Ook wordt verteld over onze eetcul-
tuur van vroeger en nu. Er zal een 
kleine proeverij zijn. Ook kunt u za-
den kopen. De lezing wordt gege-
ven in NME-centrum De Woud-

reus aan de Pieter Joostenlaan 
28a in Wilnis. De lezing begint om 
20.00 u en de toegang is gratis. 
Voor de proeverij wordt een klei-
ne vergoeding gevraagd. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
0172-407054. Zie ook www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.
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De Groenteman van Giuseppe Ar-
cimboldo uit 1590: hetzelfde schil-
derij, maar dan op zijn kop
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Uithoorn – Een van de eerste leuke actie 
van winkelcentrum Amstelplein in verband 
met de viering van hun 20 jarig bestaan, 
was de wedstrijd voor kinderen: ontwerp je 
eigen tegel’  Eerst kon je een mooi ontwerp 
maken op papier. Uit de velen inzendingen 
werden door een deskundige jury de 15 
mooiste ontwerpen uitgezocht en vorige week 
woensdagmiddag konden de winnaars hun 
getekende ontwerp echt maken op een echte 
tegel. Onder begeleiding van Begeleiding door 
Jenneke van Wijngaarden en Enrico Toledo 
van Dorpsacademie Mus & Muzen, gingen de 
jongens en de meisje aan de slag. 

Bijgaande foto’s laten zien dat ze dat 
allen met veel plezier deden. De winnaars 
zijn: Femke Spruijt, 9 jaar, Thierry van Gorkum,  
10 jaar, Kaylee Bras, 9 jaar, Nina van Leeuwen,  
7 jaar, Yetske van Leeuwen, 11 jaar, Isar Overs, 
8 jaar, Vera Zonneveld, 10 jaar, Nicky Pouw, 
6 jaar, Thijs Plooij, 7 jaar, Senne Beukman,  
7 jaar, Yael Heideman, 10 jaar, Kim Tigchelaar, 
10 jaar, Maria Brugge, 12 jaar, Sophie Woerden, 
11 jaar, Ymke Haanstra, 12 jaar 

Op woensdag 5 oktober a.s. om 13.00 uur 
worden de tegels in het winkelcentrum 
feestelijk onthuld.

Jubileumactie 20 jaar 
winkelcentrum Amstelplein:

Winnaars “ ontwerp je eigen tegel’ 
hebben nu hun echte tegels gemaakt
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Gezellige burendag 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn - Zaterdag 24 septem-
ber, werd er in Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof Burendag gevierd. Bu-
rendag is een jaarlijks terugkerend 
feest dat je samen viert met je bu-
ren en de buurt op de vierde zater-
dag van september. 
Inmiddels is deze dag uitgegroeid 
tot een landelijk fenomeen dat in 
het teken staat van het vieren en be-

vorderen van contact tussen buren. 
In het wijksteunpunt stond de koffie 
om 10.00 uur bruin, met een heerlijk 
stuk slagroomtaart. Geleidelijk aan 
liepen de mensen binnen en werd 
er gezellig bijgekletst. De zes vrijwil-
ligers die er deze dag waren, zorg-
den ervoor dat de bezoekers heerlijk 
verwend werden.
Het was erg leuk om te zien dat 

mensen die elkaar al wel kenden, 
elkaar ontmoetten in het wijksteun-
punt dat midden in hun buurt staat! 
Na een verfrissend glaasje bowl 
konden de mensen genieten van 
soep met stokbrood, salades en 
een broodje kroket. Eigenlijk was de 
ochtend veel te kort, maar zeer ge-
slaagd. Iedereen ging met een te-
vreden gevoel weer naar huis.

Spetterende opening scoutingsjaar
Uithoorn - Het scoutingjaar is weer 
begonnen. Zo ook bij Scouting Ad-
miralengroep Uithoorn. Op zaterdag 
24 september is de hele groep, van 
jong tot oud, mee geweest naar het 
subtropisch zwembad Aqua Mundo 
in Zeewolde. Op zondag 25 septem-
ber hebben de oudste Zeeverken-
ners meegedaan aan de Roei-, Zeil- 
en Wrikwedstijden op de Bosbaan in 
Amsterdam. Hoe dat allemaal is af-
gelopen, kunt u hier lezen.

Op zaterdag 24 september is het 
nieuwe seizoen geopend. Met alle 
jeugdleden, leiding en het bestuur 
zijn ze met een touringcar naar 
Aqua Mundo geweest. Dit subtropi-
sche zwembad hoort bij de Center 
Parcs de Eemhof in Zeewolde. Ie-
dereen vermaakte zich met de glij-
banen, wildwaterbanen en het bub-

belbad. Na een paar uur zwemmen 
en glijden, kleedde iedereen zich 
weer om. Na een hapje eten zijn ze 
met z’n allen weer met de bus naar 
het clubhuis vertrokken. 

Op zondag 25 september vonden 
de regionale roei-, zeil- en wrikwed-
strijden plaats. Op de Bosbaan in 
Amsterdam komen alle waterscouts 
uit de regio bij elkaar om te bepa-
len wie het beste roeit en wrikt. De 
oudste Zeeverkenners van Scouting 
Admiralengroep hebben meege-
daan. Deze wedstrijden zijn de eer-
ste officiële roeiwedstrijden die de-
ze jeugdleden hebben meegemaakt. 

De eerste wedstrijd, de 250 m roei-
en, is natuurlijk erg spannend. De 
Zeeverkenners behaalden de ne-
gende plaats. Niet slecht, maar de 

Zeeverkenners hadden goede moed 
voor de 1000 m roeien. Meteen van-
af de start werd duidelijk dat de 
Zeeverkenners veel sneller wa-
ren dan de tegenstanders. Met een 
voorsprong van 250 m finishten de 
Zeeverkenners. Alleen moesten de 
andere tegenstanders ook nog va-
ren in de andere heats. Uiteindelijk 
werd het harde werken beloond met 
een 2e plaats en een zilveren tro-
fee. De laatste wedstrijd, de 500 m, 
wilden de Zeeverkenners een po-
ging doen de eerste plek te beha-
len. Vanaf de start zaten de Zeever-
kenners bij de eerste drie. Een boot 
was duidelijk veel sneller. De strijd 
om de tweede plek was zeer span-
nend. Met maar drie seconden ver-
schil werden de Zeeverkenners der-
de. Niet slecht voor een eerste keer 
meedoen. 

Crazy Days bij Big L
Aalsmeer - De Bijenkorf heeft de 
dolle dwaze dagen. V&D kent het 
prijzencircus, maar Big L heeft al ja-
renlang zijn Crazy Days. Ongekende 
aanbiedingen voor spotprijsjes. Het 
nieuwe seizoen is in volle gang, de 
herfst heeft zijn intrede gedaan, dus 
tijd voor nieuwe en warme kleding.
Op dit moment ligt de winkel vol met 
de nieuwste mode van o.a. G-star, 
Cast Iron, Only, Dept, Garcia en nog 
meer aansprekende A-merken. Een 
winkel met een oppervlakte van 500 
m2 shopplezier. Beneden de heren, 
en boven een etage vol dames en 
kinderkleding. Bij Big L kunt u echt 
voor de hele familie slagen, en dat 
is wel zo handig, alles onder 1 dak. 
Van sokken tot een jeans, en van 
een boxershort tot een nieuw paar 
schoenen van bijvoorbeeld het mo-
dische merk Gstar. Wat zeker leuk is 
om te kijken is het nieuwe kinder-
merk Gsus. Dit leuke merk voor jon-
gens en meisjes wordt al zeer goed 
opgepakt voor de trendy kids.

Zondag 2 oktober ook open!
Dit weekend, vrijdag 30 september, 
zaterdag 1 en zelfs zondag 2 okto-
ber, is het dus Crazy Days bij Big L. 
Zoals elk seizoen zal het weer een 
gekkenhuis zijn in de winkel. Niet zo 

gek ook, want Big L pakt ook deze 
crazy days weer uit. Dit is het mo-
ment om een G-star Jeans te scoren 
voor zowel de dames als de heren 
met een korting van 40%. Of voor 
de dames, leuke tops van de mer-
ken Only en Vero Moda, voor mee-
neemprijsjes. Ook voor de kids zijn 
er leuke aanbiedingen in de winkel, 
waaronder het grote succes de spij-
kerbroekjes voor 10 euro beginnent 
bij maat 1 oftewel mt 86. Eigenlijk is 
het teveel om allemaal op te noe-
men, dit zijn eigenlijk maar een paar 
voorbeelden. Voor meer aanbiedin-
gen kijk dan op de paginagrote ad-
vertentie in deze krant. Wilt u het 
met eigen ogen zien, kom dan dit 
weekend naar Big L. 
De winkel is geopend vrijdag vanaf 
10.00 uur in de ochtend, en de deu-
ren gaan dicht om 21.00 uur in de 
avond. Ook tussen het etensuurtje 
van 18.00 tot 19.00 uur is Big L ge-
woon geopend. 
Gaat u liever zaterdag naar de ge-
zellige Zijdstraat, dan bent u wel-
kom vanaf 10.00 uur in de ochtend 
tot 17.00 uur in de middag. Op zon-
dag 2 oktober is de winkel open van 
12.00 uur tot 17.00 uur in de middag. 
Het enthousiaste Big L-team ver-
welkomt u en jou graag.

Met IVN genieten van de 
vogelpracht in de Waverhoek
Regio - Op zaterdag 1 oktober or-
ganiseert de vogelwerkgroep van 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
weer een excursie, die altijd op 
de eerste zaterdag van de maand 
wordt gehouden. Deze keer staat al-
les in het teken van de jaarlijkse ‘Eu-
ro Birdwatch’ telling.
Evenals vorig jaar is gekozen voor 
de Waverhoek. Dat is een van de vo-
gelrijkste gebieden in de regio dat 
velen alleen kennen als een veili-
ge schaatsplek. Het wordt beheerd 
door Natuurmonumenten en ligt 
bij Waverveen, begrensd door de 
Hoofdweg, de Botsholsedwarsweg 
en het natuurreservaat ‘Botshol’.
De Waverhoek is bekend om zijn le-
pelaars, waarvan de meeste intus-
sen zijn vertrokken. Je ziet er zeker 
diverse ganzen- en eendensoor-
ten, maar ook allerlei steltlopers en 
overvliegende roofvogels, waaron-
der misschien nog de spectaculai-
re visarend.
Leden van de vogelwerkgroep staan 
klaar met hun telescopen om u te 
laten meekijken naar al dat moois 
en u te helpen bij het herkennen van 

de verschillende soorten. Iedereen 
is welkom, jong en oud, ongeacht 
kennis en ervaring. Men kan komen 
en gaan wanneer men wil. Een ei-
gen verrekijker is wel handig maar 
niet per se nodig. Stevig schoeisel 
is wel aan te raden, het terrein kan 
soms drassig zijn maar we blijven in 
de buurt van de parkeerplaats.
Tussen de bedrijven door worden de 
vogels geteld en men hoopt natuur-
lijk het resultaat van vorig jaar te 
verbeteren. toen werden maar liefst 
5804 vogels geteld, verdeeld over 45 
soorten!
Kom langs en geniet van de vogel-
pracht van de Waverhoek!
Verzamelplaats: parkeerterrein aan 
de Botsholsedwarsweg.
Tijd: aanstaande zaterdag 1 oktober, 
van 09.00 tot 12.00 uur.
Men kan ook meerijden met een 
groepje dat om 08.30 uur vertrekt 
vanaf de Nieuwe Begraafplaats in 
Wilnis.
Aanmelden is niet nodig.
Informatie: Bert Verweij, tel 0297-
565104 en http://www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.

Ontmoet zaterdag je helden 
van het Zandkasteel
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 
1 oktober ontvangt winkelcentrum 
Amstel Plein het Zandkasteel. Ko-
ning Koos, prinses Sassa en Toto 
zijn al jaren bekend van TV en ko-
men speciaal voor alle kinderen van 
Uithoorn naar Amstel Plein.

De drie populaire TV-characters zul-
len rond 13.00, 14.00 en 15.00 uur 
een half uur in het winkelcentrum 
aanwezig zijn. Alle kinderen kun-
nen met het Zandkasteel op de foto. 
Deze foto’s zijn vanaf maandag te 
downloaden. Het adres van de web-
site ontvangt iedereen nadat de fo-
to genomen is. 

Winkelcentrum Amstel 
Plein 20 ja ar!
Winkelcentrum Amstel Plein bestaat 
dit jaar 20 jaar. Met het uitbrengen 
van de jubileumkrant deze zomer is 
het startsein gegeven voor alle fees-
telijkheden. De Meet en Greet is on-
derdeel van het jubileumprogram-
ma.

Zondag 9 oktober voor 4- tot 8-jarigen:

Heb jij de herfst al gezien?
Mijdrecht - Op zondagmiddag 9 
oktober kun je met de IVN-gids 
Lia Rademaker op zoek gaan naar 
de herfst: paddenstoelen, gevallen 
blaadjes, eikeltjes, kastanjes, dier-
tjes... Ben je tussen de 4 en 8 jaar, 
dan mag je meehelpen zoeken. 
Om 13.30 uur wordt gestart bij het 
parkje naast Party- en Congrescen-

trum De Meijert aan de Dr. J. van 
der Haarlaan. De excursie duurt tot 
15.00 uur. Als je een klein spiegel-
tje hebt dan mag je die meenemen. 
Lia zou het heel leuk vinden als 
jullie komen. Eventuele verde-
re inlichtingen bij Lia Radema-
ker IVN-gids, tel. 286918 of  
lia.rademaker@gmail.com.

Het Hoge Heemkoor zoekt 
met spoed versterking
Uithoorn - Het Hoge Heemkoor 
heeft volgens de organist en de di-
rigente dringend nieuwe leden no-
dig. Komen die - op korte termijn - 
niet, dan zal dit koor ophouden te 
bestaan. Onder de bewoners van 
Het Hoge Heem zijn moeilijk le-
den te vinden, vandaar dat men een 
beroep doet op Uithoornaars, die 
graag willen zingen en in de buurt 

wonen van Het Hoge Heem.
De repetities zijn op donderdagoch-
tend van 10.30 tot 11.30 uur. Het 
koor zingt op de laatste donderdag 
van de maand, of tijdens een ver-
jaardagsviering. Ze zingen zeer ge-
varieerd, van de jaren dertig tot he-
den. Bent u geïnteresseerd, komt u 
dan eens binnenwippen op de don-
derdagochtend.

Een Legmeervogel als 
mascotte bij PSV
Uithoorn - Als grote PSV-fan had 
Quinten van Stijn, die in de D8 
speelt bij de Legmeervogels, afgelo-
pen zaterdag de avond van zijn le-
ven. Door de supportervereniging 
was hij uitgenodigd om als mascot-
te aanwezig te zijn bij de wedstrijd 
PSV-RODA JC. Na een rondleiding 
achter de schermen mocht hij zich 
omkleden in het officiële PSV-te-
nue. 20 minuten voor aanvang van 
de wedstrijd was het moment daar 
dat hij met de spelers het veld op 
ging. Hij mocht inschieten met Bou-
ma, Ojo en Labyad. Quinten deed 

natuurlijk zijn uiterste best en liet 
een paar mooie trucjes zien. Na een 
kwartiertje spelen ging hij met de 
spelers naar de spelerstunnel. Aan 
de hand van de Bulgaarse interna-
tional Manolev mocht hij voor een 
uitverkocht stadion de entree bege-
leiden.

Na een wedstrijd waarin PSV mak-
kelijk won met 7-1 was Quinten te 
gast in het spelershome waar hij 
met de meeste spelers nog op de 
foto ging en hun handtekening kon 
scoren.

Michael Woerden behaalt 
500ste overwinning

Regio - Zijn eerste overwinning be-
haalde Veenloper Michael Woerden 
in 1995. Het was 16 jaar later dat 
Michael voor de 500ste keer als eer-
ste de finish bij een hardloopwed-
strijd passeerde. Hij deed dat tijdens 
een loodzware editie van de Halve 
Marathon van Katwijk.

Het parkoers van deze halve ma-
rathon gaat na 1,5 km al direct de 
duinen in met pittige lange en kor-
te hellingen. Na 13 km door de dui-
nen volgt 6 km strand. Dit jaar was 
er met het opkomende tij geen hard 
zand meer te vinden. Dit zorgde 
voor één van de zwaarste edities 
van de afgelopen jaren.
Deze omstandigheden waren echter 
geen spelbeker voor het jubileum 
van Michael Woerden. Z’n laatste 
concurrent was de versnellingen na 
5 km zo beu en liet toen al het be-
slissende gat vallen. Michael finish-
te in een tijd van 1.20.03. Z’n broer 
Frans was ook aanwezig bij deze bij-
zondere wedstrijd. Hij liep een tijd 
van 1.36.30. Overigens stond ook 
Edwin van der Sar aan de start. Hij 
finishte in 1.59.56.

Prijsklaverjassen Amstelhoek
Amstelhoek - Komende zaterdag 
1 oktober kunt u in de Amstelhoek 
wederom komen klaverjassen.

Deze prijsklaverjasavond wordt ge-
organiseerd door de Buurt Vereni-
ging Amstelhoek. Er wordt gekaart 

om leuke prijzen en er bestaat de 
mogelijkheid om lootjes te kopen.
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf ca. 19.30 uur.

Voor een gezellige kaartavond? Tot 
zaterdag op de Engellaan 3a.
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Van Kouwen Automotive en Reco Autoschade 
Groep gaan samen in Merkherstel
Regio - Van Kouwen Automotive, 
dealer van Opel, Chevrolet, Kia, Fi-
at en Alfa Romeo in de regio Am-

sterdam, gaat in schadeherstel in 
samenwerking met Reco Autoscha-
de Groep. Op 1 september jl. zijn zij 

gestart in Hoofddorp met het geza-
menlijke bedrijf: Van Kouwen Merk-
herstel.

Merkherstel houdt in het repareren 
van schades met originele onderde-
len conform fabrieksvoorschriften, 
met de door de betreffende fabri-
kanten voorgeschreven apparatuur, 
en door getrainde merkspecialisten. 
Hierdoor blijven de originele veilig-
heidsaspecten en de fabrieksgaran-
tie behouden.

Merkherstel is o.a. in opkomst om-
dat risicodragers als fleetowners, 
verzekerings- en leasemaatschap-
pijen zoveel mogelijk willen voorko-
men dat zij met letselschades wor-
den geconfronteerd door onkun-
dige en niet volgens fabrieksvoor-
schriften uitgevoerde schaderepa-
raties. De schades worden name-
lijk steeds complexer, door ruime-
re toepassing van elektronisch aan-
gestuurde veiligheidsvoorzienin-
gen. Maar ook door speciale be-
vestigingstechnieken en materiaal-
soorten. 

Label
Onder het label Van Kouwen Merk-
herstel zullen de 7 vestigingen van 
de Van Kouwen dealerbedrijven 
het merkherstel aanbieden voor al-

Mijdrecht - Afgelopen dinsdag 
hebben Olympisch zwemkampioe-
ne Femke Heemskerk en toptur-
ner Epke Zonderland bij Intermat 
in Mijdrecht officieel de deuren ge-
opend van de geheel vernieuwde 
showroom. Daarmee zet Intermat op 
het gebied van badkamers en tegels 
iets heel bijzonders neer. Coen van 
Dam, bij Intermat verantwoordelijk 
voor de showroom: “Ik durf wel te 

zeggen dat wat we hebben neerge-
zet, uniek is in Nederland.” 

Coen van Dam: “De nieuwe show-
room is een bron van inspiratie. 
Het is geen rechttoe rechtaan pre-
sentatie van onze producten. Je er-
vaart veel duidelijker wat je met pro-
ducten, kleuren en materialen kunt 
doen. Ik kan het hier ook niet in een 
paar woorden vatten. Je moet het 

zien, proeven, ruiken en voelen. Bo-
vendien laten we zien dat een kwa-
litatief hoogwaardige keuken of 
badkamer voor ieder budget gere-
aliseerd kan worden. Bij Intermat 
bieden we namelijk niet alleen de 
meest exclusieve producten in de 
markt, maar ook de betaalbare al-
ternatieven.”

Intermat nu officieel Mosa 
Inspiration Centre
Bijzonder is ook dat Intermat nu 
het officiële Mosa Inspiration Cen-
tre van Nederland in huis heeft. De 
bekende producent van tegels uit 
Maastricht zal haar nieuwe pro-
ducten en het volledige assorti-
ment presenteren bij Intermat. Con-
sumenten, architecten, interieuront-
werpers uit heel Nederland zullen 
voortaan voor inspiratie naar Inter-
mat in Mijdrecht komen. 

ShowroomOpeningsWeek: gratis 
persoonlijk interieuradvies
Van zaterdag 1 oktober tot en met 
zaterdag 8 oktober 2011 houdt In-
termat een ShowroomOpenings-
Week.
Het is een extra feestelijke week 
waarbij iedereen die geïnteresseerd 
is, welkom is om de nieuwe show-
room te bekijken. Bovendien doet 
Intermat er nog een schepje boven-
op. Op zaterdag 1, donderdag 6, vrij-
dag 7 en zaterdag 8 oktober zijn in-
terieurprofessionals Maryam Pans 
en Roy de Scheemaker te gast bij 
Intermat. Van 12.00 uur tot 16.00 
uur geven zij gratis persoonlijk in-
terieuradvies aan bezoekers van In-
termat. 

Zwemster Femke Heemskerk en 
topturner Epke Zonderland ver-
zorgden de officiële opening van de 
nieuwe Intermat-showroom. Inter-
mat is supporter van twee Neder-
landse sporthelden. Tot de Olym-
pische Spelen van 2012 in London 
mogen turner Epke Zonderland en 
zwemster Femke Heemskerk reke-
nen op de steun van Intermat. Kijk 
voor meer informatie over de Show-
roomOpeningsWeek op intermat.nl

ShowroomOpeningsWeek van zaterdag 1 t/m zaterdag 8 oktober

Femke Heemskerk en Epke Zonderland 
openen nieuwe showroom Intermat

le door hen gevoerde merken. Van-
wege de unieke samenwerking met 
Reco kan van Kouwen alle eigena-
ren/berijders van deze merken van 
dienst zijn, zonder dat er sprake is 
van verlies van eigen risico door 
schadesturing. Dit door de afspra-
ken die Reco heeft met alle rele-
vante lease- en verzekeringsmaat-
schappijen. 

Naast een perfecte merkspecialisti-
sche reparatie staat er bij Van Kou-
wen voor de berijder altijd een ver-
vangende auto klaar van hetzelfde 
merk en type. De heren Cor Web-
be van Reco en Theo van Kouwen 
van Van Kouwen Automotive zijn te-
vreden: “Onze samenwerking is een 
voorbeeld van een klassieke win-
winsituatie.
Met elkaar zijn we in staat om een 
perfecte dienstverlening te verrich-
ten voor een veel bredere doel-
groep, goed voor onze klanten en 
goed voor ons!”, aldus de beide he-
ren.

Inmiddels biedt Van Kouwen al haar 
klanten tijdens de aankoop van een 
auto een concurrerende verzeke-
ringspolis aan, waarin het merk-
herstel met het bijbehorende hoge 
kwaliteitsniveau van de dienstverle-
ning standaard is opgenomen. 

Basisschool De Zon besteedt 
aandacht aan het milieu
De Kwakel - Basisschool De Zon 
in kiest elk jaar een goed doel om 
te steunen. Dit jaar gaan ze school-
breed aandacht besteden aan het 
milieu. Het geld dat met verschil-
lende acties wordt opgehaald gaat 
naar het Wereld Natuur Fonds. De 
aftrap van dit ‘groene jaar’ vond af-
gelopen week plaats tijdens de ope-
ningsviering. Hierin werd door ka-
pitein Eco en Biolientje bekend-
gemaakt welke acties er komen-
de week al gaan starten. Zo gaan 
de leerlingen lege statiegeldflessen 
verzamelen en batterijen, spaarlam-
pen en kleine huishoudelijke appa-
raten innemen. Daarnaast doet de 
Zon dit jaar mee met de landelijke 
campagne De Groene Voetstappen. 
De bedoeling van die campagne is 
kinderen en ouders bewust te ma-
ken van het feit dat het beter voor 
het milieu is om zoveel mogelijk op 
de fiets of lopend naar school te ko-
men. Korte autoritjes zijn immers 
relatief extra vervuilend, het brand-
stofverbruik en de uitstoot is belas-

tend voor het milieu. Het is dus de 
moeite waard om juist deze korte 
ritjes milieuvriendelijk af te leggen. 
Daarnaast is het natuurlijk gewoon 
goed om te bewegen. Alle kinderen 
kregen afgelopen week een boek-
je waarin ze dagelijks een groe-
ne voetstapsticker kunnen plakken 
voor elke milieuvriendelijke heen- 
en terugreis. Dagelijks kan een kind 
dus 2 stickers plakken. In het boek-
je staat ook uitgelegd waarom het 
belangrijk is om niet met de auto 
naar school te gaan. De campagne 
wordt afgesloten met de VN kinder 
klimaattop op maandag 28 novem-
ber. Tijdens de klimaattop worden 
door kinderen milieuvriendelijke 
ideeën en tips gepresenteerd. Hier-
mee laten kinderen over de hele we-
reld zien dat ze zich zorgen maken 
over de klimaatverandering en roe-
pen regeringen op daar wat mee te 
doen. In de loop van het schooljaar 
zal de Zon nog meer actie gaan on-
dernemen om het milieubewustzijn 
te vergroten en geld in te zamelen. 

‘Een groen begin is het halve werk’:

Openingsviering op de Zon
De Kwakel - Op woensdag 21 sep-
tember vond op basisschool de Zon 
de openingsviering plaats. Het the-
ma was dit jaar: Een groen begin 
is het halve werk. Niet alleen werd 
hiermee het schooljaar 2011-2012 
officieel geopend, ook vond de kick-
off plaats van hun goede doelen ac-
tie. 
Komende week gaat basisschool De 
Zon uit De Kwakel meedoen met de 
landelijke groene voetstappenactie. 
Het is de bedoeling dat de leerlin-
gen groene voetstapjes gaan ver-
dienen door op een groene manier 
naar school te komen. Dat betekent 
dus dat ze met z’n allen gaan pro-
beren de auto zoveel mogelijk thuis 
te laten. Daarnaast gaan ze statie-
geldflessen inzamelen voor het We-
reld Natuur Fonds en ook nog pro-
beren hun Jekko-bakken te vullen. 
Kapitein Eco en Biolientje introdu-
ceerden de actie en kondigden de 

groene optredens aan. De kinderen 
hebben weer goed hun best gedaan 

en maakten er een spetterende vie-
ring van.

Contactbijeenkomst NVVH
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk 
Uithoorn organiseert maandag een 
middag over de vrouw in het rijk van 
de farao’s. We leven in een tijd van 
vrouwenstudies in het hoger onder-
wijs, gelijke rechten voor man en 
vrouw, enz.
Ook weten we dat deze ontwikke-
ling pas van recente datum is. Hier-
voor was het met de rechten van de 
vrouw in het algemeen minder goed 

gesteld. Je bent geneigd te denken: 
hoe langer geleden, hoe minder de 
vrouw meetelde. Hierop bestaat in 
ieder geval één gunstige uitzonde-
ring: de oud-egyptische beschaving. 
Vanaf de aanvang van deze zeer ou-
de cultuur blijkt dat de vrouw in het 
maatschappelijk leven gelijke rech-
ten bezit. Geëmancipeerde vrou-
wen in het moderne Egypte, onder 
wie bijv. schrijfster Nawail Sa’adawi 

Concert Hongaarse Cantorij
Uithoorn - Op dinsdag 11 okto-
ber geeft de cantorij uit Majosháza 
(Hongarije) een benefietconcert in 
kerkgebouw ‘De Schutse’. Het koor 
zingt zowel religieuze als wereldlijke 
Hongaarse liederen. Het concert be-
gint om 20.00 uur en de toegang is 
gratis. Er is een uitgangscollecte ten 
bate van de basisschool in Majos-
háza. De Schutse staat aan De Mé-
rodelaan 1. 
Majosháza is een dorp ongeveer 30 

kilometer ten zuiden van Budapest. 
Jaren geleden heeft de protestant-
se kerk van het dorp besloten om 
de basisschool onder haar hoede te 
nemen om te zorgen voor continu-
iteit van het onderwijs. Dit project 
werd een succes. Uit de hele omge-
ving komen de kinderen naar Ma-
josháza om te leren en zich voor te 
bereiden op eventuele vervolgstu-
dies (vaak in Budapest). Het suc-
ces kent ook een keerzijde. De kos-

van het boek ‘Vrouwen gevangenis’, 
spannen zich in om in dit opzicht 
de situatie uit het faraonische rijk 
te herstellen. Dit vraagstuk is thans 
zeer actueel door de revolutie van 
25 januari jl.
Ongetwijfeld zal de emancipatie van 
de vrouw aan de orde komen. 
Maandagmiddag 3 oktober bent u 
welkom van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Schutse aan de Merodelaan. 

Leden NVVH Vrouwennetwerk gra-
tis. Niet-leden betalen 1,50 euro p.p.

ten van de school zijn hoog, niet alle 
ouders kunnen bijdragen en ook de 
kerk heeft onvoldoende middelen.

Majosháza heeft al meer dan 25 
jaar een goed contact met de Pro-
testantse Gemeente in Breukelen. 
Hulp en uitwisseling wordt geboden 
op verschillende gebieden. Om geld 
in te zamelen voor de basisschool is 
nu een concerttour langs Uithoorn, 
Borne en Breukelen georganiseerd. 
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Acts en activiteiten 
Het was 24 september een gezellig en geslaagd festijn op het Amstelplein. 
De swingende muziek van Soul- & Motownkoor D-F!NE, forumdiscussies en 
lekkere gratis poff ertjes zorgden voor een evenement waar jong en oud op 
af kwamen. De verschillende buurtbeheren Uithoorn waren aanwezig en 
veel inwoners hebben van gelegenheid gebruik gemaakt om eens bij hun 
Buurtbeheer te buurten. Alle buurten waren vertegenwoordigd: Thamer-
dal, De Kwakel, De Legmeer, Europarei, Zijdelwaard, Oude Dorp en Meer-
wijk. Ook waren er verschillende forumdiscussies waarin mensen met elkaar 
in discussie gingen over allerlei Buurtbeheer- thema’s.

Toekomst 
Wethouder Jeroen Verheijen heeft meer verteld over de toekomst van Buurt-
beheer. Inmiddels is de evaluatie van Buurtbeheer afgerond. Buurtbeheer is 
van grote waarde en is op vele fronten succesvol. De betrokkenheid neemt 
toe en in de komende jaren hopen we dat nog verder kunnen verbreden. 
De rol van bewoners wordt steeds groter, meer bewoners gaan aan de slag 
en hierdoor kunnen we meer en beter maatwerk leveren. Dit jaar zijn er veel 
buurtbeheeractiviteiten geweest zoals de zingende fl at www.eurooopera.nl 
en Film aan de Amstel. In het najaar gaat Buurtbeheer in gesprek met alle 
buurten over het inslaan van een mogelijk nieuwe weg. In 2012 wordt dui-
delijk welke veranderingen dit met zich kan meebrengen. 

Buurtbeheer onder de aandacht 
Buurtbeheer Uithoorn heeft de afgelopen jaren letterlijk en fi guurlijk steeds 
meer vorm en kleur gekregen. Zo is er een eigen website www.buurtbeheer.
uithoorn.nl, krijgen bewoners buurtbeheerkranten in hun brievenbus en 
zijn er bewonersoverleggen. In de verschillende buurten werken actieve be-
woners aan de verbetering van de leefbaarheid van de eigen omgeving. Ze 
doen dat samen met de overige partners in het Buurtbeheer (Politie, Eigen 
Haard  en Gemeente Uithoorn). 

Kortom: Buurtbeheer is springlevend en dat hebben ze gevierd! 

BUURTENDAG EEN GROOT SUCCES  
Op zaterdag 24 september heeft Buurtbeheer Uithoorn voor 

de vierde keer de Buurtendag georganiseerd. 
Buurtbeheer kan terugkijken op een zeer geslaagde dag.
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Motor Service Uithoorn en AMR 
Motorfietsen slaan handen ineen

Uithoorn - Zaterdag 1 oktober a.s. 
gaan Motor Service Uithoorn met 
eigenaar Frans Diepgrond en AMR 
Motorfietsen van Albert Pannekoek 
officieel met elkaar in zee. Twee el-
kaar aanvullende motorfietsbe-
drijven onder een dak die een ho-
ge mate van service bieden. Frans 
Diepgrond behartigt het commerci-
ele deel van zijn motorenbedrijf met 
in- en verkoop van nieuwe en ge-
bruikte motorfietsen van verschil-
lende bekende merken. Zoals de 
grote vier uit Japan (Yamaha, Hon-
da. Suzuki en Kawasaki) met daar-
naast BWM en Harley Davidson. Er 
worden echter ook scooters aange-
boden, van o.a. Vespa, Piaggio, Sym, 
Kimco, Peugeot en Malaguti. Frans 
is overigens niet gebonden aan 
een dealerschap en heeft dus vrij-
heid van handelen als het om mer-
ken gaat.
Albert Pannekoek is de technische 
man voor onderhoud en reparatie 
van motorfietsen en scooters. Hij 
heeft bovendien als hobby restau-
ratie van historische motoren. Bei-
den hebben de afgelopen jaren in 
dienstverband gewerkt bij een mo-
torfietsbedrijf en er de nodige erva-

ring opgedaan. Vervolgens hebben 
zij de stoute ondernemersschoenen 
aangetrokken door een eigen be-
drijf te beginnen. Frans Diepgrond 
deed dat in januari 2010 aan de On-
dernemingsweg in Uithoorn met zijn 
Motor Service Uithoorn. Albert vijf 
jaar geleden in Mijdrecht als onder-
houdsmonteur onder de naam AMR 
Motorfietsen, onderhoud en repara-
tie. Omdat zij in de loop der tijd vaak 
van elkaars expertise gebruik maak-
ten, zijn zij ook zakelijk dichter bij el-
kaar gekomen. Motor Service Uit-
hoorn groeide na ruim een jaar uit 
zijn jas en ook AMR Motorfietsen 
trok steeds meer klanten uit de re-
gio en daarbuiten. Dat leidde tot het 
idee om gezamenlijk naar een nieu-
we locatie uit te kijken. Die werd 
gevonden in het Industriegebied 
Noord aan de Amsterdamse straat-
weg 138. Een toplocatie als je het 
bekijkt in het kader van de (straks) 
omgelegde N201. Dan is deze weg 
een van de hoofdtoegangswegen 
naar Uithoorn en dat genereert aan-
loop. Niet in de laatste plaats van-
wege de uitstraling en presentatie 
van de gevel aan de voorzijde. Frans: 
“Wij hebben in deze regio al veel 

klanten, hoewel ik door heel Neder-
land verkoop via onder meer onze 
internetsite www.motorserviceuit-
hoorn.nl en het aanbod via Markt-
plaats.” Albert onderschrijft dit. Hij is 
nog meer afhankelijk van motor- en 
scooterrijders in de regio waar het 
onderhoud en reparatie betreft. “Ik 
had in Mijdrecht al heel wat klan-
ten die uit de regio Uithoorn en Am-
stelveen komen. Met de nieuwe lo-
catie ben ik die nu een stuk tege-
moet gekomen kan je wel zeggen,” 
aldus Albert die blij is met zijn nieu-
we werkplaats en de samenwerking 
met Frans als een volgende mijlpaal 
in zijn werkzame leven ziet.

Taxfree Shopping week
Naast aan- en verkoop van nieuwe 
motoren, scooters en occasions te-
gen heel aantrekkelijke prijzen, re-
paratie en onderhoud, kunnen mo-
tor- en scooterrijders zich bij Motor 
Service Uithoorn zich ook helemaal 
op passende wijze aankleden. Op 
de bovenverdieping is een show-
room ingericht voor kleding, helmen 
en verder toebehoren. Dit is het do-
mein van de echtgenote van Frans 
Diepgrond, Irma. Frans: “Het gebruik 

van een motor of scooter vraagt ook 
om aangepaste kleding. Behalve dat 
we deze service ook kunnen bieden, 
lopen we vooruit op de Nederlandse 
wetgeving die mogelijk per 1 janua-
ri 2012 voorschrijft dat in elk geval 
motorrijders uitsluitend in bescher-
mende kleding mogen motorrijden, 
inclusief een goedgekeurde helm. 
Maar dat laatste was al zo.” 
Nu we toch met het aanbod bezig 
zijn: ter gelegenheid van de start 
van de samenwerking én de ope-
ning van de nieuwe locatie heb-
ben beide partners deze week tot 
en met zaterdag een aantal feeste-
lijke aanbiedingen voor hun klan-
ten in petto. Daarbij is voor motor- 
en scooterliefhebbers veel voordeel 
te behalen tijdens de ‘Taxfree Shop-
ping week’. Zo krijgt men 20 pro-
cent korting op de aankoop van al-
le helmen, kleding, Bercom zonne-
brillen, accu’s en dergelijke. Liefst 
25 procent korting op alle merken 
banden inclusief gratis balanceren 
en montage. Verder 15 procent kor-
ting op alle kettingen en tandwiel-
sets en 10 procent korting op het 
factuurbedrag bij een kleine of gro-
te onderhoudsbeurt. Bij aanschaf 
van een nieuwe scooter gratis een 
Art4 gekeurd slot en géén aflever-
kosten bij aanschaf van een occasi-
on motorfiets. Maar ook als de ope-
ningsweek voorbij is, blijft het aan-
trekkelijk om met deze samenwer-
kingscombinatie in zee te blijven 
gaan, aangezien Frans en Albert de 
kosten laag kunnen houden en al-
dus tegen concurrerende tarieven 
hun klanten van dienst kunnen zijn. 
Maar ook vanwege de ultieme ser-
vice die men biedt.

Noem uw voorkeur
Behalve dat Motor Service Uithoorn 
motorfietsen en scooters op voor-
raad heeft in de showroom, kan 
men bij Diepgrond ook zijn of haar 
voorkeur voor een bepaalde ma-
chine kenbaar maken waarna een 
zoekactie volgt totdat de betreffen-
de motorfiets is gevonden.
Frans constateert een kentering in 
motorrijdend Nederland. De vraag 
naar nieuwe en jong gebruikte mo-
toren is met 23 procent gedaald. 
Die van 2 tot 7 jaar met 21 procent. 
Maar de vraag naar motoren van 16 
jaar en ouder is met 27 procent ge-
stegen! Het zit hem duidelijk in de 

aanschafwaarde van motoren. Tot 
vier-, vijfduizend euro gaat nog wel, 
maar daarboven is het nu al heel 
moeilijk om een motorfiets te verko-
pen. Albert: “Motorfietsen van een 
aantal jaren oud hoeven technisch 
geen probleem te zijn. Die blijven 
goed. Bij scooters is dat anders. Die 
slijten sneller. Puur technisch ge-
zien is een scooter kwetsbaarder 
dan een motorfiets. Na 10 jaar is dat 
over; een scooter kan doorgaans 
maximaal 40.000 km mee. Mits je 
hem goed laat onderhouden kan hij 
nog wel wat langerrijden. Maar wij 
bieden die daarna niet meer aan als 
een occasion. Als er bij inruil slechts 
een paar duizend kilometer op zit is 

dat geen probleem.” Al met al ge-
noeg vakkennis en ervaring in huis, 
inclusief fraaie motoren – bekijk 
vooral de Harley Davidson in parel-
moer kleur eens, om te watertanden 
– naast de mooie scooters en niet 
te vergeten de kleding met toebe-
horen. Onderhoud en/of reparatie? 
Praat met Albert!
Als (aankomend) motor- en scoo-
terrijder bent u van harte welkom. 
Let op: u hebt tot zaterdag de tijd 
om te profiteren van de aanbiedin-
gen. Bezoek vooral de websites van 
beide: www.motorserviceuithoorn.nl 
en www.AMRmotorfietsen.nl. Bel-
len kan ook: 0297-268852 (MSU) en 
0297-256300 (AMR).

Compliment voor Cardanus

Uithoorn - Op donderdag 22 sep-
tember vonden in Amstelveen, 
Aalsmeer en Uithoorn feestelijke 
Kick-off manifestaties plaats voor 
de officiële start van het project 
‘Maatschappelijke Stages’. Doel is 
leerlingen uit het voortgezet onder-

wijs bekend te maken met de mo-
gelijkheden. Een maatschappelijke 
stage raakt iedereen, het is dé ma-
nier om mensen in je omgeving te 
helpen. Vanaf het schooljaar 2011-
2012 zijn alle nieuwe scholieren in 
Nederland in het voortgezet onder-
wijs verplicht om tijdens hun school-
carrière 30 uur een Maatschappelij-
ke Stage te lopen. Elke gemeente is 
verantwoordelijk voor het eigen be-
leid rond de maatschappelijke sta-
ge. Voor regio Amstelland heeft 
stichting Cardanus de organisatie 
van de maatschappelijke stages in 
handen. Drs. Jaap Brummelkamp 
die landelijk vijf jaar de faciliteren-
de website Stagerage - het ICT-in-
strument voor de maatschappelijke 
stage om leerlingen online te mat-
chen, te begeleiden en te beoorde-
len -  beheert en met vele stagema-
kelaars te maken heeft, vindt dat dit 
uitstekend verloopt. Leerlingen, do-
centen, makelaars en stageaanbie-
ders werken allemaal samen in één 
StageRage. 

Stage
Opvallend is dat de makelaars-
rol van het georganiseerde vrijwil-

ligerswerk dé oplossing is voor het 
verkrijgen van stageplaatsen en 
het begeleiden van maatschappe-
lijk stagiaires. Brummelkamp, als 
enthousiast standhouder op de re-
gionale aftrap in poppodium P60 
van de maatschappelijke stages van 
scholieren in Amstelveen, Uithoorn 
en Aalsmeer, vertelt dat de hele re-
gio Amstelland met één StageRa-
ge werkt. De gemeenten Amstel-

veen, Uithoorn, Ouder-Amstel en 
Aalsmeer hebben een dusdanige 
samenwerking tot stand gebracht 
dat men met drie verschillende ma-
kelaars in één StageRage werkt. De 
makelaars werken samen vanuit 
Vrijwilligerscentrale Cardanus, die al 
sinds 2004 bemiddelt tussen scho-
lier, school en organisatie. Het pro-
gramma wordt wat vacatures be-
treft “gevoed” uit verschillende va-
caturebanken.
De deelnemende scholen zijn Her-
mann Wesselink College, Wellant 
College De Groenstrook, Wellant 
College Westplas MAVO, Amstel-
veen College, Keizer Karel College, 
Alkwin Kollege en de Thamen R.K. 

Scholengemeenschap. 

Succes
De manifestatie in P60 werd een 
groot succes. Met Lange Frans als 
bekende rapper attractie, met kra-
men van organisaties die stages 
aanboden, zoals Cardanus zelf, 
maar ook Vita, Handicap en Brand-
weer Amsterdam-Amstelland. Voor 
meer info: zie www. mas-amstel-
land.nl (de regionale website voor 
maatschappelijke stages), www. 
stagerage.nl (programma voor in-
voering van deze stages) of neem 
contact op met een van de stage-
makelaars.
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Maak kans op een staatsl�  m�  een prijs van 100.000 euro
HONDERD JAAR DROGISTERIJ IN DE HEUL

Vinkeveen - Dit jaar viert Drogisterij 
Parfumerie De Bree op de Herenweg 
12-14 in Vinkeveen het feit dat de dro-
gisterij in die hoedanigheid honderd 
jaar geleden het (zakelijke) levenslicht 
zag in wat toen nog de ‘de Heul’ was. 
Destijds was er nog geen sprake van 
Drogisterij Parfumerie De Bree, want 
Willem Jan en zijn echtgenote Karin 
hebben de zaak pas in 1990 overgeno-
men van de toenmalige eigenaren Rob 
en Marijke de Kruijf. Zij draaien de zaak 
relatief gezien dus nog maar kort. Wat 
niet wegneemt dat er door hen aan-
dacht wordt besteed aan dit ‘eeuw-
feest’ met een aantal leuke acties.

Willem Jan: “Volgens de gegevens van 
de Kamer van Koophandel is de drogis-
terij in april 1911 opgericht. We hebben 
het over de zomer heen getild omdat 
we eerder andere acties hadden. Sa-
men met onze klanten willen we nu 
het jubileum gaan vieren. De komende 
twee weken, vanaf 28 september, kun-
nen klanten profi teren van interessan-
te kortingen door hiervoor een of meer 
van de kortingsbonnen uit de adver-
tentie in De Nieuwe Meerbode te be-
nutten. Wij vragen hen ze uit te knip-
pen en na aankoop van een artikel bij 
ons in de winkel in te leveren. De ac-
tie is weliswaar van beperkte duur, 
maar daar staan interessante kortin-
gen op een aantal artikelen tegenover 
en het winnen van een van de hon-
derd staatsloten die wij als prijzen ver-
loten. Uit de ingeleverde kortingsbon-
nen worden tien winnaars van een heel 
staatslot getrokken en negentig win-
naars die een vijfde lot ontvangen. Al-
dus dingt men mee naar 100 (extra) 
prijzen van 100.000 euro die de Staats-
loterij dit keer toevallig ook in het pak-
ket heeft… De trekking van de lotwin-
naars vindt aan het einde van de actie 
medio oktober plaats. Dus ik zou zeg-
gen: laat iedereen zijn of haar voordeel 
daarmee doen en de kansen benutten. 
Bovendien trakteren wij onze klanten 
aanstaande vrijdag 30 september van-
af 16.00 uur in de winkel op een hapje 
en een drankje.”

Gevarieerd en breed aanbod
Waar elders op deze pagina Rob de 
Kruijf de geschiedenis van de drogis-
terij uit achterliggende decennia de re-
vue laat passeren, is Dio Drogisterij Par-
fumerie De Bree vandaag de dag een 
moderne winkel met een breed sca-
la aan drogisterijartikelen, een assorti-
ment reform/gezondheidsproducten, 
lichaamsverzorgingsproducten van het 
merk Crabtree & Evelyn, nagenoeg al-
les op het gebied van haarverzorging 
en toebehoren, een volwaardig parfu-
merie aanbod van bekende en gewilde 
merken, een complete fotoservice voor 
het verwerken en afdrukken van digita-
le foto’s, een ruimte om pasfoto’s te la-
ten maken en een aanbod aan digitale 
kleinbeeldcamera’s van diverse beken-
de merken. 
Daarbij ook een mini videocamera van 
Rollei van 90 x 41 x 36 mm die op een 
statie� e geklikt kan worden voor be-
vestiging aan een fi etsstuur, in de au-
to, op een (bouw)helm of voor aller-
lei andere doeleinden. Heel handig en 
uniek, ook geschikt voor onder wa-
ter! Actieprijs van 99,50 voor 79,50 eu-
ro. Voorts is er een collectie klein le-
derwaren, cd’s/dvd’s van bekende zan-
gers, acteurs en artiesten, maar ook 
fi lms en opnamen over Vinkeveen van 
vroeger en niet in de laatste plaats een 
schap waarin nagenoeg het totale as-
sortiment van HG onderhouds- en rei-
nigingsmiddelen wordt gepresenteerd. 
Nieuw is een reeks gezondheidsan-
dalen, laarzen en klompen in diverse 
voetmaten.
Wie een gokje wil wagen kan even-
eens bij De Bree terecht, zoals lot-
to, krasloten, staatsloten enz. Verder 
is er een prettig ogende cadeau shop 
rechts naast de ingang, waar de lief-
hebber behalve huishoudelijke artike-
len tevens een uitgebreid assortiment 
leuke woondecoraties tegen betaalba-
re prijzen aantreft. Bovendien heerlijk 
geurende zeepjes, handcrèmes, kaar-
sen. kandelaars, wijnrekjes, serviezen 
en dergelijke. Beslist de moeite waard 
om er eens vrijblijvend rond te kijken. 
Wat te denken van een complete speel-

goedafdeling en een schap met talloze 
pluchefi guren voor (kleine) kinderen, 
waar ook de grotere niet worden ver-
geten, onder andere met technische 
bouwdozen van Lego.

Pakjes en stoomgoed
Achter de cadeau shop is er een ba-
lie voor DHL pakjes afgifte en inname. 
Mensen die wat besteld hebben bij 
een postorderbedrijf of op Marktplaats 
kunnen dat met hun naam op het adres 
van de drogisterij zetten. Op die manier 
hoeft men er niet voor thuis te blijven. 
Bij De Bree wordt het in ontvangst ge-
nomen waarna de geadresseerde het 
pakje bij gelegenheid kan komen op-
halen. Verder kan men ook pakjes la-
ten versturen of retourneren. Er wordt 
eventueel uitleg gegeven hoe men 
thuis zelf het pakje helemaal verzend-
klaar kan maken, inclusief de betaling 
van de porti aan DHL via internet. 
En tot slot, maar niet in de laatste 
plaats, is er ook nog de mogelijkheid 
om bij De Bree ‘stoomgoed’ in te leve-
ren. Nou ja, stomen, het is tegenwoor-
dig chemisch reinigen. Dat wordt uit-
gevoerd door Hendrikse Stomerijen 
uit Baambrugge. Kleding en stoff ering, 
gordijnen, beddengoed e.d. kunnen bij 
De Bree worden gebracht en na reini-
ging weer worden afgehaald. “Zelf zijn 
wij nu ruim twintig jaar actief. De hon-
derd zullen we niet halen, niettemin 
hopen wij er nog vele jaren voor on-
ze klanten aan vast te knopen. In ieder 
geval is iedereen vanaf heden de ko-
men de veertien dagen van harte wel-
kom in de winkel om samen met ons 
het 100-jarig bestaan van de drogisterij 
met ons te vieren,“ laat Willem Jan op-
gewekt weten.

Herinneringen van Rob de Kruijf
“Doordat er in de familie altijd over 
april is gesproken als maand waarop de 
drogisterij met een oppervlakte van 16 
m2 van start is gegaan, ga ik ervan uit 
dat dit in 1911 ook zo is geweest. Mijn 
opa Cor en oma Aagje de Kruijf-Fokker 
waren de eigenaren. Opa Cor was bo-
vendien molenaar en had een graan-

maalderij in het eerste oude pand. Het 
graan werd veelal per binnenschip aan-
gevoerd. Dat werd door mannen per 
schop en kruiwagen gelost. Oma Aag-
je de Kruijf–Fokker deed veel liefdadig-
heidswerk en was zeer geliefd in Vinke-
veen. Ze had veel kennis van kruiden 
en de uitwerking daarvan. Vanwege de 
goede adviezen en resultaten van haar 
wetenschap was zij dan ook een gewild 
aanspreekpunt in de ‘drogisterij’. 

Handwerk was haar hobby, breien 
en naaiwerk vormden een belang-
rijk onderdeel van haar leven. De min-
der goed bedeelden in die tijd kregen 
dan ook veel de zelfgemaakte kleding 
van haar. Opa Cor zag ook wel han-
del in fruit en pachtte dan ook vele ja-
ren de boomgard van De Graaf aan de 
Mijdrechtse Dwarsweg. Dat waren al-
lemaal hoogstammers, dus veel lad-
derwerk en hele dagen plukken; van-
af daglicht totdat de schemering in 
viel. Dan lopend naar huis. Het sorte-
ren en klaarmaken voor de veiling in 
Vinkeveen (aan het Demmerik) waarna 
het met de handkar werd aangevoerd. 
Op zeker moment waren de prijzen zo 
laag, dat er maar gedroogde appeltjes 
van gemaakt werden. Bewaard in gro-
te metalen voorraadbussen van +/- 300 
liter stonden deze op zolder. Heel veel 
extra werk, maar weggooien stond niet 
in opa’s woordenboek!”

1937: Gijs en Gerrie de Kruijf
“De zonen Jan en Gijs waren ook bij-
na altijd aan het werk om het allemaal 
goed te laten gaan. In de jaren na de 
Eerste Wereldoorlog had zoon Gijs wel 
interesse in de handel en ging na de la-
gere school dan ook vaak mee op de 
brik. De bestellingen van de drogisterij 
en maalderij werden dan per paarden-
wagen in weer en wind weggebracht. 
Gijs had niet veel interesse in het stof-
fi ge werk van de graanmaalderij en gaf 
dat op een moment ook op. De con-
currentie vond dat niet erg natuurlijk. 
Toen kreeg Gijs verkering met ene Ger-
ritje van der Wildt uit Bodegraven. Zij 
zag wel wat in die vent met een mooie 

motor. Dat werd dan later ook een set-
je. Het drogisterijdiploma moest wor-
den behaald en de keuring en controle 
door de Pharmacon betekenden weer 
een stap verder in de ontwikkeling 
van geneesmiddelenland. Het oude 
pand voldeed niet meer er moest een 
nieuw komen. Slopen van zo’n houten 
en deels uit golfplaten bestaande ge-
bouw was dan ook een bezichtiging in 
die tijd. Een aannemer werd gevraagd 
om plannen voor nieuwbouw op pa-
pier te zetten. 
Uiteindelijk werd het nieuwe pand 
door Mulckhuyse gebouwd in 1937 
van waaruit Gijs en Gerrie de drogisterij 
verder gestalte gaven. Gijs ging op de 
transportfi ets dagelijks bij de vele tuin-
ders, boeren en natuurlijk particulieren 
langs om zijn handel te verkopen. Dat 
hield dan in het opnemen van de be-
stelling, het thuis klaarmaken en wat 
er niet was vervolgens te bestellen of 
te gaan halen bij een Vinkeveense win-
kel. De boodschappen die in de winkel 
werden verkocht, werden vaak niet di-
rect betaald maar opgeschreven in een 
alfabetisch winkelboek. Uiterlijk eens 
per jaar werd dat uitgezocht en ging 
men met de bonnetjes bij de klant af-
rekenen. Doordat het assortiment van 
de drogisterij steeds breder werd om 
aan de vraag te voldoen, werd de win-
kel weer te klein. Het boerengedeel-
te van Gijs met o.a. alles voor de kaas-
bereiding, borstels, reinigingsmid-
delen, takken, bezems, salpeterzuur, 
kaaszout, krijtwit, laarzen, regenpak-
ken en klompen (via Jansen klompen) 
nam veel plaats in beslag. Een en ander 
leidde tevens tot de aanschaf van een 
auto in 1952, een heuse Badford in de 
vorm van een dichte bestelwagen. Ver-
der werd de woonkamer bij winkel ge-
trokken en aannemersbedrijf Pierrot 
had derhalve een mooie opdracht in 
die koude winter om het binnenwerk 
aan te passen tot 34 m2. De herope-
ning was in voorjaar 1959. Tussen de 
werkzaamheden door groeiden er ook 
nog twee kinderen op, Rob en Olga. Die 
zagen wel winst in de handel van pa en 
ma, dus haalden ook zij hun diploma’s 

drogisterij en intussen kwam ook de fo-
tohandel in beeld.”

1972: Rob en Marijke de Kruijf
“Vader Gijs en moeder Gerrie hadden 
er best moeite mee om de zaak los te 
laten. Maar doorgroeien was altijd hun 
devies geweest. Gelukkig kwam er 
een moment om de grond van trans-
portbedrijf van de Gebr. Van Rijnsoe-
ver, dat naast de drogisterij was ge-
vestigd, te kopen. Dat pand werd ge-
sloopt maar het duurde tot 1967 voor-
dat de nieuwbouwvergunning door de 
gemeente werd verleend en de winkel 
tot 250 m2 werd vergroot. Betonnen 
heipalen waren in opkomst en Gijs wil-
de dat wel. Op advies van de architect 
Goldsmidt werden die na sondering 14 
meter lang. Veel Vinkeveners frontsten 
hun wenkbrauwen bij dit geweld, maar 
de naam werd weer genoemd en ad-
verteren in die tijd was duur. Tussen de 
activiteiten door hadden kinderen ook 
al verkering gekregen. Olga en Rob wa-
ren actief bezig met hun toekomst. Een 
brillenwinkel was er (nog) niet en Olga 
vond een brillendokter. Die kwam en 
een mooie optiekafdeling in het nieu-
we pand werd zijn stek. De fotohan-
del was voor Rob en de drogisterij voor 
zijn echtgenote Marijke. Met assisten-
tie van Corrie Voorbij vormden zij een 
goed team in de nieuwe winkel. Gijs 
en Gerrie zagen in dat dit een kans van 
slagen had en lieten in 1972 de teugels 
los, natuurlijk met de nodige rukken 
naar links en rechts. Het moet natuur-
lijk ook niet te gemakkelijk gaan.”

1990: Willem Jan en Karin De Bree
“Toen er meer hulp moest komen in de 
zaak kwam Willem Jan met zijn Karin in 
beeld. Zij zagen het wel zitten daar in 
de Heul. Het was een heel andere we-
reld voor hen, maar het leek ze wel wat. 
In 1989 kwam de vraag dan ook bij 
hem en Karin naar voren om de zaak 
over te nemen. Dit heeft er toe geleid 
dat dit in 1990 kon plaatsvinden en tot 
op de dag van vandaag wordt voortge-
zet.” Aldus uit opgetekende gegevens 
van Rob de Kruijf.

De oprichters van de drogisterij Cor en Aagje de Kruijf Gijs en Gerrie De Kruijf Rob en Marijke de Kruijf

Servicebalie voor DHL pakketpost en stoomgoed De drogisterij van De Kruijf in de jaren vijftig Uitgebreid assortiment

Willem Jan en Karin De Bree Dio drogisterij Parfumerie De Bree anno 2011



Uithoorn - Onder luid applaus gaf 
burgemeester Oudshoorn woens-
dag 21 september officieel het start-
sein voor de Oktober Kindermaand 
op basisschool De Kajuit. De leerlin-
gen van De Kajuit reageerden en-
thousiast op het bezoek van de bur-
gemeester en luisterden aandachtig 
naar haar verhaal over het belang 
van kunst en cultuur voor kinde-
ren. De burgemeester vertelde dat 
ze vroeger zelf ook heel graag naar 
het theater en musea ging. Beel-
dend kunstenaar Gerard van Hulzen 
kwam vertellen over zijn atelier en 
werk in ‘t Fort a/d Drecht.

De leerlingen hadden hem veel te 
vragen. Of hij met zandsteen werkte 
bijvoorbeeld. En of ze in ‘t Fort ook 
konden schilderen. Vragen waar-
uit bleek dat de kinderen al best 
wat van kunst en cultuur af weten 
en dat ze ook graag zelf aan de slag 
zouden willen. De Oktober Kinder-
maand komt dus als geroepen!
Oktober Kindermaand is een initia-
tief van Cultuurcompagnie Noord-
Holland en heeft als doel zoveel mo-
gelijk kinderen tussen de 4 en 12 
jaar met kunst en cultuur in aanra-

king te laten komen. Dat de orga-
nisatie De Kajuit benaderde voor 
de officiële opening, verheugde de 
school zeer. Directeur Jan Blom: “Ik 
vind het belangrijk dat kinderen in 
aanraking komen met kunst en cul-
tuur. Op De Kajuit staan kunst en 
cultuur hoog in het vaandel. De ac-
tieve cultuurcommissie heeft voor 
dit schooljaar allerlei activiteiten 
voor de kinderen in petto.” Ook heeft 
De Kajuit in samenwerking met De 

Hint, De Springschans en de ge-
meente een combinatiefunctiona-
ris cultuur aangetrokken. De com-
binatiefunctionaris zal de scholen 
met de buurt en haar kunstenaars 
& kunstinstellingen verbinden om zo 
tot mooie samenwerkingen te kun-
nen komen. En zo ook ná de Okto-
ber Kindermaand kinderen volop te 
kunnen laten genieten van zoveel 
mogelijk mooie kunst en rijke cul-
tuur!
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Thamerkerk even hét culinaire 
trefpunt van Nederland

Uithoorn - Donderdag 22 septem-
ber was de Thamerkerk aan de Am-
stel in Uithoorn een paar uur lang 
hét culinaire trefpunt van Neder-
land. Reden was het bezoek aan 
Nederland van de Deense meester-
kok René Redzepi (32), eigenaar en 
sterrenkok van het op dit moment 
beste restaurant ter wereld, de No-
ma in Kopenhagen. Noma is een af-
korting van de twee Deense woor-
den nordisk (nordic) en mad (eten). 
Het restaurant is de nummer één op 
de wereldranglijst volgens de ge-
zaghebbende gids S. Pellegrino’s 

World’s 50 Best Restaurants. Te ver-
gelijken met de Michelingids, waar-
in Noma twee sterren heeft. De be-
noeming op deze eerste plaats 
wordt beschouwd als de hoogste 
onderscheiding in de culinaire we-
reld. Noma kenmerkt zich door een 
eerlijke gastronomie en regionale 
smaak, vertaald in de New Nordic 
Cuisine. Die bepaalt de laatste ja-
ren de smaak van alle grote Awards: 
puur, vers, gezond en traditioneel.
René Redzepi gaf in de Thamerkerk 
in Uithoorn een presentatie ter ere 
van zijn in het Nederlands versche-

nen boek ‘Noma - Tijd en Plaats in 
de Nordic Keuken’. De bijeenge-
stroomde culinaire pers luisterde 
een uur naar de Deense sterren-
kok die de natuur als inspiratiebron 
heeft en kreeg onder meer op azijn 
geweckte rozenblaadjes te proeven. 
Vervolgens werd zijn in het Neder-
lands vertaalde boek Noma gepre-
senteerd, waarvan Redzepi het eer-
ste exemplaar overhandigde aan 
Jonnie en Thérese Boek van de Li-
brije in Zwolle (3 Michelin sterren).
Maar dat was niet alles. Florist Hol-
land uit De Kwakel heeft een gerbe-

Topkok René Redzepi
Volledige aandacht in de Thamerkerk

De boeken gingen grif van de hand

ra genoemd naar René Redzepi. Hij 
kreeg de speciale passierode bloem 
uitgereikt door zijn tweesterren col-
lega Ron Blaauw en SVH-secreta-
ris Carsten Klint. De gerbera René 
Redzepi is een enkelbloemige ro-
de gerbera met een zwart hart en 
ontstaan na vier jaar van intensieve 
veredeling door Florist Holland. De 
dieprode kleur symboliseert harts-
tocht en gedrevenheid. Vanaf 2012 
is de bloem wereldwijd verkrijgbaar.

Pareltje
Voordat de presentatie van het boek 
Noma in de Thamerkerk plaats-
vond, bood Ron Blaauw zijn colle-
ga een lunch aan in zijn restaurant 
te Amsterdam. Daar waren ook tal-
loze meesterkoks uitgenodigd van 
restaurants in den lande die mini-
maal een Michelinster voeren. Het 
gebeuren is afgelopen zaterdag ook 
in het Stan Huygens Journaal in De 
Telegraaf uitgebreid onder de aan-
dacht gebracht. Ron Blaauw zelf is 
ook in De Ronde Venen en Uithoorn 
en omstreken zeker geen onbeken-
de.
Redzepi’s lijvige kookboek Noma 
biedt het mooiste en beste van de 
Nordic keuken en staat vol met zui-
vere, ongerepte recepten die op z’n 
minst verrassen. Wat te denken van 
Melkvel met gras, bloemen en krui-
den bijvoorbeeld: je bord als geslo-
ten ecosysteem, met voor iedereen 
een andere smaaksensatie. En an-
ders in elk seizoen vanwege de sei-
zoensgebonden ingrediënten. Het 
staat allemaal beschreven in Noma 
evenals het leven van Redzepi zelf in 
de vorm van zijn dagboek dat even-
eens in dit wonderschone boekwerk 
is opgenomen. Noma is een parel-
tje voor iedereen die het avontuur 
van Redzepi en de Nordic Cuisine 

wil meebeleven. De gegevens over 
deze boekpresentatie werden de 
redactie van deze krant welwillend 
aangereikt door de heer Hendrik-
Jan P. van den Berge uit Uithoorn. 
Hij is o.a. lid van de Cuisine Culinai-
re te Amsterdam waar hij donder-
dagavond 22 september na de pre-
sentatie met zijn kookgroep een na-
gerecht van Redzepi heeft gekookt.
Liefhebbers kunnen het 320 pa-
gina’s en rijk geïllustreerde kook-
boek bestellen bij de reguliere 
boekhandel. Het boek is een uitga-
ve van uitgeverij Kosmos te Utrecht  
(www.kosmosuitgevers.nl), ISBN 

978 90215 49859. Prijs: 49,95.

Burgemeester Oudshoorn opent 
Oktober Kindermaand op De Kajuit

Uniek initiatief eigenaars te koop 
staande woningen aan Boterdijk

De Kwakel - Op zaterdag 1 okto-
ber a.s. organiseren de NVM ma-
kelaars weer een open huizen rou-
te. Een dag waarop iedereen binnen 
kan kijken in te koop staande wo-
ningen. De eigenaars van te koop 
staande woningen op de Boterdijk 
in De Kwakel hebben de handen 
ineengeslagen en komen met een 
uniek initiatief. Op deze dag krijgt 
de Boterdijk extra aandacht en ver-
tellen zij het verhaal van hun woning 
en de omgeving.
De Kwakel is een dorp met 4000 in-
woners en behoort tot de gemeente 
Uithoorn. Je zou het ook het 3 pro-
vinciepunt van Nederland kunnen 
noemen, het is gelegen in Noord-
Holland en grenst direct aan de pro-

vincies Zuid-Holland en Utrecht. 
Hierdoor zijn steden als Amsterdam, 
Amstelveen, Hoofddorp en Alphen 
aan den Rijn makkelijk bereikbaar. 
En op Schiphol ben je binnen een 
kwartier.
Maar ook een fietstocht door de 
polder, vissen in de vele sloten en 
lekker genieten van een drankje in 
een theetuin is van hieruit mogelijk. 
U hoeft slechts 5 minuten te rijden 
om een vakantiegevoel te krijgen.

Geschiedenis
Ondanks de rijke geschiedenis is 
het inmiddels uitgegroeid tot een 
modern dorp waar ook alle voorzie-
ningen binnen handbereik zijn. Op 
het plein tegenover de kerk vinden 

we de supermarkt, bakker, slager en 
kapper. Maar ook treffen we er een 
cafetaria aan en een kroeg, samen 
het sociale hart van het dorp. 
Voor feesten en partijen kan men 
terecht in het partycentrum van 
Leenders en voor sport en spel zijn 
de sportverenigingen KDO (voetbal, 
volleybal, korfbal, handbal, gymnas-
tiek), Qui VIve (tennis en Hockey) 
en Thamen (honk-en softbal) aan-
wezig. Daarnaast is ook indoor sport 
en fitness mogelijk in het sportcen-
trum Amstelhof.
Basisonderwijs wordt gegeven in 
het moderne schoolgebouw in De 
Kuil. Vervolgonderwijs is op fiets-
afstand te vinden in Uithoorn, 
Mijdrecht en Aalsmeer.

Een van de langste en oudste stra-
ten binnen dit dorp is de Boterdijk. 
Hier vindt met onder andere twee 
voormalige scholen, de oude fiet-
senwinkel, het vroegere politiebu-
reau en enkele boerderijen. Maar 
ook is in de loop der jaren veel 
nieuwbouw gepleegd en is de Bo-
terdijk een mix geworden van toen 
en nu.

Boterdijk
Op deze Boterdijk staat een aan-
tal woningen te koop, allemaal wo-
ningen met een eigen geschiede-
nis en een eigen karakter. De be-
woners zullen tijdens de open dag 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee met iets lekkers, mensen 
vertellen over deze geschiedenis 
en toelichten waarom de woning te 
koop staat. En uiteraard kan er ook 
direct binnengekeken worden in de 
betreffende huizen. 
Daarnaast wordt er inzicht gegeven 

in de (toekomstige) ontwikkelingen 
op en nabij de Boterdijk. De Ge-
meente Uithoorn is gevraagd hier-
aan haar bijdrage te leveren
De stichting ‘De Kwakel Toen en Nu’ 
heeft materiaal beschikbaar gesteld 
om u te kunnen laten zien hoe de 
Boterdijk was en nu geworden is, 
een mooi stuk geschiedenis in een 
dorp dat u kunt vergelijken met een 
plaats als Abcoude: rustig, mooi 
groen en heerlijk om te wonen.
De bewoners van de Boterdijk nodi-
gen mensen dan ook van harte uit 
om hun huizen te komen bezichti-
gen op deze dag.
Van elk van de huizen die meedoen 
zijn bewoners aanwezig in een tent 
naast de kerk en in hun eigen wo-
ning. Hier kunt u informatie krijgen 
over alle huizen en een kopje kof-
fie of thee halen .Aan de kinderen 
wordt ook gedacht.
De deelnemende eigenaren hebben 
voor de herkenning een blauwe bal-

lon aan de gevel gehangen en hier 
kan men zo terecht.

Deskundige
In een van de huizen is er een des-
kundige van een bank of hypothe-
ker aanwezig . 
Deze kunnen zowel inzicht geven 
in de mogelijkheden van kopen van 
een woning als in de nieuwste ont-
wikkelingen op de financiële markt. 

Aan de aanwezige woonadviseur 
kunt u al uw vragen en wensen op 
het gebied van interieur voorleggen.

In de tent staat aangegeven in welk 
huis deze adviseurs te vinden is.
De bewoners van de Boterdijk ho-
pen veel mensen te mogen ontmoe-
ten en zien u dan ook graag tege-
moet op 1 oktober a.s. Met dank 
aan Stichting De Kwakel Toen & Nu, 
www.de-Kwakel.com.
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Zondagvoetbal

Legmeervogels verdienden de 
overwinning, maar krijgt deze niet
Uithoorn - De neutrale toeschou-
wer is afgelopen zondag bij het du-
el Legmeervogels – De Bilt onge-
twijfeld met een goed gevoel huis-
waarts gekeerd. Het was een aan-
trekkelijk duel om naar te kijken. 
Het resultaat voor Legmeervogels 
viel dan tegen 1-1. Daar waar Leg-
meervogels duidelijk op meer had 
gehoopt.

Legmeervogels begonnen met Joey 
v.d. Wal op doel voor de zieke Pa-
trick Brouwer en ook Rigi Graan-
oogst was niet helemaal fit. Zijn 
plaats deze keer was de reserve 
bank. Voor de eerste keer in een 
competitie wedstrijd begon Sebasti-
aan van Dijke als verste spits in de 
basis 

Naast hem stonden in de voorhoe-
de Laurens v.d.Greft en Mels Bos. 
Op het middenveld stonden Rowan 
Hogenboom, Stefan van Pierre Jordy 
de Groot; een sterk maar wel aan-
vallend in gesteld middenveld. De 
verdediging bestond naast Joey v.d. 
Wal in het doel uit Stefan van Grie-
ken, Denis Rijnbeek, Roy v.d.Roest 
en Patrick v.d.Akker. Naar de reser-
vebank zijn verwezen Rigi Graan-
oogst, licht geblesseerd aan zijn en-
kel, Nick van Schaik, Immanuelson 
Duku en reserve doelman, de uit de 

A junioren afkomstige Leroy van Tol. 
Al vroeg in dit duel was te zien dat 
De Bilt Uithoorn zijn gekomen om 
minimaal een punt mee terug te ne-
men naar De Bilt. Legmeervogels 
waren in de eerste helft dan ook 
veelvuldig te vinden op de helft van 
de gasten. 

Ontregelen
De Bilt probeert met countervoet-
bal de verdediging van Legmeervo-
gels te ontregelen. Dit lukt niet echt. 
Toch waren de gasten dicht bij de 
openingstreffer toen Roy v.d.Roest 
in de 16e minuut voor iedereen dui-
delijk zichtbaar, dus ook voor de 
scheidsrechter een speler van De 
Bilt in het 16-meter gebied aan zijn 
shirtje trok. De terecht toegeken-
de strafschop wordt genomen door 
Wesley Roof maar hij had niet ge-
rekend op Joey v.d.Wal die met een 
fraaie reactie de bal uit het doel ge-
ranseld.Het zou niet verdiend zijn 
als de gasten zo vroeg al in het du-
el op voorsprong zouden zijn geko-
men. Legmeervogels mogelijk geïn-
spireerd door dat Joey v.d. Wal de 
strafschop stopte zocht meer en 
meer de aanval en kwam zo nu en 
dan ook gevaarlijk door. Doelman 
justin ten Brink van De Bilt moest 
dan ook vol aan de bak om een tref-
fer van de Vogels te voorkomen.

Tot aan de rust was het zeer zeker 
een heel aantrekkelijk duel. Wat 
ontbrak waren doelpunten.
Ook de tweede helft is het aankij-
ken meer dan waard. Legmeervo-
gels voerden het tempo nog wat 
op en de gasten krijgen het moei-
lijke en moeilijker. In de 68ste mi-
nuut pakt Dennis Rijnbeek op links 
de bal fraai af van zijn tegenstan-
der. Zijn pas op Stefan van Pierre is 
precis op maat waardoor Stefan van 
Pierre op snelheid zijn tegenstander 
er uit loopt en bijna gekomen op de 
achterlijn een voorzet aflevert waar 
de in het elftal gekomen, voor Se-
bastiaan van Dijke, Immanuelson 
Duku alleen maar tegen aan hoeft 
te lopen. 

Afgekeurd
Duku scoort met het hoofd fraai 
de verdiende 1-0 voor Legmeervo-
gels. Enkele minuten eerder had de 
scheidsrechter een treffer van Du-
ku onterecht afgekeurd, op advies 
van de ass. scheidsrechter, wegen 
vermeent buitenspel van Duku. Na 
de treffer van Legmeervogels ver-
andert er toch iets in de opstelling 
van de gasten. Een middenvelder 
moet het veld ruimen voor een ex-
tra aanvaller; immers men is naar 
Uithoorn gekomen voor minimaal 
een punt. Dat ene punt weten zij 

ook binnen te halen al heeft De Bilt 
daar wel de hulp van scheidrech-
ter Youri Pieters voor nodig. Bij een 
aanval van De Bilt begaat een spe-
ler van Legmeervogels duidelijk bui-
ten het 16 meter gebied een over-
treding. Maar omdat deze speler in 
bal bezit blijft geeft Pieters geheel 
terecht, voordeel. Als deze speler 
dan enkel meter later wel naar de 
grond gaat geeft volgt er toch een 
fluitsignaal en legt scheidsrechter 
Youri Pieters de bal zomaar op de 
strafschop stip. Dit cadeautje wordt 
door De Bilt met beide handen aan-
gegrepen. Deze keer slaagt Joey v.d 
Wal er niet in de strafschop, geno-
men door Lennart van Dijk, te keren 
en staat de 1-1 stand door op het 
scorebord. Deze stand blijft tot pre-
cies de 90ste minuut op het score-
bord staan. Ondanks de vele wissels 
en de vele blessure behandelingen 
weigert de scheidsrechter er ex-
tra tijd bij te tellen. Legmeervogels 
krijgt niet wat het verdiend heeft de 
winst en De Bilt gaat naar huis met 
het ene punt waarvoor men was ge-
komen.
Zondag aanstaande speelt Leg-
meervogels uit in Utrecht tegen 
Nieuw Utrecht. Het terrein is gele-
gen op sportpark Terweide, Hoge-
weide 1; 3541 BD Utrecht. Het du-
el begint om 14.30 uur. BMX-ers UWTC halen 

mooie resultaten in Volkel
Regio - Op zondag 25 september 
2011 is op de fietscrossbaan in Vol-
kel alweer de 5e ronde van de Top 
Competitie verreden. Werd de afge-
lopen wedstrijd, vorige week in Zoe-
termeer, nog onder herfstachtige 
omstandigheden afgewerkt. Van-
daag leek de zomer weer te zijn te-
ruggekeerd. Het was dan ook weer 
heerlijk vertoeven langs de baan. 
UWTC was met 28 rijders vertegen-
woordigd in 29 wedstrijdklassen. 
Vijf UWTC-ers wisten zich te plaat-
sen voor de finales. Bart van Bem-
melen heeft zijn blessureleed van 
het begin van het seizoen duide-
lijk achter zich gelaten, want hij was 
vandaag in zijn klasse boys 10 jaar 
oppermachtig. Hij wist al zijn ritten 
winnend af te sluiten en won zijn fi-
nale met ruime voorsprong. Bij de 
boys 11 jaar was Joey Nap erg goed 
bezig. Hij wist ook al zijn manches 
en de kwartfinale te winnen en met 
een mooie 2e plaats in de halve fi-
nale kon hij zich opmaken voor de 
finale. In de finale zat hij er goed bij, 
maar na de eerste bocht raakte hij 
de controle over zijn fiets kwijt. Uit-
eindelijk wist hij de finale af te slui-
ten met een verdienstelijke 6 plaats. 
De resultaten van de andere finalis-
ten waren: Sven Wiebes 6e (cruiser-
klasse 15-16), Wouter Plaisant van 
de Wal 8e (cruiserklasse 17-29), Erik 
Schoenmakers (cruiserklasse 30-
39).
Finale
Een zevental rijders is gestrand in 
de halve finale en zagen deze keer 
de velbegeerde finaleplaats aan hun 
neus voorbij gaan. Helaas gaan al-
leen de eerste vier door naar de fi-
nale. Klassering in de halve finale 
van deze rijders was: Ferdi Cevahier 
5e, Isar van Vliet 6e, Arjan van Bo-
degraven 5e, Michiel Jansen 5e, Erik 
Schoenmakers 6e, Willem Kleinveld 
7e en Willem Pieterse 8e. Melvin 
van der Meer en Michael Schekker-
man werden met respectievelijk een 

6e en een 5e plaats in de kwartfi-
nale vroegtijdig uitgeschakeld. Voor 
de overige UWTC-ers was het na 
de manches al afgelopen. Een uit-
gebreid overzicht van de resulta-
ten kunt u vinden op onze web-
site www.uwtc.nl/bmx. Zo zoetjes 
aan lopen we richting het einde van 
dit BMX-seizoen. Er staat nog één 
Top Competitie op het programma, 
nog twee ronden in de Noord-Hol-
land Cup en nog drie ronden in de 
BMX West Competitie. De eerstvol-
gende wedstrijd is de 7e ronde in de 
BMX West Competitie. Deze wordt 
op 2 oktober aanstaande verreden 
op onze thuisbaan in Uithoorn.

De weersvooruitzichten zijn goed, 
een aantal toprijders zullen acte de 
présence geven. Dus het beloofd 
weer een mooi evenement te wor-
den.

Fietsclub De Merel naar 
het Kopje van Bloemendaal
Regio - Het kopje van Bloemendaal 
is een begrip voor de wielerliefheb-
ber. Het is een flinke heuvel waar 
menig toerfietser een behoorlijke 
dobber aan heeft. Deze ‘kuitenbij-
ter’, een duintop van 43 meter hoog, 
zit in de groepstoertocht die TTC De 
Merel zondag 2 oktober houdt. Bo-
venop heeft men een prachtig uit-
zicht over de Kennemerduinen. Als 
je niet van klimmen houdt, kun je er 
ook omheen fietsen. De tocht wordt 
in groepsverband gereden. Groep 1 
houdt een tempo aan van ongeveer 
30 kilometer per uur, groep 2 rijdt 
een paar kilometer langzamer. 
De rit is 100 kilometer lang. Bij deze 
tocht zijn ook niet-Merelleden van 

harte welkom. Er zijn vaste voorrij-
ders; je rijdt lekker mee in de groep 
die bij je past. Direct na het Kop-
je van Bloemendaal stoppen we 
bij restaurant De Ridders van Bre-
deroode voor koffie met, als je dat 
wilt, de voor fietsers onvermijdelij-
ke appelpunt.

Start
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 ande-
re fietsverenigingen krijgen een eu-
ro korting.
Kijk voor info op www.ttcdemerel.nl 
of bel 06-29204925.

Fietsen als een echte 
wielrenner
Uithoorn - Op maandag 26 sep-
tember fietste de deelnemers van 
de Dikke Banden Race  of hun le-
ven ervan af hing op Sportpark 
Randhoorn! Op fietsen in allerlei 
soorten en maten. Basisschoolleer-
lingen van SBO de Dolfijn en OBS 
Toermalijn mochten deelnemen 
aan de fietswedstrijd op hun eigen 
fiets. Wielervereniging UWTC orga-
niseerde in samenwerking met de 
Rabobank de jaarlijkse Dikke Ban-

den Race en zorgde voor de bege-
leiding, beschermende helmen, een 
kleine attentie en wat te drinken.

Tijdens het spectaculaire wielereve-
nement reden de basisschoolleer-
lingen op hun fiets als echte wiel-
renners! Kinderen die een proefles 
willen volgen bij de wielervereni-
ging UWTC zijn van harte welkom. 
Meer informatie is beschikbaar via:   
www.uwtc.nl.

Nooitgedacht schaatsers 
weer actief op het ijs
Regio - Sven Prins en Niels Immer-
zeel van ijsclub Nooitgedacht heb-
ben afgelopen vrijdag beide deelge-
nomen aan twee afstanden tijdens 
de “Dutch Classics” schaatswed-
strijden in Nijmegen. Sven voldeed 
aan de limiet om te kunnen star-
ten op de sprintafstanden de 500 en 
1000 meter. Niels voldeed aan de li-
miet om in te kunnen schrijven op 
de 1500 en 3000 meter.
Tijdens deze eerste wedstrijden van 
het seizoen konden beide schaat-
sers het schaatsgevoel testen na de 
vele zomertrainingen. 
Op de 500 meter werd Sven, niet ge-
heel tevreden, 12e in een sterk deel-
nemersveld.
Over de 1000 meter kon Sven zeker 
wel tevreden zijn. Hij ging zeer sterk 

van start en eindigde ondanks een 
kleine misslag in het laatste deel 
van de wedstrijd op een knappe 3e 
plaats.
Voor Niels was het lang wachten 
voordat hij zijn eerste afstand mocht 
rijden.
In de laatste rit van de 1500 meter 
wist Niels de 5e tijd neer te zetten. 
Hij was hiermee wel de snelste ju-
nior. Na lang te hebben gewacht op 
de eerste afstand, had Niels maar 
een korte tijd om te herstellen voor 
de 3000 meter.
Na een voorzichtige start kwam 
Niels lekker in de wedstrijd en be-
haalde uiteindelijk ook op de 3000 
meter een 5e plaats. Zowel Sven als 
Niels kunnen tevreden zijn over de 
start van het seizoen.

Start competitie bij 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 22 septem-
ber was de derde ronde van dit sei-
zoen bij bridgeclub ABC, maar de 
eerste competitieronde.
Het is opvallend dat er heel anders 
gespeeld wordt voor een competi-
tieronde als voor een vrije speelron-
de, men neemt het toch veel serieu-
zer. Ik hoorde bij een paar de een 
tegen de ander zeggen” we moe-
ten nu toch wat meer risico ne-
men Frits”, maar met een uiteinde-
lijke score van 44.58 % en een voor-
laatste plaats ben ik toch benieuwd 
wat zij volgende week doen, als zij 
de uitslag gaan evalueren en bestu-
deren, wat de hele volgende week in 
beslag gaat nemen.
Ook ben ik er nu achter hoe je in 
het gevlij kan komen van de dames, 
je moet ze jong en onervaren noe-
men, helaas is dit voor mij veel te 
laat, maar de jeugd kan er zijn voor-
deel mee doen.
Er werd aan 11 tafels gebridged He-
laas was er stilstaande ronde in de 
B-lijn. 
Er werd in twee lijnen gespeeld.

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Siep Ligtenberg en Piet Hoog-
enboom met 57,50 %, ik kan me 
niet aan de indruk onttrekken dat 
dit paar de clubgenoten zand in de 
ogen heeft gestrooid, in de twee 
voorgaande rondes (niet voor het 
punten) speelde zij helemaal niet 

opvallend en nu voor de competitie 
spelen zij de sterren van de hemel.
Tweede werd het echtpaar Tilly en 
Arnold van Dijk met 56,67 %, klasse 
verlogend zich niet.
Derde werden Ria Wezenberg met 
Hanny Hamacher met 54,17%, maar 
Ria heeft de hele vakantie in Frank-
rijk elke avond geoefend met Cor-
ry Olijhoek.

B-lijn.
In de B-lijn werd het echtpaar Ans 
en Joop Zoethout eerste met 63,13 
%, ook zo’n echtpaar dat als voor de 
punten wordt gespeeld er wel staan.
Tweede werden Corry Snel met Le-
nie Veninga met 57,29 %, hier kan je 
zien wat een goede voorbereiding 
te weeg kan brengen, Lenie was de 
eerste op de club hedenmorgen.
Derde werden Miep v.d. Hoek met 
Nel van de Neut met 56,77 %, dit 
paar komt ook weer op stoom.
Deze week nog geen competitie-
stand, de uitslag is de competitie-
stand.
Bridgeclub ABC heeft haar 
speelochtend op de donderdag en 
er wordt om 9 uur gestart.
Men speelt in het Buurtnest aan 
de Arthuur van Schindellaan in Uit-
hoorn.
Bent u geïnteresseerd om te brid-
gen in een leuke ontspannen sfeer, 
dan kunt u op de clubochtend om 
9 uur langskomen om nader kennis 
te maken.

Bridgevereniging
De Legmeer Uithoorn
Uithoorn - Hoewel niet tot een ie-
ders onverdeeld genoegen be-
gint de laddercompetitie toch eni-
ge structuur in de bridge pikorde te 
brengen.

In de A afdeling namen deze avond 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter resoluut het heft in handen door 
een eerste plaats met 63,98%. Ook 
Andre van Herel & Cora de Vroom 
kwamen als tweede met 58,59% op 
een voor hun meer vertrouwde po-
sitie uit.

Joop van Delft doet met z’n nieu-
we partner, Dick Licht, gelijk al knap 
mee in de top als derde met 55,73%. 
Wouda Roos & Gijs de Ruiter blijven 
ook na de zomerdrives uitstekend 
bij de les wat moge blijken uit hun 
vierde plek met 53,58%. 
Renske & Kees Visser scoorden we-
derom prima als vijfde met 53,09%.
In de B klommen Jan Schavemaker 
& Lijnie Timmer door met 61,43% 
eerste te worden, naar een meer bij 
hen passend niveau.

Dat kunstje verstonden Wim 
Slijkoord & Francis Terra ook als 
tweede met 57,53%. Hans & Sonja 
Selman herstelden zich netjes van 
de morele klap van een week eer-
der. Als derde met 52,56% komt het 
vertrouwen weer een beetje terug 
toch? Lidy Krug & Ada van Maar-

seveen presteerden uitstekend als 
vierde met 52,17% en Froukje Kraaij 
& Rini Tromp schaarden zich ook bij 
de beste vijf met 50,26%.

De Zeef
Onder de zeef vinden we de voorlo-
pig getuimelde paren in de C pou-
le terug. De ” best off” waren deze 
keer Floor Janssen & Tonny de Jon-
ge, die met hun hoogste score van 
allen van 65,22%, gelijk weer een 
flink aantal treden stegen. Atie de 
Jong slaagde er met Evert Wevers 
zowaar in beslag op plek twee te 
leggen met 56,05%. Voor An & Jan 
van Schaick was het ook wonden 
likken. Dat ging hun deze maal goed 
af met een percentage van 52,73% 
als derde. Anneke Houtkamp prik-
te met behulp van partner Marian-
ne Jonkers net iets eerder over de 
virtuele eindstreep als Elisabeth 
van den Berg & Maarten Bregge-
man, als vierde en vijfde met 49,83 
om 49,39%. Het brengt ze niet direct 
veel verder omhoog, maar het begin 
van de opmars is gemaakt.

Fascineert het competieve brid-
gen u ook, kom dan eens langs bij 
BV De Legmeer. Elke woensdag-
avond in de barzaal van sporthal De 
Scheg, aanvang 19,45 uur. Voor in-
lichtingen het secretariaat gerda-
schavemaker@live.nl of per telefoon 
0297567458.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Op dinsdag 20 septem-
ber werd de 3e zitting van de eerste 
parencompetitie gespeeld; er waren 
13 paren in de A lijn en 14 paren in 
de B lijn, hetgeen voor de A lijn een 
stilzit betekende.

De uitslagen:
Allereerst de A lijn: Met 57,08% aan 
top staat het combipaar Kokkie van 
den Kerkhoven & Wil Voss, knap ge-
daan dames, vooral als je voor de 
eerste keer met elkaar speelt. Dan 
volgt op de tweede plaats alweer 
een combipaar met 54,00% de da-
mes Elly van Nieuwkoop & Agnes 
de Kuijer. Partnerruil werpt hier zijn 
vruchten af.
De derde plaats werd opgeëist met 
53,75% door Thecla Maarschalk 
& Rees van der Post. Dan nu de B 
lijn: De eerst plaats met wel 65,28% 
Renske Visser & Francis Terra, dit 
nieuw gevormde koppel is al aar-
dig aan elkaar gewend, de tweede 
plaats met 63,54% zijn Ted Brand 
& Alice Oostendorp, een geweldi-
ge score! Op de derde plaats staan 
Corinne van der Laan & Anne Tols-
ma met 61,11%. Alle “Toppers” ge-
feliciteerd.

De competitiestand:
Voor de A lijn veranderd er ten op-
zichte van vorige week niets, maar 
in de onderste regio moet er wat 
aan de “dipjes” gesleuteld worden. 
Ina Melkman & Jetty Weening op 
de eerste plaats, de tweede plaats 
is voor Kitty van Beem & Agnes de 
Kuijer, terwijl op de derde plaats 
Thecla Maarschalk & Rees van der 
Post . met respectievelijk een ge-
middelde van 60,63%, 59,41% en 
53,13%. Dan de B lijn: Het zal u niet 
verwonderen maar aan de top staan 
Renske Visser & Francis Terra, ge-
volgd door Corinne van der Laan & 
Anne Tolsma met daarna Wil Voss & 
Cathy Troost, met respectievelijk een 
gemiddelde van: 59,60%, 58,21% en 
55,56%.
We zijn nu op de helft van de com-
petitie dus er is ook voor de niet bij 
name genoemde dames van alles 
mogelijk, maar het belangrijkste is 
toch dat je plezier beleeft aan een 
middag bridgen.
Voor inlichtingen over bridge-
club “Hartenvrouw” kunt u bel-
len of mailen met Mieneke Jong-
sma , tel: 0297-56756 of mailen:  
wjongsma@hotmail.com. 

Zegereeks KDO 2 zet zich voort
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor het tweede van KDO de 
altijd lastige uitwedstrijd in Amstel-
veen tegen NFC/Brommer op het 
programma. Gesteund door de twee 
eerdere overwinningen in de com-
petitie, kon het tweede de wedstrijd 
met vertrouwen tegemoet zien.
In Amstelveen kwam KDO na tien 
minuten spelen op voorsprong door 
een doelpunt van Patrick Schijff. 
Schijff ontving de bal op 25 meter en 
schoot de bal hard in de linkerhoek, 
0-1. Tien minuten voor rust konden 
de Kwakelaars zelfs de 0-2 aanteke-
nen. Rob Rewijk ging het duel fair 
aan met de doelman van Amstel-
veen en wist deze winnend af te 
sluiten. Rewijk had zodoende vrije 
doorgang op het vijandige doel en 
kon eenvoudig de 0-2 binnentikken.
Na rust kwam KDO zwak uit de 
kleedkamer, want na dertig secon-
den spelen kwam NFC/Brommer op 

1-2 nadat een verdedigingsfout kei-
hard werd afgestraft. Even leek KDO 
de weg kwijt, maar in de 60e minuut 
bracht Paul Hogerwerf het verschil 
terug tot twee. Uit een goedgeno-
men corner van Jean-Paul Verbrug-
gen wist Hogerwerf in vrijstaande 
positie de bal prima binnen te kop-
pen, 1-3. Na dit doelpunt verzuim-
den de Kwakelaars op de wedstrijd 
definitief op slot te gooien.
Onder andere werden er twee ‘bui-
tenspel’ doelpunten afgekeurd en 
twee dotten van kansen om zeep 
geholpen. Het individueel ster-
ke NFC/Brommer was echter wel 
scherp en maakte in de 85e minuut 
de 2-3. Hierdoor ontstond er nog 
een hectische slotfase, maar KDO 
hield stand, waardoor er opnieuw 
drie punten werden toegevoegd 
aan het totaal. Volgende week zon-
dag speelt het tweede om 11:45 uur 
thuis tegen Swift 3.
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Matig KDO 1 verspeelt 
voorsprong in slotminuut
De Kwakel - Nadat de wedstrijd 
van vorige week tegen Geinburgia 
niet door kon gaan in verband met 
de vele regenval vlak voor de aftrap, 
speelde KDO 1 deze zondag in Am-
sterdam tegen P en T. Op het sport-
park de Eendracht werd om 14:30 
uur begonnen onder zomerse om-
standigheden.
P en T, vorig seizoen een laagvlieger 
in de vierde klasse, wist twee weken 
geleden verrassend met 1-0 te win-
nen van Ouderkerk. 
De wedstrijd P en T - KDO ken-
merkte zich in de eerste helft door 

veel slordigheden over en weer. P 
en T hield het veld erg lang met een 
laatste man ruim achter de verde-
diging, die veelal de bal naar voren 
pompte om zodoende gevaar te cre-
eren. KDO was niet secuur genoeg, 
waardoor er veelvuldig balverlies 
werd geleden en er geen vuist ge-
maakt kom worden tegen de Am-
sterdammers.
Toch kwam centrumspits Sven Vlas-
man twee keer in kansrijke positie 
en werd een schot van Timo Kas ge-
keerd door de doelman van P en T, 
maar gescoord werd er niet.

Moeizaam
In de tweede helft hoopte trainer 
Raymond de Jong door het inbren-
gen van Tygo Bruning en Joost Sam-
som beter voor de dag te komen, 
maar uiteindelijk bleef het ook in het 
tweede verdrijf zeer moeizaam gaan 
bij de Kwakelaars. Gelukkig kwam 
KDO in de 65e minuut op voor-
sprong door Joeri Stange. Op aan-
geven van Timo Kas wist Stange op 
tien meter van het doel de bal hard 
in de rechterhoek te schieten, 0-1. 
Na deze openingsgoal kon de wed-
strijd nog alle kanten opgaan. KDO 

Legmeervogels F4 verliest 
nipt in bekerwedstrijd
Uithoorn - De ochtend begint goed 
met prachtig weer en wat kluwen 
wolken her en der in de lucht. Aan 
het weer zal het niet liggen. De F4 
speelt uit tegen AFC op de Zuidas. 
Het roemruchte financiële centrum 
van Amsterdam. 

De wedstrijd gaat goed van start 
met de eerste uitbraak van Samu-
el Abel richting doel. Die wordt ge-
stopt door de keeper van AFC. Daar-
na komt Legmeervogels even in het 
nauw maar door een beheerste ac-
tie van David Fluks wordt de bal 
weggewerkt. Daarmee is het gevaar 
niet geweken, door een duik op de 
bal door keeper Nilas Meeder wordt 
een doelpunt voorkomen. Even later 
passt Mika de Jeer op Rohan Sas-
sen en test het doel van de tegen-
stander. Helaas zonder een positief 
resultaat. Samuel probeert het ook 
nog met een loepzuiver hard schot 
maar ook deze redt het niet. Ay-
oub Elkaddouri onderschept de bal 
en passt naar Bart Duikersloot maar 
helaas zit ook daar de keeper bij. 
Zo creëert Legmeervogels kans op 
kans maar komen jammer genoeg 
niet tot scoren.

Druk
Het is duidelijk, Legmeervogels zet 
de tegenstander onder druk. De 
bal uit de corner valt voor de voe-
ten van Jayden Zschuschen, hij pro-
beert het ook maar de lat ligt iets la-
ger dan waar de bal het doel over 
gaat, het scheelt centimeters. Nilas 

moet nog een keer in actie komen 
en voorkomt erger door met succes 
een Stekelenburgje te doen (van uit 
het midden een duik om de bal uit 
de verre hoek te houden).

Daarna wordt de druk opge-
voerd met mooi passwerk van Jel-
mer Kooijmans op Rohan die he-
laas een aantal keer de keeper voor 
zich vindt. Bij een uitbraak van AFC 
stuitert de bal helaas toch over de 
doellijn. Ruststand 1- 0. De financi-
ele crisis raakt ook de zuidas want 
er is niet eens drinken voor de jon-
gens beschikbaar. Door sponsering 
van de vader (waarvoor dank) van 
Samuel kunnen de mannen verfrist 
op het veld komen voor de 2de helft. 
De helft waarbij AFC wat meer druk 
zet op de verdediging van Legmeer-
vogels maar die houdt zich kranig 
en zodoende krijgt AFC weinig kan-
sen. Een aantal uitbraken van Ro-
han en Bart maken het lastig voor 
de tegenstander die even later Ay-
oub een prachtige pass zien geven 
aan Rohan die hem vervolgens be-
heerst met een lop over de keeper 
heen schiet. 1-1.
De wedstrijd slentert wat door. Bij 
een uitbraak van AFC komt een 
speler hard met gestrekt been in-
gegleden op Nilas die geblesseerd 
raakt.
Die blijft echter koel en beheerst 
maar kan niet voorkomen dat na het 
wegstompen van de bal deze als-
nog hard wordt ingeschoten. Eind-
stand 2-1 .

kreeg kansjes op de 0-2, maar P en 
T kreeg in de tweede helft ook mo-
gelijkheden.

Tot grote ongenoegen van de Kwa-
kelaars wisten de Amsterdammers 
in de slotminuut, niet geheel tegen 
de verhouding in, langszij te komen. 
De bal werd op de achterlijn voor-
getrokken en kon op één centimeter 
van het doel bij de tweede paal een-
voudig ingekopt worden, 1-1.

Door deze late gelijkmaker werd 
KDO keihard afgerekend met het 
matig vertoonde spel van vandaag. 
Aanstaande zondag kunnen de 
Kwakelaars zich direct revancheren 
als FC Amsterdam op bezoek komt. 
Het vroegere FC Amstelland is de 
competitie, net als KDO, begonnen 
met zeven punten uit drie wedstrij-
den. De wedstrijd begint om 14:00 
uur aan de Vuurlijn. 

Legmeervogels F3 is goed 
op weg in de Beker
Uithoorn - Het moeilijkste deel van 
de dag bleek de rondreis en de puz-
zeltocht naar het veld te zijn. Een-
maal op het veld ging het de jon-
gens gemakkelijk af. De ene aan-
val na de andere aanval rolde op 
het doel van Buitenveldert af; Ra-
oul Tjong-A-Tjoe kon net niet de bal 
over de lijn krijgen en schoten van 
Teun Gieling en Alex van Luijn (2x) 
werden nog gestopt of gingen rake-
lings langs het doel. Aan de andere 
kant was keeper Caden Rodenburg 
weer erg op dreef (een hele mooie 

redding en heel veel goede uittrap-
pen). Hierna kwam de ´gouden´ pe-
riode van Teun; na een mooie com-
binatie door het midden werd het 
1-0, en met een droge knal maak-
te hij een paar minuten later zelfs 
2-0. Tja … als je moeder komt kij-
ken speel je altijd goed, toch?!? Bui-
tenveldert moest natuurlijk wel een 
keer wat terug gaan doen. Een spe-
ler brak door onze hechte verdedi-
ging heen en kwam alleen op de 
goal af. Met een schitterende red-
ding wist Caden echter de nul te 

houden. Jesse daarentegen wist 
de keeper wel te verschalken na 
een mooie solo (3-0). De paal stond 
hierna nog een doelpunt van Robin 
Wakkers in de weg, maar vlak voor 
rust wist Teun (weer hij!) de 4-0 te 
maken. In de tweede helft liet Ray-
mond onze mannen op andere po-
sities dan normaal spelen (klasse 
Raymond). Robin ging bijvoorbeeld 
naar achter, Malky Jacob voorin, Ni-
colai Hooiveld voorin, en Alex … tja, 
die had een “vrije” rol volgens zijn 
vader. Alex wist ook de 5-0 te ma-
ken na goed doorzetten, en een 
goede aanval via Raoul. We bleven 
op de helft van Buitenveldert spe-
len, en men combineerde er lekker 
op los (Derk Streefkerk samen met 
Raoul, Jesse met Robin, Malky met 

Alex, enz.). Uit een afgeslagen cor-
ner wist Nicolai van grote afstand 
een prachtige goal, onderkant lat, te 
maken; tja, als je oma komt kijken 
speel je altijd goed, toch ?!? Nicolai 
wist met een stiftje over de keeper 
ook de 7-0 te maken, na een mooie 
pass van Teun. Hierna wist Buiten-
veldert de zogenaamde eretref-
fer te maken, maar verder liet LMV 
het niet komen. Het doel van de te-
genstander werd belegerd en hun 
keeper wist – met hulp van de lat 
– meerdere doelpunten van Raoul, 
Nicolai (2x) en Malky te voorkomen. 
Vlak voor tijd wist uiteindelijk Nico-
lai de keeper nog eenmaal te passe-
ren, nadat hij door Alex vrij voor de 
goal was gezet. De eindstand werd 
8-1 voor de Legmeervogels.

Lid Organisatie van
Nederlandse 
Tandprothetici (ONT)

Jolanda Smit
Frederik Hendrikstraat 32 bg.

1052 HV Amsterdam
Tel. (020) 683 43 89

Bezoek ook de website:
www.jolandasmit.nl

- Persoonlijke behandeling
- Reparaties: klaar terwijl u wacht
- Partiëlen frameprotheses

P. den Hartog
Kastelenstraat 112 - 

1082 EJ Amsterdam - 
020-6614395

www.tppdenhartog.nl

DE TANDENPRAKTIJK
Heemstedestraat 6

( aan het Hoofddorpplein)
1058 NM Amsterdam,

Tel: 020-6150315
www.tandenpraktijk.nl
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OBS de Kajuit levert veel 
Handbal kampioenen!
Uithoorn - Afgelopen week werd 
het jaarlijkse schoolhandbal toer-
nooi in Uithoorn georganiseerd. 
De wedstrijden warden gespeeld 
bij KDO en bij de Legmeervogels. 
Ook de Kajuit deed mee met in to-
taal 8 teams. En op welke plaats je 
ook eindigde, ieder team ging met 
een beker naar huis. Maar liefst drie 
teams wisten in hun poule kampi-
oen te worden!

Jongens - Groep 5
Joshua, Timo, Stan, Hero, Dylan, Jor-
dy, Wouter, Robin, Caden, Can

Deze sportieve jongens hadden er 
zin in! In plaats van een potje voet-
bal, nu eens een keertje handballen 
met elkaar. Hoe dat spelletje precies 

in elkaar steekt, kregen ze de week 
daarvoor tijdens een korte trai-
ning uitgelegd van topcoach Nellie 
Vincken, die heel veel verstand van 
handbal heeft. Maar die het niet ge-
wend is een jongensteam te coa-
chen. Tja, hoe zal dit aflopen? Zodra 
de scheidsrechter het startsignaal 
had gegeven, gingen de jongens er 
vol tegenaan. Het ene na het ande-
re doelpunt werd gemaakt, alsof ze 
al jaren dit spelletje met elkaar spe-
len! En met 6-0 hadden ze de eerste 
wedstrijd op zak. Ook in de twee-
de wedstrijd waren ze oppermach-
tig en wonnen de jongens met 2-0. 
De laatste wedstrijd tegen de Kwik-
staart was spannend en ging ge-
lijk op. En toen viel het eerste te-
gendoelpunt. Dat was even slik-

ken. Maar gelukkig wisten de jon-
gens deze achterstand op het laat-
ste nippertje nog weg te werken. 
Uiteindelijk werd het 1-1 en geluk-
kig was deze uitslag voldoende om 
het kampioenschap binnen te halen. 
Wellicht ligt hier een geheel nieuwe 
sportieve carrière voor een aantal 
jongens in het verschiet? Goed ge-
daan mannen! 

Meisjes - Groep 5
Arina, Marith, Floortje, Fleur, Rachel, 
Ruby, Britt, Kiki en Lily
9 meiden uit 2 verschillende groe-
pen 5; ze wisten eigenlijk niet eens 
wat handbal was… Behalve dat ze 
met een bal op het doel moesten 
gooien. Een moeder van de Spring-
schans was zo aardig de spelregels 

uit te leggen. B.v. niet met de bal in 
de cirkel lopen.
De eerste wedstrijd was moeilijk, 
de meiden moesten nog aan elkaar 
wennen. Helaas met 0-1 verloren. 
Maar daarna kwamen de meiden 
goed op dreef, de volgende 3 wed-
strijden werden ruim gewonnen. Bij 
de prijsuitreiking was het heel span-
nend. Gelukkig bleken de meiden 
van de Kajuit op doelsaldo 1e ge-
worden! Kampioenen!!

Jongens - Groep 7 
Flip, Nick, Thomas, Bram, Hidde, 
Quinten, Luc, Julian en Mick

De mannen gingen goed van start 
en wonnen de 1e wedstrijd met-
een met 1-0. De 2e wedstrijd ging 
zo mogelijk nog beter en werd met 
4-0 gewonnen. De laatste wedstrijd 
moesten ze tegen de Springschans 
spelen. Het was spannend, de jon-
gens kwamen met 0-2 achter, maar 
door goed samenspel wisten ze 
toch de overwinning binnen te ha-
len en met 4-2 te winnen. Ongesla-
gen Kampioen!!

Jongens – Groep 8 
De jongens van Groep 8 gingen 
zelfverzekerd naar het toernooi. Dat 
kon vast niet moeilijk worden, want 
ze zijn al jaren kampioen. Maar 
soms lopen de dingen anders… De 
Kwikstaart speelde een goede eer-
ste wedstrijd en die hadden dan ook 
verdiend gewonnen. Ook de twee-
de en derde wedstrijd werd niet ge-
wonnen. Aan de inzet heeft het niet 
gelegen en gelukkig konden de jon-
gens het verlies goed dragen. En 
da’s ook iets om trots op te zijn!

Meiden - Groep 8
Anouk, Bente, Felice, Joyce, Kim, 
Lindy, Lois, Ruby, Tamara en Tessa

De sportieve meiden van groep 8 
hadden enorm veel zin om op dit, 
voor hun laatste, handbaltoernooi 
te gaan knallen. De 1e wedstrijd 
speelden ze tegen de Kwikstaart en 
door mooi samenspel en goede ver-
dediging werd deze wedstrijd ge-
wonnen. De 2e wedstrijd was tegen 
het Startnest en was tot op laatst 
best spannend en ook deze wed-
strijd werd door de meiden gewon-
nen.  De laatste wedstrijd moesten 
ze tegen De Regenboog. Dit was 

een volwaardig handbalteam en dat 
kon je goed zien. De meiden heb-
ben zich prima staande gehouden 

maar helaas verloren zij deze wed-
strijd met 3-0 en dus een mooie 2e 
plaats voor de meiden van de Kajuit.

KDO B3 meiden handballen lekker
De Kwakel - De meiden van KDO 
handbal B3 zijn in een nieuwe sa-
menstelling en met twee nieuwe 
coaches aan het seizoen begonnen. 

Ondanks dat de meiden nog heel 
jonge B-jeugd speelsters zijn, raakt 
het team steeds beter op elkaar in-
gespeeld. Ze zijn nog wel op zoek 
naar enthousiaste speelsters en met 
name een keepster.

Met maar liefst drie B-jeugd teams 
heeft KDO handbal een mooie groep 
meiden in de leeftijd van 13 tot 15 

jaar. De B3 bestaat voornamelijk uit 
heel jonge speelsters (12/13 jaar) 
waarvan de meesten qua leeftijd ei-
genlijk nog in de C-jeugd thuisho-
ren, des te knapper dus dat ze in de 
B hun mannetje staan! Recent heb-
ben Annemarie Plasmeijer en Rico 
v/d Veer zich gemeld als de nieuwe 
coaches van het team. Samen met 
hen gaat de B3 er dit seizoen tegen-
aan!
Op de foto staan Kelsey, Rianne, 
Romy, Anke, Brett, Jaimylee, In-
ez en Paula. Wil jij hen komen ver-
sterken? Kom dan eens meetrainen 

op het handbalveld bij KDO! De B3 
traint op dinsdag en donderdag van 
17.00 tot 18.00 uur. Ook voor andere 
(jeugd)teams is KDO altijd op zoek 
naar nieuwe leden. Overige trai-
ningstijden staan op www.kdo.nl. Of 
stuur een mail voor meer informatie 
naar handbal@kdo.nl. 

Facebook
Volg KDO handbal op de voet via 
Facebook. Klik op ‘Vind ik leuk!’ en 
je bent altijd op de hoogte van het 
laatste handbalnieuws uit De Kwa-
kel.

Discafe “Het Dorp”sponsort 
Legmeervogels Zaterdag 1
Uithoorn - Martin van Groenigen, 
rechts op de foto, eigenaar van Dis-
cafe “Het Dorp”sponsort het eer-
ste Zaterdag elftal van de Legmeer-
vogels. Afgelopen zaterdag voor 
de wedstrijd Legmeervogels tegen 

ABN/AMRO werd het elftal in de 
nieuwe kleding gestoken.

Niet alleen het tenue maar ook de 
tassen voor de spelers zijn beschik-
baar gesteld. Het voormalige River 

Side café is gerenoveerd en gemo-
derniseerd en er kan niet alleen wat 
gedronken worden maar er is ook 
gelegenheid voor een hapje en een 
dansje. Discafe “Het Dorp”is te vin-
den op Julianalaan 16 te Uithoorn.

Moeizame overwinning Legmeervogels
Uithoorn - Na drie overwinningen 
op een rij stond de wedstrijd te-
gen voormalig derde klasser ABN/ 
uit Amstelveen op het programma. 
Deze wedstrijd zou voor Legmeer-
vogels een test zijn waar het zou 
staan. Legmeervogels gin voorva-
rend van start en de Amstelveners 
keek na 56 seconden al tegen een 
1-0 achterstand aan. Een steek-
pass door het midden van Cyril Gill 
op Tim Mollers werd door Tim met 
een mooi schot in de verre bene-
denhoek afgemaakt. Een opsteker 
voor Legmeervogels, het is wel vaak 
andersom geweest. De rest van de 
eerste helft gebeurde eigenlijk niets 
behalve dat de scheidsrechter er 
wel eens naast zat en het zelf ook 
niet meer wist. Resultaat was dat na 
enig tumult in het strafschopgebied 
van Legmeervogels, Earl Tjin a Kiem 
in de 38ste minuut van het veld 
moest. Eerst deed de scheidrech-
ter het af met geel maar na consul-
tatie van de Amstelveense assistent 
scheidsrechter, die nota bene aan 
de andere kant van het veld stond, 
werd het rood. Na deze vreemde 
scheidsrechterlijke beslissing bleef 
de man helaas de aandacht opei-
sen. Aan de stand veranderde in de 
eerste helft niets meer. In de twee-
de eenzelfde spelbeeld. Amstelveen 
zat er een beetje door en begon de 
lange bal te hanteren. Dit leverde 

voor de Legmeervogels verdediging 
geen problemen op. In de 56ste mi-
nuut, een meter of drie voor het 
strafschopgebied van Amstelveen, 
kreeg Legmeervogels zowaar een 
vrije schop mee. Coen van Weer-
denburg maakte dit uitstekend af 
door de bal langs de muur binnen te 
schoppen 2-0, de rustgevend treffer. 
In de 75ste minuut geeft de scheid-
rechter na lang nadenken, men was 
al rond de middenstip aan het bal-
len, een strafschop aan Amstelveen. 
Dit cadeautje wordt onberispelijk 

benut, 2-1. De spanning is dan weer 
terug en moet Martijn Westera een 
paar keer handelend op treden om 
de gelijkmaker te voorkomen. In de 
90ste + 5de minuut maakt Bas Rig-
harts, op aangeven van Melvin Gits, 
het af door de 3-1 op het bord te 
zetten. De scheidsrechter houd 
het dan ook voor gezien en fluit af. 
Geen hoogstaande partij, maar de 
inzet van beide teams maakte veel 
goed. Legmeervogels heeft na vier 
wedstrijden nog steeds de maxima-
le score weten te behalen. 

Schoolhandbal 2011 bij Legmeer-
vogels en KDO een succes
Uithoorn - In totaal 50 teams van 
de basisscholen in Uithoorn en 
De Kwakel hebben de afgelopen 
twee woensdagmiddagen mee ge-
daan aan het jaarlijkse Schoolhand-
bal toernooi. Het toernooi werd ge-
speeld bij Legmeervogels en KDO. 
Bij Legmeervogels waren op bei-
de middagen twee velden in ge-
bruik om alle wedstrijden te kun-
nen spelen. De wedstrijdjes van de 
jongste kinderen (groep 3) werden 
gespeeld op het mini-veld. Bij KDO 
was voor de gelegenheid een twee-
de handbalveld op het gras aange-
legd. De kinderen hebben allemaal 
heel leuk handbal gespeeld. Som-
mige ploegen waren behoorlijk fa-

natiek. Soms ontbrak het nog wel 
een beetje aan kennis van de hand-
balspelregels, maar gelukkig waren 
er goede spelbegeleiders/scheids-
rechters aanwezig om dit in goe-
de banen te leiden. Door het aardig 
droge weer en de inzet van vele vrij-
willigers is het toernooi ook dit jaar 
weer prima verlopen. De kinderen 
van de Springschans, het Startnest, 
de Kwikstaart, de Kajuit, de Zon, de 
Regenboog, de Antoniusschool en 
de Toermalijn streden in hun eigen 
poule (ingedeeld per groep, jon-
gens/meisjes) om de winst. Alle kin-
deren kregen na afloop een mooie 
pen als aandenken en alle teams 
kregen een mooie beker als prijs. 

Voor groep 8 waren de wedstrijden 
extra spannend, want de winnaars 
bij de jongens en de meisjes mogen 
meedoen aan de regionale school-
handbalfinales, later in het seizoen. 
Bij de meisjes eindigde De Regen-
boog op de eerste plaats en bij de 
jongens de Springschans.

De organisatie wil alle vrijwilligers 
bedanken, die hun woensdagmid-
dag weer beschikbaar hebben ge-
steld om te fluiten, of op andere 
wijze er voor hebben gezorgd dat 
het nog steeds mogelijk is om het 
schoolhandbal te organiseren.
Het gehele toernooi is goed verlo-
pen.




