
26 sepember 2012Tel: 0297-581698     WWW.MEERBODE.NL 3Editie: Uithoorn, De Kwakel

124

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

Nieuwe openingstijden
per 13 augustus

Ma. t/m vr. 7.00 - 19.00 uur

Za. 8.00 - 20.00 uur

Zo. 10.00 - 18.00 uur

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

WWW.7STREET.NL

ZATERDAG 6 OKTOBER

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopuIThooRN@
 mEERboDE.Nl

ZATERDAG EN ZONDAG
21% BTW KORTING

ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A • 1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

ZONDAG GEOPEND
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2 t/m 4

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
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ZIE
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ELDERS IN 
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Uithoorn - Van ooievaars is bekend 
dat ze goed voor menselijk nage-
slacht zorgen, maar af en toe krij-
gen ze zelf ook jongen. Dat is te 
merken aan het nest aan de Bo-
terdijk. Sinds de plaatsing in 1998 
heeft dat al heel wat jonge ooie-
vaars opgeleverd. Bij ieder broedsel 
geven de ooievaars hun nest een 
fl inke opknapbeurt met vers mate-
riaal, waardoor het steeds zwaarder 
wordt. Dat wordt nog versterkt door 
hun vreemde tafelmanieren: het 
voedsel voor de jongen wordt door 
de ouders midden in het nest uit-
gekotst, waarna de smulpartij kan 
beginnen. Daarbij blijft vaak onver-
teerbaar materiaal liggen waaron-
der veel aarde, dat meelift met een 
hun favoriete lekkernij: regenwor-
men. Zo dreigde het nest aan de 

Boterdijk uit te groeien tot een kolos 
van zo’n 300 kg en daar is de con-
structie niet op berekend.

Klus
Omdat niemand verantwoordelijk is 
voor het nest hebben enkele vrijwil-
ligers van de Groengroep Uithoorn, 
de tuin van Bram de Groote en het 
IVN de handen ineengeslagen. 
Maar hoe pak je zoiets aan? Al snel 
bleek dat dit een fl inke klus was die 
niet met een simpele ladder kon 
worden uitgevoerd. De oplossing 
kwam van Albert Blommestijn van 
Poldersport, die geheel belangeloos 
zijn ‘Manitou’ (een soort heftruck) 
mét chauffeur beschikbaar stelde 
en Zeilmakerij Burggraaf, die een 
werkkooi leverde van waaruit vei-
lig op hoogte kon worden gewerkt. 

Zonder hen was het werk niet mo-
gelijk geweest. Op zaterdag 22 sep-
tember werd het karwei aangepakt. 
Eerst werd het nest tot op de bo-
dem van het platform verwijderd, 
waarna er een nieuw gevlochten 
krans van wilgentenen op werd ge-
monteerd. Zo leverde ook de knot-
groep nog een bijdrage. Nadat het 
centrum was bedekt met een laag 
twijgen was het bedje voor mijnheer 
en mevrouw Ooievaar gereed. Of ze 
daar zelf ook zo over denken moet 
nog worden afgewacht. Ze zullen er 
ongetwijfeld nog heel wat aan ver-
bouwen, maar dat is goed voor de 
paarvorming. 
Wij wachten vol spanning het voor-
jaar af. Zodra er weer hongerige 
snaveltjes uit het nest steken kun-
nen wij tevreden zijn.

Renovatie ooievaarsnest

Uithoorn - In oktober is het Kin-
dermaand. Dat betekent dat er in 
Amstelland-Meerlanden en Gooi- 
en Vechtstreek allemaal gratis ac-

tiviteiten worden georganiseerd. De 
burgemeester van Uithoorn, Dag-
mar Oudshoorn, kwam naar de Re-
genboog om de aftrap te geven. De 

Oktobermaand Kindermaand

Uithoorn - De dieren van kinder-
boerderij De Olievaar zijn jarig en 
de kinderen vieren met hen feest. 
Dat gebeurt op woensdag 3 okto-
ber van 13.30 tot 15.30 uur op de 
kinderboerderij in het Libellebos. Er 
is limonade en kinderen kunnen zelf 
hun gebakje versieren en natuur-
lijk opeten. Er wordt geschminkt, 
een verhaal verteld en de paar-
den Bob en Sharon staan te trap-
pelen om kinderen mee te nemen 
in de huifkar. Om 15.20 uur mogen 
kinderen meehelpen om de dieren 
te voeren. Meedoen aan de activi-
teiten kost 2,50 euro per kind. Om-
dat de subsidie van de gemeente 
voor de kinderboerderij gestopt is, 
is er geld nodig voor de verzorging 
van de dieren: voer, hooi, stro, een 

dierenarts. Wie de dieren wil steu-
nen kan een verjaardagscadeau-
tje meenemen: bij de dierenwin-
kels van Van Tol hangt een verlang-
lijstje van de dieren. Dit lijstje hangt 
ook in de kiosk op de kinderboerde-
rij zelf. Maar dieren mogen niet zo-
maar alles eten, dus het is belang-
rijk dat zij het juiste voedsel krij-
gen. Daarom is er een verlanglijst-
je voor de dieren. Wie dat wil, kan 
een waardebon kopen voor bijvoor-
beeld paardenbix, baal stro, klauw-
behandeling voor een schaap, gei-
tenbix, varkensmuesli, konijnenkor-
rels, balen houtmot, beukensnip-
pers voor de fret etc etc. Ook leuk 
om eens te weten te komen wat de 
dieren allemaal eten en nodig heb-
ben aan verzorging.

Dieren van kinderboerderij 
De Olievaar zijn jarig!

Uithoorn - Kampioen worden in het 
50e jubileumjaar van de vereniging, 
dat is waar pupillen 2 van Honk- en 
Softbalvereniging Thamen het af-
gelopen weekend voor ging. Twee 
overwinningen op de nummer 2 uit 
de competitie, DSS Haarlem, moes-
ten er behaald worden. Na een paar 
uur hard werken om de velden re-
genwater-vrij te krijgen, startte de 
1e wedstrijd met de slagbeurt voor 
DSS. De positieve spanning bij het 
publiek was voelbaar, maar de kin-
deren waren volop geconcentreerd. 
En dat resulteerde in een prima ver-
dediging, want DSS scoorde geen 
punten. De slagprestaties van Tha-
men waren succesvol. Met prachti-
ge honkslagen, stootslagen en ge-
stolen honken scoorde Thamen in 
twee innings 7 punten. De 1e over-
winning met 7-0 was een feit. En 

ook in de 2e wedstrijd liet Thamen 
prachtig honkbal zien. Pitching, cat-
ching, honkslagen en veldwerk, al-
les verliep zoals ze tijdens het sei-
zoen geleerd hadden. Tot aan het 
eind bleven de kinderen gedreven, 
geconcentreerd en sportief. En toen 
de wedstrijd eindigde met een stand 
van 11-4 voor Thamen, brak de eu-
forie los. Kampioen geworden in de 
2e klasse honkbal voor pupillen! Een 
verdiende prestatie voor dit leuke 
team. De kinderen werden getrak-
teerd op kinderchampagne en iets 
lekkers, en de coaches werden ge-
eerd met een champagne-douche. 
Top gedaan jongens, jullie hebben 
dit kampioenschap door jullie inzet 
en motivatie absoluut verdiend. En 
complimenten aan de coaches en 
trainers: Irma Kooiman, Eric Schou-
ten, René Vos en Maarten Blonk!

Honkbal pupillen 2 
wordt kampioen!

kinderen van groep 6 verwelkom-
den de burgemeester met een vro-
lijk lied. Daarna vertelde de burge-
meester dat er allerlei workshops, 
voorstellingen en speurtochten zijn 
voor kinderen. De burgemeester 
deed met de kinderen een culturele 

quiz. Er waren vragen over boeken, 
schilderijen en zangers. Poppenspe-
ler Frans Hakkemars was ook van 
de partij met een burgemeesters-
pop. Deze speciale pop had een ge-
sprekje met de echte burgemeester. 
Het was een leuk uurtje!

Uithoorn - Erfgoedvereniging 
Heemschut, de Stichting het Cuy-
persgenootschap en de Task Force 
Toekomst Kerkgebouwen ijveren al 
enige jaren voor het behoud van de 
Sint-Jan de Doperkerk, ook wel be-
kend als kerkgebouw de Schans.

Deze organisaties zijn van mening 
dat dit monumentale bouwwerk 

Monumentenverenigingen 
starten initiatief voor 

herbestemming de Schans

Van boven naar beneden, van links naar rechts: Eric Schouten, Irma Kooiman, Maarten Blonk, René Vos, Axl Rib-
bens, Daniël Vos, Lucas Blonk, Wesley van Vliet, Floris Bolk, Boris Haas, Nick Been, Thijs Visscher, Wouter Schouten, 
Thomas Copier, Jermo van Bijsterveldt

voor Uithoorn behouden moet blij-
ven. Essentieel voor een duurzaam 
behoud van het Gemeentelijk mo-
nument is een goede bestemming 
voor het gebouw. Zonder een pas-
sende (her)bestemming is de kerk 
ten dode opgeschreven. Omdat al-
le processen en onderzoeken op 
een dood spoor lijken te zijn ge-
raakt, hebben de genoemde orga-
nisaties enkele weken geleden be-
sloten om gezamenlijk werk te ma-
ken van een nader onderzoek naar 
de kansen voor deze kerk. Zij heb-
ben daarvoor opgericht de Werk-
groep herbestemming Schanskerk 
Uithoorn. De werkgroep is samen-
gesteld uit deskundige leden van 
voornoemde onafhankelijke vrijwil-
ligersorganisaties. Inhoudelijke on-
dersteuning krijgt de genoemde 
werkgroep van de stichting BOUD, 
Aktiegroep Open de Kerk en enke-
le deskundigen, zoals een architect, 
op het gebied van herbestemming. 
De werkgroep stelt zich tot doel om 
nieuwe kansen voor de kerk te on-
derzoeken en te stimuleren. Zij zul-
len dit doen door meer inzicht te 
krijgen in eerdere besluitvorming en 
toekomstplannen en de mogelijkhe-
den en kosten van herbestemming. 
Met  hun doelstelling sluit de werk-
groep aan bij het algemene gevoe-
len van de inwoners van Uithoorn 
en van betrokken partijen. 

De werkgroep hoopt in de komen-
de periode in gesprek te komen met 
onder andere het College van B en 
W van Uithoorn, het Bisdom Haar-
lem-Amsterdam en het plaatselijke 
Parochiebestuur.

0297-581698



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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is 
het informatiecentrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 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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Opening vernieuwde 
busstation uithoorn
“Een plek waar je als reiziger graag 
even bent en een waar feest om in 
Uithoorn de bus te pakken”. Aldus 
wethouder Maarten Levenbach bij 
de opening van het vernieuwde bus-
station op woensdag 19 september. 
Ondanks het matige weer was het 
een feestelijke bijeenkomst met veel 
aanwezigen. De openingshandeling 
is verricht door de wethouder en de 
heer Alex Colthoff, hoofd Infrastruc-
tuur van de Stadsregio Amsterdam.

Duurzaamheid
Wethouder Levenbach vindt het dak 
van zonnepanelen een sieraad voor 
het station. Je stapt uit of in en je blijft 
droog, je wacht op de bus en je blijft 
droog en de zonne-uren leveren de 
energie voor onder andere de klok-
ken, het licht en het reizigersinforma-
tiesysteem DRIS. De duurzaamheid 
komt hier uitstekend tot zijn recht.

samenwerking
De wethouder is blij met de goede 
samenwerking met de Stadsregio, 
die de gemeente bij het vernieuwen 
van het busstation heeft gesteund 
met subsidie. Samen met Connexxi-
on is de wachtruimte van een nieuwe 
aanblik voorzien. De wethouder be-
dankte in het bijzonder de heer Zwik. 
Hij heeft vanaf het begin geholpen bij 
het zorgen dat Uithoorn ook voor de 
minder valide reiziger goed bereik-
baar en toegankelijk is geworden. De 
gemeente zal het busstation beheren 
en onderhouden.
 
Rol stadsregio
De heer Colthoff merkte op dat op 
het busstation Uithoorn bussen van-

uit drie provincies en twee conces-
sies samenkomen. Het busstation 
is een belangrijk knooppunt in het 
openbaarvervoernetwerk van de re-
gio. Het past mooi als schakel in de 
vrije busbaanstructuur richting Ron-
de Venen, Aalsmeer en Hoofddorp. 
De stadsregio wil fietsgebruik naar 
openbaar vervoer haltes stimuleren 
en het OV toegankelijk maken voor 
iedereen. Ook heeft de stadsregio 
subsidie verstrekt voor de zonnepa-
nelen op de kappen van de perrons. 
Alle elektriciteit die noodzakelijk is op 
het busstation wordt opgewekt door 
deze panelen. Het busstation heeft 
nu ook betere en actuele reizigersin-
formatie én de herkenbare R-net uit-
straling. Want ook hier komen hoog-
waardige bussen en dat moet je kun-
nen zien. Ook de heer Colthoff prees 
de samenwerking tussen stadsregio 
en gemeente bij de snelle realisatie 
van dit project.

De heer Zwik

Vervangen boomstructuur op 
Aan de Zoom
De gemeente Uithoorn wil op Aan 
de Zoom een nieuwe boomstructuur 
opzetten. Dit betekent dat er bomen 
gekapt worden. Die waar voldoen-
de ruimte is, worden vervangen door 
nieuwe bomen.

waarom bomen kappen?
De grote populieren op Aan de Zoom 
voldoen niet meer aan de huidige be-
heers- en kwaliteitseisen. De bomen 
zijn te groot geworden. Ze zijn onge-
veer vijf jaar geleden op verzoek van 
de bewoners en om veiligheidsrede-
nen rigoureus gesnoeid (gekandela-
berd). Deze snoeimethode moet ie-
dere vijf jaar worden herhaald om de 
bomen veilig te houden. Dit kandela-
beren geeft een verhoogd risico op 
vallende takken. Nieuwe takken die 
op snoeiwonden ontstaan breken 
makkelijk, omdat de aanhechting 
minder stevig is dan bij takken die 
tijdens een ongestoorde groei ont-
staan. Om bovenstaande redenen 
wil de gemeente Uithoorn 33 populie-
ren kappen. Naast de populieren laat 
de gemeente ook 5 esdoorns en 2 el-
zen kappen in het grasveld naast de 
flat Zevenblad. Het gaat hier vooral 
om het uitdunnen van het bomenbe-
stand zodat andere bomen de ruimte 
hebben om verder te groeien. 

Bewonerswerkgroep
Met een bewonerswerkgroep is de 
afgelopen periode overleg gevoerd 
over het vervangen van de bomen. 

Met de werkgroep is afgestemd wel-
ke soorten worden teruggeplant voor 
de populieren. Negen grote essen 
aan het eind van Aan de Zoom waren 
al voorbereid om te verplanten naar 
de Zijdelweg, maar dat is niet door-
gegaan. Deze bomen kunnen nu ge-
bruikt worden ter vervanging van een 
aantal populieren. Van de negen es-
sen worden er zes verplant. Hierdoor 
ontstaat een mooi groen beeld.

Kapaanvraag
In totaal gaat het om het kappen van 
33 populieren, 5 esdoorns en 2 elzen. 
Voor deze bomen wil de gemeente 
14 haagbeuken, 9 lindes en 9 amber-
bomen terugplanten. De haagbeu-
ken worden geplant op het gedeelte 
tussen Zijdelweg en Wikke. De lindes 
en amberbomen worden om en om 
geplant in het gedeelte tussen Wik-
ke en Wederik. De zes grote essen 
die worden verplant, worden even-
eens verdeeld over het gedeelte tus-
sen Wikke en Wederik. Als vervan-
ging voor de essen worden lindes en 
amberbomen geplant. De uitvoering 
van de werkzaamheden is gepland in 
het najaar (oktober-november).

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan 
kunt u contact opnemen met dhr. E. 
Valkenburg van de afdeling Leefom-
geving op tel. 0297-513111 of per e-
mail via gemeente@uithoorn.nl t.n.v. 
dhr. E. Valkenburg. 

nieuwe noord-Hollandse 
energieafspraken 2012-2016
Noord-Hollandse gemeenten, markt-
partijen en de Provincie Noord-Hol-
land werken al enige jaren met on-
dersteuning van het Servicepunt 
Duurzame Energie aan een duurza-
me gebouwde omgeving. Om deze 
inzet en samenwerking ook na 2012 
voort te zetten, waren nieuwe be-
stuurlijke afspraken nodig.

Op 12 september 2012 zijn deze 
nieuwe afspraken bekrachtigd. Met 
een druk op de knop door gedepu-
teerde duurzame energie Jaap Bond 
is de ondertekening van de nieuwe 

Noord-Hollandse Energieafspraken 
2012-2016 door alle 55 Noord-Hol-
landse gemeenten en de provincie 
Noord-Holland officieel. Noord-Hol-
land is daarmee de eerste provin-
cie die de landelijke Lokale Klimaat-
agenda (LKA) concreet handen en 
voeten geeft. Belangrijke thema’s 
zijn duurzame nieuwbouw, duur-
zaamheid in bestaande bouw, lokale 
energieproductie en energie neutra-
le regio. Het Servicepunt Duurzame 
Energie Noord-Holland  ondersteunt 
de gemeenten bij de uitvoering van 
de Energieafspraken.

Buurtendag Uithoorn: 
Buurten in je eigen buurt was 
een succes!
Op zaterdag 22 september was het 
dan zover. Buurtbeheer Uithoorn or-
ganiseerde voor de vijfde keer Buur-
tendag. Dit jaar had Buurtendag een 
andere opzet dan in voorgaande ja-
ren. Er was nu niet op één plek een 
evenement, maar op zes verschillen-
de plaatsen in Uithoorn en De Kwa-
kel. Dit bleek een groot succes te zijn: 
er zijn veel bezoekers geweest. 

Gezellige ochtend
De dag begon met activiteiten in De 
Kwakel en in Thamerdal. In De Kwa-
kel was een echt Buurtontbijt opge-
zet waar goed gebruik van werd ge-
maakt. Veel Kwakelaars kwamen af 
op het lekkere ontbijt dat klaarstond 
op twee lange tafels onder partyten-
ten. Die tenten waren wel even no-
dig, want de dag begon met een klei-
ne regenbui. Maar dat mocht de pret 
niet drukken en er werd gezellig ge-
geten en gepraat. Ook in Thamerdal 
was het gezellig. Er was voor ieder 
wat wils. Zo was er een heuse Wipe-
Out baan voor stoere kinderen, een 
viswedstrijd en een stoepkrijtwed-
strijd. Daarnaast verzorgde een Big 
Band muziek. 

Veel Buurtbeheer in de middag
In de middag was er op drie plaat-
sen in Uithoorn wat te doen. Op het 
Amstelplein verzorgde Buurtbeheer 
Meerwijk een spectaculaire Buurten-
dag met heel veel acts en optredens. 
Sprookjesgoochelaar Carlijn was 
druk aan het toveren met en voor kin-
deren. Maar je kon ook zelf heel veel 
doen. Zo waren er workshops voor 
het maken van een schelpenhanger, 
het beschilderen van een vogelhuis-
je en het maken van een herfstboe-
ket. In Zijdelwaard zorgde het Shan-
tykoor voor gezelligheid en konden 
de bewoners onder het genot van 
een kopje koffie mét wat lekkers pra-
ten over hun buurt. Buurbeheer 

Legmeer organiseerde hun Buurten-
dag rondom de vernieuwde speel-
plek bij Muur. De speelplek werd met-
een feestelijk geopend. Kinderen wa-
ren ook volop aan het spelen bij de 
speelplek, het springkussen en dron-
ken limonade uit een echte limona-
defontein. 

Afsluiten in de avond
De Buurtendag werd afgesloten in 
het Centrum van Uithoorn. Er was 
een Buurtdiner georganiseerd met 
lekkere pasta’s, salades en ande-
re heerlijke, thuisgemaakte gerech-
ten. Na het eten kon men blijven en 
genieten van een fantastische open-
luchtluchtvoorstelling, Film aan de 
Amstel. Op een groot scherm in de 
Dorpsstraat is de vrolijke Nederland-
se film Alles is Liefde gedraaid. 

meer weten over Buurtbeheer
Nieuwsgierig geworden? Op de ver-
nieuwde website www.buurtbeheer.
uithoorn.nl kunt u nog veel meer le-
zen over deze dag en over Buurtbe-
heer.

AAnPAssinG KRuisinG AAn De ZOOm-ZeGGe-wiKKe
Afgelopen voorjaar zijn de kruisingplateau’s op Aan de Zoom aangelegd. Bij 
het kruispunt Aan de Zoom-Zegge-Wikke is geconstateerd dat het vracht-
verkeer van en naar de winkels van Deen en Aldi de aangepaste bochten 
niet haalt. Daarom wordt deze kruising gedeeltelijk aangepast en komen er 
schampblokken in de bochten, zodat de vrachtwagens de bochten niet meer 

kunnen afsnijden.

wanneer?
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd in de week vanaf 

1 oktober en zullen afhankelijk van het weer in de loop van de 
week van 8 oktober zijn afgerond. Tijdens de werkzaamhe-

den wordt een verkeerslichteninstallatie geplaatst om het 
verkeer in goede banen te leiden.

meer info?
Met vragen over deze werkzaamhe-

den kunt u terecht bij de heren Dis-
seldorp of Willemse. Beiden 

zijn bereikbaar via tel. 
0297-513111.



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

elke ma.dag Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 uur. Kos-
ten: €1,75.

1e di.dag Buurtbeheer staat iedere eerste dinsdag van de maand van 
v.d. maand 09.30-11.30 uur met Kate & Go bij de hoofdingang van het win-

kelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

tot 28 okt. Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelin-
gen 50, 1423 DN Uithoorn. Expositie met werk van Natalie Hoo-
geveen, Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks, Bian-
ca Knijn en Antoinette Otten. Sieraden, Beelden (o.a. in brons) 
, Schilderijen, Schaalobjecten. Toegang gratis. Info: www.gale-
riefortaandedrecht.nl. Geopend op do. en vrij. van 14.00-17.00 
uur, in het weekend van 12.00-17.00 uur. 

26 sept. ‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn. Start nieuw 
seizoen Voorleesproject. Iedere woensdagmiddag van 14.30 - 
15.30 u. (behalve in schoolvakanties) voor kinderen van 2 t/m 
7 jaar, verdeeld over een groep van 2 t/m 4 en een groep van 5 
t/m 7 jaar. Daarna mogelijkheid om te knutselen. Gratis deelna-
me. Ook op: 3-10-17-31 okt; 7 -14-21-28 nov en 5-12-19 dec. In-
fo: Ria Swart, tel. 0297-564949.

22/29 sept. Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 10 workshops 
rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid en Meer. 
Andere data: 13-10, 20-10, 27-10, 3-11,10-11, 17-11 en 24-11. 
Tijd: 13:30-16:30 uur. Kosten: €210,-. Tel.: 020-6418680 en 
www.jokezonneveld.nl

28 sept. Wijksteunpunt Bilderdijkhof organiseert modeshow in wijk-
steunpunt, Bilderdijkhof 1. Bestemd voor dames vanaf 50 jaar. 
Info bij Monique/Bernadette, tel.: 0297-567209. Toegang €1,50. 

28 sept. Dorpshuis De Quakel, Nostalgische Kwakelse avond met oude 
foto’’s en fi lms. Aanvang: 19.30 uur. Organisatie: Stichting De 
Kwakel Toen & Nu. Info: www.de-kwakel.com Entree: €5,-.

t/m 29 sept. 9 cursisten van Studio RR tonen hun werk in Gallery Atelier 
Artshop Francisca, Marktplein 15. De openingstijden zijn: dins-
dag t/m zaterdag, 12.00-17.00 uur. Toegang gratis. De ope-
ningstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag, 12.00-17.00 uur.

30 sept. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk de violiste Li-
sa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko. Zij spelen werk van 
Brahms, Schumann, Britten en Bax. 

30 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen. 
Fort aan de Drecht. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

2 okt. Opleidingen eerstehulpverlener, reanimatie & AED, EHBO kind, 
20.00-22.00 u, De Scheg, A. van Schendellaan 100A.

2 okt.  Training ‘Ruimte voor jezelf’ De training bestaat uit zeven lessen 
in Uithoorn. Aanvang: dinsdag 2 oktober van 20.00-22.00 uur. 
Kosten: €155,-. Meer informatie: www.derijktrainingen.nl Vra-
gen: 06-53505222

3 okt.  Kinderknutselmiddag 13:30-15:30 uur, Kinderboerderij De Olie-
vaar, Anton Philipsweg 10 

3 okt. Wijksteunpunt Bilderdijkhof organiseert een excursie met de 
Museum Plus Bus naar het Mauritshuis in Den Haag. Vertrek bij 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof om 10.00 uur. Daar bent u om 17.30 
uur weer terug. U kunt zich telefonisch opgeven bij Bernadette/ 
Monique 0297-567209.

4 okt. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over de 
Oostvaardersplassen door Erwin van Laar. Plaats: De Schutse, 
De Merodelaan 1. Tijd: 10.00-12.00 uur. Leden NVVH gratis, 
niet leden €1,50.

5 okt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: 
€2,-.

5 okt.  Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

12 okt.  Nostalgische Kwakelse avond, Toegang €5,-, van 19:30-23:00. 
Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en fi lms. Aanvang: 19.30 uur, 
Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

13 okt. Najaarsmarkt in arbeidstrainingscentrum De Morgenster, De 
Visserlaan 6. Hier kunt u artikelen kopen die door de cliënten 
zijn gemaakt. De markt duurt van 13.00-16.00 uur. Toegang 
gratis. Meer info: ATC De Morgenster, 0297-521942 of morgen-
ster@onstweedethuis.nl

13 okt. Dorpshuis De Kwakel. Darten. Het eerste open Kwakelse kop-
peltoernooi 501. Aanvang 13.30 uur. Inschrijving vanaf 12.00 
uur. Kosten: €8,- per koppel.

13 okt. Oratoriumvereniging Amicitia organiseert van 9.30-13.30 uur een 
rommelmarkt in De Schutse, De Mérodelaan. Toegang gratis

14 okt. Circus Sijm, evenemententerrein Legmeer-West. Voorstelling 
om 13.30 en 16.00 uur.

19 okt. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

19 okt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: 
€2,-.

21 okt. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk het ensemble 
Zazi. Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting be-
spelen vele instrumenten bespelen en zingen Franse en ande-
re chansons. 

27 okt.  Kwakelse Veiling, aanvang 20:00 uur, locatie KDO-kantine, 
Vuurlijn 51 in De Kwakel.

Evenementen vanaf november 2012 staan op www.uithoorn.nl
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Nieuw mobieltje? De oude past natuurlijk makkelijk in de container 
voor restafval. En dat is wel zo gemakkelijk. Maar weet u dat er in een 
kilo mobieltjes meer goud zit dan in een kilo gouderts? Zonde om weg 
te gooien! Goud uit afval halen is beter voor het milieu dan goud del-
ven. Elektrische apparaten kunnen voor 75 tot meer dan 85% worden 
gerecycled. Energiezuinige verlichting zelfs voor meer dan 90%. Op 
deze manier hoeven we minder grondstoffen uit de natuur te halen en 
verdwijnen er minder schadelijke stoffen in onze leefomgeving. 

Wecycle
De gemeente heeft dan ook een contract met Wecycle. Deze garan-
deert dat uw elektronische afval niet wordt gerecycled in landen waar 
weinig aandacht is voor mens en milieu. De gemeente krijgt van Wecy-
cle ongeveer 80 euro per ton (1.000 kilo) ‘e-waste’. En dat komt uw af-
valstoffenheffi ng weer ten goede. Wecycle betekent dat we grondstof-
fen opnieuw in de kringloop brengen. Doet u mee? Op het scheidings-
depot bent u als inwoner van Uithoorn tijdens de openingsuren welkom 
met uw oude mobieltjes, defecte apparaten en spaarlampen.

Tips?
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur een mail naar gemeente@uit-
hoorn.nl aan Marian Vermaas. Per brief mag ook. Andere meldingen 
over afval worden het snelste opgelost via telefoonnummer 0297-
513111 als ‘Melding Openbare Ruimte’.

Wecycle-Binnie !

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. 
De openingstijden van het 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 arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

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

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische 

voertuigen nabij Korte Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9. Ter in-
zage van 22 augustus t/m 3 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van 
der Waals, tel. (0297) 513 111

- Opheffi ng  geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het ge-
deelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan 
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Con-
tactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012 
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 513 
111.

- Verkeersbesluit instellen 30 km/uur zonegebied Hélène Swarthlaan. Ter inza-
ge van 19 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van 
der Waals, tel. (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Brandgans 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de draag-

constructie. Ontvangen 21 september 2012.

 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
- Hoofdweg 137, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee boorkelders 

voor het oppompen van aardwarmte uit de bodem. Bezwaar: t/m 1 november 
2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 43, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. 

Bezwaar: t/m 30 oktober 2012.
Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Weegbree 52, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Be-

zwaar: t/m 30 oktober 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Hugo de Grootlaan 21, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 31 oktober 2012.

 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED ZUID’ 
Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend dat ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Landelijke Gebied Zuid’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbe-
stemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting betreft de 
gronden globaal begrensd door de Zijdelweg in het westen, onder meer de Boven-
kerkerweg in het noorden, in het oosten door de Amsteldijk- Zuid en in het zuiden 
door de gemeentegrens met Uithoorn. Het ontwerpbestemmingsplan ligt geduren-
de zes weken ter inzage met ingang van 27 september 2012. Gedurende boven-
genoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende dit ontwerp bestem-
mingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.
Digitaal
Het digitale plan is formeel het rechtsgeldige plan. U kunt het digitale bestem-
mingsplan ‘Landelijk Gebied Zuid’ digitaal raadplegen op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan direct inzien door in het tabblad ‘ID’ de 
plancode NL.IMRO.0362.09C-OW01 in te vullen.
Papier 
Het papieren ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende 
de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raad-
huis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (aanmelden via receptie). Het ont-
werp bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in pdf-vorm ook in te zien op 
de gemeentelijke internetsite onder: ‘bestemmingsplannen-structuurvisies’, ‘wel-
ke ruimtelijke plannen zijn in voorbereiding’. Gedurende bovengenoemde termijn 
kan een ieder een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan schrifte-
lijk bij de gemeenteraad (postbus 4, 1180 BA Amstelveen) kenbaar maken. De 
zienswijzen kunnen naar keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 020 540 
4911 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
Amstelveen 18 september 2012

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
-  ‘Koffiehuys, Provincialeweg 30 te Uithoorn voor de verkoop van koffie en 

broodjes. 
-   F.E. Trade B.V. Joh. Enschedeweg 90 te Uithoorn. Bedrijf is verplaatst. 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 26 september 2012
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Bereikbaarheid, dat is voor raadslid Nick  
Roosendaal wat een gemeente prettig  
maakt om in te wonen, werken of onder
nemen. Doorstroming, daar gaat het om.  

“Het is niet leuk als je elke dag in de file staat.”

R a a d s a g e n d a

Datum: 27 september 2012  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1    Opening  

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording  
door college 19.40 uur

3    Uitgangspunten  
welstandsnota  
19.50 uur

4   Instellen ondernemers
fonds 20.30 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 18 oktober
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

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

‘Komst sneltram mag geen  
gevolgen hebben voor buslijn 170’

‘Bereikbaarheid is voor Uithoorn van vitaal belang’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

“Hoe zorg je nou dat een 
gemeente prettig is om in 
te wonen?” Raadslid Nick 
Roosendaal van de VVD 
vraagt het zich hardop af. 
Het antwoord volgt meteen. 
“Door te zorgen dat mensen 
gemakkelijk thuis kunnen 
komen. Niemand vindt  
het leuk om elke dag in  
een file te staan, zo simpel  
is het. Bereik baarheid  
is wat mij betreft dan ook  
een voorname taak van de 
gemeente.” 

viaduct
Terwijl hij zijn relaas doet, 
staat Roosendaal op het gloed-
nieuwe viaduct dat verrijst 
op de plaats waar de nieuwe 
N201 en de verbindingsweg 
tussen Uithoorn en Amstel-
veen elkaar kruisen. “Deze 
kruising zou gelijkvloers 
worden”, vertelt het raadslid. 
“Ik heb me hard gemaakt voor 
de komst van een viaduct,  
erg mooi dat deze er ook is  
gekomen. Twee centrale  
verbindingswegen zouden  
anders geheid verstopt raken.”

Lokale economie
Roosendaal kan het niet  
genoeg benadrukken:  
bereikbaarheid is voor  
Uithoorn van vitaal  
belang. En niet alleen voor 

het woongenot. “Mensen  
die in Uithoorn werken  
of ondernemen, moeten  
hun bestemming ook snel 
kunnen bereiken. Dat 
maakt ons tot een aantrek-
kelijke vestigingsplaats en 
dat is goed voor de lokale 
economie.”

sneltram
Bereikbaarheid zit hem  
voor Roosendaal niet alleen 
in asfalt. Het openbaar  
vervoer is eveneens van 
vitaal belang. Roosendaal: 
“Momenteel wordt onder-
zocht of de sneltram  
van Amsterdam naar  
Amstelveen doorgetrokken 
moet worden. Wij vinden 
dat een prima plan, zolang 
het maar geen gevolgen 
heeft voor buslijn 170.”

Levenslijn
Een ware levenslijn, dat is 
buslijn 170 in de ogen van 
Roosendaal. “Of je nu naar 
het ziekenhuis moet, naar 
het Concertgebouw wilt, 

gaat winkelen in Amstelveen 
of wil gaan stappen aan het 
Leidseplein, met buslijn 

170 ben je er zo. Als VVD 
zetten wij in op een zo kort 
mogelijke reistijd. Wij zijn 
daarom benieuwd welke 
plannen het college van b en 
w verbindt aan de eventuele 
komst van de sneltram.”

doorstroming
Roosendaal heeft nog meer 
bereikbaarheidsidealen. Zo 
pleit het raadslid voor verbre-
ding van het Amstelveense 

deel van de Zijdelweg.  
“Die weg ligt er al veertig 
jaar en in de tussentijd  
is de bevolking verdubbeld. 
Het is niet leuk als je daar 
elke dag in de file staat.” 
De Boterdijk, daar wil het 
raadslid juist niets doen. 
“Het is een beruchte  
sluiproute, maar afsluiten 
is een te simpele reflex. 
Veilige doorstroming zou 
voorop moeten staan.” 

De raad had veel vragen over 
het nieuw op te richten  
ondernemersfonds, tijdens 
het informerend debat van 
donderdag 13 september. 
Het ondernemersfonds 
moet projecten financieren 
die het ondernemersklimaat 
in Uithoorn stimuleren.  
Het geld dat daarvoor nodig 
is, willen de gemeente en  
de Stichting Uithoorn in  
Bedrijf (SUB) bij elkaar krij-
gen door de onroerendezaak-
belasting op niet-woningen 
met 10 procent te verhogen. 
Dit leidde tot vele vragen. 

“Belastingverhoging is een 
zwaar middel”, verwoordde 
Jaap Baak (CDA) een  
gevoel dat ook bij PvdA en 
DUS! leefde. “Dus hoe waar-
borgen we dat het geld ook 
echt besteed wordt aan de 
zaken waar het voor is be-
doeld?” Wethouder Verheijen 
gaf aan juist daarom te  
hebben gewerkt aan een  
intentieverklaring, zodat 
een juiste besteding van de 
gelden is gewaarborgd.  
Een goede ‘citymarketing’  
– het op de kaart zetten van 
Uithoorn als ondernemers-

gemeente – is één van die  
bestemmingen. Ook is er in 
de raad zorg over onder meer 
scholen die via de onroeren-
dezaakbelasting extra geld 
aan het ondernemersfonds 
gaan betalen. Volgens de 
wethouder komt dat geld  
via het fonds weer terug bij 
de instelling. Er is ruimte 
om het gewoon aan de  
onderwijsmiddelen, of juist 
aan collectieve projecten,  
te besteden. Donderdag  
27 september staat het  
onderwerp op de agenda 
van de raadsvergadering.   

Raad praat over ondernemersfonds

Raadslid Nick Roosendaal van de VVD.  
“Sluit de Boterdijk niet af.” 

Neem een kijkje in het puberbrein met Ton Puts en Karin Prudon. 

Kom ook, op woensdag 3 oktober in het Thamencollege. Toegang gratis, ontvangst vanaf 19.30 uur. 

Centrum voor
Jeugd en Gezin
Amstelland
Uithoorn

Uitnodiging
‘Luister eens naar mij’
 Het puberbrein onder de loep
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

gewijzigde uurtarieven zorgaanbieders
Met ingang van 10 september 2012 verande-
ren de uurtarieven van de zorgaanbieders voor 
Huishoudelijke Verzorging in natura.
Op basis van de CAO Thuiszorg (VTT) worden 
door het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn (G2) de uurtarieven met 2,2 % verhoogd. 
Vanaf 10 september 2012 gelden de volgende 
uurtarieven per zorgaanbieder:
Algemeen Thuiszorgbureau € 21,61
Amstelring € 23,61
Axxicom Thuishulp € 22,67
Flexicura € 23,71
Thuiszorg Aelsmeer € 22,44
Thuiszorg Service Nederland € 23,71
Tzorg € 22,39
De inning van de eigen bijdrage voor Huishou-
delijke Verzorging vindt plaats via het Centraal 

Administratie Kantoor (CAK). Betaalt u reeds de 
maximale periode bijdrage? Dan merkt u wei-
nig van de wijziging van de uurtarieven. Indien 
u de hoogte van uw eigen bijdrage wilt bereke-
nen, kunt u gebruik maken van de rekenmo-
dule op de website van het CAK (www.hetcak.
nl). Wij maken u erop attent dat de uitkomst van 
de berekening van de eigen bijdrage via de site 
van het CAK slechts een indicatie geeft van de 
eigen bijdrage die u gaat betalen.

Heeft u vragen over de uurtarieven voor huis-
houdelijke verzorging en de mogelijke gevol-
gen voor uw eigen bijdrage? Neem dan contact 
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De 
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van 
deze pagina.

Bekendmaking 
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer- 
Uithoorn (G2) kan op grond van gemeen-
schappelijke regeling Aalsmeer- Uit-
hoorn en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen 
over de wijze waarop zij invulling geeft 
aan haar bevoegdheden op grond van 
deze wet. Dit wordt onder andere vastge-
legd in het Besluit financiële tegemoet-
komingen voorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning Samenwerkingsver-
band Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). 
In het Besluit Wmo is de hoogte van de 
financiële tegemoetkoming van de in de 
Verordening voorzieningen maatschap-
pelijke ondersteuning vastgestelde voor-
zieningen opgenomen. 

Per 1 september 2012 is een wijziging 
opgenomen in het Besluit Wmo. De wijzi-
ging betreft de uurtarieven voor huishou-
delijke verzorging in natura. Op 4 sep-
tember 2012 heeft het Dagelijks Bestuur 
besloten het Besluit financiële tegemoet-
komingen maatschappelijke ondersteu-
ning 2012 (versie 2) vast te stellen per  
1 september 2012. 
Het Besluit financiële tegemoetkomin-
gen maatschappelijke ondersteuning 
2012 (versie 2) ligt van 1 oktober 2012 
tot en met 9 november 2012 ter inzage 
in het gemeentehuis Uithoorn en in het 
gemeentehuis Aalsmeer.

Werk en inkomen 
niet bereikbaar 

woensdag 3 oktober
De balie van 

Werk & inkomen is 
woensdag 3 oktober 

zowel in het gemeentehuis 
van Uithoorn als 

Aalsmeer gesloten. 
ook zal er deze dag in de 

ochtend geen telefoon 
spreekuur zijn.

loket Wonen, Welzijn en Zorg op de 
ouderendag in Uithoorn
Donderdag 4 oktober staat het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) 
Aalsmeer/Uithoorn met een kraam 
op de Ouderendag op Sportpark 
Randhoorn in de Legmeer Uithoorn. 
Hier kunt u informatie vinden over 
wat het Loket WWZ doet en wan-
neer u terecht kunt bij het Loket. 

Het Loket WWZ is één van de kra-
men waar u informatie en advies 
kunt krijgen over het zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen.
Wij zien u graag bij de kraam van het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg!



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

125e 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

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
dierenarts annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Behandeling na tel. afspraak.
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

gEzONDHEIDs-
zORgPsyCHOLOOg

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

Door Flavoring

SEPTEMBER
Afgelopen zaterdag was het burendag. Burendag is een jaarlijks terug-
kerend feest dat je dus samen viert met je buren en de buurt op de vier-
de zaterdag in september. Dit jaar was het al weer de zevende keer dat 
dit werd georganiseerd. Het initiatief van deze burendag komt bij Dou-
we Egberts vandaan en het Oranje fonds sloot zich twee jaar later aan. 
Van de laatste partij snap ik het helemaal. Het Oranje fonds steunt im-
mers sociale initiatieven en wil zo contact en verbinding tussen groepen 
mensen bevorderen. Het idee achter burendag is natuurlijk dat buurten 
leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich 
inzetten voor de buurt.

Maar dat een commerciële organisatie als Douwe Egberts de initiatief-
nemer was, dat wist ik niet. Het heeft natuurlijk alles te maken met soci-
aal ondernemen en binding zoeken met je klanten. Het is heel slim, leuk 
en nog verantwoord ook. Het beeld dat ze neerzetten is dat je als buren 
met elkaar in contact komt, met een goede kop koffie. Een kopje kof-
fie zou het begin zijn voor het leggen en versterken van contacten. Een 
prachtig onderwerp voor een reclame en dat is het ook! 

In het gehele land werden allerlei activiteiten georganiseerd met als in-
steek, contact met je buren. Een heel mooi sociaal streven in deze tijd 
waarin men toch vaak bezig is met zichzelf en of het eigen gezin. Inclu-
sief ikzelf, want het is druk en soms word je gewoon geleefd door al-
les wat moet: werken, huishouden, voor de kinderen zorgen enzovoort, 
enzovoort. Ik had in de media wel gezien dat het Burendag zou zijn en 
dat er bijvoorbeeld bij ons op school ook activiteiten werden georgani-
seerd onder die noemer. Maar het is niet bij me blijven hangen en dus 
heb ik niets gedaan op Burendag, wat te maken had met het verstevi-
gen van contacten in de buurt. Hmmmm, misschien verdien ik nu wel 
de prijs voor ‘slechtste buurvrouw van het jaar’. Misschien moeten we 
dat op het programma zetten voor burendag 2013. Een verkiezing in de 
buurt en met diverse titels die je kunt winnen: beste buur, zorgzaamste 
buur, slechtste buur, gezelligste buur, buur met de beste ideeën en ga 
zo maar door. 
Op zich vind ik het het idee van Burendag ontzettend goed en ook no-
dig, maar op een of andere manier kan ik er niet spontaan volledig ach-
ter staan. Het is een beetje wat andere mensen kunnen hebben met Va-
lentijnsdag. Die kunnen dan zeuren dat het zo’n commercieel gebeu-
ren is en dat vind ik dus van Burendag. Ik vind het een groot commer-
cieel circus. Moet ik daarom maar niet mee doen, moet ik het afbran-
den? Nee, dat ook weer niet, het beoogde doel daar kan ik achter staan. 
Maar ik vind het zo dubbelop. Burendag kan een hele leuke aanleiding 
zijn om in je buurt iets te organiseren, maar vooralsnog ben ik gewoon 
blij met een buurt waarin we als buren elkaar groeten, een praatje ma-
ken, op elkaars kinderen letten, een keer in het jaar een buurtbarbeque 
houden en vooral prettig wonen. Laten we dat in ieder geval vasthouden 
zodat allerlei organisaties zich niet hoeven bezig te houden met hoe ze 
aan een maatschappelijk issue geld kunnen verdienen. Want even on-
der ons, ik vind die koffie echt niet te zuipen en serveer dat dus ook niet 
aan mijn buren. Die hou ik namelijk graag te vriend! 

 

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Jacob Catslaan: Jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel 

zwart; zijn naam is Kiekie.
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater van 4 jaar oud; 

Odie is zwart en heeft een wit befje en wit plekje bij lies. 
- Uithoorn, Marijnenlaan: Rood-witte kater. Timmie draagt bandje 

met oranje vlaggetje; hij is van het balkon gevallen. 
- Vinkeveen, omgeving Futenlaan: Cyperse kater met 4 witte pootjes.
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in nek; 

hij is gecastreerd.
- Uithoorn, Gauwzee: Donkere cyperse poes met wit befje en witte 

sokjes. Tess heeft een chip maar deze is niet aangemeld. 
- Mijdrecht, Molenwiek: Zwarte kat zwart met witte vlek onder kin en 

witte voetjes; De kat heet Katje en heeft een chip.
 Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevon-

den dieren als u uw huisdier vermist.

Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Scholeksterlaan: Klein rood-wit gevlekte poes, ze heeft 

gele ogen en heeft onlangs een nestje gekregen. 
- De Kwakel, omgeving De Banken: Oudere magere lapjeskat. 
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Cyperse poes met witte voetjes.
- Uithoorn, bij brug over Amstel: Grijs konijn met 1 oor rechtopstaand 

en 1 oor hangend.
- Uithoorn, Goudlijster: Cypers-witte kat; hij heeft een cyperse rug en 

staart; buik, bef en kop zijn wit.
- Vinkeveen, Donkereind: Roodgestreepte kat.
- Uithoorn, Amsterdamseweg: Wit-zwart-grijze cyperse poes. Haar 

staart is helemaal cypers, linkervoorpoot helemaal wit.

(Trek)vogels kijken in de 
Waverhoek met IVN-gidsen
Regio - Zaterdag 6 oktober a.s. 
wordt door de Vogelwerkgroep van 
het IVN de traditiegetrouwe excur-
sie van de eerste zaterdag van de 
maand gecombineerd met de jaar-
lijkse (trek)vogeldag Euro Bird-
watch 2012. Tijdens de Euro Bird-
watch staan trekvogels centraal. 
Het doel is om aandacht te vragen 
voor vogeltrek en het lot van trekvo-
gels. Trekvogels kennen geen gren-
zen, langs de hele trekroute (‘flyway’) 
zijn zusterorganisaties actief zijn en 
maakt de Birdwatch heel goed dui-
delijk wat het belang van internatio-
nale natuurbescherming is. Zie: ht-
tp://www.birdlife.org/flyways/africa_
eurasia/index.html. Tussen 11.00 uur 
en 15.00 uur bent u van harte wel-
kom in de Info-tent van het IVN op 
de telpost van Waverhoek. IVN-gid-

sen stellen hun telescopen beschik-
baar en verzorgen rondleidingen en 
vertellen over de daar nu aanwezige 
vogels, zoals Watersnip, Kemphaan, 
Grote Zilverreiger, Wintertaling en 
vele andere soorten vogels. Veel vo-
gels die onderweg zijn naar hun win-
terverblijf in het Zuiden maken een 
stop in de Waverhoek om te foera-
geren. Overtrekkende vogels worden 
meegenomen in de telling en u kunt 
kennis maken met de wijze waar-
op de aantallen worden geschat. 
Kleed je zo nodig warm aan en neem 
je kijker mee. Voor meer informatie 
kun bellen met: Patrick Heijne 06-
21867929 De volgende excursie op 
zaterdag, 3 november gaat naar de 
Kennemerduinen. Zie: http://www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn/ on-
der agenda/excursies. 

Nostalgische Kwakelse avonden 
De Kwakel - Stichting De Kwa-
kel Toen & Nu organiseert komen-
de vrijdag 28 september en vrijdag 
12 oktober wederom een Nostalgi-
sche Kwakelse Avond in dorpshuis 
De Quakel. Vanwege de grote toe-
loop in het verleden is er weer voor 
twee vrijdagavonden gekozen. Bei-
de avonden hebben overigens het-
zelfde programma. Op een groot 
scherm zullen oude films vertoond 
worden van De Kwakel vroeger en 

een fotopresentatie van vele oude 
prenten. De aanvang is 19.30 uur. 
De zaal gaat open om 18.30 uur. 
De entreeprijs bedraagt 5,00 euro 
per persoon en er zijn kaarten be-
schikbaar. Kaarten kunt u bestellen 
en afhalen bij: Dirk Plasmeijer, Or-
chideelaan 45, 1424 BB De Kwakel, 
tel.0297-563335 (18.00-19.00 uur), 
E-mail: dp@de-kwakel.com of be-
stellen via de website: www.de-
kwakel.com

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Zaterdag 13 oktober a.s. 
houdt COV Amicitia haar jaarlijk-
se rommelmarkt in kerkgebouw De 
Schutse, naast het winkelcentrum 
Zijdelwaard in Uithoorn. 

Tussen 9.30 en 13.30 uur gaat er 
weer van alles over tafel voor een 

vriendelijke prijs. Kunt u nog iets 
missen voor deze markt? Boeken, 
kleding, speelgoed, huishoudelijke 
artikelen, dvd’s en cd’s zijn van har-
te welkom. Voor meubels e.d. is er 
helaas geen plaats. Graag een tele-
foontje naar Greet Bijlsma: 567257 
of Anita van den Bosch: 563879.

Computerles bij SeniorWeb 
Uithoorn - Op dinsdagmiddag 
2 oktober om 14.00 uur start in ‘t 
Buurtnest in Uithoorn een opfriscur-
sus Windows 7. Het doel van die cur-
sus is enkele moeilijke onderdelen 
van de basiscursus in de vorm van 
opdrachten te herhalen. Het gaat 
met name over bestandsbeheer. 

Wat is een bestand, wat is een map, 
hoe maak ik ze, hoe geef ik ze een 
naam, hoe pluk ik ze van internet, 
hoe zet ik ze op een CD, op een stic-

kie, of ergens ander in de compu-
ter. En dat alles in de wetenschap 
dat Windows foto’s, plaatjes, muziek 
en stukjes tekst allemaal als bestan-
den behandelt en opbergt in map-
pen. De cursus wordt gehouden op 
vier achtereenvolgende dinsdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur. 
Aanmelden kan nog op dinsdag- 
en donderdagmorgen op tel. 0297 
272720 of via seniorwebdrv@gmail.
com. Meer info op www.seniorweb-
derondevenen.nl

Donderdag 11 oktober bij Tavenu
Kennismaken met muziek 
De Kwakel - Op donderdag 11 ok-
tober start muziekvereniging Tave-
nu met kennismakingslessen mu-
ziek. Er is nog plaats voor nieuwe 
inschrijvingen. Tijdens de kennis-
makingslessen kunnen verschillen-
de muziekinstrumenten van Tavenu 
worden uitgeprobeerd, zoals bugel 
of trompet, saxofoon, hoorn, trom-
bone, maar ook trom, bekkens, bon-

go’s, conga’s, enz. Je leert de grond-
beginselen van het muziekmaken.

De vier kennismakingslessen vin-
den plaats vanaf donderdag 11 ok-
tober tussen 15.30 en 16.30 uur in 
het dorpshuis De Quakel aan de 
Kerklaan 16. Neem voor inschrijving 
contact op met Sjors Kas, sbssjors@
hotmail.com of bel: 06-53497301.

Expositie Vorm & Kleur
Uithoorn - Galerie Fort aan de 
Drecht is op zondag 9 september 
jl. gestart met de expositie ‘Vorm 
& Kleur’. Werk van Natalie Hooge-
veen (sieraden zilver en goud), Loui-
se Stuijfzand (beelden), Johan Tim-
mers, Ton Hendriks (schilderijen), 
Bianca Knijn (sieraden/beelden) en 
Antoinette Otten (beelden in brons) 
geven u een mooi inzicht wat deze 
groep kunstenaars verstaan onder 
het thema ‘Vorm & Kleur’.
Mooie kleurrijke schilderijen afwis-
selend van ingetogen tot uitbundig. 

Meubels als kunst in een zeer ver-
frissend ontwerp waarbij gebruik 
gemaakt is van verschillende ma-
terialen zoals metaal en glas. Kort-
om: een expositie van niveau waar 
de regio trots op kan zijn.

Deze eerste expositie van het nieu-
we seizoen is te zien tot en met zon-
dag 28 oktober en wel op donder-
dag/vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. Het adres: Grevelingen 
50 in Uithoorn. 

The Amstel Gospel Choir 
zoekt nieuwe leden
Uithoorn - De zomer en daarmee 
de vakantieperiode is voorbij, tijd 
voor gezellige activiteiten en wel-
licht een nieuwe hobby? The Amstel 
Gospel Choir is op zoek naar nieu-
we leden. 
Met ingang van dit nieuwe seizoen 
zijn de koorleden ook gestart met 
hun nieuwe dirigent, Lorenzo Papo-

lo. Het belooft een leerzaam en mu-
zikaal seizoen te worden!
Hou je van zingen, ben je sopraan of 
man, dan ben je welkom bij het Am-
stel Gospel Choir. Zij repeteren el-
ke dinsdagavond van 20.00 tot 22. 
00 uur in Uithoorn. Voor informatie 
kun je contact opnemen met Marie-
ke Kok op 06-23956485. 



Ford Transit Custom - ´International Van 
of the Year 2013´ 
Regio - De Ford Transit Custom is 
tijdens de IAA Commercial Vehi-
cle Show te Hannover met grote 
voorsprong verkozen tot ´Inter-
national Van of the Year 2013´.

Deze geheel nieuwe bedrijfsauto 
van Ford is hiermee de vierde telg 
uit de Transit familie die deze pres-
tigieuze titel mag dragen. De Transit 
Custom behaalde de hoogste sco-
re ooit met 117 van de 133 te win-
nen punten.
De totaalscore van deze nieuwe 
Ford was zelfs hoger dan die van 
de nummer 2 (Dacia Dokker) en 3 
(Mercedes-Benz Citan) tezamen.

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

Wederom mijn maandelijkse column, een initiatief van de 
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van 
de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Ondernemersver-
enigingen. Deze column is niet alleen voor de overige (nog 
niet aangesloten) ondernemers, maar voor alle inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel.

Zo, iedereen is weer terug van een welverdiende vakantie 
en gelukkig hebben de weergoden zich van hun allerbeste 
kant laten zien! Ik hoop dat u weer heerlijk bent uitgerust en 
veilig thuis bent gekomen, zodat we allen met een fris ge-
voel de draad weer op kunnen pakken om er nog even een 
fraai laatste kwartaal van te maken. Ondanks dat het moei-
zaam gaat ziet het er toch naar uit dat de economie zich heel 
langzaam probeert te herstellen. Alleen de bouwgerelateer-
de bedrijven hebben het nog erg moeilijk en hier zal het her-
stel nog even duren.

Ook ik heb de draad weer opgepakt en zal u weer op de 
hoogte brengen van alles wat ondernemend Uithoorn en 
De Kwakel aangaat.

Om te beginnen toch nog even aandacht voor het opzet-
ten van een Stichting Ondernemersfonds hier in Uithoorn 
en De Kwakel. Afgelopen maanden heb ik u al uitgebreid 
hierover geïnformeerd, maar nu komt de beslissing toch wel 
heel dichtbij!

Na diverse malen de column voor het verstrekken van infor-
matie te hebben gebruikt, een voorlichtingsmiddag te heb-
ben georganiseerd en ook nog eens persoonlijk alle onder-
nemers te hebben benaderd middels een uitgebreid schrij-
ven, is het nu dan zo ver dat de definitieve toezegging moet 
komen van de Gemeenteraad. Het College van Burgemees-
ter en Wethouders heeft positief geadviseerd aan de Raad, 
het woord is nu aan de Gemeenteraad.

Vorige week maandag hebben we de Raad in de gelegen-
heid gesteld om ons nog vragen te stellen over het opzet-
ten van een Stichting Ondernemersfonds en afgelopen don-
derdag is er een Raadsbijeenkomst geweest waar de aanwe-
zige Raadsleden hun vragen konden stellen aan wethouder 
Jeroen Verheijen en eventuele kanttekeningen konden ma-
ken.
We zijn veel dank verschuldigd aan onze wethouder en zijn 
team van ambtenaren, met name beleidsmedewerkster EZ, 
Linda van der Wal, zij hebben altijd geloofd in onze plannen 
en deze ook vol enthousiasme omarmd en gesteund.
Deze goede samenwerking hopen we voort te kunnen blij-
ven zetten in de toekomst. We hebben dan ook met de Ge-
meente de intentie uitgesproken om gezamenlijk op te trek-
ken bij de start van het project City Marketing en bij de ver-
dere uitbouw van Parkmanagement op het bedrijventer-
rein, om hiermee nog maar eens de goede samenwerking te 
onderstrepen. Uiteindelijk hebben zowel Gemeente als On-
dernemers belang bij het slagen van een goed opgezet On-
dernemersfonds. Voor City Marketing zal een speciale Stich-
ting worden opgezet door Gemeente en SUB samen, hier 
vanuit zal dan de opbouw van City Marketing plaatsvinden.

Als SUB zijn we uiterst nieuwsgierig hoe dit af gaat lopen, 
de voortekenen zien er goed uit, maar de uiteindelijke be-
slissing zal op 27 september a.s. vallen. Toezegging zou een 
geweldig opsteker zijn voor de lokale ondernemers, we krij-
gen dan de financiële armslag om binnen onze prachti-
ge gemeente allerlei projecten op te kunnen zetten en een 
betere promotie te geven aan ons fraaie Amsteldorp. Het 
geeft ook een goed gevoel dat het opzetten van een On-
dernemersfonds zo breed gedragen wordt door alle onder-
nemers, er zijn slechts 2 negatieve reacties binnengekomen 
en dit op een totaal aantal van zo’n 1200 ondernemers! Ook 
met VBA-Zuid is inmiddels overeenstemming bereikt over 
hoe de Stichting Ondernemersfonds ook voor hun zo effec-
tief mogelijk kan worden benut. Graag wil ik namens de SUB 
mijn dank naar alle ondernemers uitspreken voor deze bre-
de steun die we van u hebben mogen ontvangen.
We zullen met en voor jullie trachten een succes van dit On-
dernemersfonds te maken!

Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns onder-
nemersland. Deze komende maand zullen de diverse com-
missies en werkgroepen weer aan de slag gaan en zal er 
volgende keer zeker meer te vertellen zijn. Ik houd u op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen tot een bete-
re informatiestroom van de aangesloten ondernemers naar 
alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Mijn advies aan 
nog niet aangesloten ondernemers blijft dan ook onveran-
derd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis en hulp 
die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliers-
vereningen is, u hoeft niet het wiel nogmaals uit te vinden. 
Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van al deze 
aangesloten ondernemers!

Tip: De a.s. eerste maandag van de maand is er weer een 
Open Coffee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 11.00 
uur in het restaurant van Sportschool Plux! 
Voor meer informatie zie: www.opencoffee-amstelland.nl

Graag stel ik u wederom in de gelegenheid om op deze co-
lumn te reageren. U kunt hiervoor rechtstreeks contact met 
mij opnemen via mijn mailadres: michel@ovu.biz
Met heel veel belangstelling zie ik uw reacties weer tege-
moet!

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

Spreuk van de maand:
“Het leven is een geschenk, je krijgt hierin echter niets 
cadeau!”

EDITIE “Woningbouwstagnatie 
heeft ook z’n pluspunten”
Uithoorn - Wat een tegenspraak! 
Maar zo zien Peter Kruit van EKZ 
Makelaars en Maurice Sterk van 
Koop Lenstra Makelaars het wel. 
“Er is de afgelopen paar jaar heel 
veel veranderd in de woningbouw. 
Er zijn weliswaar steeds meer pro-
jecten voor korte of langere duur in 
de ijskast gezet en er worden min-
der woningen gebouwd, maar het 
goede nieuws is dat de architect 
en de projectontwikkelaar de koper 
van een woning steeds meer cen-
traal hebben staan”, legt Peter uit. 
“Om de woningen op een aantrek-
kelijker manier in de markt te zetten 
heeft men zich voortdurend verder 
toegelegd op de tegemoetkoming 
van de wensen van de koper, ver-
duurzaming van woningen en een 
extra stukje luxe. Door toenemende 
eisen aan bouwmaterialen, het ont-
zien van het milieu en verdergaan-
de inzichten in wooncomfort, richt 
men zich dus meer op kwaliteit en 
het gebruik van duurzame materi-
alen. Al met al betekent het dat er 
nu invulling wordt gegeven aan za-
ken die een paar jaar geleden niet 
mogelijk waren. Zo zijn er nu wo-
ningen die vandaag de dag stan-
daard voorzien zijn van vloerverwar-
ming van boven tot beneden en dat 
het verwarmingssysteem wordt on-
dersteund met zonneboilers, zon-
necellen en noem maar op. De nor-
men voor isolatie zijn ook fors om-
hoog bijgesteld. Dat betekent een 
behoorlijke energiebesparing en dat 
gaat de koper op den duur natuur-
lijk op een positieve manier in zijn 
portemonnee voelen. Minder ver-
bruik betekent nu eenmaal lagere 
kosten. Bouwbedrijven haken hier-
op in, zoals UBA Bouw uit Uithoorn 
die in Park Krayenhoff de woning-
bouw realiseert. Bij de ontwikkeling 
van een aantal woningen wordt al 
vroegtijdig door de architect en het 
bouwbedrijf met ons om de tafel ge-
zeten met de vraag ‘wat de markt’ 
(lees: consument) van de plannen 
zou vinden. Men staat open voor 
opbouwende kritiek, terwijl daar in 

het verleden geen sprake van was. 
Daarnaast worden door de ontwik-
kelaars initiatieven ontplooid om tij-
dens workshops samen met de ko-
pers tot een optimaal ontwerp te 
komen. Er wordt een méérwerk-
lijst aangeleverd met mogelijkhe-
den voor aanpassingen aan de wo-
ning. De prijzen van het meerwerk 
zijn ook verkoopondersteunend ge-
worden in de loop van de tijd.”

Prius-effect
Peter geeft aan dat wat vroeger 
vaak meerwerk was, tegenwoordig 
ook standaard is. Zoals bijvoorbeeld 
de keuze voor een vrij hangend toi-
let, tegelwerk tot plafond, een twee-
de toilet in de badkamer, etc. Er zijn 
heel veel zaken in het voordeel van 
de consument veranderd. Dat geldt 
niet alleen voor woningen in Park 
Krayenhoff, die overigens als een 
voorbeeld kunnen dienen van de in-
vloed die de consument heeft gehad 
op de uitvoering, maar het is een al-
gemene trend. “De manier van bou-
wen, het gebruik van specifieke ma-
terialen en het thema isolatie zijn 
ten opzicht van de bouw van een 
traditionele woning uit bijvoorbeeld 
de zestiger jaren totaal anders. Dat 
scheelt ook in de portemonnee van 
de bewoner en dat kan zomaar 150 
tot 200 euro per maand zijn in zijn 
voordeel. Let wel, energie is een be-
hoorlijke kostenpost aan het wor-
den. Hoe beter de woning is ge-
bouwd en geïsoleerd, des te meer 
profijt men ervan heeft waar het de 
bijkomende kosten betreft. Terwijl 
je in eerste aanleg denkt dat al die 
bouwkundige voorzieningen toch 
wel duur uitpakken. Maar het ver-
dient zichzelf terug.
“Men noemt dat het ‘Prius-effect’. 
Dat werkt nu al in de woningbouw 
door”, vult Maurice Sterk aan. “Het 
is echter nog maar moeilijk met cij-
fers inzichtelijk te maken die men-
sen aanspreken. Zo in de trant van 
‘u woont nu in dit huis en daar be-
taalt u zoveel voor water en ener-
gie, maar in het nieuwe huis wordt 

het dát, wat veel goedkoper is’. Zo-
iets moet worden afgezet tegen de 
koopprijs van de woning. Dat gaat 
op termijn wel komen omdat de wo-
ningen worden voorzien van ener-
gielabels. Dan kan je gaan vergelij-
ken. De consument is in mijn ogen 
tegenwoordig mans genoeg om te 
vergelijken en keuzes te maken, 
mits je hem of haar voorziet van 
de juiste informatie. Een feit is wel 
dat de consument met een nieuw-
bouwwoning van tegenwoordig op 
een aantal punten goedkoper uit is 
(energie!) en veel invloed kan heb-
ben op het comfort en de aanpas-
sing van de woning volgens zijn 
wensen. Hij kan tevens een kwali-
tatief hoogwaardige bouw en af-
werking tegemoetzien. Alleen de 
woonomgeving die nog een uitstra-
ling gaat krijgen, is wat lastiger om 
er een voorstelling van te geven. Al 
met al gaat geld steeds meer een 
rol spelen bij de keuze van een wo-
ning en de bijkomende maandelijk-
se kosten. Als die laag zijn is men 
eerder geneigd te verkassen, voor-
opgesteld dat men de bestaande 
woning vlot kan verkopen. Maar dat 
zit nog op slot. Jammer, want er zijn 
veel consumenten die om uiteenlo-
pende redenen wel naar een ande-
re woning willen die goedkoper in 
onderhoud is en meer woongenot 
biedt, maar hun bestaande woning 
niet kwijt raken. Gelet op de hoog-
te van de hypotheek is het natuurlijk 
heel aantrekkelijk als je maandelijks 
geld kan besparen. Het besteedba-
re inkomen stijgt dus. Dat is tegen-
woordig een belangrijke motivatie 
om naar een andere woning met die 
eigenschappen uit te kijken.”

Minder faalkosten
Van groot belang is ook de hoog-
te van de grondprijs. In Noord-Hol-
land blijkt een gemeente geweest 
te zijn die de grondprijs heeft ver-
laagd ten gunste van de woning-
bouw. Dat heeft al enorm gehol-
pen om dat stukje locale woning-
markt weer vlot te trekken. Ook de 

bouwbedrijven zijn steeds kritischer 
als het gaat om de kwaliteit van de 
manier van bouwen. Vroeger was 
het heel normaal dat bij oplevering 
drie tot vier pagina’s met onvolko-
menheden werden getoond die al-
lemaal nog ‘even‘ opgelost moesten 
worden. Dat kostte veel mankracht, 
tijd en dus geld, maar ook ergernis. 
Vandaag de dag zijn er veel minder 
‘faalkosten’ zoals dat heet omdat er 
strenger wordt gelet op de kwaliteit 
en de afwerking. Onderaannemers 
wordt bij wijze van spreken op de 
vingers gekeken hoe het door hun 
uitgevoerde werk wordt opgeleverd 
en of het aan de eisen voldoet. Dat 
betekent uiteindelijk dat de kosten 
en daarmee ook de koopprijs van de 
woning omlaag kunnen. Dat is ook 
de bedoeling. Nu beperkt het aan-
tal onvolkomenheden bij oplevering 
zich tot hooguit een half A4-tje. En 
eigenlijk is dat nog te veel.
Sommige nieuwbouwwoningen zijn 
tegenwoordig uitgerust met een 
standaard keuken waar je voorlo-
pig echt mee vooruit kan! Met elek-
trisch of gasfornuis, combimagne-
tron, vaatwasser, koelkast etc. Na-
tuurlijk kan het altijd luxer, maar de 
afwerking van wat wordt opgele-
verd is perfect. Iemand die dat niet 
wil en zegt laat de keuken maar weg 
en breng het bedrag maar in minde-
ring want ik ga zelf wel een andere 
keuken laten plaatsen, is ook goed. 
Het kan allemaal. Ook het tegelwerk 
en het sanitair met de mogelijkhe-
den om daar veranderingen in aan 
te brengen, zijn bespreekbaar en uit 
te voeren. De vraag en de wens van 
de consument staan steeds meer 
centraal, ook al is het vechten te-
gen ingeslepen tradities. Toch is die 
kentering merkbaar. Aldus komt uit 
de gesprekken met Peter en Mauri-
ce naar voren.

Maatwerk
Een schoolvoorbeeld van grote in-
breng door de consument – aspi-
rant-koper – is de inrichting van de 
ruimte op de verdiepingen van de 
voormalige IBM-toren, die inmid-
dels is omgebouwd tot een uniek 
appartementencomplex. Daar was 
sprake van een ‘leeg vel papier’. Sa-
men met bouwer en architect heb-
ben kopers van de drie verdiepin-
gen zelf invulling gegeven aan hoe 
zij het op maat wilden hebben. Ver-
der is ook een aantal andere wonin-
gen in Park Krayenhoff aan de bui-
tenkant klaar. Binnen echter kan er 
nog van alles op maat worden ge-
plaatst en ingebouwd zodra een ko-
per zich meldt. Die krijgt zijn/haar 
inrichting dus op maat. Bij de park-
woningen – tegenover de woonto-
ren – waarin de modelwoning van 
EKZ-Makelaars is gevestigd, wordt 
aan de achterkant nog een (ex-
tra) uitbreiding gerealiseerd waar-
door de leefruimte van de woon-
kamer groter wordt. Dat kost niets 
meer; de prijs waarop de woningen 
worden aangeboden blijft hetzelf-
de. Van die woningen zijn nog en-
kele te koop.
Al met al zou je kunnen zeggen 
dat de recessie in de woningmarkt 
er mede toe heeft geleid dat kwa-
liteit, verbetering en efficiency in 
de bouw, duurzaamheid, isolatie en 
consumentgericht uitvoeren - dus 
het woongenot, intussen duidelijk 
op de voorgrond staan. “Anders ge-
zegd, aan welke knopjes kunnen we 
draaien, zodat het eindresultaat er 
voor alle partijen beter op wordt”, al-
dus Peter Kruit.

De 24-koppige vakjury had grote 
waardering voor de rijkwaliteit, de 
laadcapaciteiten, de veiligheidssy-
stemen en het streven naar de laag-
ste exploitatiekosten in het seg-
ment. Het alom geprezen in- en ex-
terieurontwerp van de nieuwe Ford 
Transit Custom is zeer aantrekkelijk 
voor onder meer ZZP´ers en onder-
nemers die deze bestelauto ook pri-
vé rijden.
De nieuwe Ford Transit Custom is 
medio november ook in de show-
room bij Van Bunningen in Uithoorn 
te bewonderen en is verkrijgbaar 
vanaf 17.900,- euro exclusief BTW 
en BPM.

PEPP-cursus: Aanmelden is nog 
steeds mogelijk!
Leven met Parkinson
Uithoorn - Vandaag, woensdag 
26 september, start het Mantel-
zorg Steunpunt met de ‘PEPP’cur-
sus ((Patiënt Educatie Programma 
Parkinson). Wie de ziekte van Par-
kinson krijgt ervaart dat zijn moge-
lijkheden afnemen. De ziekte brengt 

grote veranderingen teweeg, zowel 
lichamelijk als sociaal. De cursus is 
voor patiënten en partners. Er is een 
groep voor partners en een groep 
voor patiënten. Het zijn kleine groe-
pen en zij komen gelijktijdig bij el-
kaar. Het programma heeft een po-

sitieve insteek, gericht op wat wel 
mogelijk is bij de ziekte van Parkin-
son. De cursus is ontwikkeld door 
het LUMC en wordt gegeven door 
gecertificeerde trainers en bestaat 
uit 8 wekelijkse bijeenkomsten in 
Amstelveen.

Voor meer informatie over de cur-
sus en de kosten kunt u contact op-
nemen met het Mantelzorg Steun-
punt, tel. 0900-1866 (lokaal tarief) 
of mail mantelzorg@mantelzorg-
steunpunt.nl of kijk op de website: 
www.mantelzorg-steunpunt.nl.

Opbrengst 
collecte
Uithoorn – De opbrengst van de 
collecte van het Prinses Beatrix 
Spierfonds is het prachtige bedrag 
van 10.307,91 euro. Veel dank aan 
allen die zich hiervoor hebben in-
gezet: de comitéleden, de collectan-
ten en alle gulle gevers. Zo kan voor 
veel mensen met een spierziekte de 
zon weer een beetje schijnen. 
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Uithoorn - Winkelcentrum Zijdel-
waard bestaat in oktober 25 jaar! 
Dat vinden de winkeliers wel een 
(paar) feestjes waard! Op vrijdag 
5 en zaterdag 6 oktober en vrijdag 
12 en zaterdag 13 oktober vinden 
er allerlei feestelijke activiteiten 
plaats voor jong en oud, waarbij u 
zelfs kans maakt op gratis bood-
schappen of een fi kse korting op 
uw aankopen. Houdt u in ieder ge-
val deze krant in de gaten, die zal 
de komende weken alle activitei-
ten op de voet voor u volgen: aan-
staande zaterdag 29 september is 
de start van het jubileumprogram-
ma met de Culinaire Dag! 

Culinaire Dag
Proeverijen, sushi workshop, cho-
coladefondue, cupcakes versieren, 
speculaaskoeken maken, knots-

gekke obers en gezellige livemu-
ziek.
Kom zaterdag 29 september naar 
winkelcentrum Zijdelwaard, want 
het is er een en al gezelligheid! 
De meeste winkeliers hebben een 
kraam met aanbiedingen en er 
kunnen allerlei hapjes geproefd 
worden. Heeft u altijd al sushi wil-
len proeven en leren hoe het ge-
maakt wordt? Bij Albert Heijn in 
winkelcentrum Zijdelwaard kan 
dat komende zaterdag 29 septem-
ber tijdens de workshop sushi ma-
ken! Alle bezoekers kunnen heer-
lijke chocoladehapjes proeven in 
de chocoladefondue verzorgd door 
PerloPlaza. Kinderen kunnen bij 
C1000 gratis cupcakes versieren 
en bij PerloPlaza speculaaskoek-
jes maken. Kaasliefhebbers opge-
let, Kaasboerderij Clara Maria uit 

Amstelveen is aanwezig en laat 
z’n heerlijke boerenkaas proeven, 
maar ook bij Albert Heijn kan ie-
dereen de buitenlandse kazen uit-
proberen. 
De verswinkels van winkelcentrum 
Zijdelwaard maken deze dag al-
lerlei heerlijke hapjes die door wel 
heel gekke obers en kaasmeisjes 
worden uitgedeeld. Het muzikale 
duo Mr. Right zorgt voor gezellige 
livemuziek.

Weekend 5 en 6 oktober
Surprise Shopper en Bob de Bou-
wer en Zandkasteel Het weekend 
na de Culinaire Dag gaan de win-
keliers verder met feest vieren! 

Op vrijdag 5 oktober is het heel 
spannend winkelen in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Dan komt de 
Surprise Shopper op bezoek. De 
Surprise Shopper mag, namens 
de winkeliersvereniging Zijdel-
waard, in iedere winkel een klant 
die boodschappen af wil rekenen, 
deze boodschappen gratis of met 
korting aanbieden! Wie weet bent 
u wel de gelukkige en krijgt u op 
die manier een cadeautje van de 
winkeliers van Zijdelwaard. 

Voor de kinderen is het zaterdag 
6 oktober feest. Dan zijn namelijk 
Bob de Bouwer en zijn vriendinne-
tje Wendy en het Zandkasteel op 
bezoek in het winkelcentrum! Alle 
kinderen kunnen hen een handje 
geven en op de foto met hun fa-
vorieten!

Weekend 12 en 13 oktober
Zijdelwaard deelt uit!
Vrijdag 12 oktober loopt de Surpri-
se Shopper nog een keer in win-
kelcentrum Zijdelwaard rond en 
maakt vele klanten gelukkig als hij 

namens de winkeliersvereniging 
hun boodschappen afrekent!

Zaterdag 13 oktober is de afslui-
ting van het jubileumfeest en de-
len de winkeliers van Zijdelwaard 
nog een keer uit! Bakkerij Hulle-
man maakt de langste verjaardag-
staart van Uithoorn, namelijk 25 

meter! En natuurlijk krijgen de be-
zoekers allemaal een stukje, want 
wie jarig is trakteert!

Bij taart hoort koffi e of thee, dus 
ook dat wordt uitgedeeld door 
PerloPlaza. Voor de kinderen is er 
gratis limonade. Alle winkeliers 
hebben speciale feestaanbiedin-
gen. En natuurlijk worden de kin-
deren feestelijk geschminkt en is 
er gezellige livemuziek van het 
duo Mr. Right!

Verzamelaars in de regio 
Utrecht opgelet!
Regio – Komende zaterdag 29 
september vindt in De Meijert in 
Mijdrecht de Verzamelaarsmarkt 
van Verzamelaarsvereniging De 
Ronde Venen plaats. Verzamelaars 
kunnen tussen 10.00 en 15.00 uur in 
De Meijert hun hart ophalen en pro-
beren hun verzameling nog comple-
ter te maken. Ook zijn er demon-
straties van het in vorm snoeien 
van buxusboompjes (deze zijn ook 
te koop) en het maken van perga-
monkaarten.
Er zijn handelaren aanwezig met 
postzegels, munten, ansichtkaarten 
en telefoonkaarten. Ook zijn er weer 
de stuiverboeken, waaruit je postze-

gels kan kopen van 5 cent per stuk. 
Verder is er een tentoonstelling van 
de leden van de verzamelaarsver-
enigin met motiefpostzegels zoals 
walvissen, dieren in Afrika, motoren, 
Filatelistische Elementen, Schriftelij-
ke Communicatie en de Postzegel-
geschiedenis. Daarnaast zijn er ver-
zamelingen van boekenleggers en 
albums met voetbalplaatjes van-
af 1969, winkelwagenmuntjes en 
markclips. 

De verzamelaarsmarkt vindt plaats 
in De Meijert aan de J. van der 
Haarlaan 6 in Mijdrecht van 10.00 
tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

Hallo wereld!
Kom in Kinderboekenweek 
naar de Bibliotheek! 
Regio - Kom in de Kinderboeken-
week naar de Bibliotheek en ont-
moet andere werelden!
Wil je weten wat er allemaal te be-
leven is, haal dan snel je eigen pas-
poort met het programma van jouw 
Bibliotheek.
Andere landen leer je kennen als je 
reist: je praat met andere mensen, 
je hoort vreemde talen, je eet ander 
eten, je hoort andere muziek. 
Wist je dat je andere werelden ook 
kunt leren kennen in boeken, fi lms, 
muziek. En tijdens de Kinderboe-
kenweek ook in de Bibliotheek!
In de Kinderboekenweek is er van 
alles te beleven, te zien, te proe-

ven en te horen in de Bibliotheek. 
Kom bijvoorbeeld lekkere hapjes 
eten met bijzondere smaken, of kom 
dansen op muziek van andere vol-
ken. Of leen een boek waarin je an-
dere culturen ontmoet, zoals Polleke 
van Guus Kuijer die bevriend is met 
de Marokkaanse Mimoen. En heb je 
het prentenboek De gele ballon van 
Charlotte Dematons wel eens goed 
bekeken? Daarin kan je hele werel-
den ontdekken.
Meer weten over de Kinderboeken-
week: haal je paspoort in de Biblio-
theek of kijk op www.bibliotheeka-
vv.nl. Neem ook eens een kijkje op 
www.kinderboekenweek.nl.

Dinsdag 2 oktober in De Woudreus:

Lezing over invasieve exoten 
Regio - IVN-afdeling De Ronde Ve-
nen & Uithoorn heeft Wilfred Rein-
hold van het Platform Stop Invasie-
ve Exoten gevraagd om een lezing 
te houden over invasieve exoten. De 
lezing wordt gehouden op dinsdag 2 
oktober in NME-centrum De Woud-
reus aan de Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis en begint om 20.00 uur. De 

Remco en Jeroen van der 
Schilden starten Montel
Amstelveen - Na een lange voor-
bereidingsperiode zijn Remco en 
Jeroen nu heel druk aan de verbou-
wing bezig van hun nieuwe win-
kel in Amstelveen. Het voormali-
ge Trendhopper pand aan de Bin-
derij in Amstelveen krijgt een ge-
heel nieuw interieur en ook een 
heel nieuwe gevel, aldus Remco van 
der Schilden. Samen met zijn neef 
Jeroen vertelt hij vol trots over hun 
nieuwe plannen. Beide neven waren 
jarenlang werkzaam in het familie 
bedrijf Woonplaza van der Schilden 
aan de Oosteinderweg in Aalsmeer, 
en gaan nu dus verder in een nieu-
we Montel vestiging.
Keten
Montel is een landelijke winkelke-
ten met ruim dertig vestigingen. Het 
is daarmee de nummer één zitmeu-
belspecialist in Nederland. Exclusief 
en betaalbaar zitcomfort is het uit-
gaanspunt van de collectie, vertel-
len de twee startende ondernemers. 
Perfect van kwaliteit, en toch heel 

betaalbaar. De winkel van ruim 1100 
meter zal straks gevuld staan met 
meer dan vijftig opstellingen. Naast 
zitmeubelen vindt u ook salontafels, 
karpetten, verlichting en mooie ac-
cessoires bij Montel. 
Mooi pand

“De nieuwe locatie in Amstel-
veen hadden we al geruime tijd op 
het oog. Het is een mooi pand op 
de meubelboulevard Bovenkerk. 
Te midden van vele aanbieders als 
Troubadour , Swiss Sense , Etage 
3 en Co van der Horst, denken wij 
een waardevolle aanvulling te kun-
nen zijn voor de consument die naar 
nieuwe meubelen zoekt. 
Als alles volgens planning blijft lo-
pen zullen wij begin oktober de 
deuren voor het publiek kunnen 
openen. Natuurlijk zullen wij dat 
doen met spectaculaire openings-
aanbiedingen. Houdt u dus goed de 
kranten in de gaten!” Aldus Remco 
en Jeroen.

Autobedrijf Rovemij levert 
bedrijfswagenpark 
Uithoorn - Rovemij is leverancier 
van de merken Hyundai en Skoda. 
Steeds meer bedrijven weten hen 
te vinden om hun wagenpark on-
der te brengen. Al jarenlang zijn zij 
leverancier van surveillance-auto’s 
en bedrijfsbussen voor VMB Secu-
rity & Services en VMT Security Sy-
stems. De dienstvoertuigen wor-
den intensief gebruikt tijdens de uit-
voering van beveiligingstaken. Be-
trouwbaarheid is van groot belang 

voor deze opdrachtgever die een 
explosieve groei heeft doorgemaakt 
in deze branche. De Skoda Fabia is 
mede gekozen in kader van maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men vanwege de lage verbruikscij-
fers en de geringe emissie. De au-
to’s maken veel kilometers en om 
die reden wordt scherp gekeken 
naar zaken als prijs per kilometer en 
comfort en veiligheid. De keuze voor 
Hyundai H300 werd gemaakt naar 

een uitgebreide vergelijking met al-
ternatieve aanbieders. De scher-
pe prijs, de ruimte en bewezen be-
trouwbaarheid waren doorslagge-
vend. 

“De klant is zeer tevreden over on-
ze snelle dienstverlening. Direct ac-
teren is ons motto want een voertuig 
moet zo snel mogelijk weer ingezet 
worden na een onderhoudsbeurt of 
schade.” Aldus Autobedrijf Rovemij.

toegang is gratis. Exoten, ook wel 
uitheemse soorten genoemd, zijn 
planten, dieren en micro-organis-
men die door toedoen van de mens 
in een nieuw leefgebied terechtko-
men. Die invoer kan moedwillig zijn, 
zoals bij huisdieren en tuinplanten. 
Maar ook onbewust zoals bij de tij-
germug. Invoeren van planten en 
dieren gebeurt al heel lang. 
Zo zijn het konijn en de fazant ook 
ooit ingevoerd, maar zij worden als 
inheems beschouwd. Dat geldt voor 
alle soorten die voor 1500 zijn in-
gevoerd. Ook soorten die op ei-
gen kracht van hun oorspronkelijk 
gebied naar een nieuw leefgebied 
komen, worden niet als exoot be-
schouwd. ‘Invasief’ betekent dat de 
ingevoerde soorten zich hier weten 
te handhaven en zelfs talrijker kun-
nen worden dan in hun thuisland. 
Met alle gevolgen van dien voor na-
tuur, gezondheid en veiligheid. Ook 
in onze omgeving komen invasie-
ve exoten voor. Denk maar aan de 
muskusrat, nijlgans en de Ameri-
kaanse rivierkreeft. Wilfred Reinhold 
zal ons meer vertellen over invasie-
ve exoten, de schade die ze veroor-
zaken en wat we er tegen kunnen 
doen. Meer informatie over de le-
zing: 0172-407054.

Winke lcent r um Zi jde l waard 
be s taat 25 jaar !

Zaterdag 29 september: start feestprogramma met culinaire dag
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Jeugddweilorkest Friends 
van KnA verrast sponsor
Uithoorn - Jeugddweilorkest Friends 
verrast hun sponsor door een optre-
den bij Cafetaria Friends voor de deur 
te geven. Ben van Lien was een half 
jaar geleden zeer enthousiast toen 
Muziekvereniging KnA hem de vraag 
stelde of hij misschien sponsor zou 
willen worden van het Jeugddweilor-
kest, met Cafetaria Friends sponsorde 
hij de shirtjes en daarom gaf KnA als 

dank de naam Friends aan het Jeugd-
dweilorkest. Als dank voor het enthou-
siasme van Ben ging het Jeugddweil-
orkest bij Cafetaria Friends langs om 
een gezellig stukje muziek te spelen 
en een foto te maken. Het sloot mooi 
aan op het optreden welke het Jeugd-
dweilorkest in Sporthal de Scheg had 
gegeven bij de afsluiting van Speel 
Mee, een erg leuk en meteen het eer-

Taxatiemiddag in ‘t Rechthuis
Oude boeken, handschriften 
en ansichtkaarten 
Uithoorn – Volgende week dinsdag 
2 oktober opent hotel restaurant Het 
Rechthuis aan Schans 32 van 13.00 
tot 16.00 uur haar deuren voor taxa-
teur en veilinghouder Arie Molendijk 
uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude 
en zeldzame boeken, handschriften 
en of oude bijbels voor het publiek 
op hun waarde schatten. Molendijk 
is vooral gespecialiseerd in oude ge-
schiedenis, topografi e, (staten)bij-
bels en theologie. Ook oude foto’s, 
ansichtkaarten en albums zijn wel-

kom. De heer Molendijk organiseert 
twee keer per jaar een veiling van 
oude/antieke boeken en was orga-
nisator van diverse boekenmarkten 
in den lande, zoals de Veluwse boe-
kenmarkten. Taxatie gebeurt zo mo-
gelijk aan de hand van bewijsmateri-
aal uit recent verschenen veilingca-
talogi. Een nauwkeurige vaststelling 
van de waarde van boeken is afhan-
kelijk van de druk en van de staat 
waarin het boek verkeert. Met eni-
ge regelmaat komen er op dit soort 

Dagje Dolfi narium 
met het Rode Kruis 
Regio - Donderdag 20 september zijn 
61 deelnemers op uitnodiging van het 
Rode Kruis vertrokken voor een dag-
je Dolfi narium in Harderwijk. Toen het 
gezelschap daar arriveerde, regen-
de het, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Als eerste kreeg men een 
lekker kopje koffi e met een gebakje. 
Na de koffi e werd de dolfi jnenshow 
bezocht. De show heette ‘Droom-
wens’ en de bezoekers van deze show 
werden meegenomen naar de dolfi j-
nenwereld. Iedereen heeft erg van de 

show genoten. Vervolgens stond hen 
een voortreffelijke lunch te wachten. 
Daarna kon iedereen zelf het park 
in om de dieren te bekijken. Zelfs de 
speeltuin met de kleine kinderen was 
een bezienswaardigheid. De tijd ging 
te snel, want de bussen stonden weer 
op het gezelschap te wachten. De-
ze dag werd mede mogelijk gemaakt 
door het Rabo Dichtbij Fonds en de 
vele vrijwilligers. De C1000 heeft er-
voor gezorgd dat iedereen met wat 
lekkers naar huis ging. 

Nieuw en uniek: Truckwash Aalsmeer
Regio - “De laatste loodjes wegen 
altijd het zwaarst. Onze hoofdaan-
nemer Bosman en alle plaatselijke 
onderaannemers zijn werkelijk met 
man en macht bezig om de laatste 
puntjes op de i te zetten. Aanstaande 
zaterdag 29 september is Truckwash 
Aalsmeer een feit.” Aan het woord is 
eigenaar Michel de Block en hij is 
zichtbaar trots op wat er is neerge-
zet op bedrijventerrein Greenpoort 
op de grens van Aalsmeer, Amstel-
veen en De Kwakel. 

Offi cieel staat de megaloods op Am-
stelveen’s grondgebied, maar de 
naam Truckwash Aalsmeer is bewust 
gekozen, omdat ondernemers van 
de Aalsmeerse bloemenveiling veel 
gebruik zullen gaan maken van de 
diensten die het bedrijf biedt. Over 
hoe het idee ontstaan is zegt Mi-
chel het volgende: “Vijftien jaar ge-
leden ben ik al een wasstraat voor 
vrachtwagens begonnen in Amster-
dam Sloterdijk. Toen de kans zich 
voordeed ben ik vijf jaar geleden be-
gonnen met dit stuk grond. Door di-
verse onderhandelingen, hoge eisen 
en regelgeving, waar ik de lezer ver-
der niet mee lastig wil vallen, kon de 
eerste paal pas in december 2011 
de grond in.” Truckwash is een on-
derdeel van Truckcenter Aalsmeer. 
Naast het bedrijf zijn nog vijf truck-
gerelateerde bedrijven gevestigd, te 
weten: een bedrijf voor laadkleppen-

techniek, een trailerservicebedrijf, 
een glasreparatiebedrijf en een be-
drijf in koeltechniek. De Shellpomp, 
speciaal voor vrachtwagens, is nog 
in aanbouw. 

Primeur in de wereld: 
Quickawaywash
Naast twee traditionele wasstraten 
met als extra duomachines die uniek 
zijn in Nederland, hebben zij ook 
een primeur in de wereld. Michel de 
Block vervolgt zijn verhaal: “In sa-
menwerking met een Amerikaans 
bedrijf, die de rollerbaan heeft ont-
worpen, heb ik de verfi jnde technie-
ken zelf bedacht. Om de wachttijd te 
verkorten wordt de vrachtwagen op 
een mat gereden, de chauffeur kan 
gewoon blijven zitten. De baan wordt 
vervolgens verder getransporteerd 
en de wagen wordt compleet gewas-
sen. De wasbeurt bedraagt door de-
ze effi ciënte werktechniek nog geen 
vier minuten!” Bedrijfsleider Rinus 
de Jong, die vooral op de werkvloer 
aanwezig zal zijn, voegt toe dat bij 
de traditionele wasstraten handma-
tig de hoekjes en gaten worden ge-
sopt. “Er komen vier personeelsleden 
per vrachtwagen aan te pas. Dat is 
natuurlijk in de Quickawaywash niet 
het geval en daar is de prijs dan ook 
naar.” Bij truckwash kun je niet alleen 
terecht voor vrachtwagens. Ook tou-
ringcars, tankwagens, bestelbussen, 
campers en zelfs LZV wagens. Er is 

Vuurvliegjes schilderen 
voor Villa Joep
Uithoorn - Peuters van Solidoe 
Peuteropvang de Vuurvliegjes heb-
ben ieder een eigen kunstwerk-
je gemaakt. Op vrijdag 14 septem-
ber jl. konden deze unieke schilde-
rijtjes tijdens de vrijmarkt, die in Ba-
sisschool de Vuurvogel gehouden 
werd, verkocht worden. Ook kon op 
een groot schilderij, gemaakt door 
alle peuters, een bod worden uit-
gebracht. Het grote kunstwerk ging 
uiteindelijk naar de oudercommis-
sie van de Vuurvliegjes, de peuter-
schilderijtjes werden allemaal door 
de ouders gekocht. De opbrengst 

gaat naar Villa Joep: Een stichting 
die onderzoek doet naar Neuroblas-
toom kinderkanker. De gezamen-
lijke opbrengst van De Vuurvogel 
en de Vuurvliegjes bedraagt ruim 
1200 euro. Solidoe Peuteropvang de 
Vuurvliegjes bevindt zich in basis-
school de Vuurvogel aan de Arthur 
van Schendellaan 53. 
Gaat uw peuter nog niet naar een 
peuteropvang, maar is uw interes-
se gewekt, komt u dan gerust eens 
langs. Voor meer informatie kunt u 
ook kijken op de website: www.so-
lidoe.nl

Opening van Jeu de Boulesbaan 
met wethouder Ria Zijlstra 
Uithoorn - Op vrijdag 21 september 
om 12.00 uur opende wethouder Ria 
Zijlstra (DUS!) samen met Peter Pie-
terse de nieuwe Jeu de Boulesbaan 
naast wijkcentrum ’t Buurtnest. Zij 
gooiden als eersten een prima bal 
op de feestelijk versierde baan on-

der het genot van een drankje en 
een hapje. Joke van Dijk, de drijven-
de kracht achter de baan, hield een 
enthousiaste toespraak. Zij sprak de 
hoop uit dat er velen gebruik van 
zullen maken en plezier aan zullen 
beleven. De baan ligt prachtig naast 

het wijkcentrum met bankjes, waar 
even op gerust kan worden. 

Wilt u meedoen? U kunt zich alvast 
aanmelden bij de beheerder van ’t 
Buurtnest, Edwin Konijn: e-mail: 
ekonijn@cardanus.nl .

Drie dagen lang staat 
Big L weer op z’n kop
Aalsmeer - Dit weekend, vrijdag 
28 september, zaterdag 29 septem-
ber en zelfs zondag 30 september, is 
het dus Crazy Days bij Big L aan de 
Zijdstraat in Aalsmeer. Zoals elk sei-
zoen zal het weer een gekkenhuis 
zijn in de winkel. Niet zo gek ook, 
want Big L pakt ook deze crazy days 

weer groots uit. 
Voor de dames is er onder ande-
re een Vero Moda blazer voor 19,95 
euro, een Only blazer voor 15,00 eu-
ro, diverse shirts voor 10,00 euro die 
leuk te combineren zijn met een col-
bert en verder de musthave voor dit 
seizoen, de coloured jeans van Cars 

s
REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, 
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig 
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. 
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt 
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Geweldige burendag
in De Kwakel

In de afgelopen week viel er 
een heel leuke kaart in de bus. 
Een uitnodiging voor een ge-
zamelijk ontbijt in het centrum 
van de Kwakel, bij het dorps-
huis. Daarv stonden de tafels 
klaar. Ik kwam aanlopen en de 
gezelligheid kwam je al tege-
moet. 
Het comite heette iedereen 
welkom, maar de bedoeling 
was natuurlijk dat de Kwakel-
se mensen met elkaar in ge-
sprek gingen en dat lukte ze-
ker. Je kwam eigenlijk niet eens 

aan het ontbijt toe, zo gezel-
lig was het. Wat een leuk initi-
atief van buurtbeheer de Kwa-
kel. Hier mag zeker een woord 
van dank gezegd worden. Der-
gelijke plannen zijn altijd wel-
kom, dat hoorde ik wel uit de 
enthousiaste reacties om me 
heen. Ik wil buurtbeheer metv 
al zijn medewerkers nogmaals 
bedanken,

Een oudere inwoner van de 
Kwakel, N Stokkel- van den 
Broek
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ste optreden van Jeugddweilorkest 
Friends na de zomervakantie. 
Wil je muziek maken of gezellig een 
keer komen luisteren, kom dan ge-
woon een keer langs op maandag-
avond in het KnA gebouw aan het 
Legmeerplein. En uiteraard ben je van 
harte welkom op hun Concert A Music 
Night Out met thema Classic Meets 
Rock op zaterdag 3 november.

een aangeklede wachtruimte waar 
kosteloos gebruik kan worden ge-
maakt van Wi-Fi en een printer en 
waar de koffi e gratis zal zijn. En er 
is een Bakery, waar, naast koeken en 
croissants, broodjes vers worden af-
gebakken en belegd. Let op: De 5000 
gedrukte vrijkaartjes voor een gra-
tis pistoletje worden uitgedeeld bij 
de stoplichten van de veiling. Rinus 
zegt: “We hebben ook een unieke 
haal-breng service voor chauffeurs. 
Misschien hebt u ons wel voorbij 
zien komen op de Aalsmeerse bloe-
mencorso vorige week. Ik reed mee 
in onze speciaal daarvoor nieuw 
aangeschafte tuk-tuk, helemaal in 
de stijl van ons bedrijf.”

Zaterdag 29 september: 
Open Deuren Dag
Aanstaande zaterdagmiddag van 
een tot zes uur is een ieder geïnte-
resseerde van harte welkom op het 
bedrijventerrein. Alle bedrijven hou-
den Open dag. Michel noemt het 
liever ‘Open Deuren Dag’, want al-
le deuren staan open om een kijk-
je te nemen, natuurlijk onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
Het adres is Afmijnstraat 2-4, Am-
stelveen. Vanaf de veiling gezien, bij 
de eerste rotonde en dan drie maal 
rechtsaf. De openingstijden zijn ver-
der ’s morgens van zes uur tot ’s 
avonds elf uur en dat zes dagen in 
de week. www.truckwashaalsmeer.nl

taxatiedagen uiterst zeldzame wer-
ken voor de dag en soms duiken 
zelfs geheel onbekende boeken op. 
Arie Molendijk geeft graag een des-
kundig advies met betrekking tot 
restauratie van kostbare boeken, bij-
bels of boeken met een emotionele 
waarde. Het maken van een taxatie-
rapport voor de verzekering is mo-
gelijk voor zeldzame boeken en bij-
bels en advies voor verkoop en in-
breng voor een veiling. Voor taxa-
tie of verkoop van een bibliotheek 
of een partij moeilijk te vervoeren 
boeken kan eventueel een afspraak 
worden gemaakt. 

1000 taxatiedagen
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliotheken, 
kerken en op monumentendagen. 
De belangstelling is overwegend 
groot op dergelijke dagen. Inmiddels 
heeft Arie Molendijk ruim 1000 taxa-
tiedagen op zijn naam staan. 
Er is voldoende parkeergelegenheid 
in de omgeving en de koffi e staat 
klaar. Entree 5 euro per persoon aan 
tafel. 

voor 19,95 euro. Ook dit jaar zijn er 
weer de bekende kinderjeans van 
Cars voor 15 euro, verder voor de 
jongens een stoere winterjas van 
Cars voor 29,95 euro. 
Voor de heren zijn er eveneens 
spectaculaire aanbiedingen. Een 
winterjas van Pall Mall voor 99,95 
euro, een colbert van Pall Mall voor 
99,95 euro. Verder diverse shirts van 
Petrol en Esprit voor 10,- en voor 
een mooie jeans van Jack & Jones 
betaal je 25,- euro. 
De winkel is geopend vrijdag van-

af 10.00 uur in de ochtend, en de 
deuren gaan pas dicht om 21.00 uur 
in de avond. Ook in het etensuur-
tje van 18.00 tot 19.00 uur is Big L 
gewoon geopend. Gaat u liever za-
terdag naar de gezellige Zijdstraat, 
dan bent u welkom vanaf 10.00 uur 
in de ochtend tot 17.00 uur in de 
middag. Op zondag 30 september 
is de winkel open van 12.00 uur tot 
17.00 uur in de middag. Het enthou-
siaste Big L-team verwelkomt u en 
jou komend weekend graag aan de 
Zijdstraat 61 in Aalsmeer.
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Stieva Aalsmeer en DIO 
koplopers in biljartcompetitie
Aalsmeer - DIO heeft in de 1e di-
visie van de Ronde-Venen-Competi-
tie zoals gebruikelijk de leiding ge-
nomen.
In de 2e divisie is Stieva Aalsmeer 
een zeer verrassende leider in het 
klassement.
In speelweek 5 was Kees de Bruin 
weer op dreef door in 11 beurten 
de kortste partij van de week te no-
teren. Eric Brandsteder (zie foto) 
scoorde de procentueel hoogste se-
rie van de week met 14 caramboles  
= 34,14% van zijn totaal te maken 
punten.
1e divisie:
De Merel/Heerenlux 3 verloor in 
een spannende wedstrijd met 4-5 
van De Paddestoel 2. Wim Berkelaar 
won als kopman verrassend met 
één carambole verschil van Jim van 
Zwieten. Caty Jansen boekte een 
overwinning tegen Cock Verver. 
DIO verpulverde met 9-0 ASM 
Mijdrecht 4. Eric Brandsteder had 
naast de hoogste serie ook de min-
ste beurten nodig. In 19 beurten 
was hij net iets eerder uit als René 
Kuster. 
De Schans was met 2-7 een maatje 
te klein voor De Springbok 1. John 
Beets kon niet tegen het geweld 
van Kees de Bruin op. Na 11 beur-
ten stonden er 150 caramboles en 
een moyenne van 13,63 voor Kees 
op het scorebord. Donny Beets red-
de de eer voor De Schans na een 
marathonpartij tegen Henk Spring 
in ’t Veld.
De Vrijheid/Biljartmakers onder-
vond met 2-7 de kracht van De Kui-
per/van Wijk. Nico Koster was de 

“man of the match” door in slechts 
19 beurten Paul Huzemeier te ver-
slaan. Kees de Zwart won in een 
stroeve partij van zijn biljartvriend 
Bert Loogman. Nick van de Veer-
donck pakte de punten voor de Am-
stelhoekers.
De Merel/Heerenlux 4 won met 7-2 
van ASM Mijdrecht 3. Roy van der 
Ham zorgde voor de enige punten 
van ASM Mijdrecht 3.
2e divisie:
De Paddestoel 1 won nipt met 5-4 
van De Merel/Heerenlux 2. Michel 
Bak won van Dorus van der Meer, 
ondanks een knappe eindsprint van 
Dorus.
ASM Mijdrecht 2 verpletterde met 
9-0 De Paddestoel 3. Ondanks de 
vele beurten in alle partijen wist De 
Paddestoel 3  geen punt te halen.
Cens 2 ondervond met 2-7 de kracht 
van Stieva Aalsmeer. Ton Bocxe, 
Derk Bunders en Ben Bunders na-
men de punten mee naar Wilnis. 
Hans van Rossum zorgde voor de 
punten van Cens 2.

De Springbok 2 moest met 0-9 
diep door het stof voor De Kromme 
Mijdrecht. John OLdersma, Ab Au-
gusting, Egon van der Heijden en 
Lanette Engel vernederden de Hoe-
fenaren van De Springbok 2.
ASM Mijdrecht 1 was met 2-7 kans-
loos tegen De Merel/Heerenlux 1. 
Bert Fokker, Kees Griffioen en Bart 
Hoffmans waren veel te sterk voor 
de mannen van ASM Mijdrecht 1. 
Henny Versluis voorkwam met een 
goede partij dat alle punten naar 
Vinkeveen gingen.

René Mikkers fietst 
Duchenne Heroe
Regio - Van 9 t/m 15 september is 
de Duchenne Heroes 2012 gere-
den. Deze zware mountenbiketocht 
van 700 kilometer in 7 dagen door 
4 landen met als 1 doel, zoveel mo-
gelijk sponsorgeld op te halen voor 
Duchenne Spierdystrofie. 
René Mikkers deed aan deze mon-
ster mountenbiketocht mee. De 
start in Wiltz (Luxemburg) was een 
grote happening omdat de Heroes 
werden uitgezwaaid door familiele-
den en Duchenne patiëntjes.
De dag etappes werden gereden 
door zeer mooie natuurgebieden en 
landerijen uitgezet in Luxemburg, 
België, Duitsland en Nederland. De 
singeltracks waren met zware be-
klimmingen en zeer spectaculaire 
afdalingen een enorme uitdaging 
voor de Heroes. 

Ontbijt
De dagen begonnen om 06.00 uur 
met een goed ontbijt. Om 08.00 
uur werd de GPS ingesteld en kon 
er gestart worden in groepen  van 
snelheid en ervaring. Na een zwa-
re maar mooie fietsdag werden de 
Heroes dagelijks bij de finish ont-
haald met muziek en veel enthou-
siaste supporters. Het belangrijkste 
naar de binnenkomst was het on-
derhouden van de fiets,zodat er de 
volgende dag met goed materiaal 
kon worden gestart.

 Vanaf 18.30 uur was er avondeten. 
Daarna was er de gelegenheid de 
film te kijken die deze dag gemaakt 
was en er volgde nog een briefing 
voor de volgende dag .Vanaf  22.00 
uur kon er genoten worden van de 
welverdiende nachtrust.

Finale
De finale dag was een dag om nooit 
te vergeten. Na de laatste etappe( 
Arcen-Nijmegen) gefietst te heb-
ben werden de Heroes onder poli-
tie begeleiding naar Park Brakken-
stein begeleid. Hier hadden alle fa-
milieleden en Duchenne patiëntjes 
zich verzameld om de Heroes bin-
nen te halen onder een luid applaus 
en gejuich. 
René fietste met Dennis samen Park 
Brakkenstein binnen.
Na de  grandioze en emotionele bin-
nenkomst werd het bedrag dat de 
303 Heroes bij elkaar hadden ge-
fietst bekend gemaakt.
Dit was een enorm bedrag van € 
1.111111. Daarna kon het feesten 
beginnen. Deze ziekte heeft  nog 
zoveel geld nodig om de Duchenne 
Spierdystrofie de wereld uit te trap-
pen, dat René besloten heeft om 
ook aan de 8ste editie in 2013 mee 
te doen. Zijn opgehaalde sponsor-
bedrag voor deze editie was € 6390 
en dat hoop hij in 2013 te evenaren 
of te overtreffen.

Start driebandencompetitie DRV
Regio - Afgelopen vrijdag 21 sep-
tember is de individuele drieban-
dencompetitie DRV in gemeen-
schapshuis De Springbok in De 
Hoef van start gegaan. Evenals vorig 
seizoen staat deze competitie on-
der auspiciën van de biljartfederatie 
De Ronde Venen. In vergelijking met 
de vorige editie verwelkomde de or-
ganisatie enkele nieuwe gezichten, 
namelijk Jim van Zwieten en Pim de 
Jager (beiden De Paddestoel), Henk 
Doornekamp (De Schans), Nico van 
Soeren (De Vrijheid) en reserve Bert 
Fokker (De Merel). Verder hebben 
zich intussen ook Robert Daalhui-
zen en Michel Bak (beiden De Pad-
destoel) als reserve aangemeld. De 
beoogde verbreding binnen de re-
gio krijgt op die manier meer en 
meer gestalte.

De vertrouwde deelnemers, die 
reeds eerder hun opwachting maak-
ten, zijn Bert Loogman, Paul Huze-
meier, Nick van de Veerdonk en Jos 
Lugtigheid (allen De Vrijheid), Hero 
Janzing (Veenland) en Hans van Eijk 
(De Springbok) alsmede de reser-
visten Jan van Veen (De Springbok), 
Pieter Coenen (Veenland) en Henny 
Hoffmans (DIO).
Het belooft opnieuw een zeer span-
nende strijd te worden in deze spel-
discipline, die hoe langer hoe meer 
aan populariteit gaat winnen. Titel-
houder Jos Lugtigheid zal onge-
twijfeld het vuur na aan de sche-
nen worden gelegd en hij zal alle 
zeilen moeten bijzetten om zijn ti-
tel met succes te verdedigen. Reeds 
op de eerste de beste avond bleek 

overduidelijk, dat alle tien de deel-
nemers weinig of niets voor elkaar 
onderdoen. Exact iedereen wist één 
van de twee partijen  in winst om te 
zetten, zodat de verschillen uiterst 
klein bleven. Nieuw in de puntentel-
ling is bovendien, dat zowel bij winst 
als verlies een extra bonuspunt kan 
worden behaald, zodra aan het 
moyenne is voldaan. Het gros vol-
deed ruimschoots aan deze limiet, 
een bewijs dat er over de hele linie 
uitermate goed werd gespeeld. 
De komende competitie is verdeeld 
over negen speelavonden, waarbij 
de deelnemers elkaar tweemaal zul-
len ontmoeten. Het sterke deelne-
mersveld en het potentieel aan re-
serves staat garant voor een soepel 
en geanimeerd verloop. Aansluitend 
zal nog een triatlon worden gehou-
den over drie speelavonden, waar-
bij de competitiedeelnemers, aan-
gevuld met enkele reserves, zullen 
worden opgedeeld in vier groepen 
van ieder drie teamleden om elkaar 
te bestrijden in de disciplines libre, 
bandstoten en driebanden. 

Liefhebbers van deze spelsoort mo-
gen op de vrijdagavond gerust eens 
een kijkje komen nemen in het nieu-
we seizoen om de driebanders aan 
het werk te zien. Een overzicht van 
de speeldata treft u aan in het pro-
grammaboekje 2012 – 2013 van de 
biljartfederatie De Ronde Venen. Te-
vens zullen wij u de komende maan-
den regelmatig op de hoogte hou-
den van de verdere resultaten en 
de voortgang van deze driebanden-
competitie.

BMX UWTC TC 5 Volkel 
22 en 23 september 2012
Regio - Zondag was een zeer kou-
de dag. Een groot verschil met de 
trainingsdag op zaterdag, toen de 
zon volop te voorschijn kwam. 
De 1ste manche was goed te mer-
ken dat de spieren nog opgewarmd 
moesten worden. Danny de Jong 
had er weer zin in. Wilde graag weer 
de finale rijden net als in Doetin-
chem. Ook Evert de Jong ging goed 
van start maar kwam net te kort om 
door te gaan. Jessy Soede kwam 
ook niet bij de eerste 4 Jammer Jes-
sy volgende keer weer nieuwe kan-
sen.

De 2de manche werd Sven Wie-
bes in de voorlaatste bocht uit de 
baan gedrukt,  in de laatste bocht 
pakte Sven hem weer terug. Jeffrey 
Zwart lag lange tijd 3e helaas maar 
net voor de finish werd hij 5e. Fer-
di Cevahir viel helaas net voor de fi-
nish. Jochem v d Wijngaard en Max 
de Beij waren in gevecht om de 4e 
plaats uiteindelijk werd Jochem 3e 
en Max 5e. Sem Knook reed tegen 
de Nederlandse kampioen in zijn 
klasse en werd 5e. Brain Boomkens 
reed op kop en kwam als 1e over de 

finish. De 3de manche ging het tus-
sen Rens Grommel, Joel Rijneker en 
Alec vd Mast. Ze knokte met z’n 3en 
om de 2e plek. Rens werd 2e, Alec 
3e en Joel 4e. Jeffrey kon gelukkig 
net tussen een val partij door fietsen 
en kwam als 3e over de finish. Izar v 
Vliet was in gevecht om de 1e plek, 
hij trok uiteindelijk aan het langste 
eind. Bart en Maarten streden ie-
der om een plek in hun manch Bart 
werd 1e en Maarten 5e.

Bij de sportklasse/nieuwelngen en 
Elite reed  Olympisch Kampioen 
Laura Smulders ook mee. Zij kwam 
als 1e over de finish.
Robin Robba van der Kolk maakte 
mooie sprongen op de prosectie.
In de 2e manch sprong Rick Doorn-
bos de 2e Hij kwam als 7e over de 
finish. Michael Schekkerman werd 
4e. Mats de Bruin werd 5e in de 
2e manch. Tom Brouwer reed een 
spannende rit. Hij streed om de 4e 
plek helaas werd hij 5e. Wiljan Brou-
wer reed net als zijn broer naar een 
5e plek.
In de kwart finale werd Alec 2de, 
Rens 3de  en Joel 4de. 

Derde zitting Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Regio - Op dinsdag 18 september 
werd de derde zitting van de eerste 
competitie gespeeld.
Met 14 paren in de A zette het com-
bipaar Elly van Nieuwkoop/Jet-
ty Weening een geweldige preta-
tie neer door met 63.54% eerste 
te worden. Renske Visser en Fran-
cis Terra, vorige week eerste, zagen 
hun meerdere in voornoemd paar 
en plaatsten zich als tweede met 
56.60%. Het combipaar Geke Lud-
wig/An van Schaick werden derde 
met 55.21%.  Met de overige zeven 
paren is het, eufemistisch gezegd, 
droef gesteld: geen van hen behaal-
de de 50%! Dames kom nou toch 
op. In de B, met 13 paren, plaatsten 
Annet Roosendaal en Rini Tromp 
zich als eerste met 62.60%.

Niet florisant
Gertrude Doodkorte en Floor Jans-
sen volgden als tweede met 59.10%. 
Wil Blansert en Ineke Hilliard deden 
het ook goed, met 57.85% en wer-
den “derds”. Ook voor de B geldt dat 
het met de overigen niet florisant 
gaat: ook hier haalde de rest van 
de paren geen 50%, met als abso-
luut dieptepunt het paar dat 36.50% 
scoorde. Omdat dit al betreurens-

waardig genoeg is vermeld ik geen 
namen en houd het op initialen. Da-
mes E.R. en R.W. u kunt zoveel beter, 
wat bezielde u niet? Dan de compe-
titie: Deze ziet er voor de A als volgt 
uit: Elly van Nieuwkoop/Jessie Pie-
kaar staan

nu eerste met 56.92% gemiddeld. 
Met minimaal verschil, 55.73%, vol-
gen Geke Ludwig/Margo Zuidema 
als tweede. Kitty van Beem en Agnes 
de Kuijer, ja, ja, die correctie toch, 
zijn naar de derde plaats gezakt 
met, toch ook niet gering, 54.69%. In 
de B voeren Gertrude Doodkorte en 
Floor Janssen de troepen aan met 
58.54% gemiddeld, zij verstootten 
daarmee Ploon Roelofsma en Marja 
Slinger naar de tweede plaats. Kom 
op dames herover uw positie!. Als 
derde staan nu Annet Roosendaal 
en Rini Tromp met 55.25%. Dan nog 
even dit: de dames Marja Van Holst 
Pellekaan en Sandra Raadschelders, 
ach vermaledijde correctie, staan nu 
op de vierde plaats. Ook spelen bij 
Hartenvrouw?

Inlichtingen bij de secretratis Mie-
neke Jongsma en haar telefoon-
nummer is 0297-565756.

HSV De Hoef zoekt jonge 
handbalsters van 7 en 8 jaar  
De Hoef - Voor het D2 team van 
HSV De Hoef is men op zoek naar 
handbalsters van 7 en 8 jaar oud. 
Het team bestaat nu uit 6 speelsters, 
traint en speelt wedstrijden in NHV 
competitie. Echter, ze missen 1 of 2 
meiden om hun team compleet te 
maken. Momenteel lenen ze speel-
sters van een ander team, maar het 
is natuurlijk veel leuker om een echt 
eigen team te hebben.  Kortom, ze 
hebben dringend nog enkele extra 
speelsters nodig! Ben jij dat meisje 
dat hun team komt versterken? Maar 
ook meiden van 9 en 10 jaar zijn van 

harte welkom.
Kom dan een keer bij hen kijken. Ze 
trainen op woensdag van 17.30 tot 
18.30 uur en op zaterdag en/of zon-
dag worden wedstrijden gespeeld
Het gaat er in dit team niet om of je 
een goede handbalster bent maar 
dat je er plezier in hebt! Iedereen is 
dus van harte welkom. Heb je inte-
resse en/of wil je graag wat meer in-
formatie stuur dan een mail naar ly-
anne@van-loenen.net Ze nemen 
dan snel contact met je op. Ze ho-
pen op veel reacties zodat snel sa-
men gehandbald kan worden!

Hardlopers Run4Myrna halen 
25.000 euro op
Regio - Familieleden en vrienden 
van de in 2011 overleden Myrna 
Brussel hebben haar afgelopen zon-
dag op een bijzondere manier her-
dacht. Tijdens de Dam tot Damloop 
gingen zij samen van start en lieten 
zij roze ‘Run4Myrna’ballonnen los. 
Met het hardlopen haalden zij ge-
zamenlijk maar liefst 25.000 euro op.
De cheque met het gigantische be-
drag werd diezelfde middag nog 
overhandigd aan Prof. Dr. Winet-
te van der Graaf van Stichting AYA 
(Adults and Young Adolescents). 
Deze stichting zorgt voor meer be-
geleiding van jongeren met kanker 
tussen de 18 en 35 jaar. Ook doet 
de Stichting AYA onderzoek naar de 
zeldzame vorm van botkanker die 
de Uithoornse Myrna Brussel had. 
Inmiddels worden er bij het onder-
zoek de eerste resultaten geboekt. 
De onderzoekers gaven zondagmid-
dag aan zeer gedreven te zijn om 
nog verder te gaan om zo de behan-
delmethode te kunnen verbeteren.
Het werd een bijzondere dag voor 
familie en vrienden, zondag in Am-
sterdam, Zaandam en daartussen. 
Er gaan al geluiden op voor meer 
‘Run4Myrna’-hardloopacties, dus de 
hardlopers zijn nog lang niet klaar. 
Run4Myrna is een onderdeel van 
stichting Lopen voor het Leven en 
wordt gesteund door Van Straaten 
Image Company, Herbalife Jolan-
da Cowan, uw onafhankelijke Her-
balife distributeur, Fotostudio Enjoy, 
Van Riemsdijk Reclame, Bakhuij-
sen en De Neef Advocaten, A-Bal-
lonnen Leimuiden, Studio MeDe-
sign, Driekus Bernard Fysiotherapie 
Beweging bij BuentingSport Am-
stelveen, C1000 Visser, Albert Heijn 
Jos van den Berg, Ray Angulo, Stijn 

Melenhorst Kaas en Zo, Knipp-Inn 
en OSP Catering. Meer weten over 
Run4Myrna? Kijk op www.lopen-
voorhetleven.nl. Een donatie voor 
het onderzoek naar de zeldzame 

vorm van kanker en de begeleiding 
van jonge kankerpatiënten is na-
tuurlijk altijd welkom: rekeningnum-
mer 6800 tnv. Stichting Lopen voor 
het Leven o.v.v. AYA.
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Qui Vive wint het Uithoorns 
najaars kampioenschap
Uithoorn - Op zaterdag 15 septem-
ber is in een heerlijk najaarszonne-
tje op UTC Qui Vive het tenniskam-
pioenschap van Uithoorn gespeeld. 
Nagenoeg alle clubkampioenen van 
TC Uithoorn streden tegen de vele 
kampioenen van Qui Vive. 
Om 11 uur werd het toernooi ge-
opend door het spelen van een 
wedstrijd tussen de voorzitters Joop 

Houtman van TCU en Paul Vriens 
van Qui Vive en hun dubbelpart-
ners. Deze wedstrijd werd gewon-
nen door Qui Vive.
In de loop van de dag streden de le-
den vanaf 10 jaar in enkel, dubbel 
en mixed partijen voor de eer van 
hun vereniging. Totaal werden 23 
veelal spannende maar wel sportie-
ve partijen gespeeld. TCU won er 8, 

Qui Vive 15 en dus is dit jaar kam-
pioenschap gewonnen door Qui Vi-
ve. Onder het genot van een drank-
je en een hapje is de beker uitge-
reikt aan bestuurslid Henk de Ruiter 
van Qui Vive.
Een sportieve traditie is na een jaar 
afwezigheid in ere hersteld. Volgend 
jaar zal TC Uithoorn het toernooi or-
ganiseren. 

De voorzitters Joop Houtman en Paul Vriens met hun dubbelpartners openden het toernooi met een spannende 
wedstrijd.

Landelijke Beeball dag 
een daverend succes!
Uithoorn - Op zondag 23 septem-
ber vond een groots jeugdevene-
ment plaats op de velden van Honk- 
en Softbalvereniging Thamen.

14 teams uit heel Nederland de-
den mee aan de landelijke Beeball-
dag 2012, en met ruim 160 kinderen 
in de leeftijd van 5 tot 10 werd een 

KDO handbalmeisjes 
zoeken doelpuntenmakers
De Kwakel - De D2 van KDO hand-
bal heeft deze en vorige week de 
eerste echte competitiewedstrijden 
op groot veld gespeeld. Best span-
nend en ingewikkeld vonden ze 
het, maar de eerste wedstrijd werd 

al bijna gewonnen tegen de bu-
ren van HSV, dus het ging hartstik-
ke goed! De D2 is nog wel op zoek 
naar wat meiden of jongens die hen 
willen komen helpen met doelpun-
ten maken.

‘Boarding bedrijven football 
toernooi’ druk bezocht 
Uithoorn - Vrijdag 14 september 
stond de 1e editie van het nieuwe 
seizoen gepland. Dit jaar is de opzet 
iets anders geworden dan voorgaan-
de jaren. Er worden in totaal 4 edities 
afgewerkt en alle winnaars plaatsen 
zich gratis voor de fi nale dag op 7 ju-
ni 2013! Net zoals alle voorgaande 
edities werd er eerst weer genoten 
van de huisgemaakte saté schotel in 
het Grand Café van Amstelhof Sport 
& Health Club.  Vervolgens startte er 
tien bedrijven uit de regio aan dit re-
creatieve toernooi. De eerste wed-

strijd vond plaats om 18.30 uur en de 
fi nale was uiteindelijk om 23.00 uur.

De wedstrijden waren ingedeeld 
in 2 poules:
Poule 1: O-Tax Uithoorn, SVB. C1000 
Zijdelwaard, Eetcafé de Herberg en 
Polycom
Poule 2: VMB beveiliging, Nissan 
Nieuwendijk Uithoorn, Kabel Produc-
tions Amsterdam, Persoon schoor-
steen en geveltechnieken en Aagora.
Na de 2 spannende halve fi nales, 
O-Tax tegen Kabel Productions en 

Michael Meijer kopt KDO 
in blessuretijd naast HDS
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO de thuiswedstrijd 
op het programma tegen HDS.
HDS, net als KDO, kende vooraf-
gaand aan de wedstrijd vele gelij-
kenissen. Beide ploegen zijn vorig 
seizoen gepromoveerd naar de der-
de klasse en hadden tot nu toe drie 
punten behaald uit drie wedstrij-
den. Trainer Raymond de Jong wij-
zigde ten opzichte van vorige week 
zijn basiselftal op één plaats: Patrick 
Schijff begon vanaf de aftrap ten 
koste van de lichtgeblesseerde Jel-
le de Jong.
In de beginfase van de wedstrijd was 
KDO de bovenliggende partij. Rick 
Kruit en Joeri Stange hadden in de 
eerste tien minuten mogelijkheden 
om de Kwakelaars op voorsprong 
te zetten, maar Rick zijn inzet ging 
net over en Joeri zijn schot werd op 
de lijn geblokt door een Leersum-
se verdediger. In de 25e minuut kon 
Rick Kruit schuin alleen op doel af-
lopen, maar zijn geplaatste bal wist 
de HDS-doelman ternauwernood 
met zijn voet te redden. KDO bleef 
de beter voetballende ploeg, maar 
werd na een half uur spelen in ver-

legenheid gebracht door een misser 
van de scheidsrechter. Na een goe-
de steekbal van Sven Vlasman kon 
Rick Kruit alleen op doel afgaan. 
Doordat Rick van achteren onder-
uit werd gehaald, werd een zuive-
re kans voor KDO door de neus ge-
boord. In plaats van de rode kaart 
te trekken, gaf de arbiter alleen een 
vrije trap zonder een kaart te trek-
ken. In de rust gaf de scheidsrech-
ter als commentaar: ‘Ik zag niet wel-
ke HDS-verdediger de overtreding 
maakte, zodat ik geen kaart kon ge-
ven’. Bobby Uitermarkt nam vervol-
gens de vrije trap die de Leersum-
se doelman uit de rechterhoek weg 
kon plukken.  Met een 0-0 stand 
gingen beide ploegen even later de 
rust in.

Gevaarlijk
In de tweede helft liet HDS zich 
steeds meer gelden in de wedstrijd 
zonder echt gevaarlijk te worden. In 
de 65e minuut werd KDO-doelman 
Peter Onderwater hardhandig on-
deruit gehaald door een HDS-aan-
valler. Twee minuten later had die-
zelfde Peter het nakijken, nadat 

C1000 tegen VMB, ging het uiteinde-
lijk in de fi nale tussen Kabel Produc-
tions en VMB. In een zeer mooie en 
sportieve fi nale trok Kabel Producti-
ons uiteindelijk aan het langste eind 
en kroonde zich tot winnaar van het 
1e boarding bedrijven football toer-
nooi van dit seizoen. Hiermee plaatst 
Kabel Productions zich direct voor de 
fi nale dag op vrijdag 7 juni. Vrijdag 
26 oktober staat alweer de 2e edi-
tie gepland, waarbij 10 bedrijven de 
strijd met elkaar aangaan. Voor deze 
2e editie zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Heeft uw bedrijf interes-
se in deelname? Stuur dan een mail 
naar voetbal@amstelhof.com. De 3e 
editie staat gepland op vrijdag 18 ja-
nuari 2013 en de 4e editie op vrijdag 
15 maart 2013.
 

sportief en vriendschappelijk toer-
nooi gespeeld.
De KNBSB initieert jaarlijks de lan-
delijke Beeballdag, om deze sport te 
promoten in Nederland. Omdat Tha-
men dit jaar 50 jaar bestaat, kreeg 
zij de organisatie van deze dag toe-
gewezen. Beeball is een eenvoudi-
ge vorm van honkbal, speciaal voor 
jonge kinderen.

Het evenement werd offi cieel ge-
opend door Brian Farley, coach van 
het Nederlands Honkbalteam dat in 
oktober 2011 het WK Honkbal won. 
Bijgestaan door een levensgrote 
“BEE” gooide hij de eerste bal van 
dit toernooi. En vanaf dat moment 
was het één groot feest op de vel-
den. Overal werden sportieve wed-
strijden gespeeld en het enthousi-
asme van alle deelnemers was dui-
delijk te merken. En had een team 
even pauze, dan konden de kinde-
ren zich vermaken op het spring-
kussen, met de speedgun, de pitch 
battle en andere spelletjes. Om 
16.00 werd het toernooi afgeslo-
ten en gingen alle kinderen met een 
leuk aandenken naar huis.
Thamen kijkt terug op wederom een 
geslaagd evenement, mede dankzij 
het grote aantal vrijwilligers dat zich 
had ingezet om deze dag te orga-
niseren.

Even voorstellen: dit zijn de leuk-
ste (handbal)meiden van De Kwa-
kel en Uithoorn, en zij zijn op zoek 
naar JOU! Eva, Rachelle, Ilse, Bo, 
Yara, Cindy en Luca hebben vorig 
jaar al veel doelpunten gemaakt in 
de E-jeugd, op het kleine veld en 
in een kleiner doel. Dit jaar zijn ze 
alweer 8 en 9 jaar en spelen ze op 
het grote veld. De kinderen die nu 
in de E-jeugd zitten, helpen hen met 
de wedstrijden, zodat ze ook wis-
sels hebben. Maar natuurlijk willen 
ze dat hun team nog meer handbal-
kinderen telt!

Lijkt handbal jou ook zo leuk?!
De D-jeugd traint op maandag 
en woensdag van 17.00 tot 18.00 
uur. Zin om een keer mee te ko-
men trainen om te kijken of je doel-
punten maken in een handbaldoel 
ook zo leuk vindt als deze handbal-
sters? Kom gerust eens vrijblijvend 
meetrainen, of stuur een mail naar 
handbal@kdo.nl voor meer infor-
matie. Ook alle andere jeugdteams 
kunnen versterking gebruiken, van-
af 5 jaar (geboortejaar 2007) zijn 
kinderen welkom.

HDS direct resultaat had bij één van 
hun eerste inzetten tussen de palen. 
Via de linkerkant van het veld werd 
de bal uiterst nauwkeurig in de lin-
kerhoek geschoten, 0-1. Een enor-
me dreun voor de Kwakelaars en de 
vreugde explosie bij HDS was zeer 
uitbundig te noemen. In het verde-
re verloop van de tweede helft pro-
beerde KDO van alles om de gelijk-
maker te forceren,  maar had weinig 
geluk. Zo werd onder anderen een 
prima schot van Sven Vlasman knap 
gestopt door de uitblinkende HDS-
doelman. Waar eigenlijk niemand 
meer rekening had gehouden, ge-
beurde toch in de 94e minuut. Uit 
een corner van Bobby Uitermarkt 
wist verdediger Michael Meijer de 
bal op prachtige wijze bij de twee-
de paal binnen te koppen, 1-1. Hier-
mee kreeg KDO loon naar werken, 
want op basis van de getoonde in-
zet deze middag was dit punt meer 
dan terecht te noemen.

Door dit gelijkspel tegen HDS staan 
de Kwakelaars nu op de negende 
plaats op de ranglijst. Aanstaande 
zondag speelt het eerste om 14:00 
uur uit tegen het nog puntloze Ne-
derhorst. Hopelijk kunnen de Kwa-
kelaars deze middag afstand nemen 
van de onderste regionen en  hun 
tweede overwinning van het seizoen 
bewerkstelligen!

• keuze uit vele merken en modellen • max. 5 jaar oud 
• 1 jaar garantie • 1 jaar mobiliteitshulp 

• 100% in topconditie• interessante financiering 
• Nationale Auto Pas • heldere voorwaarden

  
VAN DER WAL

AALSMEER

www.fiataalsmeer.nl
Witteweg 6, 1431 GZ Aalsmeer
tel. 0297-325230

Voor al onze nieuwe en
gebruikte auto’s:

Nissan Micra, airco 2004 74.000 beige/m 4.950,-
Fiat 500 lounge, open dak 2011 25.000 oranje 12.600,-
Fiat 500 Bicolor, automaat 2011 32.000 rood/wit 12.950,-
Fiat 500 Pop Twinair 2011 23.000 zwart 13.250,-
Fiat Panda Emotion, airco 2006 57.000 rood 5.750,-
Fiat Panda dynamic 2008 30.000 zwart 6.995,-
Fiat Panda dynamic, airco 2007 45.000 beige/m 6.495,-
Fiat Stilo 1,6 airco 3drs 2005 139.000 blauw/m 5.450,-
Fiat Stilo 1,6 sw, airco 2005 78.000 blauw/m 7.450,-
Fiat Grande Punto 1,4 16v, airco 2007 48.000 zwart/m 7.950,-
Fiat Grande Punto 120pk, airco 2008 47.000 blauw/m 12.750,-
Fiat Grande Punto 1,4 16v, airco 2009 36.000 rood 9.750,-
Fiat Punto Evo, automaat 2010 20.000 wit 15.750,-
Fiat Grande Punto 1,4 16v, airco 2006 114.000 zwart 6.950,-
Fiat Grande Punto 5drs, airco 2011 20.000 blauw 11.450,-
Fiat Sedici, airco 2009 22.000 wit 12.950,-
Fiat Sedici, airco 2009 32.000 zwart 12.950,-
Fiat Croma JTD, diesel 2006 180.000 blauw/m 6.450,- 
 

Auto’s tot 5 jaar
een financiering voor 5,9%

Zwarteweg 93  1431 VK Aalsmeer         Tel. 0297-383080
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn          Tel. 0297-563044
Traviatastraat 2 1183 NZ Amstelveen      Tel. 020-4263950
Sydneystraat 18 1175 RN Lijnden           Tel. 020-6594200
Arnoudstraat 4 2182 DZ Hillegom         Tel. 0252-433043

T o p  o c c a s i o n  v a n  R e n a u l T .
D e  o c c a s i o n  m e t  e e n  j a a r  g a r a n t i e .

Bekijk onze occasions ook 
op internet:

www.renault-nieuwendijk.nl

	 Renault	twingo	1.2	8v	Emotion	 2006	 4950,-
	 Renault	twingo	1.2	16v	collection	 2011	 8250,-
	 Renault	twingo	1.2	8v	Dynamique	 2010	 7750,-
	 Renault	clio	1.2	16v	5	drs	Authentique	 2008	 7950,-
	 Renault	clio	1.2	16v	3	drs	business	line	 2007	 7450,-
	 Renault	clio	1.2	campus	3	drs	 2006	 4975,-
	 Renault	Clio	1.2	16V	5	drs	Authentique	 2012	 13200,-
	 Renault	megane	2.0	16v	Cabriolet	Exception	 2008	 17450,-
	 Renault	Modus	1.4	16V	Dynamique	luxe	 2006	 7390,-
	 Renault	Scenic	2.0	16v	privilege	luxe	 2006	 11950,-
	 Renault	Scenic	1.6-16v	Tech	road	 01-07-06	 11250,-
	 Renault	grand	scenic	1.6	16v	Businessline	5P	 01-03-08	 16950,-
	 Renault	grand	scenic	2.0	16v	Techline	5P	 12-01-07	 11950,-
	 Renault	grand	scenic	2.0	16v	Techline	Automaat	5P	 12-01-08	 14950,-
	 Renault	scenic	1.6	16v	Celsium	 01-06-11	 19950,-
	 Renault	grand	Scenic	2.0	Dynamique	Automaat	7P	 12-08-06	 13250,-
	 	 	 	
 Vraag naar onze akties op de Scenic occasions		 	 	
	 Renault	megane	1.4	16v	sedan	 2005	 5950,-
	 Dacia	sandero	blackline	1.2	16V	Airco	 2011	 9945,-
	 Renault	Espace	2.0	16V	Authentique	meeneemprijs	 2003	 3250,-
	 Renault	Espace	2.0	16V	Expression	 2008	 19950,-
	 Renault	laguna	gr	tour	2.0	16V	automaat	privilege	 2007	 12950,-
	 Nissan	Micra	1.2	3	drs	Visia	Airco	 2005	 5250,-
	 Opel	Meriva	 2004	 5950,-

OccasiOns
met aalsmeerse

Dealer assOciatie
kwaliteit

aUtOwiJZer

A a l s m e e r s e  e a l e r  A s s o c i a t i e

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

Fiat Punto 1.2 ELX zuinige auto ‘00 168.100 km blauw 1.940,-

Seat Toledo 1.9 TDi Sport 110PK  ‘04 330.100 km zilver 3.000,-

Mazda Demio 1.5 Exclusive (zeer net) ‘00 90.800 km groen 3.240,-

Ford Focus 1.4 16V (zeer nette auto) ‘03 107.500 km grijs 3.740,-

Seat Arosa 1.4 S Sportuitvoering ‘03 75.700 km zwart m. 3.950,-

Renault Megane 2.0 Coupe Dyn. Luxe ‘03 108.700 km zwart 4.240,-

Daihatsu Cuore 1.0 12v zeer zuinig, bel. vrij ‘09 57.000 km rood 5.250,-

Fiat Punto 1.4 16v Edizione Prima ‘06 81.400 km beige 6.440,-

Citroën Xsara Picasso 1.8i 16V diff. ‘04 132.700 km grijs 6.500,-

Seat Ibiza 1.2 Trendstyle ‘08 29.500 km robijn rood 7.480,-

Seat Ibiza 1.4 automaat 3drs. ‘07 37.000 km zenith grijs 8.440,-

Seat Alhambra 2.0 (net distributie gehad) ‘04  124.800 km schaduw bl. 9.980,-

Seat Altea XL 1.6 Stylance ‘07 83.500 km delhi rood 12.480,-

Seat Altea XL 1.6 Stylance ‘07 64.000 km inkt zwart 12.680,-

Seat Ibiza 1.4 Style ‘10 11.300 km nayara bl. 12.950,-

Seat Ibiza SC 1.2 TDi wegenbelasting vrij ‘10 34.900 km candy wit 13.450,-

Seat Ibiza SC 1.2 besparen vanaf 6500 km/jaar ‘10 31.100 km magic zwart 13.740,-

Seat Ibiza 1.6 DSG Stylance autom. ‘09 21.200 km citrus geel 14.480,- 

Seat Ibiza ST 1.4 Style ‘11 22.000 km zwart 15.950,-

Seat Altea XL 1.4 TSi 125pk Stylance ‘08 59.500 km dolfijn 15.950,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd in 
goede conditie mét APK en beurt!



TTC de Merel organiseert 
de herfsttoer
Regio - Op zondag 7 oktober 
a.s. organiseert TTC de Merel de 
HERFSTTOER de laatste groeps-
tocht voor racefietsers van dit fiets-
seizoen. Deze rit wordt gefietst ach-
ter voorrijders. Ook nu zijn er weer 
ervaren toerleiders waarachter in de 
luwte prima gereden kan worden Er 
wordt gefietst in 2 groepen. 
De eerste groep legt een afstand af 
van 115 km. Deze groep zal maxi-
maal met een snelheid van 30 km 
per uur fietsen. De rit gaat via Ou-
derkerk en het Amsterdamse Bos 
naar IJmuiden. In Zandvoort is de 
koffiepauze waarna door de duinen 
en via Lisse en Leijmuiden weer te-
rug richting Vinkeveen wordt ge-
fietst.
De tweede groep fietst 95 km met 

een maximale snelheid van 27 km 
per uur. Ook deze groep gaat via 
Ouderkerk en het Amsterdamse 
Bos maar buigt voor Haarlem rich-
ting Cruquius alwaar de koffiepauze 
zal zijn. Bij Lisse wordt de route van 
de 115 km rit weer opgepakt naar 
Vinkeveen. Voor beide ritten zijn de 
deelnamekosten voor niet Merelle-
den € 3,00 Bent u lid van de NTFU 
dan betaalt u een euro minder.
Op zondag 7 oktober wordt er van-
af 8.00 uur verzameld in Eetcafé de 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. Om 
8.30 uur is het vertrek.
Veiligheid staat bij de Merel hoog 
in het vaandel. Het dragen van een 
helm is dus verplicht!
Kijk voor meer info op www.ttcde-
merel.nl

Ruim 65 kinderen bij open dag 
hockeyvereniging Qui Vive 
De Kwakel - Op zondag 23 sep-
tember werd door hockeyvereniging 
Qui Vive een kennismakingsdag ge-
houden voor nieuwe leden. Jongens 
en meisjes vanaf 4 jaar konden spe-
lenderwijs kennis maken met de 
hockeysport. 
Onder leiding van ervaren trainers 
en begeleiders werden er spelletjes 
gespeeld, waarbij de eerste begin-
selen van het hockey werden uitge-
legd en geoefend. Ook werd er door 
de kinderen een partijtje gespeeld 
met een keeper. 
Na afloop konden de kinderen on-
der het genot van een broodje knak-
worst en limonade kijken naar een 
echte wedstrijd van dames 1.
Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen 
ook bij Qui Vive hockeyen. Dit zijn 
de Stokstaartjes. Qui Vive biedt 
hiermee de jongste jeugd de gele-
genheid kennis te laten maken met 
hockey. Het trainingsprogramma is 
gebaseerd op het Funkey-lespro-
gramma dat door de KNHB is ont-
wikkeld voor deze leeftijdsgroep, 

waarbij FUN in goed leren bewegen 
de KEY is. 
De Stokstaartjes trainingen zijn op 
zondagochtend van 9.30 tot 10.30. 
De trainingen worden gegeven in 2 
blokken; 1 blok van 8 lessen in het 
najaar en nog een blok van 8 lessen 
in het voorjaar. Het eerste blok gaat 
– bij voldoende aanmeldingen begin 
oktober van start. Je kunt je aan-
melden voor 1 blok, maar 2 blokken 
mag natuurlijk ook.

Het doel van de trainingen is kin-
deren met plezier te laten bewegen 
en spelenderwijs balvaardigheid te 
trainen. Uiteraard wordt er gehoc-
keyd, maar ook andere balsporten 
en- spelletjes zullen aan bod ko-
men. Natuurlijk mag je een eigen 
stick meenemen. Voor degenen die 
(nog) geen eigen stick hebben heeft 
Qui Vive een leenstick klaar staan. 
Voor meer informatie over de stok-
staartjegroep of sporten bij Qui Vi-
ve kun je ook mailen naar jongste-
jeugdhockey@quivive.nl

AKU pupillen in regiofinale
Uithoorn - Zaterdag was het dan 
eindelijk zover. Alle mini pupillen 
van AKU stonden te trappelen. Zij 
hadden zich als enige van de club 
met hun teams geplaatst, voor de 
regionale competitie finale. De-
ze werd dit jaar gehouden in Cas-
tricum. 
De dag begon met een defile, 
waarbij de kinderen luidt joelde: ‘Ci-
troen citroen citroen, wij worden 
kampioen’. Na het defile, begonnen 
de jongens: Felix, Stefan, Aiden en 
Vasco aan de estafette 4x 40m, 
waarbij zij hun uiterste best de-
den en mooie wissels hadden. Na 
de jongens mochten ook de meis-
jes: Anna, Nathalie, Lois en Esmee 

aan deze estafette meedoen, waar-
bij de meisjes knap als 3e finishde. 
Ook op de onderdelen: 40m sprint, 
balwerpen en verspringen werden 
mooie resultaten gehaald. Alle kin-
deren hebben wel één of meerde-
re persoonlijke records behaald op 
deze onderdelen. Na een sportieve 
en super geslaagde dag, was daar 
dan prijsuitreiking. De jongens zijn 
erg knap als 5e geëindigd, de meis-
jes mochten het podium op en ont-
vingen een mooie beker en me-
dailles voor het behalen van de 3e 
plaats. Wat waren de trainers en ou-
ders trots op deze mooie resultaten. 
AKU kon terug kijken op een super 
geslaagde pupillen finale.

Start competitie bij 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 20 septem-
ber was de eerste competitiewed-
strijd van de eerste cyclus bij Bridge-
club AB C van het seizoen 2012-
2013. Het was fijn om al je vrienden 
en vriendinnen weer terug te zien, al 
valt me op dat ik meer vriendinnen 
als vrienden heb, maar dat zal wel 
aan mij liggen, je behandeld man-
nen toch anders.
Natuurlijk hebben een aantal leden 
de hele zomer doorgebridged, zo’n 
mooi weer was het niet, op het land-
goed van de familie v.d.Schot of met 
thuisbridge. Ook hebben wij er al 
twee open rondes vrij bridgen opzit-
ten om ook degene die niet zo veel 
gebridged hebben toch een kans te 
geven. Het is opvallend dat er heel 
anders gespeeld wordt voor een 
competitieronde als voor een vrije 
speelronde, men neemt het toch 
veel serieuzer. Tijdens de vrije ron-
des werd er meer gekletst, nu zag je 
toch wat meer gespannen gezich-
ten. Er werd aan 13 tafels gebridged, 
bijna een volle bak, waaruit blijkt dat 
iedereen er weer zin in had, 7 paren 
in de A-lijn en 6 paren in de B-lijn. 
Er werd in twee lijnen gespeeld.

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor de familie Leny en Jan v.d.Schot 
met 60,07 %, logisch natuurlijk, want 
zij hebben met elke bridgedrive op 

hun landgoed zelf ook meegedaan. 
Tweede werd het paar Ada Groe-
newegen en Roelie v.d.Voorden met 
59,38 %, ik weet niet of zij ook veel 
op het landgoed waren, maar wel 
een mooie score. Derde werden het 
gelegenheidskoppel Ciny v.d.Elsen 
en Cor Hendriks met 56,94%,onder 
het bridgen werd dit paar “het nieu-
we koningspaar“ genoemd en niet 
ten onrechte blijkt wel.

B-lijn.
In de B-lijn werd het gelegenheids-
paar Wil Uleman en Hanny Hama-
cher eerste met 58,58 %, dit is toch 
wel de verassing van de dag te noe-
men. Tweede werden Bert Morshuis 
en met 57,75 %, dit paar speel beter 
bridge dan tennis. Deze uitspraak 
lijkt wat gewaagt, maar ik denk toch 
wel enig recht van spreken te heb-
ben. Derde werden Corry Snel en 
Lenie Veninga met 56,83 %, dit paar 
komt ook weer op stoom. Deze week 
nog geen competitiestand, de uit-
slag is de competitiestand. Bridge-
club ABC heeft haar speelochtend 
op de donderdag en er wordt om 9 
uur gestart. Men speelt in het Buurt-
nest aan de Arthuur van Schindel-
laan in Uithoorn. Bent u geïnteres-
seerd om te bridgen in een leuke 
ontspannen sfeer, dan kunt u op de 
clubochtend om 9 uur langskomen 
om nader kennis te maken.

Derde ronde ladder bij BVU
Uithoorn - Op maandag 17 sep-
tember speelde de BVU de 3e ron-
de in de laddercompetitie. Waren er 
de 1e twee weken slechts een paar 
verrassingen, week 3 levert een flin-
ke aardverschuiving op. 

De tussenstand: 
1. L Leenen & Henk vd Schinkel 60,25% 
2. Ans Breggeman & Lia Guijt 56,27% 
3. Stenny & Herman Limburg 55,98% 
4. A de Graaf & T t Linden 55,45% 
5. Marineke Lang & Martin Kok 54,78% 
6. J v Leeuwen & B Klooster 53,79% 
7. Corry Smit & Thea Stahl 53,78% 
8. Huib v Geffen & L Koeter 53,47%
9. H Wagenvoort, N vd Meer 
 & G de Ruiter 53,37%

10. Ineke Hilliard & E v.d. Berg 52,98%
11. Bep & John de Voijs 52,52%
12. An & Bert Pronk 51,91% 

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.

Tennisclub Uithoorn organiseert 
Open Inlooptoernooi 2012
Uithoorn - Aanstaande zondag 30 
september organiseert Tennisclub 
Uithoorn voor het tweede jaar haar 
Open Inlooptoernooi. U bent (nog) 
geen lid, en bent wel op zoek naar 
een tennisclub in Uithoorn, dan kunt 
u vrij komen spelen op de 7 gravel-
banen van de club. Het toernooi valt 
samen met het Slottoernooi, zodat 

u kunt kennismaken met een groot 
aantal leden, en meteen uw eigen 
krachten kunt meten. Het toernooi 
begint om 12.00 uur en eindigt om 
16.00 uur. TC Uithoorn is gelegen 
in Het Libellebos, de ingang is aan 
De Hollandse Dijk 3. Alle informa-
tie over de vereniging vindt u op de 
website www.tcuithoorn.nl

KDO dames ruimschoots 
langs Monnickendam
De Kwakel - Na een moeizame eer-
ste helft hebben de dames senioren 
1 van KDO handbal toch nog een 
monsterzege behaald tegen Mon-
nickendam. Onder goede weers-
omstandigheden won KDO de wed-
strijd met 14-22. Met deze winst laat 
KDO zien mee te kunnen draaien in 
de top van de 1e klasse competitie.

Met een goedgevulde wisselbank 
en een aangename handbaltem-
peratuur startte KDO de wedstrijd. 
Vanwege een aantal lichte blessu-
res waren A1 speelsters Anouk van 
Dam en Chantall Henneke aanwe-
zig om het eerste team te onder-
steunen. De grote angstgegner voor 
de Kwakelse dames, de regen, bleef 
gelukkig weg afgelopen zondag 
waardoor er relaxt kon worden ge-
speeld.

Jonge tegenstander
In de eerste helft hadden de KDO-
dames tamelijk veel moeite om de 
jonge ploeg van Monnickendam in 
score voor te blijven. De ‘meiden’ 
beschikten over een goede pas-
seerbeweging waarmee ze KDO een 
aantal keer verrasten. De passing en 
timing bij KDO was verre van opti-
maal, waardoor er weinig spectacu-

laire acties werden gecreëerd. Des-
ondanks werd de rust ingefloten 
met een 6-8 voorsprong. 

KDO is los!
Na de rust werd slimmer omgegaan 
met de kwaliteiten van de tegen-
stander; de verdediging zat goed 
dicht en de gebruikelijke snelheid 
van KDO kwam weer aan het licht. 
De voorsprong werd al snel uitge-
bouwd en met nog een kwartier 
te spelen was duidelijk dat KDO 
de wedstrijd niet meer uit handen 
zou geven. Bijna alle KDO’ers kwa-
men tot scoren, een leuke opsteker! 
Eindstand: 14-22. 

Mee in de top?
KDO ging naar huis met een vol-
brachte missie, verdubbeling van 
het puntenaantal. Na dit weekend 
is duidelijk dat de teams in de 1e 
klasse 1B erg aan elkaar gewaagd 
zijn. Met vier wedstrijden gespeeld 
staat KDO, met Muiden en ZSC, op 
4 punten. Daarboven tronen Havas, 
Zaanstreek en Vido , alle drie met 
6 punten. Kan KDO mee in de top 
van de competitie? Volgende week 
winst op Zaanstreek maakt het mo-
gelijk! Om 13.20 uur op het sport-
park aan de Vuurlijn, u gaat het zien.

Succes voor jeugdschakers SV de 
Amstel op GrandPrix toernooi 
Uithoorn - Het leek wel een club-
avond van SV de Amstel op zaterdag-
middag 22 september in het Amstel-
veense Keizer Karel College! Maar 
liefst 13 Amstel-jeugdleden deden 
mee aan het eerste GrandPrix toer-
nooi van het nieuwe seizoen. Naast 
sommige ervaren ‘toernooitijgers’ de-
den er ook een aantal kinderen mee 
voor wie het hun eerste echte schaak-
toernooi was, dus dat was best wel 
spannend. Er waren 49 deelnemers 
die in 5 groepen van 8 en één groep 
van 9 spelers verdeeld waren. De Am-
stel was in iedere groep vertegen-
woordigd, maar groep 5 sprong er 
toch wel uit want die bestond voor de 
helft uit spelers van de Amstel. 

In groep 6 speelden de jongste kinde-
ren en voor de Amstel waren dat Wil-
helm Burger en Elysa Kikken. Ze de-
den het prima, maar er bleken toch 
een aantal kinderen in deze groep te 
zitten die al wat verder waren. Wil-
helm scoorde 2½ uit 8 en Elysa wist 
toch een partij te winnen en speelde 
ook nog een keer remise, waarmee ze 
1½ punt behaalde. 

Groep 5 was de Amstel-groep met 
Erik Oomen, Lex Mulder, Wioletta Bur-
ger en Faye van Rijn. Erik begon met 
twee nederlagen, maar herstelde zich 
goed en won 4 van de 5 overige par-
tijen. Wioletta begon juist uitstekend 
met 2½ uit 3, maar helaas bleef het bij 
die 2½ punt. Lex en Faye wisten bei-
den éénmaal te winnen en éénmaal 
remise te spelen en haalden dus 1½ 
punt. 

In groep 4 speelden drie Amstel-le-
den mee, waarvan Calvin Kikken het 
hoogst eindigde. Met een uitstekende 

score van 5 uit 7 eindigde Calvin als 
tweede in deze groep en kon dus een 
beker mee naar huis nemen. Okke Pe-
ters begon prima met twee winstpar-
tijen, maar viel daarna iets terug en 
eindigde tenslotte met een score van 
3 uit 7. Jade Smit was eigenlijk een 
groep te hoog ingedeeld en had het 
moeilijk, maar wist toch een partij te 
winnen. In een sterk bezette groep 3 
speelde Tim Heemskerk mee en ook 
hij was te hoog ingedeeld. Tim deed 
zijn best, maar zijn tegenstanders wa-
ren gewoon beter. In groep 2 was er 
echter wel weer succes voor de Am-
stel in de vorm van een tweede plaats 
voor Kees Boerlage, die een sterk 
toernooi beloond zag met een beker. 

In de hoogste groep twee Amstel 
deelnemers. Sipke de Boer speelde 
voor het eerst in de hoogste groep 
van een GrandPrix en wist keurig twee 
partijen te winnen. Paul Oomen heeft 
in het verleden al heel wat GrandPrix 
toernooien gespeeld, maar had er nog 
nooit één gewonnen. Ditmaal was hij 
echter onbetwist de sterkste, want hij 
won alle zeven partijen en werd daar-
mee toernooiwinnaar. 
Al met al een zeer geslaagd toernooi 
en de aanwezigheid van zoveel Am-
stel jeugdspelers toont maar weer 
eens aan dat het met de populariteit 
van de schaaksport bij de Uithoornse 
jeugd wel goed zit. Kinderen die scha-
ken wel leuk lijkt, maar nog geen lid 
van een schaakclub zijn kunnen vrij-
blijvend een paar avonden meespe-
len op de woensdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur in het wijkcentrum aan 
de Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Meer 
informatie is te vinden op de websi-
te van SV de Amstel : http://www.am-
stelschaak.nl.

Eerste punt een feit voor KDO 2
De Kwakel - Na drie nederlagen op 
rij, was het tweede van KDO er van-
daag alles aangelegen om een goed 
resultaat neer te zetten tegen HBC 
2. Na een kwartier spelen kwamen 
de Kwakelaars ook op voorsprong 
via Elton Shehu. 

Op aangeven van Jean-Paul Ver-
bruggen kon Elton profiteren van 
het mistasten van de Heemstedese 
doelman, 1-0. Na deze voorsprong 
kon KDO de score verder uitbrei-
den, maar verzuimde dit. HBC, daar-
entegen, strafte het foutief wegwer-
ken bij KDO achterin genadeloos af, 
1-1. Vlak voor rust werd de schade 
nog erger nadat er matig werd inge-

grepen rondom het Kwakelse zes-
tienmetergebied, 1-2. In de tweede 
helft streden de Kwakelaars voor el-
ke meter en werden uiteindelijk in 
de 65e minuut beloond met de ge-
lijkmaker. Invaller Patrick van de 
Nesse, vanaf 1 oktober in dienst bij 
de marechaussee, kon schuin alleen 
op doel aflopen en wist deze kans 
koelbloedig af te maken, 2-2. Na de-
ze gelijkmaker kon de wedstrijd nog 
alle kanten op gaan, maar gescoord 
werd er niet meer. Door dit gelijk-
spel heeft KDO het eerste punt van 
het seizoen behaald. Aanstaande 
zondag speelt het tweede om 11:30 
uur uit tegen het nog puntloze Ko-
ninklijke HFC 3.

Koppel-klaverjassen bij KnA
Uithoorn - 5 oktober is er weer 
koppel-klaverjassen bij KnA in het 
KnA-gebouw aan Legmeerplein 49. 
Het koppel-klaverjassen begint om 
20.00 uur, daarna kan u natuurlijk 
gezellig aan de bar verder praten.
Op 20 oktober aanstaande is er ook 
weer een koppel-klaverjas mara-

thon gepland. Deze marathon zal 
duren van 10.00 uur tot 22.00 uur, in 
het KnA-gebouw aan Legmeerplein 
49. U kunt zich van te voren opge-
ven bij Hans Kas (06-45729086). Wij 
hopen u te zien bij muziekvereni-
ging KnA om er een gezellige avond 
van te maken!

Ladderbridge De Legmeer
Uithoorn - Ook de derde avond 
stond in het teken van de grote ver-
schillen. Van bijna onderaan tot bo-
ven in de top in een week, je moet er 
maar tegen kunnen. In de A groep nu 
de hoogste eer voor André van He-
rel & Cora de Vroom met een score 
van 59,72%, wat ze op de ladder een 
tweede plaats opleverde. Dat was 
niet weggelegd voor Renske & Kees 
Visser die als tweede A met 57,99% 
slechts op de elfde sport van de lad-
der kwamen! Voor de nummer drie, 
Nel & Adriaan Koeleman was de ra-
ting ook ongunstig zodat hun 57,29% 
ze ook niet in de top ladder tien 
bracht. Dat was wel het geval voor 
Gerda Schavemaker & Jaap Ken-
ter en Lijnie Timmer & Rita Vromen 
die als vierde en vijfde met 54,86 en 
54,17% zich als achtste en vijfde wis-
ten te ladderen. In de B groep trokken 
Heleen & Mees van der Roest met 
56,25% aan het langste eind, hetgeen 
op de ladder de vierde plaats ople-
verde. An & Jan van Schaick plaats-
ten zich als tweede met 55,21% nog 
net bij de beste ladder tien. Voor An-
ton Berkelaar & Wil van der Meer was 
de handicap gunstiger, zodat hun 
derde plaats met 54,86% de zesde 

laddertrede betekende! Hans & Son-
ja Selman haalden 54,51% als vier-
de binnen, gevolgd door Tini & Jo-
han Lotgerink en Atie de Jong en 
Evert Wevers die gezamenlijk als vijf-
de op 52,78% uitkwamen. De lad-
der wiskunde liet ze echter niet tot 
de beste tien van de avond toe. Dat 
was wel aan de orde voor Lidy Krug 
& Ada van Maarseveen, Elisabeth van 
den Berg & Maarten Breggeman en 
Rob Bakker & Anja de Kruijf. In de C 
groep gefinisht als eerste, tweede en 
derde met respectievelijk een toren-
hoge 67,92%, een prima 57,92% en 
een gedegen 55,42% leverde dat een 
plek op in de ere galerij. Lidy en Ada 
kwamen zelfs zo bovenaan, Elisabeth 
en Maarten volgden als derde en Rob 
en Anja netjes als zevende van de in 
totaal twee en veertig paren. Duizelig 
geworden van het ladder differentië-
ren integreren, vrees niet maar kom 
rustig meedoen bij Bridgevereniging 
de Legmeer, de computer rekent het 
toch wel voor u uit. Voor inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 0297 
567458 en elke woensdagavond in de 
barzaal van sporthal De Scheg aan-
vang 19.15 uur.
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De Topperwinst voor Qui Vive

Thamen Softbal Dames 
kampioen

Badmintonseizoen Spaceshuttle 
weer begonnen

Uithoorn - Na 2 gelijke spelen en 
een overtuigende winst tegen Lei-
den vorige week (7-1) stond de-
ze keer Victoria op het programma 
voor Qui Vive. Victoria is een outsi-
der voor de bovenste twee plekken 
en dus een tegenstander om reke-
ning mee te houden. Heren 1 begon 
sterk, gegroepeerd, geduldig maar 
met lef liet Qui Vive de bal rond-
gaan. Dit resulteerde tot een mooie 
aanval waar de 1-0 door Iain Scho-
lefield gemaakt werd.

Wederom een snelle voorsprong 
maar dit was nog niet genoeg. Het 
tempo bleef hoog en resulteerde in 
de eerste helft nog in twee strafcor-
ners voor de thuisploeg. Beide wer-
den benut door Erik Otto (de wel be-
kende sambacorner) en Mark We-

ber. Victoria deed helaas nog voor 
rust wat terug door een strafcorner 
binnen te werken via de stick van de 
uitloper. 

3-1 met rust dus weinig aan de 
hand. Na rust zakt Qui Vive wel wat 
weg en kan Victoria het initiatief 
naar zich toe trekken zonder daar 
echter heel gevaarlijk mee te wor-
den. Qui Vive verdedigt goed en 
houd lang de voorsprong vast met 
zelfs diverse kansen om deze uit te 
breiden, maar die werden niet ver-
zilverd. Victoria weet uiteindelijk 
de spanning nog terug te brengen 
met een tip in bij 2e paal maar ver-
der dan dat komen ze niet. Hierdoor 
blijven de punten in de Kwakel. Vol-
gende week het ongeslagen Tilburg. 
Hoe zal dat aflopen?

Uithoorn - Maandag 17 september 
stond de laatste thuiswedstrijd te-
gen DVH 2 op het programma van 
de Thamen dames. Door wat min-
dere resultaten was het de afgelo-
pen weken toch nog spannend ge-
worden in de competitie en kon 
Quick mogelijk toch nog op gelijk 
hoogte komen in de 4e klasse C.

Onder controle
Op de plaat voor Thamen begon 
routinier Linda van Rekum die met 
catcher Lyndsey Mevius de slag-
ploeg van DVH prima onder contro-
le wist te houden. Waar de honksla-
gen de afgelopen weken niet vielen, 
wisten de Thamen dames deze keer 
wel de gaatjes in het veld te vinden.  

Uithoorn - Het badmintonseizoen 
is weer begonnen voor de (jeugd)
leden van Bc Spaceshuttle. Elke 
maandagavond van 19.30 – 22.00 
uur  wordt weer volop getraind en 
partijtjes gespeeld door de recrean-
ten in De Scheg in Uithoorn.  Dit sei-
zoen is er een nieuwe baan bijge-
komen waardoor we nu beschikken 
over 9 wedstrijdvelden.

Dit seizoen zijn er 3 competitie-
teams die in actie zullen komen. 

Naast het bestaande herenteam (3e 
klasse) en het jeugdteam (4e klas-
se) is er nieuw mixteam geformeerd,  
dat ook uit zal komen in de 4e klas-
se.  De competitiespelers trainen op 
woensdagavond van 19.00 – 21.00  
in De Kegel en spelen daarnaast 
ook op maandagavond in de Scheg. 
Zondag 16 september zullen al-
le teams in actie komen voor de 1e 
competitiewedstrijd van het seizoen 
in de Scheg. U bent van harte wel-
kom om te komen kijken. 

Schoolhandbal:  regenachtig maar 
veel enthousiasme bij  KDO
Regio - Het was regenachtig, afge-
lopen woensdag op het sportpark 
bij KDO. Ondanks deze weersom-

standigheden waren een heleboel 
klassen van de basisscholen uit Uit-
hoorn en De Kwakel fanatiek en met 

plezier aan het schoolhandballen!
Het schoolhandbaltoernooi wordt 
jaarlijks afwisselend georganiseerd 

door Legmeervogels en KDO. Dit 
jaar heeft KDO het toernooi op po-
ten gezet. In totaal kwamen woens-
dag 12 en 19 september zo’n 470 
kinderen naar de twee sportpar-
ken om te laten zien wat hun hand-
balkunsten zijn. Er was voor de eer-
ste drie teams in de poule een ech-
te beker en alle kinderen kregen als 
aandenken een kleurplaat.

De Zon ervan in zien!
De meisjes van groep 5 van De Zon 
werden eerste in hun poule. Zij za-
gen er zeker wel ‘de zon’ van in on-
der deze weersomstandigheden, 
toont ook het enthousiasme op de 
foto! Topprestatie van Sanne, Sen-
na, N’Joy, Anna, Femke, Yara, Cindy, 
Lucia, Sascha, Luca, Marijne en Bo. 
De coaches waren trots!

Handbaltraining voor groep 3
De groepen 3 deden dit jaar jammer 
genoeg niet mee aan het handbal-
toernooi. Om hen toch de mogelijk-
heid te bieden kennis te maken met 
deze flitsende sport, organiseert 
KDO handbal op woensdag 10 ok-
tober een training voor alle kinderen 
van groep 3 van de Uithoornse en 
Kwakelse basisscholen. Van 16.00 
tot 17.00 uur gaan ze handbalspelle-
tjes doen en een wedstrijdje spelen. 
De kinderen worden uitgenodigd 
via de school middels flyers. Aan-
melden kan via femke_de_jong@
online.nl, onder vermelding van de 
school en de naam van het kind.

Jongens Springschans 2 
kampioen schoolhandbal!
Uithoorn - Woensdag 19 septem-
ber jl. was het schoolhandbaltoer-
nooi voor de jongens van groep 7. 

Springschans 2 werd gevormd door 
Leon, Luc, Lars, Jaydey uit groep 7B 
en Donny, Jim, Benjamin en Jurre 

uit 7C. Jelle (7B) had ook graag mee 
gedaan, maar hij was geblesseerd. 
Onder leiding van meester Barry 

was er eerst een bespreking in de 
kleedkamer en toen waren de jon-
gens klaar om het veld op te gaan. 
Jurre stond op doel. De eerste wed-
strijd was tegen De Regenboog. We 
hebben die wedstrijd lang op een 
doelpunt moeten wachten, want de 
jongens vonden het nodig om eerst 
wel 3x (!) op de lat te gooien! Geluk-
kig werd deze wedstrijd winnend af-
gesloten: 3-1 door doelpunten van 
Leon en Luc. De tweede wedstrijd 
was tegen De Kwikstaart. Die wed-
strijd werd makkelijk gewonnen met 
8-1. Donny, Jim, Benjamin, Lars en 
Leon waren de doelpuntenmakers. 
De derde wedstrijd was weer tegen 
De Regenboog. Dit was een hele 
spannende wedstrijd. De teams wa-
ren nu lekker ingespeeld en hiel-
den elkaar goed in evenwicht. Eind-
stand 2-2.
De vierde en laatste wedstrijd was 
weer tegen De Kwikstaart. In het 
begin van de wedstrijd kreeg Ben-
jamin een bal tegen zijn neus, met 
een bloedneus als gevolg. Omdat 
Lars de laatste wedstrijd niet mee 
kon spelen (Lars ontbreekt dan ook 
op de foto), hadden ze een speler 
te kort, maar gelukkig kon Ian, van 
Springschans 1 invallen. Hij scoor-
de meteen de eerste goal. Daar-
na scoorde Ian nog een keer en de 
andere doelpunten waren van Jim. 
Ook de Kwikstaat wist nog te sco-
ren: eindstand 5-2. Met 3 gewonnen 
wedstrijden en 1 gelijk, kon het na-
tuurlijk niet anders dat de jongens 
van Spingschans 2 KAMPIOEN ge-
worden waren!! Ze gingen met een 
mooie beker naar huis.

Tweede verdiende overwinning 
van Qui Vive dames 1 
Uithoorn - Na een eerste overwin-
ning vorige week tegen dames 1 
van  Xenios (Amsterdam), speelde 
het eerste dames elftal van Qui Vive 
afgelopen zondag opnieuw op eigen 
terrein. Ditmaal tegen Kraaien. Het 
was een beladen wedstrijd omdat 
de dames van de Kraaien net als de 
dames van Qui Vive dit jaar vanuit 
de eerste klasse gedegradeerd zijn 
naar de tweede klasse. Tijdens de 
wedstrijd bleek echter dat de dames 
van Qui Vive opvallend gegroeid zijn 
sinds het vorige seizoen. 

Al na 6 minuten bracht Sarah de 
Vos met een backhandslag dames 

1 van Qui Vive op een 1-0 voor-
sprong. Qui Vive controleerde daar-
na tijdens de eerste helft en het be-
gin van de tweede helft het spel. Er 
volgden nog een aantal strafcor-
ners en een strafbal maar ze kwa-
men niet tot scoren. Tegen het einde 
van de tweede helft kwam Qui Vi-
ve steeds meer onder druk te staan, 
maar door de harde werklust kon-
den ze gelukkig de voorsprong be-
houden en kon de 1-0 overwinning 
worden gevierd. 
Het team moest na de wedstrijd he-
laas afscheid nemen van Willemijn 
de Bruin die vrijwilligerswerk gaat 
doen in Ghana. 

Sara de Vos maakte al na 6 minuten het winnende doelpunt

Alleen in de 5e inning met één uit 
wist DVH de honken vol te krijgen 
door een honkslag en twee keer 
4 wijd, maar de Thamen pitcher 
maakte daarna met 3-slag en een 
actie pitcher naar eerste honkvrouw 
een einde aan de inning. Na zes in-
nings was de stand 8-0 in het voor-
deel van Thamen en ging de speel-
sters en coaches met een tevreden 
gevoel het veld af.

Beslissingswedstrijd
Vrijdag 21 september was het de 
beurt aan Quick Amsterdam voor 

hun uitwedstrijd bij DVH 2. Een 
overwinning voor Quick zou bete-
kenen dat er een beslissingswed-
strijd in de 4e klasse C noodzakelijk 
zou zijn om de kampioen te bepa-
len. Het was lang spannend voor de 
Thamen dames, maar even over ne-
gen uur kwam het verlossende ant-
woord uit Amstelveen. Quick had 
met 4-2 verloren en het kampioen-
schap van Thamen was binnen.
De Thamen dames mogen hun 
feestje in oktober vieren wanneer 
het afsluitende 50 jarig jubileum 
feest is voor de vereniging.

Michiel de Ruyter tevreden 
na Europacupdebuut
Uithoorn - Het eerste kanopolo-
team van Michiel de Ruyter heeft 
het afgelopen weekend in Duisburg 
voor de eerste keer deelgenomen 
aan het Europese Kampioenschap 
voor clubteams. De ploeg eindigde 
op een verdienstelijke  elfde plaats.
Aan het kampioenschap mogen al-
leen de nummers één en twee van 
de nationale competities van Eu-
ropa meedoen. Omdat MdR vorig 

jaar tweede werd, mocht het team 
dit jaar voor het eerst meedoen. Om 
mee te doen om de prijzen moesten 
de Uithoornaars bij de beste twee in 
hun loodzware poule eindigen. Dat 
lukte bijna, maar de routine om op 
het hoogste niveau een voorsprong 
te verdedigen ontbrak.
Al in de allereerste wedstrijd trad 
MdR aan tegen Chiavari, de Itali-
aanse landskampioen. MdR nam 

brutaal het initiatief en stond vlak 
na rust zelfs met 3-1 voor. De Zuid-
Europeanen maakten echter snel 
de aansluitingstreffer. Hoewel MdR 
dicht bij een stunt was, gaf de erva-
ring van de Italianen de doorslag (5-
6). In de tweede wedstrijd blameer-
de MdR zich door te verliezen van 
de nummer twee van Zwitserland 
(2-3). Vooral in de eerste helft lie-
ten de spitsen kans na kans liggen, 
waardoor de Zwitsers in een zege 
konden blijven geloven. 
MdR won vervolgens de eerste Eu-
ropacupwedstrijd tegen Forsaj, de 
kampioen van Rusland. De fitte 
Russen werden door de snelle pas-
sing van MdR kapotgespeeld (5-3). 
Tegen het ijzersterke Rothe Mühle 
Essen, de club die praktisch een 
thuiswedstrijd speelde, nam de de-
butant weer brutaal het initiatief. De 
Duitsers keken constant tegen een 
achterstand aan, maar wisten een 
minuut voor tijd toch de gelijkmaker 
binnen te werken (5-5). 
Omdat Chiavari en Rothe Mühle Es-
sen niet meer waren te achterha-

len, ging de vijfde en laatste pou-
lewedstrijd alleen nog om de derde 
plaats in de poule. IRWV Ieper werd 
na een slappe eerste helft (3-3) vak-
kundig opzij gezet (eindstand 8-4). 
In de strijd om de negende plaats 
verloor MdR van zowel Meridian 
(VK) als Deventer met 4-5. 

Vermoeide ploeg
In de laatste wedstrijd van het sei-
zoen klopte de vermoeide ploeg 
nog wel het Deense Neptun met 
liefst 10-3. Na elf maanden zonder 
noemenswaardige trainingspauze 
zit het wedstrijdjaar er eindelijk op 
voor MdR A. Het team kan terugkij-
ken op een redelijk geslaagd jaar. In 
Mülheim (Duitsland), Avion (Frank-
rijk), Uithoorn (Amsterdam Open) 
en tijdens de competitie werd de 
club telkens tweede. De drie inter-
nationals van MdR wonnen wel een 
prijs: ze werden wereldkampioen in 
Poznan. 
De dames van Michiel de Ruyter, 
die voor de tweede keer meededen 
aan het EK, wonnen één wedstrijd. 
Madrid Velocidad werd met 4-2 ge-
klopt. De dames werden uiteinde-
lijk elfde. Voor de jeugdteams staat 
er over anderhalve week nog één 
toernooi op het programma, voor de 
rest van de teams van MdR is het 
seizoen afgelopen. 
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