
30 september 2009Tel: 0297-581698    Fax: 0297-581509 3Editie: Uithoorn

begrotingskrant 
zie pagina 2, 3

gemeentenieuws
zie pagina 4, 5, 6

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

BIG L. MAAK JE KEUZE

CRAZY DAYS
VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 OKTOBER

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

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.

G-STAR
ESPRIT
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

EN NOG HEEL VEEL ANDERE 
SPECIALE AANBIEDINGEN!

G-STAR JEANS
DIVERSE DAMES- EN HEREN MODELLEN

ONLY
SWEAT

PALL MALL 
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE  

VERO MODA
TUNIC

HEREN JAS

KIDS JEANS
JONGENS/MEISJES
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KORTING

50%
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24,95

34,95
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PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!

Uithoorn - Morgen is het zover, 
donderdag 1 oktober schijnt het 
kerkbestuur te gaan beginnen met 
de ontmanteling van het  prachtige 
monumentale kerkhof aan het Zij-
delveld in Uithoorn. Tenminste, als 
je hun brieven moet geloven. En 
waarom? Al maanden strijdt een 
groep nabestaanden, samen met 
ruim 1500 mensen die hen schrif-
telijk steunen, voor het behoud van 
dit kerkhof. Steeds opnieuw vroe-
gen zij: waarom? Waarom moet het 
weg? Wettelijk moet het nog vijftig 

jaar de bestemming kerkhof blijven, 
kan er niets gebeuren. Waarom dan 
de grafstenen slopen? De woord-
voerder van het kerkbestuur had 
steeds hele verhalen, maar het ech-
te waarom kwam niet. Tót hij vorige 
week werd geïnterviewd door radio 
RTV Noord-Holland. Waarschijnlijk 
tot het uiterste getergd de laatste 
maanden viel het scherm en kwam 
het hoge woord eruit. Op de vraag 
wat er dan nu moest gaan gebeu-
ren, nu er ruim 1500 handtekenin-
gen zijn binnengehaald en er een 

Eindelijk is het hoge woord eruit: kerkhof een monument?

”Dan zal iemand met de centen 
over de brug moeten komen!”

Het afgelopen weekend begon de ontmanteling met het kappen van een boom. 
Dat is nu weer (voor hoelang?) gestopt.

actie is gestart om deze begraaf-
plaats een monumentale status te 
geven blafte de woordvoerder van 
het kerkbestuur, de heer van Bem-
melen: “Als iemand vindt dat hij of 
zij het tot een monument wil verkla-
ren, dan zal die ook met de centen 
over de brug moeten komen.” Oh, 
het is dus een geldkwestie?

Bestuur De Combinatie
De heer Van Bemmelen was het zat, 
had hij steeds keurig diplomatieke 
en nietszeggende antwoorden we-

ten te geven, nu was blijkbaar de 
maat vol: “Nou kijk, het is tot nu toe 
wel zo, dat geen van deze mensen 
de afgelopen jaren ook maar iets 
betaald hebben voor een graf daar. 
Dat wordt natuurlijk nergens ver-
toond.Het oude bestuur heeft daar 
gewoon geen aandacht aan ge-
schonken en dat allemaal laten ver-
lopen. Wij gaan nu gewoon beheer 
voeren net zoals elke andere be-
graafplaats”, aldus Van Bemmelen. 

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn – Afgelopen week ont-
vingen we de volgende brief van de 
omwonenden van het Oranjepark: 
“Mooi plaatje, nietwaar? Geniet er 
nog maar even van, want de prach-
tige hoge bomen in het Oranjepark 
die u hier op de foto ziet worden 
momenteel gekapt (als dit niet al 
gebeurd is). Aan de andere kant van 
het park moeten nog eens vier ker-
senbomen wijken, samen met nog 
een aantal andere bomen. Protesten 
van bomenliefhebbers tijdens de in-
spraakavond werden aangehoord 
maar meer ook niet. 
De vier mooie statige bomen op de 
foto (met uitzondering van de klei-
ne treurconifeer op de voorgrond) 
moeten weg; hier komt 1 bladver-
liezende boom voor terug. Deze 
groenblijvende bomen fleuren niet 
alleen de kale winters op, ze vangen 
ook CO2 en fijnstof op.
Er zou juist een flink aantal bomen 
bij moeten komen om de vervuiling 
van de N201, Schiphol en de plaat-
selijke chemische industrie tegen te 

gaan. Maar het tegenovergestelde 
gebeurt: er worden te pas en te on-
pas bomen gerooid in Uithoorn, en 
verwaarloosde plekken die wel aan-
dacht verdienen worden vaak gene-
geerd. Zo wordt het Oranjepark nu 
compleet omgegooid terwijl het er 
nog prima uitzag.
Het milieu is echter totaal geen ar-
gument voor deze gemeente, die 
geen duidelijke reden opgeeft voor 
haar kapmanie en de luchtkwaliteit 
c.q. gezondheid van haar burgers 
kennelijk niet erg serieus neemt. De 
‘renovatie’ van het park zorgt na-
tuurlijk voor werkverschaffing maar 
we betalen er met z’n allen in Uit-
hoorn wel 193.000 euro voor (aldus 
een ambtenaar)! Je mag je serieus 
afvragen of dat een geoorloofde uit-
gave is in deze tijd, zowel uit reces-
sie- als uit milieuoverwegingen”.
We ontvingen de foto met het kruis 
erdoorheen erbij. Onze fotograaf 
maakte de andere foto. Het ziet er 
nu triest uit. Of het zo blijft? De tijd 
zal het leren.

Omwonenden Oranjepark zwaar teleurgesteld in gemeentebestuur

Dag, bomen, dag vogels, dag mooi Oranjepark

Uithoorn - Zaterdagavond jl. rond 
kwart voor 9 moest de brandweer 
uitrukken voor een brand aan het 
Zijdelveld. 
Aangekomen bleek er een grote 

vuilcontainer te staan die in brand 
stond. Met 2 hogedrukstralen is de 
brand geblust. Hoe de brand is ont-
staan is onbekend.
 Foto Ronald van Doorn

Vuilcontainer in brand 
aan Zijdelveld

Veel auto-
inbraken in 
Uithoorn
Uithoorn - De afgelopen twee we-
ken zijn er bij negen auto’s ingebro-
ken, dan wel getracht in te breken. 
De auto’s stonden geparkeerd in 
Meerwijk, Legmeer en Zijdelwaard. 
De daders hebben een voorkeur 
voor het verbreken van de ruit, vaak 
door deze “onder spanning” te zet-
ten, waarna hij knapt. Nu moet ie-
dereen gewoon van je spullen afblij-
ven, maar om een inbraak te voor-
komen helpt het als er niets van 
waarde in je auto ligt. 
Mocht u overigens mensen door de 
straat zien lopen met een bijzonde-
re belangstelling voor het interieur 
van de auto, schroom dan niet om 
112 te bellen.
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het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2010 
opgesteld. op donderdag 5 november 2009 staat de begroting op de agenda 
van de gemeenteraad. u bent van harte welkom bij deze vergadering, die om 
19.30 uur begint.  

hoewel ook in uithoorn de gevolgen van de economische crisis merkbaar 
zijn, blijft de meerjarenbegroting structureel in evenwicht. het college 
is blij met dit resultaat. hiermee wordt voldaan aan de afspraken uit het 
coalitieakkoord en de eisen van Gedeputeerde staten. 

Deze  begrotingsbijlage staat in het teken van afronding van de raadsperiode 
2006-2010. burgemeester en wethouders blikken terug op onderdelen van 
hun eigen portefeuille en vertellen welke dingen zij nog willen afronden. 

             wij wensen u veel leesplezier.

Voor vele groepen sprong wethouder moni-
que oudshoorn de afgelopen jaren in de 
bres. Vrijwilligers werden verzekerd, de keu-
ze voor huishoudelijke hulp vergroot en het 
armoedebeleid verruimd. maar als er een ro-
de draad lijkt te zijn dan is dat wel het onder-
wijs. als wethouder heeft zij zich hier met 
veel passie voor ingezet en daarmee heeft ze 
veel bereikt. 

onderwijs als rode draad
Scholencomplexen de Springschans en De Kajuit in 
Meerwijk, De Zon in De Kwakel, De Regenboog in Tha-
merdal, de Emmaschool aan het Legmeerplein en de 
Brede School in de Legmeer. Overal is zij betrokken 
bij voorbereidingen, onderhandelingen en het zoeken 
naar mogelijkheden. ‘Een school bouwen lijkt eenvou-
dig maar niets is moeilijker dan dat,’ vertelt wethou-
der Oudshoorn openhartig. ‘Locaties zoeken, belan-
gen afwegen, functies samenvoegen en budgetten vin-
den. Er gaan jaren van intensieve voorbereidingen aan 
vooraf. ‘Maar het resultaat is dat veel kinderen de ko-
mende jaren in prachtige toekomstbestendige gebou-
wen kunnen zitten, en daar doe je het allemaal voor.’ 

Zoeken naar mogelijkheden 
Er waren vele moeilijke dossiers, de verschillende be-

langen zijn groot’, vertelt de wethouder. ‘De gemeen-
te probeert te faciliteren en te bemiddelen. Voor de 
Schanskerk zoeken we naar mogelijkheden om de ka-
rakteristieke mogelijkheden te behouden. Voor het ge-
zondheidscentrum hebben we een prachtige locatie 
beschikbaar kunnen stellen. Voor de vrijwilligers heb-
ben we een steunpunt weten te realiseren. Als zoiets 
lukt hebben meteen veel mensen in de gemeente er 
profijt van.’ Erg leuk vind ze een van de laatste projec-
ten waar ze aan begonnen is: de Cultuurfoto. ‘Uithoorn 
wordt letterlijk en figuurlijk in beeld gebracht. Al rond 
de jaarwisseling is hierover een tentoonstelling in ga-
lerie Fort aan de Drecht. ‘Soms kunnen projecten ook 
wel weer heel snel lopen’, zegt ze lachend.

‘We hebben als coalitie erg veel bereikt in de af-
gelopen vier jaar. Vooral in het neerzetten van 
beleid en visies. Dat lijkt misschien abstract 
maar we doen nu niet meer zoveel dingen ad 
hoc. De overheid wordt hiermee professioneler. 
Mensen weten steeds beter wat ze kunnen ver-
wachten van ons. Daarmee maak je jezelf veel 
betrouwbaarder en geloofwaardiger. We zijn er 
een stuk toegankelijker door geworden. 
Al valt er natuurlijk altijd wel wat te 
verbeteren.’

Wethouder Monique Oudshoorn
mensen verdienen altijd beter

Wethouder Maarten Levenbach
Gezond! nu en later!
De wethouder is er trots op: een sluitende 
gezonde begroting voor 2010 zonder zware 
maatregelen te hoeven nemen voor de inwo-
ners van Uithoorn. Daarnaast is het  financi-
ele beleid van de gemeente gericht op de lan-
gere termijn en kijkt het over meerdere raad-
speriodes heen. 

positief resultaat 
‘Hoewel de financiële omstandigheden wereldwijd 
guur zijn is het ons gelukt om een begroting te pre-
senteren met een positief resultaat. We hoeven voor 
de burgers nu geen zware maatregelen te nemen, en 
daar ben ik blij om. Wel kunnen we sommige plannen 
minder snel uitvoeren’, aldus Maarten Levenbach. Al 
twee jaar zwaait hij de scepter over het financiële be-
leid van de gemeente. Elk jaar weer is het rond krijgen 
van de begroting een zware klus. 

Vooruit kijken
‘Dit jaar was het echt bijzonder’, vertelt de wethouder. 
‘Onder andere de kredietcrisis noopt ons om over meer 
dan één raadsperiode te kijken. We hebben dan ook 

de discussie op gang gebracht over hoe we op lange-
re termijn met ons geld moeten omgaan. We hebben 
zelfs gekeken tot het jaar 2020. In dit geval regeert het 
gemeentebestuur bewust over zijn graf heen. Het be-
leid moet gezond zijn: nu en in de toekomst. We mo-
gen mensen in de toekomst niet opzadelen met onmo-
gelijke financiële situaties.’ 

Wethouder Levenbach is als portefeuillehouder 
Verkeer trots dat dit college het ambitieuze Uit-
hoorns Vervoers en Verkeersplan (UVVP) tot 
stand heeft weten te brengen. In 2010 en vol-
gende jaren gaat Uithoorn op de schop: de om-
legging van de N201 is in volle gang, de Am-
sterdamseweg en de Zijdelweg worden volgend 
jaar aangepakt en nog deze raadsperiode komt 
er een besluit over de oeververbinding. Ook het 
milieu staat nu stevig op de agenda met de rou-
tekaart EnergieNeutraal2040 die in Amsteland-
Meerlandenverband onlangs gereed is geko-
men.

Burgemeester Berry Groen
De planken bijna leeg en nieuwe 
boodschappen gehaald
bij de start van de bestuursperiode 2006-
2010 hebben de coalitiepartijen VVD, CDa 
en pvda een ambitieus programma neerge-
legd met de titel ‘uithoorn, mooi wel’. Daar-
mee konden de beloftes aan de kiezers gere-
aliseerd worden. 

wat we deden
Allereerst moesten toen ‘de planken leeg’. Dat wil zeg-
gen dat eerst de resterende plannen die de Raad voor 
2006 al had goedgekeurd uitgevoerd moesten worden. 
Daarnaast had de coalitie ook nieuwe voornemens ge-
formuleerd, zoals een Uithoorns Verkeers en Vervoer-
plan, plannen voor het dorpscentrum, ontwikkeling van 
diverse bouwplannen, cultuurbeleid, ontwikkelen van 
een visie op toerisme, veiligheidsbeleid, te veel om hier 
nu op te noemen. Maar het was vooral ook veel naast 
alle gewone taken die wij als lokale overheid moeten 
doen. Om te voorkomen dat de planken weer opnieuw 
gevuld zouden worden, heeft de Raad vorig jaar voor 
het jaar 2009 1,3 miljoen euro extra beschikbaar ge-
steld om alle plannen te realiseren. Daarmee zijn we nu 
in het laatste kwartaal 2009 goed opgeschoten. Door 
onverwachte gebeurtenissen zoals de kredietcrisis, 
zijn de planken nog niet helemaal leeg. 

nieuwe boodschappen
In 2010 zullen we nog de laatste activiteiten uit het 
programma 2006-2010 oppakken en uitvoeren. Daar-
naast worden natuurlijk ook nieuwe activiteiten opge-
pakt. Die komen voort uit nieuwe ontwikkelingen die 
Uithoorn op zich af ziet komen. In de begroting 2010 
staan 8 nieuwe onderwerpen. Wij noemen dat een 
beetje huiselijk: ‘nieuwe boodschappen’. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 
zullen we zien welke nieuwe boodschappen voor de 
komende 4 jaar door de nieuwe Raad aan de bestaan-
de boodschappenlijst worden toegevoegd. Op 5 no-
vember stelt de Raad de begroting 2010 vast. Het zal 
mijn laatste begrotingsvergadering in Uithoorn zijn. 
Mijn (nu nog onbekende) opvolger zal de specifieke 
burgemeesterstaken overnemen, daar zijn eigen in-
vulling aan geven en meedenken met het nieuwe col-
lege en de nieuwe Raad over de uitvoering van het 
nieuwe Coalitieprogramma. Ik ben in Uithoorn 12 keer 
betrokken geweest bij het opstellen en uitvoeren van 
een begroting. En heb dat 12 keer ook met veel ple-
zier gedaan!
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Wethouder Jeroen Verheijen
perspectief bieden aan de inwoners

proGramma 2009 inkomsten 2009

Financieel meerjarenperspectief 
op hoofdlijnen
De meerjarenbegroting 2010-2013 laat in 2010 een positief resultaat zien van € 0,43 mln. Met uitzonde-
ring van 2012 sluiten alle jaren met een beperkt overschot. In de jaren 2010 tot en met 2012 worden de re-
sultaten voor een belangrijk deel beïnvloed door de incidentele lasten.
 
overzicht (structurele) lasten en baten meerjarenbegroting 2010-2013 

totaal meerjarenperspectief:  2010 2011 2012 2013

Lasten 53.135.731 51.916.304 53.023.272 51.878.230
Baten 53.178.685 52.281.630 52.468.669 52.172.400

totaal resultaat (incidenteel/structureel) 42.954 365.326 -554.603 294.170

waarvan:
Incidenteel -2.867.757 -1.622.917 -1.326.851 0
Structureel 2.910.711 1.988.243 772.248 294.170

ook wethouder Jeroen Verheijen maakt zich 
op voor de behandeling van de laatste onder-
delen uit zijn begroting. De belangrijke eco-
nomische Visie is straks gereed en ook ligt 
er voor de verkiezingen een masterplan voor 
het dorpscentrum.

andere overheid
‘Als je terugkijkt heeft deze coalitie een basis gelegd 
voor een ander Uithoorn op vele fronten,’ aldus Jeroen 
Verheijen. ‘De overheid is zelf veranderd. We wilden 
een benaderbare overheid zijn die leert en luistert. En 
daar hebben we hard aan gewerkt. Veel beleidsplan-
nen kwamen tot stand in overleg met de bevolking en 
ondernemers. Het sportbeleid is opgesteld in samen-
werking met alle sportverenigingen. Van ondernemers 
ontvingen we waardering voor de aanpak van de Eco-
nomische Visie. De bevolking heeft met buurtbeheer 
veel meer greep gekregen op ontwikkelingen in hun 
eigen buurt. We leren nog steeds over participatie, 
maar we hebben wel een goede basis gelegd.’

toekomst richting gegeven
‘De coalitie heeft ook richting gegeven aan de toekom-
stontwikkeling van Uithoorn’, constateert wethouder 
Verheijen: ‘Nu de zandbedden van de nieuwe N201 
naast onze deur liggen, komt ook de nieuwe inrichting 

van onze gemeente steeds dichterbij. De structuurvi-
sie levert daar een prachtige bijdrage aan. Wellicht is 
die visie abstract voor sommigen. Zij biedt echter wel 
de leidraad voor een prachtig dorpscentrum aan de 
Amstel met een veel betere verkeersontsluiting en ge-
zonde mogelijkheden voor de economische sector. In 
de sierteeltsector pakken we actief de herstructurering 
van de Iepenlaan aan. Ik ben blij dat we in vier jaar tijd 
deze forse basis hebben gelegd.’

‘Er zijn vele zaken tijdens deze coalitieperio-
de aangepakt die uiteindelijk de leefbaarheid 
van Uithoorn nu en in de toekomst verbeteren. 
De woonvisie sluit veel meer aan bij de wensen 
van deze tijd. Er is concreet perspectief op het 
verminderen van hinder van Schiphol met de 
vaste bochtstraal ten noorden van De Legmeer. 
Het openbaar groen heeft een kwaliteitsslag ge-
maakt. Er komt een ongelijkvloerse kruising tus-
sen de Zijdelweg en de nieuwe N201. Er zijn 
veel minder klachten over de openbare ruim-
te nu we dat samen met de burgers oppakken. 
Bevolking, ondernemers en gemeente hebben 
de afgelopen vier jaar volop meegewerkt aan dit 
prachtige resultaat.’

toelichting boodschappenlijst 2010
wet inburgering
Het Rijk heeft het Deltaplan inburgering opgesteld. 
Doel is om de kwaliteit van de inburgering te verbe-
teren, het rendement te verhogen en het aantal ge-
meentelijke programma’s te vergroten. Het streven is 
om oudkomers en nieuwkomers sneller en beter te la-
ten inburgeren in onze gemeente. Dat is goed voor de 
inburgeraar en goed voor de Uithoornse samenleving. 
Het college streeft ernaar om minimaal 50 inburge-
ringstrajecten te realiseren. 

Geïntegreerde dienstverlening 
werkgeversloket in de regio
Het ministerie van SZW wil regionale locaties Werk en 
Inkomen (Werkpleinen) realiseren. Gemeenten krij-
gen hiermee steeds meer een regierol toebedeeld op 
de arbeidsmarkt. De ambitie van het college is, samen 
met het Werkbedrijf (UWV/CWI) en de regiogemeen-
ten, te komen tot een goed lopend werkgeversservice-
punt voor werkgevers  in het werkgebied van Amstel-
land en De Venen.

Voorlichting over individuele 
voorzieningen zorg, werk en inkomen
Het samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn, G2 is sinds 1 mei 2009 een 
feit. Het college vindt het belangrijk dat het samen-
werkingsverband voor de inwoners een laagdrempeli-
ge organisatie is. Een organisatie die duidelijke infor-
matie verstrekt over de voorzieningen die door het sa-
menwerkingsverband worden aangeboden. Daarom 
wordt zowel door de gemeente Aalsmeer als de ge-
meente Uithoorn speciaal voor dit werkgebied geld 
vrijgemaakt om dit mogelijk te maken. 

armoedebestrijding
Eerder is door de gemeenteraad van Uithoorn minima-
beleid vastgesteld dat reeds in uitvoering is. In de ko-
mende jaren ligt de nadruk op het meedoen van kin-
deren. Ook in een akkoord tussen rijk en gemeenten is 
afgesproken extra in te zetten op de bestrijding van ar-
moede in gezinnen. Daarvoor krijgt de gemeente ex-
tra geld van het rijk, wat door de gemeente wordt toe-
gevoegd aan de bestaande budgetten. Naast het be-
staande declaratiefonds voor ouderen is er nu ook een 
declaratiefonds voor kinderen en jongeren uit gezin-
nen met een laag inkomen. Uit het fonds worden kos-
ten betaald voor deelname aan maatschappelijke ac-
tiviteiten zoals een dagje uit, de aanschaf van school-
spullen, het lidmaatschap van de bibliotheek of een 
museumbezoek.

evaluatie hondenbeleid
De overlast van honden is een veelvoorkomende er-

gernis, blijkt uit klachten. Ook hondenbezitters zijn niet 
tevreden over de mogelijkheden om honden uit te la-
ten en los te laten lopen. Het college vindt het belang-
rijk dat de omgeving schoon is. Daarnaast moeten in-
woners geen last hebben van honden, terwijl honden-
bezitters een belang hebben bij goede voorzieningen 
voor hun hond. In 2010 wordt het hondenbeleid ge-
evalueerd. Het college wil kijken of er nieuwe/ande-
re uitlaatmogelijkheden nodig zijn. En wil naleving van 
de regels verbeteren door meer toezicht en duidelij-
ke communicatie met bijvoorbeeld een nieuwe hon-
denfolder. 

Fietsbalans
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om 
onderzoek te doen naar de stand van zaken van fiets-
verbindingen. Binnenkort is het onderzoeksresultaat 
bekend en worden naar verwachting aanbevelingen 
gedaan voor verbetering. In 2010 wordt gekeken in 
hoeverre deze aanbevelingen gekoppeld kunnen wor-
den aan de al eerder geplande verkeersmaatregelen 
in het kader van het UVVP (Uithoorns verkeer- en ver-
voerplan).

herinrichten groenzone meerwijk
De groenzone tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-
West kan voor een deel opnieuw ingericht worden. 
Dit komt doordat de helofytenfilter (een rietzone waar-
in water wordt gezuiverd) niet meer nodig is. Het col-
lege streeft ernaar dat buurtbewoners de groenzone 
optimaal kunnen gebruiken. Dit betekent onder meer 
zorgen voor prima speelvoorzieningen en een goe-
de afstemming van de verschillende functies in het 
gebied. In 2010 wordt daarom samen met de buurt, 
Landschap Noord-Holland en Waternet een herinrich-
tingsplan gemaakt waarin natuur, spelen, wandelen, 
fietsen en uitlaten honden met elkaar in balans zijn.

toegangscontrole scheidingsdepot
Uit onderzoek blijkt dat in Uithoorn het aantal aanbie-
ders van afval en de hoeveelheid afval op het schei-
dingsdepot flink hoger is dan in andere vergelijkba-
re gemeenten. De vraag is of dit komt doordat bewo-
ners van Uithoorn goed hun afval scheiden of door-
dat inwoners van andere gemeenten hun afval naar 
Uithoorn brengen. Het college wil de burgers van Uit-
hoorn rechtvaardig belasten met de kosten van afval-
verwerking (voorkomen van afvaltoerisme). Zij beta-
len immers die kosten van afvalverwerking in het rei-
nigingsrecht. Het college wil bezien of een toegangs-
controlesysteem bij het depot hiervoor een oplossing 
kan bieden. Daarnaast wil het college het scheidings-
depot (nog) beter laten functioneren door het verza-
melen van informatie. 

het coalitieakkoord gaat uit van 8 prestatievelden die allemaal in de begroting zijn opgeno-
men als programma. De verdeling van de lasten over de programma’s zijn als volgt:

programma 2009 % 2010 %

1. Hoogwaardige voorzieningen 19,1 32% 18,7 35%
2. Goede detailhandelsstructuur 0,2 0% 0,2 0%
3. Prima verbindingen 1,0 2% 0,9 2%
4. Goed beheer van de woon- en leefomgeving 18,6 32% 16,7 32%
5. Aantrekkelijke kwaliteit van woningen 1,6 3% 1,6 3%
6. Ondernemen in Uithoorn en De Kwakel 2,2 4% 2,2 4%
7. Uithoorn in de regio 0,4 1% 0,4 1%
8. Gemeente in de lokale samenleving 6,0 10% 5,5 10%
9. Algemene dekkingsmiddelen 10,0 17% 6,8 13%

10. Onvoorziene uitgaven -1,3 -2% 0,1 0%

totaal 57,8 100% 53,1 100%

inkomsten 2009 % 2010 %

11. Belastingen en rechten 11,7 20% 11,6 22%
12. Dividend/beleggingen /financiering 5,3 9% 5,5 10%
13. Uitkeringen sociale voorzieningen/maatschappelijke zaken 5,5 10% 5,9 11%
14. Algemene uitkering 24,0 41% 24,0 46%
15. Overige inkomsten 1,4 2% 1,8 3%
16. Aanwending reserves 9,9 17% 4,3 8%

totaal 57,8 100% 53,1 100%

De bedragen zijn in miljoenen euro’s
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C O L O F O n
Gemeente uithoorn 
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket wonen welzijn 
en Zorg (wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

In mei 2009 heeft mevrouw Groen 
aangekondigd dat zij niet meer in 
aanmerking wil komen voor een vol-
gende termijn als burgemeester van 
Uithoorn. Gevolg is dat Uithoorn op 
zoek moet naar een nieuwe burge-
meester.

Voor het vinden van een nieuwe bur-
gemeester bestaat een speciale pro-
cedure. Deze begint met het op-
stellen van een zogenaamde pro-
fielschets. Deze profielschets wordt 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
Na de aankondiging van mevrouw 
Groen heeft een speciale werkgroep 
uit de gemeenteraad zich hiermee 
beziggehouden. Het resultaat wordt 
op 1 oktober 2009 in een extra ver-
gadering voorgelegd aan de ge-
meenteraad. Bij deze vergadering is 
ook aanwezig de Commissaris van 
de Koningin in Noord Holland, de 
heer mr. H.C.J.L..Borghouts.
De aanwezigheid van de heer Borg-
houts bij de extra raadsvergadering 
is belangrijk omdat de Commissa-
ris een speciale rol heeft bij de be-
noeming van een burgemeester. Na 
het vaststellen van de profielschets 
is het namelijk de Commissaris die 
in de Staatscourant een adverten-
tie  plaatst voor een nieuwe burge-
meester. Na sluiting van de reactie-
termijn maakt de Commissaris een 

eerste selectie uit de belangstellen-
den. Vervolgens legt hij zijn selectie 
voor aan een speciale commissie uit 
de gemeenteraad van Uithoorn, de 
zogenaamde Vertrouwenscommis-
sie. De gemeenteraad spreekt zich 
op 1 oktober ook uit over de samen-
stelling van deze commissie.
Na het overleg met de Commissaris 
voert de Vertrouwenscommissie ge-
sprekken met de geselecteerde per-
sonen. De commissie informeert de 
gemeenteraad over deze gesprek-
ken in een besloten vergadering. Op 
basis hiervan formuleert de gemeen-
teraad een aanbeveling aan de mi-
nister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Normaal gespro-
ken wijkt de minister niet af van de 
aanbeveling van de gemeenteraad.
Het spreekt voor zich dat het verloop 
van de procedure zich voorname-
lijk achter gesloten deuren afspeelt. 
Over de gang van zaken kunnen 
in de komende periode dus weinig 
tot geen mededelingen worden ge-
daan. Waar mogelijk zullen wij u de 
komende tijd wel informeren over de 
stappen die in het proces zijn gezet.
Rest natuurlijk de vraag wanneer 
Uithoorn een nieuwe burgemees-
ter kan verwelkomen. De planning is 
gericht op benoeming van een nieu-
we burgemeester in de tweede helft 
van april 2010.

uithoorn op zoek naar 
een nieuwe burgemeester

bewoners uit De Legmeer 
en thamerdal praten en 
denken mee!
De gemeente Uithoorn wil samen met de bewoners uit De Legmeer en 
Thamerdal en Woongroep Holland, politie Amsterdam-Amstelland en 
stichting Cardanus hard werken aan de leefbaarheid in beide wijken. 
Bewoners uit De Legmeer en Thamerdal zijn van harte uitgenodigd 
om mee te praten en denken. In dit overleg worden ideeën, wensen en 
ambities gebruikt om een nieuw Buurtprogramma op te stellen.

Wanneer:  dinsdag 6 oktober
Waar:  SG Thamen
Tijd:  19:00 - 22:00 uur

Houdt de brievenbus goed in de gaten, want binnenkort valt de uitno-
diging op de deurmat. 

meer informatie
Meer informatie over het Groot Bewonersoverleg of Buurtbeheer in het 
algemeen vindt u op  www.buurtbeheer.uithoorn.nl.

Wanneer:  woensdag 14 oktober
Waar:  Alkwin Kollege
Tijd:  19:00 - 22:00 uur

Gelet op de fase waarin een aantal 
projecten verkeert, hebben B&W ge-
zocht naar een logischer verdeling 
van de portefeuilles. Deze verdeling 
gaat in per 23 september 2009.
Het project ‘Omlegging N201’ uit de 
portefeuille Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling van wethouder 
Verheijen gaat naar de portefeuille 
Verkeer van wethouder Levenbach.
De onderdelen ‘Luchtkwaliteit’ en 
‘Geluid’ gaan vanuit de portefeuille 
Ruimtelijke en economische ontwik-
keling van wethouder Verheijen over 
naar de portefeuille Milieu van wet-

houder Levenbach. Het onderdeel 
‘Actualiseren en digitaliseren be-
stemmingsplannen’ uit de portefeuil-
le digitale dienstverlening van wet-
houder Levenbach gaat naar de por-
tefeuille Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling van wethouder Verhe-
ijen.
Het project ‘Helene Swarthlaan’ 
wordt overgeheveld van het onder-
deel ‘Bouwgrondexploitatie’ uit de 
portefeuille Financiën van wethou-
der Levenbach naar de portefeuille 
Wonen, onderdeel ‘Woningbouwlo-
caties’, van wethouder Verheijen.

portefeuilles van 
wethouders gedeeltelijk 
aangepast

meer vluchten 
Aalsmeerbaan

Geluidsoverlast vliegtuigen onaanvaardbaar 
voor gemeenten Aalsmeer en uithoorn

Sinds 24 september besloot de luchthaven Schiphol onverwacht om de 
Aalsmeerbaan veelvuldig in te zetten. De colleges van Aalsmeer en Uit-
hoorn zijn hierdoor onaangenaam verrast. Met alle mogelijk middelen 
zetten zij zich nu in om deze maatregel terug te draaien. Berichtgeving 
hierover kunt u volgen op  www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl.
 
Overlast
Als u overlast heeft dan kunt u klagen bij Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol (BAS). Dit is de plek voor informatie en klachten over het 
vliegverkeer van en naar Schiphol voor omwonenden. BAS is bereik-
baar via telefoonnummer 020-6015555 en is dagelijks van 9.00-17.00 
uur geopend, ook in het weekend. Voor meer informatie kunt u kijken 
op: www.bezoekbas.nl.

Zaterdag 19 september is  bij de par-
keerplaatsen achter het busstation de 
eerste deelauto in Uithoorn feestelijk 
in gebruik genomen. Carlien Le No-
ble, gemeenteraadslid GroenLinks, 
leidde de opening in met de bood-
schap blij te zijn dat er nu ook in Uit-
hoorn een alternatief is voor een ei-
gen auto. Het heeft Wheels4all en 
GroenLinks/DUS! de nodige inspan-
ningen gekost maar sinds kort staat er 
dan ook een prachtige deelauto van 
Wheels4all in Uithoorn. Dit betekent 
dat er voortaan ook in Uithoorn een 
oplossing is voor die momenten dat:
-  uw (tweede) auto erg weinig ge-

bruikt wordt 
-  fietsen net te ver is
-  het openbaarvervoer geen alter-

natief is
-  uw partner de auto mee heeft
-  u korter of langer een auto nodig 

heeft
Nadat u abonnee bent geworden is 
het heel eenvoudig om de deelauto in 
gebruik te nemen. U reserveert de au-
to per internet, u opent de auto met uw 
pasje en u rijdt ermee weg! Naast het 
abonnement betaalt u slechts voor de 
gereden kilometers en voor de tijd dat 
u gereserveerd heeft. 

Hierna was het woord aan de heer 
Mentink van Wheels4all. Wheels4all 
is een organisatie die in kleinere en 
middelgrote gemeenten de moge-
lijkheid tot auto delen biedt. Wat 
Wheels4all betreft is 1 deelauto een 
begin. Bij stijging van het aantal abon-
nees is het de bedoeling het aan-
tal deelauto’s in Uithoorn uit te brei-
den. Wheels4all is begonnen als klei-
ne, lokale, organisatie en heeft inmid-
dels meer dan 160 deelauto’s in Ne-
derland rondrijden. De vaste parkeer-
plaats achter het busstation is offici-
eel onthuld door Carlien Le Noble en 
de heer Mentink. Vervolgens opende 
wethouder Levenbach de eerste deel-
auto officieel. 
De wethouder gaf aan niet lang te 
hebben hoeven nadenken  om mee 
te werken aan het bieden van par-
keerruimte voor deze auto. Autode-
len biedt wat de wethouder betreft uit-
sluitend voordelen. Voordelen voor 
het milieu, het aantal parkeerplaatsen 
en parkeerproblemen en de volksge-
zondheid. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Wheels4all: 
www.wheels4all.nl of Carlien Le No-
ble, gemeenteraadslid GroenLinks 
carliengl@versatel.nl

Feestelijke opening 
van eerste deelauto

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

Heeft u buitenshuis een (persoon-
lijk) voorwerp gevonden? Dan kunt u 
dit bij het politiebureau aan de Laan 
van Meerwijk afgeven. De gevon-
den voorwerpen die u bij de politie 
afgeeft worden daar drie maanden 
opgeslagen. 

Na drie maanden worden de gevon-
den voorwerpen overgedragen aan 
de gemeente, die deze nog eens 9 
maanden bewaart. Alle gevonden 
voorwerpen die na deze periode niet 
bij de gemeente zijn opgehaald, wor-
den vernietigd.     

Gevonden voorwerpen

In de loop van oktober gaat de ge-
meente Uithoorn huis-aan-huis 
kunststof verpakkingsafval inzame-
len. U moet dan voortaan plastic ver-
pakkingsafval zoals plastic flessen, 
shampoo- en wasmiddelenflacons, 
plastic tassen, plastic bekertjes en 
sausflessen apart aanbieden.

plastic verpakkingen 
verzamelen in speciale zak
Alle huishoudens in Uithoorn en De 
Kwakel krijgen deze week een pak-
ketje met daarin een brief, folder, af-
valkalender en speciale zakken om 
plastic verpakkingsafval in te doen. 
Hiermee kunt u voorlopig vooruit. Op 

de kaart in het pakketje leest u wan-
neer u de volle zakken met plastic 
afval kunt buitenzetten. Extra zak-
ken kunt u voorlopig afhalen in het 
gemeentehuis en bij het scheidings-
depot. Wij raden u aan de folder en 
kaart goed te lezen en te bewaren.

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

Kunststof verpakkingen 
apart inzamelen



30 SEPTEMBER 2009

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S

Nieuwe Meerbode - 30 september 2009 pagina 5

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

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

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

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

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van 
Uithoorn op donderdag 1 oktober 2009 in het gemeentehuis. De vergade-
ring begint om 19.30 uur. Er is geen Informatief Beraad. Bij deze vergade-
ring is aanwezig de Commissaris der Koningin in Noord Holland, de heer mr. 
H.C.J.L. Borghouts.

De voorzitter van de raad, H.L. Groen

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 1 OKTOBER 2009

Raadsvergadering
Voorzitter: H.L. Groen

2 Opening - stilte - primus (zonodig aanwijzing stembureau) 19.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 1 oktober 2009
2.2 Mededelingen
2.3 Spreekrecht burgers (in principe bij het 
 betreffende agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat
3.1 Vaststellen profi elschets (RI09.21) 19.45 uur
 Voorgesteld wordt de door een raadswerkgroep voorbereide 
 profi elschets voor de burgemeester van Uithoorn vast te stellen.
 Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. 
3.2 Vaststellen verordening vertrouwenscommissie (RI09.22) 20.30 uur
 Voorgesteld wordt de verordening vertrouwenscommissie 
 burgemeestersprocedure 2009-2010 vast te stellen.
 Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
 Einde beraadslagingen 21.00 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  21.00 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
4.2 Stemming over de benoeming van de leden van de  21.10 uur
 vertrouwenscommissie (RI09.23)
 Sluiting openbare vergadering 21.20 uur

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 24 SEPTEMBER 2009

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben drie personen gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken. De onderwerpen betroffen de structuurvisie en de 
Schanskerk.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• schuldhulpverlening en de Wet Inburgering;
• vrijgeven trouwlocaties;
• modernisering WSW 2de fase;
• vaststellen structuurvisie.
GroenLinks heeft mondelinge vragen gesteld over de gescheiden inzameling 
van kunststof verpakkingen. De PvdA en de VVD hebben mondelinge vragen 
gesteld over de gang van zaken rond de wegwerkzaamheden op In het Rond.
In het Politiek Debat is gediscussieerd over door de raad te formuleren wensen 
en bedenkingen over een intentieovereenkomst die het college van b&w voor-
nemens is te sluiten met het Bisdom Haarlem over de Schanskerk. De raad for-
muleert zijn wensen en bedenkingen door middel van moties. In totaal zijn ne-
gen moties ingediend. Daarvan zijn één motie van de PvdA, één gezamenlijke 
motie van de PvdA en GroenLinks en één motie van Gemeentebelangen aan-
genomen. Bij de motie van de VVD staakten de stemmen. Daarover wordt in 
de volgende raadsvergadering opnieuw gestemd.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• wensen en bedenkingen Schanskerk;
• aanpassen komgrenzen;
• verordening rechtspositie wethouders.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering vindt plaats op donderdag 8 ok-
tober 2009. Deze vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffi er (e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963)

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
OP 8 OKTOBER 2009

De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van de 
raadsvergadering van donderdag 8 oktober 2009:
In het Informatief Beraad:
• herziening APV
• bestemmingsplan Park Krayenhoff
• begroting G2.
In Politiek Debat/Stemmingen:
• voorgenomen openstelling van Aan de Zoom/Faunalaan voor busverkeer
• vaststellen structuurvisie
• vrijgeven trouwlocaties
• modernisering WSW 2de fase.
De agenda’s en de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 2 okto-
ber 2009 op de website van de gemeente Uithoorn. Woensdag 7 oktober 2009 
staat de agenda op de gemeentepagina. Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er van de gemeenteraad van Uithoorn, telefoon-
nummer: 0297- 513 963 of e-mail: griffi e@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken tijdens een vergadering van de raad moet u zich ui-
terlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aan-
gemeld bij de griffi er (per telefoon of e-mail).

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

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

  2 okt.  Bingo, Dorpshuis De Quakel, 20.00 uur
  3 okt. Ouderen en computers, presentatie van ANBO en Bureau 
 Onderwijs Projecten, winkelgalerij Amstelplein, 11-16 uur
  3 okt. Viering 20 jarig bestaan en heropening verbouwde Wereldwin-

kel Uithoorn, Hugo de Grootlaan 1, 11.00 uur
  6 okt. Bewonersoverleg De Legmeer, buurtsteunpunt Legmeerplein, 

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

van Haydn, De Burght, 20.15 uur
  22 nov. Offi ciële opening nieuwe accommodatie KDO, Vuurlijn 51
  22 nov. Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
  24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
  20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur

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

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

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

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met 
de werkzaamheden op de Amster-
damseweg. Dit houdt in dat er zand 
wordt aangebracht op het tracé tus-
sen de Hollandse Dijk en de Amster-
damseweg. Gedurende een perio-
de van circa twee weken vinden er 
zandtransporten plaats. Daarbij rij-
den ongeveer 10 vrachtwagens per 
uur via de Wiegerbruinlaan over de 

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
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, telefoon 
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 ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de 
colofon.
 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-

zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

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

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

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

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
 

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Thamerdal
- Zijdelveld begraafplaats, lichte bouwaanvraag voor het oprichten van een tuin-

berging.
De Legmeer
- Legmeerplein 1, sloopaanvraag voor het slopen van De Kwikstaart + gymzaal, 

De Tourmalijn, Kinderdagverblijf inclusief schoolplein en bijgebouwen.
Zijdelwaard
- Helene Swarthlaan 1, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde.
- Helene Swarthlaan 4, sloopaanvraag voor het slopen van De Dolfi jn inclusief 

schoolplein.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 43, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de voorgevel.

Vervolg op volgende blz.

ze laatste werkzaamheden (in week 
40) kunnen stankoverlast veroorza-
ken. Bovendien kunnen bewoners 
dan tijdelijk het riool niet gebruiken 
omdat dit gedeeltelijk is afgesloten 
is op het moment van de werkzaam-
heden. De betrokken bewoners heb-
ben daarover een brief ontvangen 
met meer informatie. 

TIJDELIJKE 
VERKEERSHINDER 
DRECHTDIJK

B&W zullen binnenkort een bouw-
vergunning 2e fase afgeven voor de 
bouw van 8 appartementen en een 
woning op het perceel Drechtdijk 31. 
Vooruitlopend daarop mag de aan-

nemer alvast beginnen met heiwerk-
zaamheden. De bouw zal ongeveer 
een jaar duren. Vanwege de werk-
zaamheden moet bouw- en heima-
teriaal worden aangevoerd. Het ma-
teriaal zal worden gelost vanaf de 
Drechtdijk. Daardoor ontstaat af en 
toe hinder voor het verkeer. Volgens 
de aannemer zullen de stremmingen 
per keer zo’n 15 minuten duren. De 
aanvoer van materialen zal plaats-
vinden op werkdagen tussen 08.30 
uur en 13.00 uur, maar niet tijdens 
de spits. De bouwmachines mogen 
uitsluitend draaien op maandag t/m 
vrijdag  tussen 07.00 en 19.00 uur.
De omwonenden zijn per brief inge-
licht. 

Amsterdamseweg heen en weer. 
Er kan hierdoor overlast ontstaan. 
Voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met het in-
formatienummer van de N201: 023-
5143230.

FIETSPAD LANGS 
RANDWEG 
(AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

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

REINIGING RIOLERING 
BILDERDIJKLAAN EN 
OMGEVING

Vanaf 21 september wordt de riole-
ring in de Bilderdijklaan van binnen 
gefreesd.  In de week vanaf 28 sep-
tember en de daarop volgende we-
ken worden nog meer werkzaamhe-
den aan de riolering uitgevoerd. De-



Al jaren geldt Glucon Combi als één van de meest verkochte gewrichten-

formules van Nederland. Vele duizenden Nederlanders weten

inmiddels dat de unieke en hoogwaardige combinatie van

Glucosamine en Chondroïtine de gewrichten soepel houdt

en de opbouw van kraakbeen ondersteunt!

Glucon Combi

Leefvitaal Glucon Combi voordeelbon

Voordeelbon is geldig bij onderstaande
drogist(en) t/m 2 weken na verschijning.

Op Glucon Combi, Clucon Combi Max en Glucon Combi Vloeibaar

✃

10.-
korting
bij aankoop van 2 verpakkingen

Bijv. 2x
Glucon Combi
39,90 nu voor

29.90

www.leefvitaal.nlwww.leefvitaal.nl NIEUWE MEERBODE - NIEUWE MEERBODE

Apotheek-DIO Drogisterij Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn Tel.: 0297-566886

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel G
2 regels r
3 regels a
4 regels t
5 regels i
6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

AlleenstAAnde mAn
78 jAAr zoekt

gezellige vrouw,
70-75 jaar

om samen iets te
ondernemen

tel. 0297-329785

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

Te koop:
Kinder/babykamer ledikant, 
commode, 1-pers. bed, bureau 
zeer mooi mdf kwaliteit wit 200 
euro. Poppenwagen 10 euro. 
Tel. 0297-523616
Te koop:
Ds. badjas z.g.a.n. mt. 48-50 7,50 
euro. Rijn eetk. stoeltjes 25 eu-
ro p.st. Lage kleuter knutselta-
fel 10 euro. Tel. 0297-563722
Te koop:
Hr. kostuum 1x gedr. z.ga.n. mt. 
54 25 euro. Nw. overcompl. keu-
kenkraan + toebeh. 45 euro. 
Tel. 0297-563722
Te koop:
Mooie camrecorder VHS com-
pact systeem Hitachi type VH-
83E in koffertje 140 euro. 
Tel. 0297-892088

Gratis weghalen ±16 m2 ge-
wassen grindtegels 40x60. 
Tel. 0297-562697

Aangeboden:
Gratis afhalen spoorbielzen. 
Tel. 0297-567999

Gevraagd:
Antiek speelgoed. Treinen, au-
to’s, stoommachines. Blikken 
speelgoed. Dinky toys, etc. Ook 
hele verz. modelauto’s en ant. 
speelgoed. Tel. 0297-778469

Te koop:
Pastelkleurige overgordijnen 
kamerbr. + rail 50 euro. Mooi 
kanten vitrageval br. 460m 
h.60cm als nw. 25 euro. 
Tel. 0297-562333

Te koop:
Skelter 35 euro. Ladenkastje 5 
euro. Wit bureau 15 euro. Gre-
nen computerbureau 35 euro. 
Buggy 7,50 euro. 
Tel. 0297-532460

* Te koop:
Witte kinderstoel en aankleed-
kussen samen 20 euro. 
Tel. 0297-323683
Te koop:
Leuk wit Ikea bed + onder-
schuifbed + 2 Ikea matrassen 
90x2 mtr. 150 euro. 
Tel. 0297-564912
Te koop:
Rollator i.z.g.st. 15 euro. Grote 
doos Ministeck 10 euro. Cam-
pingbedje i.g.st. 15 euro. Ser-
vies 15 euro. 
Tel. 0297-560262
Te koop:
Nw. in verpakking spel Adel ver-
plicht 10 euro. 
Tel. 06-12644886
Te koop:
Zonnescherm knik-
arm 3,50 lang handbed.
 geel-wit gestreept 150 euro. 
Tel. 0297-546828
Te koop:
Buggy van Prenatal met nw. re-
genhoes 20 euro. Tweeling 
wandelwagen compl. 70 euro. 
Tel. 0297-567103
Te koop:
Peuter/kleuter schommel erg 
veilig i.pr.st. 12 euro. Salonta-
fel 15 euro. 
Tel. 0297-563722
Te koop:
3 jonge kittens 2,50 week oud 
2 zwart en 1 tijgerkleur 10 euro 
p.st. Mogen 7 november weg. 
Tel. 0297-561074
Te koop:
Zwitserland vignet 15 euro. 
Tel. 0297-562010
Te koop:
Printer inkjet HP deskjet 3845 
z.g.a.n. 25 euro. 
Tel. 0297-567574
Te koop:
Batavus meisjesfiets 8 tot 12 
jaar i.z.g.st. 75 euro. 
Tel. 0297-540717

Te koop:
Achterrek voor motor univer-
seel met beugels 35 euro. 3x 
Nokia batterijen type BL-5C v.a. 
7,50 euro of ruilen voor  
BL-5F. 
Tel. 0297-892088
Gevraagd
Speeltoestellen voor tuin, 
schommel, glijbaan, klimtouw 
of rek voor 6-jarige. 
Tel. 0297-761264/
06-47761438
Te koop:
Autobed 217/95 excl. matras 
90/200 75 euro rood laag op de 
grond. Fiets 12 inch zonder zij-
wielen 20 euro. 
Tel. 0297-523305
Te koop:
2 palissander stoelen met 
oudrose vr.pr. 300 euro. Ko-
peren bureaulamp 35 euro. 
Schommelstoeltje 30 euro. 
Tel. 0297-562433
Te koop:
Omafiets 90 euro. Batavus fiets 
21 v. 85 euro. Heggenschaar 
elektr. 35 euro. Jongensfiets 
v.a. 40 euro. Mountainbike v.a. 
40 euro. 
Tel. 0297-565601

30 september 2009
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 kennisGeVinG VOOrGenOmen OntheffinG Van 
 bestemminGsplan en/Of dOOrbrekinG Van aanhOudinGs-
 GrOnd artikel 50.1 wOninGwet/aanleGVerGunninGen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.22 van de Wro tijdelijk ontheffing te ver-
lenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 1 januari 2011 en daarna tij-
delijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor het hierna te 
noemen bouwplan:
dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van tijdelij-

ke kantoorunits.
Genoemd bouwplan ligt van 2 oktober 2009 tot en met 12 november 2009 ter in-
zage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes 
weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 Verleende VerGunninGen/OntheffinGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
de kwakel
- Mgr. Noordmanlaan 9, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 4 november 2009.
- Irislaan 32, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 5 no-

vember 2009
- Hooilaan 4, vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing en een vlon-

der. Beroep: t/m 11 november 2009.

- Randweg 121, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfs-
hal d.m.v. een tussenvloer, twee liften en twee vluchttrappen. Bezwaar: t/m 2 
november 2009.

- Drechtdijk 72, vergunning voor het slopen van het bestaande bijgebouw/aan-
bouw aan het hoofdgebouw en de betonnen terrasplaat. Bezwaar: t/m 3 no-
vember 2009.

meerwijk-Oost
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roei- en 

Kano Vereniging voor het organiseren van de roeiwedstrijd Amstel-Drecht re-
gatta op 4 oktober 2009.

thamerdal
- Prinses Christinalaan, vergunning aan de heer R. Maassen voor het in gebruik 

nemen van een gedeelte van de openbare weg t.h.v. De Dolfijn voor het plaat-
sen van 1 zeecontainer van 19 t/m 24 oktober 2009. Bezwaar t/m 4 november 
2009

de legmeer
- Bertram, vergunning aan Mourik Groot Ammers voor het in gebruik nemen van 

een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van 2 schaftketen, 1 eco-
toilet en bouwmateriaal tot en met 2 oktober 2009. Bezwaar t/m 4 november 
2009

Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan en omgeving, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn 

voor het organiseren van de Vakantie Makelaarloop 2010 op 31 januari 2010. 
Bezwaar t/m 2 november 2009

- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan mevrouw P. van den Berg voor 
het organiseren van een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs op 
26 september 2009 en 31 oktober 2009 van 9.30 tot 11.30 uur in De Scheg.
Bezwaar t/m 5 november 2009

- Herman Gorterhof 110, vergunning voor het veranderen van de voorgevel. Be-
zwaar: t/m 5 november 2009.

uithoorn / de kwakel
- Vergunning aan Promobase voor het plaatsen van 6 driehoeksborden om be-

kendheid te geven aan het bewonersoverleg Meerwijk op 30 september 2009 
en 7 driehoeksborden om bekendheid te geven aan het bewonersoverleg Zij-
delwaard op 13 oktober 2009. Bezwaar t/m 30 oktober 2009

 cOllecteVerGunninG 
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend aan me-
vrouw P. Zaat om van 22 t/m 27 november 2010 in de gemeente Uithoorn te col-
lecteren voor het “Nationaal MS Fonds”. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit tot uiterlijk 27 
oktober 2009 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet-
houders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift 
kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift 
brengt de rechtbank kosten in rekening. 

 ter inZaGeleGGinG tekeninGen lOcaties 25 extra 
 OnderGrOndse papier- en 5 textielafValcOntainers
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 30 september t/m 11 no-
vember 2009 locatietekeningen ter inzage liggen in het gemeentehuis, de openba-
re bibliotheek en dorpshuis De Quakel. Het gaat om tekeningen waarop de loca-
ties voor extra ondergrondse papier- en textielcontainers staan aangegeven. 
Iedereen kan gedurende de inzageperiode van 30 september t/m 11 november 
2009 zijn of haar zienswijze indienen. Het college zal met inachtneming van even-
tuele zienswijzen een definitief standpunt innemen over de locaties waar de afval-
containers worden geplaatst. Nadere informatie: de heer H. Boud, tel. 513111.

Vervolg van vorige blz.
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Bridgeclub ABC Uithoorn 
viert twintigjarig bestaan

Dikverdiende overwinning 
voor KDO Meiden C1

Legmeervogels D3 verliest 
van Aalsmeer 

Legmeervogels zaterdag houdt 
schade beperkt: 2-6 (1-4) Enorme bijdrage Rabobank 

Coöperatiefonds

De Springschans onverslagen 
de nummer 1

Regio - Ondanks een aantal 
geblesseerden vertrok 
Legmeervogels met 12 spelers. 
Hopelijk is snel iedereen weer fit. 
De eerste helft was opvallend, 
de eerste 10 minuten waren 
volledig voor LMV, ze zochten de 
combinatie op, en speelden op 
dat moment constant op de helft 
van de tegenstander. Hierdoor 
kregen ze wel 6-7 corners, en ook 
een aantal kansen. Maar het lukte 
niet om te scoren. Na 10 minuten 
werd er minder gecombineerd, 
dat kwam misschien ook door de 

tegenstander en ontstond er een 
gelijke strijd. Het laatste deel van 
de eerste helft was weer meer 
voor LMV, ze kwamen regelmatig 
bij het doel van Aalsmeer, en zelfs 
een hard afstandschot van Chendo 
Melgers en een schitterende rush 
van Ricky van Putten hielpen ons 
niet aan ons doelpunt. Vervelend 
was dat Aalsmeer 1 kans, nou 
ja kans, counter nodig had om 
ons ook nog aan een onterechte 
achterstand te helpen, 1-0. De 2e 
helft was gelijkwaardig, er werd 
met enorm veel inzet gespeeld, 

Uithoorn - De thuiswedstrijd van 
Legmeervogels tegen Vliegdorp uit 
Soesterberg  was een eenzijdige 
wedstrijd. Legmeervogels was ge-
waarschuwd en wist dat de  uit-
slagen van Vliegdorp meestel met 
dubbele cijfers waren geëindigd.  
Het spel speelde zich hoofdzakelijk 
af op de speelhelft van Legmeervo-
gels.

 Legmeervogels startte, net zoals 
Vliegdorp, in een 4.4.2 opstelling. De 
eerste fase is Vliegdorp meer aan de 
bal. Te zien is dat ze elkaar gemak-
kelijk weten te vinden en er wordt 
rustig rond getikt. Als Legmeervo-
gels aan de bal is komt het er voet-
ballend goed uit en weet het doel 
van Vliegdorp te vinden. Na 10 mi-
nuten vindt Vliegdorp het welletjes 
en doet er een tandje bij. Het begint 
met een buitenspeldoelpunt. In de 
12de en 14de minuut is het wel raakt 

en kijkt Legmeervogels tegen een 0-
2 achterstand aan. Legmeervogels 
moet van tactiek veranderen en gaat 
meer in de aanval. Het overscha-
kelen naar de aanval geeft Vlieg-
dorp in de 20ste minuut nog de gele-
genheid om de 0-3 te scoren. Toch 
heeft het op de aanval overgaan in 
de 23ste minuut resultaat. Een mooie 
opgezette Legmeervogels aanval 
met in de hoofdrol Wesley Roberts. 
Wesley omspeelt een paar verdedi-
gers en speelt zich zelf vrij voor het 
doel van Vliegdorp. Hij rond de aan-
val af met een mooi doelpunt 1-3. In 
de 43ste minuut wordt het 1-4 door 
een mooie Vliegdorp aanval, recht 
door het midden. 

Na de rust begint Legmeervogels 
met twee wissels. Vliegdorp wil 
toch iets aan het doelgemiddelde 
doen en start met een 4.3.3. Tweede 
helft geeft een zelfde spelbeeld, een 

aanvallend Vliegdorp en een verde-
digend Legmeervogels. Een aan-
val van Vliegdorp in de 50ste minuut 
zorgt voor de 1-5 na een dekkings 
fout in de Legmeervogels verdedi-
ging. In de volgende 20 minuten ge-
beurd er eigenlijk niets het lijkt erop 
of Vliegdorp genoegen neem met 
deze stand. Toch is er nog een kee-
pers fout voor nodig om Vliegdorp 
te laten scoren. Jos van Duykeren 
miste de bal bij het oprapen en een 
Vliegdorp aanvaller kan zo doorlo-
pen 1-6. Jos keepte overigens een 
puike wedstrijd. In de 85ste minuut 
krijgt Legmeervogels nog een hoek-
schop. Deze wordt door Dave van 
de Schinkel genomen en door Bas 
Righarts kogelhard in het dak van 
het doel geschoten 2-6. Vlak daar-
na krijgt Vliegdorp, net buiten de 16 
meter, een vrije schop die op de lat 
eindigt.  Legmeervogels krijgt daar-
na nog enkele mogelijkheden om de 

De Kwakel - Op deze prachtige za-
terdag middag reisden de meiden 
van KDO MC 1 af naar Badhoeve-
dorp voor de competitiewedstrijd 
tegen Pancratius.
Met onze nieuwe aanwinsten Tessa 
de Groot, Lisa Schalkwijk en Cyn-
thia van Kruiselbergen in de gele-
deren maakten we ons op voor een 
leuke pot voetbal.
We starten zoals altijd met lekker 
aanvallend en goed overspelend 
spel. Dit aanvallende spel
resulteerde in vele kansen voor onze 
snelle spits Dewi Hamacher. Helaas 
trof ze tot 3 keer aan toe de paal! 
Ook Manon Gortemulder had een 
prachtig schot op doel, die helaas 
door de keepster van Pancratius net 
naast geslagen werd. Door een mis-
verstand van de laatste vrouw, Kim 
van den Hoek en keepster Cynthia 
van Kruiselbergen scoorde Pancra-
tius geheel tegen de verhouding in 
1-0. Dit was tevens de ruststand.
Met Kim van Doorn rechtsvoor en 

Demi Voorn rechtsachter begonnen 
we de 2e helft zo mogelijk nog fa-
natieker

Uit een prachtig opgezet samen-
spel op het middenveld door Tessa 
Tousain, Denise Krijvenaar en Ani-
ka Jansen kwam de bal voor de voe-
ten van Dewi Hamacher, maar de-
ze werd genadeloos neer gelegd 
binnen de 16 meter. De strafschop 
werd door Denise Krijvenaar koel-
bloedig binnen getikt. Door deze 
stand, leek het wel of alle KDO mei-
den nog een tandje bij zette. De ene 
na de andere prachtige actie kwam 
voorbij, wat resulteerde in 1-2. 1-3 
door Dewi Hamacher. Ook Tessa de 
Groot en Manon Gortemulder wa-
ren weer dicht bij een doelpunt. Na 
de wisseling van de laatste vrouw, 
moest KDO nog even hun plek vin-
den, waar Pancratius dankbaar ge-
bruik van maakte 2-3.
De verdediging van KDO, Judith de 
Rijk, Naomi Bertolino, Tessa Tousain 

en Demi Voorn ging weer staan als 
een huis en hoefden verder alleen 
nog wat doorgeschoten ballen op 
te ruimen. De aanvallers zetten hun 
schouders er weer onder wat in nog 
een doelpunt, daarna werd ze ge-
wisseld, van Dewi Hamacher leid-
de 2-4. 
Pancratius werd door KDO op eigen 
helft terug gedreven en kreeg heel 
KDO over zich heen.
De losgebroken Kim van den Hoek 
scoorde na 2 keer eerder gemist te 
hebben het 5e doelpunt voor KDO.
Dit was weer een knappe wedstrijd 
van het 1e jaars C-meiden team van 
KDO.

Lijkt je het ook leuk om in een meis-
jes elftal te voetballen?  Bij KDO 
hebben we ook
een MD en ME team, dus je speelt 
altijd met leeftijdsgenoten.
Kom vrijblijvend eens mee trai-
nen op maandag en woensdag van 
18.45 tot 19.45 uur.

Uithoorn - Zaterdag jl. ontvingen 
wij een brief van het Rabobank Co-
operatiefonds met een reactie op 
onze  aanvraag met betrekking tot 
de nieuwbouw.  
Hier volgt de letterlijke tekst uit een 
deel van de brief:
“Uw verzoek om een bijdrage uit het 
coöperatiefonds voor de uitvoering 
van uw niewbouwplannen is inmid-
dels behandeld in de cfc-vergade-
ring van onze bank. Met genoegen 

deel ik u mede dat de Coöperatie-
fondscommissie heeft besloten uw 
verzoek te honoreren. Dat betekent 
dat u een donatie uit ons Coöpera-
tiefonds ontvangt van € 29.750,00 
(incl. BTW) te besteden aan de min-
der validen lift …………………..” 
“de cfc onderschrijft het belang van 
waarde aan maatschappelijke bete-
kenis van KDO, die volledig aansluit 
bij de doelstellingen van het Coöpe-
ratiefonds. Een goede enthousiaste 

vereniging vervult een belangrijke 
functie in onze maatschappij.”
Ik kan u zeggen dat wij als bestuur 
van KDO meer dan enorm blij zijn 
met zo’n bijdrage die uiteraard vol-
ledig ten goede gaat komen aan de 
minder valide lift waaraan wordt ge-
refereerd. De minder valide lift is bij 
uitstek nodig om de toegankelijk-
heid van ons gebouw te vergroten.

Peter Oudshoorn

Uithoorn - Woensdag 23 septem-
ber stonden de scholen Kwikstaart, 
de Zon, de Regenboog, de Spring-
schans en de Anthoniusschool klaar 
om een sportieve middag te gaan 
handballen op het K.D.O. terrein. 
Bij de jongste groepen 3 en 4 zijn 
de teams gemengd met jongens en 
meisjes bij elkaar. Het team van de 

Springschans had een paar fanatie-
ke jongens. Jim, Jelle, Max en Be-
rend waren goed aan het storen bij 
de tegenpartij , zij kregen daardoor 
met regelmaat de bal in het bezit en 
konden
Veel doelpunten maken. Soms wa-
ren ze even vergeten dat de meiden 
Chinouk, Yael, Lisanne en Siena vol-

op mee naar voren renden.  Tevens 
probeerde zij de verdediging goed 
dicht te houden als de tegenpar-
tij er aan kwam. Stefan was 3 wed-
strijden de keeper en dat ging su-
pergoed. Door alle 4 de wedstrijden 
te winnen werd de Springschans de 
nr. 1 in hun poule en mocht de be-
ker mee naar huis. Samen met juf 

maar het lukte LMV niet de 
wedstrijd naar hun hand te zetten. 
Over en weer wat kleine kansen, 
maar beide teams kwamen niet 
tot scoren. Aan het eind leken alle 
krachten weg, misschien niet gek 
na alle inzet die LMV had getoond. 
Het bleef dus 1-0 voor Aalsmeer, 
onterecht, maar dat gebeurd soms. 

Na afloop was er toch nog reden 
tot een klein feestje, 2 jarigen, 
Chendo Melgers en Lars Veenhof, 
gefeliciteerd. En, volgende week 
een nieuwe kans!

Uithoorn - Zo’n twintig jaar ge-
leden waren er 8 mensen die wat 
bridgelessen hadden gehad, maar 
die naar eigen mening nog onvol-
doende kundig waren om op een 
club te gaan. De toen tweeënzes-
tigjarige Jan van Rijk, die in de re-
gio een bekende bridger was wil-
de het groepje wel onder zijn hoe-
de nemen. 
Zo kwam in september 1989 Bridge-
club ABC Uithoorn tot stand. Het 
betrof allemaal gepensioneerden en 

dus kon er overdag gespeeld wor-
den. Begonnen in OASE is de club 
uitgegroeid tot wellicht de groot-
ste bridgeclub in Uithoorn. De club 
heeft inmiddels zeventig leden. Jan 
van Rijk heeft zich gedurende die 
twintig jaar ingezet en de leden ge-
stimuleerd om het mooie bridgespel 
te beoefenen. Op donderdag 24 sep-
tember werd het jubileum gevierd in 
De Meijert in Mijdrecht. Hier werd 
een Crazy Bridgedrive gespeeld, de 
leden voorzien van een hapje en 
een drankje en er werd afgesloten 

met een voortreffelijk diner.
Uiteraard werd in de diverse spee-
ches aandacht besteed aan de twin-
tigjarige historie van de club, maar 
het hoogtepunt was wel de benoe-
ming van dé bridgeleider tot ere-
lid. Dit ging gepaard met de over-
handiging van een mooie oorkon-
de, waarop de ontvanger bijzonder 
trots was. Gezien het enthousiasme 
van de leden ziet het er naar uit dat 
de club, ondanks dat er meerdere 
tachtigers lid zijn, nog een zonnige 
toekomst tegemoetgaat.
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DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg

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

sTICHTINg IMET
de Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van 
angst-, dwang-, identiteits- en 
eetstoornissen. Landelijk infonr. 
071-5234234. www.imet.nl

sTICHTINg
RECHTswINkEL

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

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

zORg & 
DIENsTvERLENINg

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Grenzeloos investeren 
in onderwijs 

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

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

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

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

Wajir Live 
Na de zomerstop zullen we in deze rubriek weer regelmatig verslag doen 
van ons werk en van de ontwikkelingen in de landen waar de SOS on-
derwijsprojecten steunt. Dat is in Nepal, Guatemala, Tanzania, Ecuador, Sri 
Lanka en Kenia. Deze keer iets over een recent initiatief van jongeren uit  
Wajir in Kenia.
De Stichting Welzijn Wajir (SWW) met voorzitter dokter Groeneveld uit Wil-
nis besteedt de laatste jaren onder andere aandacht aan de oudere jeugd. 
Aanleiding was het resultaat van een onderzoek naar de beleving van de 
jeugd in Wajir. Veel troosteloosheid en mismoedigheid onder meisjes die 
geen kans krijgen om verder te leren na de basisschool en jongeren met 
weinig perspectief op werk of op een zinvolle tijdsbesteding. Ze voelen zich 
vaak nutteloos en niet gehoord. Ouderen en leiders durven ze niet aan te 
spreken. 
Vooral Daniëlle, een door SWW uitgezonden jeugdwerker, wist in eerste in-
stantie groepen jongeren te motiveren en aan te zetten tot activiteit. Lang-
zamerhand groeit hun zelfbewustzijn en dwingen ze door hun houding en 
inzet respect af bij ouderen. Een groep jongeren maakt zich nu nuttig voor 
de samenleving door lessen te geven aan ongeletterde ouderen en geeft 
lessen op basisscholen over gevoelige onderwerpen als vrouwenbesnijde-
nis en voorlichting over drugsgebruik.    
Hun initiatief tot het maken van een jeugdkrant werd mede door de Stich-
ting mogelijk gemaakt. De enthousiaste jongeren worden niet gehonoreerd 
met geld, maar met bonnen waarmee zij cursussen kunnen gaan volgen 
(‘Vouchers-for-learning’).
En nu is met trots de eerste editie van Wajir Live, een magazine voor jon-
geren in Wajir, verschenen. Het blad brengt zeer actuele onderwerpen on-
der de aandacht van jongeren en betekent een grote stap voorwaarts. In dit 
eerste blad dat eens in de 3 maanden verschijnt, wordt onder meer aan-
dacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-  Het bezoek van Obama aan Wajir in 2006 en de inspirerende invloed
 daarvan op de jongeren in Wajir
-   Jongeren en vrije tijd
-  Een stuk getiteld: “Onwetendheid of verwaarlozing”?
-  HIV/Aids probleem
-  Het rioleringssysteem
-  Een anekdote over uithuwelijking, getiteld: “De verloving die niet plaats 
 vond”
Het toont dat er de laatste jaren veel gebeurd is in hun bewustwording en 
benadrukt weer eens het grote belang van onderwijs en mogelijkheden tot 
communicatie.

Ad Groeneveld

Tentoonstelling in Galerie 
Fort a/d Drecht
Uithoorn - Tot en met 25 oktober 
kunt u nog de bijzondere tentoon-
stelling “Vormentaal in papier en 
textiel” bewonderen in Galerie Fort 
a/d Drecht.
Geëxposeerd worden werken van 
papier en textiel van gerenommeer-
de kunstenaars.
De papieren objecten van Luis 
Acosta zijn door hun driedimensio-
nale werking een lust voor het oog. 
Deze kunstenaar heeft onlangs in 
een galerie in New York twee pa-
pieren armbanden en een collier in 
primaire kleuren verkocht. Deze sie-
raden worden geschonken door de 
koper aan het Museum of Arts en 
Design in New York om daar te wor-
den opgenomen in  de permanen-
te collectie.
Saskia Weishut maakt prachtige fel-
gekleurde wandobjecten van tex-
tiel en andere materialen en Klazien 

Jorritsma weeft met verschillende 
garens en materialen, waarbij ver-
rassende resultaten ontstaan.
Nynke van Amersfoort verrast een-
ieder door haar objecten van papier 
en sieraden. Haar driedimensionale 
op wigwams lijkende objecten zijn 
heel bijzonder.
Tenslotte is er Frans Boelen met 
haar sieraden. Haar materiaalkeuze 
is hoogst origineel: stenen, minera-
len schelpen, veren kralen en buig-
zame fluwelen vormen de prachtig-
ste ringen en colliers die een lust 
voor het oog zijn en heel prettig te 
dragen.
De tentoonstelling is geopend op 
donderdag van 14.00 tot 17.00 uur 
en vrijdag, zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
Galerie Fort a/d Drecht kunt u vin-
den aan Grevelingen 50 in Uithoorn.
www.galeriefortaandedrecht.nl

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De zaterdagse postze-
gelruilbeurs van de Filatelisten Ver-
eniging Uithoorn is er weer en wel 
aanstaande zaterdag 3 oktober. 
Kom dus allen, dit is de tweede ruil-
beurs van het nieuwe seizoen en er 
is ruimte genoeg om postzegels te 
ruilen. Vanzelfsprekend is het op 
deze beurs zoals altijd weer gezel-
lig om bij een kopje koffie te praten 
over uw filatelistische hobby. Er zijn 
altijd leden van de filatelistenvereni-
ging aanwezig, bij wie u informatie 
kunt inwinnen over het verzamelen 
van postzegels.

Ruilen, kopen, verkopen in een ont-
spannen sfeer, dat vind je op deze 
ruilbeurs. De vertrouwde handela-
ren zijn weer aanwezig. 

Ook de jeugd is zeer zeker welkom 
om te ruilen en om eventuele vra-
gen over het verzamelen van post-
zegels te stellen.

De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 15.00 uur en wordt gehouden in 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1.
Wilt u meer weten, bel dan 0297-
525556.

IVN-lezing ‘Dieren op het 
spoor’ in De Woudreus
Regio - Als we over diersporen 
spreken, denken we over het alge-
meen aan pootafdrukken.
Maar zo vaak kom je een prent, zo-
als men een afdruk van een poot 
noemt, niet tegen, aldus Wim Koch. 
Denk ook eens aan veren, keutels, 
etensresten, botten.
Wim Koch is een ervaren dierspo-
ren-zoeker. Hij kent veel verhalen 
uit de praktijk.
Op dinsdag 6 oktober heeft IVN hem 
uitgenodigd daarover een dia-lezing 
te komen geven. Het laatste halfuur 

is gereserveerd voor een ludieke af-
sluiting met diverse schedels van 
zoogdieren en vogels en wat bijzon-
dere diersporen.
De lezing begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in het NME-Centrum 
“De Woudreus” aan de Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis.
Entree: drie euro, (leden en dona-
teurs hebben gratis toegang.

Dinsdag 3 november lezing “Werkt 
de evolutie ook nu nog” en dinsdag  
1 december lezing “Mieren”. 

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen
Mijdrecht - Een voetdeskundige 
brengt dinsdag 6 oktober een be-
zoek aan Leemans Schoenen aan 
het Raadhuisplein 12. Gedurende de 
hele dag zal deze specialist mensen 
met voetklachten te woord staan.

Er wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en tekst en uitleg gegeven 
over de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoering.
De Vibrionveer is een vervangings-
middel van de klassieke steunzool. 
In tegenstelling tot de rationele 
steunzool, die vaak hard en statisch 
is, heeft de Vibrionveer een veren-
de werking. Deze activeert de spie-
ren en bloedsomloop. Het dagelijks 
elastisch verend op natuurlijke wij-
ze lopen zonder vermoeidheid of 
pijnlijke voeten wordt hierdoor be-
vorderd. Met name in Duitsland en 
Amerika heeft de Vibrionveer gro-
te opgang gemaakt onder mensen 
met voetklachten en daaruit voort-
vloeiende rugklachten. De veer ver-

betert op buigzame wijze de stand 
en de holling van de voet. De ge-
voelige voorvoet wordt extra door 
verende kupolen ondersteund en de 
voet kan weer natuurlijk afrollen. De 
pijn neemt door deze behandeling 
af en spieren en banden worden 
weer krachtiger. Ook wordt door het 
verende effect bij iedere stap de to-
tale voetvlakte gemasseerd wat een 
goede doorbloeding bevorderd. Bij-
komend voordeel van de Fussgold 
Vibrionveer is het handzame for-
maat: de Zweedse vinding past in 
bijna alle modeschoenen.

Mensen met voetklachten en uiter-
aard ook belangstellenden, kunnen 
zich uitvoerig laten informeren over 
deze Zweedse uitvinding. Het advies 
van de specialist is kosteloos. Wel is 
het zaak vantevoren een afspraak te 
maken. 

Leemans Schoenen is telefonisch 
bereikbaar via tel. 0297-264655.

Incident Neville Chemical 
Europe B.V. 
Uithoorn - Op donderdag 24 sep-
tember jl. heeft om 10.30 uur een 
incident plaatsgevonden bij Nevil-
le Chemical Europe B.V. in Uithoorn. 
Tijdens het opwarmen van een tank 
is een harsolie/watermengsel gaan 
koken, waardoor er een emissie van 
damp en kleine druppeltjes is ont-
staan. Hierdoor is er een hoeveel-
heid harsolie op de openbare weg 
en in de Amstel terechtgekomen. 
Neville Chemical Europe B.V. wil be-
nadrukken dat in tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving in de media 
er geen grote hoeveelheden xyleen 
in de Amstel zijn gelopen.

De vrijgekomen olie is door de Cin-
du bedrijfsbrandweer met schuim 
afgedekt. De olie op de Amstel is 
in overleg met het bevoegde ge-
zag met olieschermen geïsoleerd. In 
de loop van de middag is de Amstel 
schoongemaakt. De opruimwerk-
zaamheden op de Amsteldijk heb-
ben tot ca. 2:30 uur ’s nachts ge-
duurd. Op 25 september is een deel 
van de Neville installaties gereinigd. 
Deze werkzaamheden hebben tot 
ca. 18.00 uur geduurd. De overige 
schoonmaakwerkzaamheden wor-
den vanaf maandag 28 september 
uitgevoerd.

Diverse voorbijgangers zijn door de 
emissie gereden. Hierbij is een fiet-

ser ten val gekomen en zijn enkele 
voertuigen vervuild. Een viertal per-
sonen is onwel geworden. De fiet-
ser en de overige personen zijn door 
ambulancepersoneel onderzocht en 
zo nodig doorverwezen naar het zie-
kenhuis. Zij voelen zich inmiddels 
weer goed.

De totale afhandeling van het inci-
dent is uiteindelijk gebeurd onder 
verantwoordelijkheid van de diverse 
externe hulpdiensten. Daarbij is een 
groot gebied rond het bedrijf afge-
sloten. Dit werd nodig geacht in het 
kader van de openbare veiligheid. 
Ook is de informatievoorziening via 
de officiële kanalen geregeld.
Het incident en de afhandeling er-
van hebben veel overlast voor de 
omgeving veroorzaakt. Naast geur-
hinder is veel hinder ondervonden 
van de getroffen maatregelen. Ook 
zijn diverse tegenstrijdige berich-
ten in de media gekomen, waar-
door onrust bij omliggende bedrij-
ven en omwonenden is ontstaan. 
Het bedrijf betreurt deze gang van 
zaken zeer. De directomwonenden 
zijn middels een brief door het be-
drijf over de gebeurtenissen geïn-
formeerd.
De oorzaak van het incident wordt 
momenteel onderzocht en zal aan 
het bevoegd gezag worden gerap-
porteerd.

Carolijn Visser opent 
lezingen bij Venen Literair 
Vinkeveen - Komende vrijdag 2 ok-
tober opent de schrijfster van ve-
le reisverhalen, Carolijn Visser, de 
nieuwe reeks lezingen van Venen 
Literair in De Boei aan de  Kerklaan 
32 in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. 
Toegangskaarten ad 7,50 euro zijn 
uitsluitend in voorverkoop te verkrij-
gen bij de Openbare Bibliotheken in 

Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis, bij 
The Readshop in Vinkeveen en bij 
boekhandel Mondria in Mijdrecht. 
Haar verhalen gaan over gewone 
mensen in min of meer gewone om-
standigheden, maar dan wel in Zuid 
Amerika en landen zoals China, Ti-
bet, Vietnam en Mongolië, maar bij-
voorbeeld ook Estland.
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Hondenschool heeft 
eindelijk eigen 
uitlaatlandje
Regio – Na een lange zoektocht 
naar een stuk land voor de honden-
school en uitlaatservice is hun inzet 
beloond. 
Sinds 15 september jl. hebben ze de 
beschikking over een terrein naast 
het handelsgebied op de Bosdijk 
in Portengen. Om dit samen met 
de hondenbezitters te vieren nodi-
gen zij u uit voor de officiële ope-

ning op zondag 4 oktober a.s. De of-
ficiële opening is om 14.00 uur en 
wordt daarna gevierd met een hapje 
en een drankje. 

U vindt hen op het recreatieterrein 
de Bosdijk in Portengen, afslag Bos-
dijk 4 tot en met 10. Al is het terrein 
bedoeld voor honden, tijdens de 
opening mogen zij er niet bij zijn.

First Lego League op de 
Molenlandschool
Mijdrecht - OBS Molenland neemt 
deel aan een wedstrijd van techniek: 
“First Lego league”.

Binnen  dit project  worden kinderen 
uitgedaagd om in teamverband een 
volledig autonome robot met tech-
nisch Lego te ontwerpen, te pro-
grammeren en te bouwen. 
Daarbij maken ze gebruik van Le-
go Mindstorms system met Robo-
labs software. Met deze robot moet 
tijdens de wedstrijden een opdrach-
tenparcours worden afgelegd, waar-
bij punten te verdienen vallen. Ook 
wordt er aan de teams gevraagd 
een onderzoek uit te voeren en hier 

een korte presentatie over te geven. 
Vrijdag 18 september was het dan 
eindelijk zover: de kick-off van 
“First Lego league”. Vier leerlingen 
van OBS Molenland, Niklas, Mar-
tijn, Stefano en Ado mochten mee 
naar Alkmaar waar de eerste aftrap 
was van onze regio. De First Lego 
League van 2009 staat dit jaar in het 
teken van transport. De wegen ra-
ken overvol. Hoe kunnen we  druk 
op de wegen verminderen?  Met dit 
thema gaan deze jongens zich ook 
bezighouden. 

We wensen ze natuurlijk heel veel 
sterkte en veel succes toe!

Vijf gewonden bij 
aanrijding
Vinkeveen - Bij een frontale aan-
rijding raakten op zondagavond 27 
september vijf mensen gewond.
Rond 19.05 uur reed een 24-jari-
ge automobilist uit Ter Aar over de 
Provincialeweg N201, komende uit 
de richting van de Rijksweg A2 en 
gaande in de richting van Mijdrecht. 
Bij hem in de auto zaten zijn 24-ja-
rige vrouw en hun 3-jarige zoon-
tje. In een flauwe bocht naar rechts, 
stuurde de automobilist niet met de 
bocht mee. Daardoor kwam hij op 
de weghelft voor het tegemoetko-
mende verkeer terecht. Daar kwam 
hem op dat moment een 48-jari-
ge automobilist uit Ermelo tege-

moet, met als passagier een 37-jari-
ge vrouw uit Uddel. De auto’s bots-
ten frontaal op elkaar, waarbij de Ter 
Aarenaar bekneld kwam te zitten. 
Hij werd door de brandweer uit de 
auto bevrijd. Ook de overige vier be-
trokkenen raakten gewond.

Gezien de ernst van de aanrijding 
werd de Provincialeweg N201 ge-
durende 2,5 uur tussen de Rijksweg 
A2 en de Provincialeweg N212 voor 
al het verkeer afgesloten. De vijf ge-
wonden werden naar verschillende 
ziekenhuizen in de regio gebracht. 
De Verkeerspolitie Utrecht heeft ter 
plaatse een onderzoek ingesteld.

Tarieven van pontveer 
Nessersluis zijn aangepast
De Ronde Venen - Het college van 
B&W van de gemeente De Ron-
de Venen besloot dinsdag 22 sep-
tember om met ingang van 1 janu-
ari 2010 nieuwe tarieven voor het 
pontveer in Nessersluis te hante-
ren. De nieuwe tarieven zijn gecorri-
geerd met de inflatie over de laatste 
vijf jaar. Daarnaast is het aantal ta-
rieven gereduceerd van 52 naar 12 
verschillende categorieën.
Eens in de circa vijf jaar worden de 
tarieven voor het pontveer in Nes-
sersluis aangepast. De inflatie over 
die periode wordt dan in de tarie-
ven verwerkt. Behalve deze laatste 
inflatiecorrectie is ervoor gekozen 
om het aantal tarieven drastisch te-
rug te brengen. Door de jaren heen 
zijn er 52 verschillende tarieven ont-
staan. Met de nieuwe tariefaanpas-
sing wordt dit aantal terugbracht tot 
12. 

Veel bewoners van De Ronde Venen 
maken regelmatig gebruik van het 
pontveer in Nessersluis. Per over-
zetting wordt dan een klein bedrag 
aan de pontbaas betaald. Daarbij 
gelden er voor verschillende voer-
tuigen aparte tarieven. Met ingang 
van 1 januari 2010 gaat voor een en-
kele overzetting een voetganger bij-
voorbeeld e 0,25 en een auto e 1,20 
betalen. Voor mensen die vaak ge-
bruik maken van de pont is het mo-
gelijk om een kortingskaart aan te 
schaffen. Met zo’n kaart kan 10 keer 
van de pont gebruik gemaakt wor-
den tegen een gereduceerd tarief. 
Daarnaast blijven de aparte tarieven 
voor bewoners van Nessersluis be-
staan. 

Het volledige overzicht met de nieu-
we tarieven staat op 
www.derondevenen.nl

Flitsende start van het 
nascholingsjaar techniek 
voor het basisonderwijs
Wilnis -Vorige week dinsdag ging 
vanuit de Technotheek voor het ba-
sisonderwijs het vierde nascholings-
jaar op het gebied van techniek van 
start. Deze nascholingsavond werd 
gehouden op de OBS Willespoort in 
Wilnis en werd bezocht door 43 leer-
krachten. De avond begon met een 
presentatie van Helene de Kruijs. 
Het bedrijf BAYER, waar zij werk-
zaam is, wil graag het project ”Tech-
niek en Klimaatbeheersing” onder-
steunen. Tevens nodigde ze de ba-
sisscholen uit om mee te doen aan 
een tekenwedstrijd waarin techniek, 
milieu en natuur een grote rol spe-
len. De scholen hebben nog ruim de 
tijd, want tot april 2010 kunnen de 
leerlingen deelnemen. 
Hierna gingen de leerkrachten ver-
deeld over drie workshops met tech-
niek aan de slag. De eerste work-
shop werd gegeven door Arno Stam 
van C3. Op enthousiaste wijze wer-
den er door hem veel lessuggesties 
aan de hand gedaan betreffende 
“Techniek en chemie”. Doordat de 
leerkrachten op deze avond zelf ve-
le proefjes konden uitproberen, zijn 

ze nu aardig op de hoogte betref-
fende de mogelijkheden op het ge-
bied van chemie. 
De tweede workshop werd gege-
ven door Margot Lemmens van Opi-
tec. Daar konden de leerkrachten 
geheel thuisraken op het gebied 
van houtbewerking. Er werden to-
verstandaards met pennen en een 
handig magneetsysteem, houten 
fluitjes voor bij de muziekles en ra-
tels gemaakt. Tot slot waren er drie 
studenten van de Technische Hoge-
school Eindhoven gekomen, die na-
mens de Stichting Techniekpromo-
tie uitleg kwamen geven over “Le-
go Mindstorms”. De leerkrachten 
leerden hier hoe robots geprogram-
meerd kunnen worden en vervol-
gens een parcours met een maan-
lander konden afleggen. Het was 
voor iedereen weer een heel gezel-
lige en leerzame avond waarvan er 
dit schooljaar nog zeker drie zullen 
volgen! Dan zal ook gebruik kun-
nen worden gemaakt van de nieu-
we Toptechniekwerkplaats van OBS 
Willespoort, die eind november zal 
worden geopend.

Hervormde Gemeente zet 
twee mensen in het zonnetje
Waverveen - Tijdens een bijzonde-
re gemeenteavond van de Hervorm-
de Gemeente Waverveen werden af-
gelopen vrijdag twee mensen in het 
zonnetje gezet. 

Op voordracht van het college van 
kerkrentmeesters kreeg Piet Gijzen 
uit Vinkeveen een zilveren draagin-
signe uitgereikt. In 1979 volgde de 
heer Gijzen zijn vader op als vaste 
organist van Waverveen. In dit jaar 
mocht zijn vader terugzien op 65 jaar 
trouwe dienst. Vader en zoon heb-
ben samen nu dus bijna 100 jaar or-
gelspel op hun naam staan. 

In een dankwoord van ouderling 
Winkel kwam naar voren dat de heer 
Gijzen nu al ruim 30 jaar bijzonder 
trouw zijn taken heeft vervuld. Of het 
nu gaat om de diensten op zondag, 
of om een rouw- of trouwdienst, of 
het nu slecht weer is of niet, de heer 
Gijzen bespeelt het orgel van Waver-
veen. In aanvulling op dit dankwoord 
reikte kerkrentmeester Rijneveld het 
insigne en de oorkonde uit vanwege 

het 30-jarig jubileum. 
Daarnaast kreeg Gerrit Treur uit Wil-
nis een gouden draaginsigne uitge-
reikt door kerkrentmeester Rijne-
veld. De heer Treur was voorgedra-
gen voor dit insigne vanwege zijn 
40-jarig jubileum als administrateur 
van de Hervormde Gemeente Wa-
verveen. In deze functie is de heer 
Treur niet zo duidelijk hoorbaar als 
de organist. Nee, de administrateur 
is veel meer op de achtergrond ac-
tief. Maar toch is dit werk niet onbe-
langrijk. Want al 40 jaar lang heeft 
de heer Treur de financiën behartigd 
van de gemeente.  Zo heeft hij er bij-
voorbeeld altijd voor gezorgd dat de 
gastpredikanten hun geld ontvan-
gen en jaarrekeningen kloppend 
waren. Een belangrijke taak waar-
mee hij er stilletjes al 40 jaar voor 
heeft gezorgd dat de Hervormde Ge-
meente van Waverveen heeft voort-
bestaan. Er was dan ook geen twij-
fel bij het college van Kerkrentmees-
ters om de heer Treur afgelopen mei 
voor te dragen voor deze kerkelijke 
onderscheiding.

Beeldhouwen in 
Amstelhoek
Amstelhoek - In het beeldhouw 
atelier van Henny Heijnen in Am-
stelhoek zijn nog enkele plaatsen 
vrij op maandagavond, dinsdagoch-
tend, dinsdagmiddag en donder-
dagmiddag.

Wilt u eens proberen om een beeld 
te maken in een zachte steensoort, 

maar weet u niet zeker of het wel iets 
voor u is, dan kunt u een paar les-
sen nemen en met een klein steen-
tje beginnen. U betaalt per les. 
Voor inlichtingen kunt u de web-
site bekijken: www.hennyheijnen.
nl of telefonisch contact opnemen 
met Henny Heijnen. Telefoon 0297-
560767

Hartenwensen gaan 
in vervulling!
De Ronde Venen - In het begin van 
de zomer is er een Hartenwensactie 
van start gegaan voor bewoners van 
Zorgcentra De Ronde Venen. Zo ook 
voor de bewoners van Verzorgings-
huis Gerardus Majella. De Harten-
wensen werden financieel mogelijk 
gemaakt door de Riki-Stichting en 
met medewerking van familieleden, 
medewerkers en vrijwilligers van 
Gerardus Majella zijn er vele leuke 
en mooie wensen mogelijk gemaakt! 
Zo ging een bewoner weer eens ge-
zellig naar de markt van Mijdrecht, 
lunchen in Restaurant Rendez-Vous 
en daarna een lekker visje kopen 
bij de visboer. Een Koninklijk be-
zoek aan Paleis het Loo, of een be-

zoek aan Kasteel de Haar in Haar-
zuilens, zelf weer eens een taart ma-
ken, gezellig naar de Intratuin in Ter 
Aar, een tocht maken met een koets, 
een accordeonist op bezoek, het bij-
wonen van een show van honden-
club De Roedel, een bezoek aan een 
Amsterdamse bar, een gezellig ont-
bijtje op bed, weer eens een familie-
lid kunnen bezoeken dat je lang niet 
hebt gezien, gewoon lekker wande-
len en een gebakje eten bij de Hema, 
of vliegtuigen kijken op het panora-
materras van Schiphol, álle wensen 
hebben ze kunnen laten uitkomen! 
Voor vele bewoners was het een dag 
om nooit meer te vergeten en zeker 
voor herhaling vatbaar!

Buur(t)jongerendag in De 
Hoef een succes
De Hoef - Op zaterdag 26 septem-
ber werd in heel Nederland de zoge-
naamde burendag georganiseerd.
Deze dag is bedoeld om bewoners 
samen iets te laten doen, hetzij een 
buurtbarbecue, bomen planten of 
de wijk schoonmaken.

Dorpscomité De Hoef heeft deze dag 
omgedoopt tot Buur(t)jongerendag 
met de bedoeling om samen met 
de jeugd De Hoef te ontdoen van 
zwerfvuil. Het Oranjefonds en Ge-
meente De Ronde Venen hebben 
hieraan ook hun medewerking ver-
leend middels subsidie en het ter 
beschikking stellen van al het beno-
digde materiaal. 
’s Middag om 13.30 uur stond er een 
twintigtal kinderen met begeleiders 

alsmede twee pony’s in de start-
blokken, uniform gekleed in een ge-
le hes en een pet met het embleem 
van Dorpscomité De Hoef.  Vol en-
thousiasme hebben zij zich van hun 
taak gekweten en het verzamelde 
zwerfvuil ingeleverd bij De Spring-
bok alwaar het in de containers ver-
dween.
De hoeveelheid viel best mee en de 
conclusie mag dan ook zijn dat De 
Hoef best een schoon dorp is en dat 
de bewoners zelf actief zijn om alles 
netjes te houden.
Na een verfrissing werd er nog een 
aantal waardebonnen voor speel-
goed verloot onder de jeugd en om 
ongeveer 15.00 uur kon iedereen, na 
een snel gehouden schoonmaakac-
tie, weer voldaan huiswaarts keren.

Taxichauffeur geschopt en 
geslagen
Vinkeveen - Op zaterdagnacht 
werd een taxichauffeur geschopt en 
geslagen. De twee verdachten wer-
den later aangehouden. Omstreeks 
01.20 uur reed de 37-jarige taxi-
chauffeur uit Vinkeveen over de He-
renweg. Plotseling stonden er twee 
mannen voor zijn auto en lieten de 
man er niet door. Op een gegeven 
moment stapt de chauffeur om de 

mannen te vragen weg te gaan. De 
mannen beginnen de chauffeur di-
rect te schoppen en te slaan. De 
chauffeur weet weg te komen als 
een andere chauffeur ter plaatse 
komt. De 37-jarige man reed direct 
naar het politiebureau toe. Na on-
derzoek in de buurt konden de twee 
geweldplegers, 18 en 20 jaar uit Vin-
keveen, worden aangehouden.

Grote gecombineerde 
controle
De Ronde Venen - De politie heeft 
donderdagavond 24 september met 
22 agenten een grote controle ge-
houden in Vinkeveen op de Provin-
ciale weg N201, de Vinkenkade, de 
Baambrugse Zuwe en de Groen-
landsekade, evenals op de Ir. En-
schedeweg in Wilnis. Bij deze con-
trole werkte de politie samen met de 
Douane en de UWV.

In totaal werd bij 738 bestuurders 
een blaastest afgenomen. Slechts 
twee van hen bleken te veel te heb-
ben gedronken en zij kregen een 
proces-verbaal. 

De Douane constateerde in vier ge-
vallen een overtreding van de belas-
tingwetgeving en éénmaal verkeerd 

gebruik van een handelaarskente-
ken. De UWV controleerde 85 per-
sonen. Bij vijf van deze was er mo-
gelijk iets niet in orde met betrek-
king tot hun uitkering.

Verder kregen tientallen bestuur-
ders een bekeuring voor diverse 
overtredingen:
geen rijbewijs bij zich hebben – 16 
maal geen kentekenbewijs bij zich 
hebben – 13 maal rijden door ver-
drijvingsvak - 1 maal niet-functio-
nerende richtingaanwijzer van aan-
hangwagen – 1 maal gladde banden 
– 5 maal onleesbare kentekenplaat 
– 1 maal niet APK-gekeurd – 1 maal 
onverzekerd rijden – 1 maal ongel-
dig kenteken – 1 maal toch rijden, 
terwijl het rijbewijs is ingevorderd.

Insluiping
Mijdrecht - De politie is een on-
derzoek gestart naar een inslui-
ping in een woning  aan de Recht-
huislaan. Toen een 81-jarige vrouw 
rond 10.45 uur terug kwam in haar 
woning, vertelde haar echtgenoot 
dat er net drie onbekende vrouwen 
in de woning waren geweest. De 
vrouw ontdekte toen dat er geld en 

sieraden weg waren. De politie is op 
zoek naar getuigen die meer kun-
nen vertellen over deze tot nu toe 
onbekende vrouwen. De insluiping 
heeft plaatsgevonden tussen 10.30 
en 10.45 uur. 
Heeft u informatie, neem dan con-
tact op met het politie wijkteam De 
Ronde Venen, via 0900-8844.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Fractie VVD zwaar teleurgesteld in CDA fractie i.v.m. 
reactie Estafetteproject

VVD fractie overwoog om uit 
coalitie te stappen

De Ronde Venen – Naar aanleiding van de 
uitgebreide brief van de fractievoorzitter van het 
CDA, Jan van Loo, vorige week in onze krant, 
reageert deze week de fractievoorzitter van de 
VVD, Rob Blans: “Met grote teleurstelling hebben 
wij kennisgenomen van de brief van de CDA-
fractie gedateerd 16 september jl., betreffende 
het Estafetteproject. Met name betreuren wij 
de verwijten gericht aan wethouder Rosendaal. 
Het is voor ons onbegrijpelijk dat binnen de 
coalitie de CDA-fractie zich verlaagt tot deze 
persoonlijke aanval. Ditzelfde onbegrip geldt 
het feit dat de brief tegelijk naar het College en 
de pers is gestuurd. Kennelijk moeten hier ook 
andere belangen worden gediend.
Wij hebben hierover overleg gevoerd met o.a. 
de fractievoorzitter van de CDA-fractie en hem 
voorgelegd of deze vorm van communicatie de 
samenwerking en het vertrouwen binnen de 
coalitie bevordert. Het antwoord was dat het 
noodzakelijk was en zo nodig in de toekomst 
weer van toepassing zou kunnen zijn. Ook 
hebben wij naar voren gebracht dat als de CDA-
fractie onvoldoende vertrouwen in het College 

heeft er mogelijk andere maatregelen moeten 
worden genomen. Hierop werd niet gereageerd. 
Deze reacties waren zodanig dat onze fractie 
serieus heeft overwogen of verdere deelname 
aan de huidige coalitie de belangen van de 
inwoners en de VVD stemmers wel dient.” 

Lopen niet weg
“Wij hebben besloten om hier geen consequenties 
aan te verbinden omdat de VVD niet wegloopt 
voor bestuursverantwoordelijkheid. Het bouwen 
van woningen, met name voor starters en 55+’ers, 
is één van de belangrijkste prioriteiten binnen 
onze gemeente. Zo ook het Estafetteproject 
dat niet alleen een belangrijke bijdrage levert 
aan de bovengenoemde woningbouw maar 
ook nog eens aan de hoognodige realisatie van 
een sportpark. Tijdens het laatste Ronde Tafel 
Gesprek over dit onderwerp hebben ARGON 
en CSW benadrukt haast te maken met de 
besluitvorming omdat zij anders in de problemen 
komen. Kennelijk realiseert de CDA-fractie zich 
niet dat door het steeds weer komen met nieuwe 
vragen en eisen het Estafetteproject in de 

 Ja! Ja!  planschade
Wat heb ik nu weer 
gelezen. Staat het 
estafetteplan op 
losse schroeven. Zijn 
de bedenkers de 
planschade voor een 

miljoen in de begroting vergeten? Daar heb 
je het nou. Net wat ik vorige week schreef. De 
grote plannen worden altijd veel te rooskleurig 
voorgesteld men “vergeet” altijd “per ongeluk” 
(dat weten wij niet) een heel groot bedrag dat 
later dan maar weer beschikbaar gesteld moet 
worden. Dan moet de WOZ (Wet Onroerende 
zaakbelasting toch?) maar weer een beetje 
omhoog. Ja! Ja! Maar dat is tegen het principe 
van de VVD. Die zijn allergisch voor belastingen. 
Dus dat kan niet. Hoewel, bij de verhoging van 
de WOZ ten behoeve van het zwembad hebben 
ze niet hard gesteigerd en zijn ze er toch maar 
even, net als de VVD wethouder Roosendaal en 
de VVD burgemeester even van de principes 
afgestapt. Hoe moet het dan? Minder woningen 
voor starters? Dat is tegen de aangenomen 
bepaling van de Raad dat er in elk plan minstens 
25% goedkopere huur- of koopwoningen moeten 
zitten voor ouderen, starters en onvolledige 
gezinnen en gehandicapten. Toch? (Ze zitten 
met 23% nu al onder die norm). Ja! Ja! Wat moet 
je nu eigenlijk van de besluitvorming van deze 
Raad denken? Moeten dan de koopwoningen 
maar duurder, maar dat valt ook niet mee, want 
die zijn ook al behoorlijk aan de prijs en zullen 
in deze tijd moeilijk verkoopbaar zijn. Een andere 
mogelijkheid is, de hoogte in (geen bouwwerken 
van 4 maar van 6 verdiepingen), maar dat tast 
onherroepelijk het landelijke karakter aan van 
onze dorpen. Dan is het hek van de dam, want 
dan wordt de hoogbouw van kwaad tot erger. Ja! 
Ja! Een andere oplossing is minder betalen i.v.m. 
de planschade. Nou, ik moet zeggen als je ziet 

hoe groot het bouwblok naast hem wordt dan 
denk je: ”Nou zitten ze met het estafetteplan. 
Het is maar goed dat ze nog niet begonnen 
zijn want dan zouden wij aan de prijsverhoging 
vast zitten. Maar ze zitten wel al met veel geld 
in de voorbereiding van het plan. Zo gaat dat 
altijd. Als we maar vast begonnen zijn dan komt 
de rest van het geld er wel. Oosterscheldedam, 
Betuwelijn, Amsterdamse Metro, om er maar 
een paar te noemen. Ja! Ja! Als het nu eens niet 
doorgaat zou dan zo’n wethouder Roosendaal na 
zo’n nederlaag nog wel blijven zitten, of zou het 
collectieve college wel blijven zitten. Dat zal wel. 
Voor die paar maanden. De partijen moeten nu 
al beginnen met de nieuwe beloften op te stellen 
en de nieuwe kandidaten voor de Raad op de 
lijst te zetten. Wil jij niet meedoen? Of wil jij Niet 
meedoen? Nou, ik wil wel op de lijst, maar meer 
als duwer, want ik wil er niet in. Nee! Nee! Als ik 
gekozen word dan ga ik niet in de Raad zitten. 
Moet je dat kiezersbedrog noemen. Ik denk het 
wel. Zouden ze nu al kandidaten hebben voor 
het wethouderschap? De burgemeester blijft 
natuurlijk zitten, die is toen voor zes jaar gekozen, 
dus die blijft nog wel een paar jaar bij ons. Ja! 
Ja! Tenzij de Herindeling toch door mocht gaan. 
Vanavond is het zover, ik hoop dat er nu veel 
mensen zullen komen en dat ze veel te vragen 
hebben. Bijvoorbeeld 'Waar moet het nieuwe 
gemeentehuis komen als Breukelen en Loenen 
erbij komen?' 'Hoeveel gaat het kosten?' 'Wat 
gebeurt er met alle plannen die nog niet definitief 
zijn? Worden die afgeblazen of worden de 
andere gemeenten er ook mee opgezadeld?' 'De 
gemeente Abcoude is straatarm, wat gaat ons 
dat kosten?' 'Past alleen Kockengen niet beter bij 
het karakter van onze gemeente?' 
Ik hoop dat er veel mensen komen. Ja! Ja! 
 

  John B. Grootegoed

De Ronde Venen - Hiernaast ziet u een door mij 
genomen foto van het fietspad aan Molenland 
waar 's middags iemand een leuk ritje met zijn/haar 
paard heeft gelopen. 
Echter, de berijder(ster) vond het heel normaal 
om gewoon de paardenpoep lekker te laten 
liggen midden op het fietspad. Nou weet ik als 
hondenbezitter dat veel mensen zich ergeren aan 
hondenpoep maar laten we eerlijk zijn, dit is ook 
niet prettig. Wij hebben onze hond geleerd juist in 
de berm naast het pad te poepen terwijl zo’n paard 
met gemak de hele weekvoorraad van mijn hond 
op het fietspad neerlegt. En als ik het zo zie heeft 
het paard nog stilgestaan ook, dus dan moet je 
het toch als berijder ook merken. Conclusie beste 
paardenliefhebbers laat niet als dank, ruim ook 
uw verse mest even aan de kant. Laat ook andere 

mensen van uw gemeente genieten van al het 
moois dat we hebben.

C. Pappot
Mijdrecht

Reactie op 
‘Bewoners zijn boos op en teleurgesteld 
in wethouder Levenbach en collega’s’

De heren Molhoek en Baardse doen er echt alles aan 
om dit plan te stoppen...
Echter gebruiken zij veel onjuiste feiten om hun doel 
te bereiken en geven de overige omwonenden geen 
eerlijk inzicht in de toekomstige situatie.
Mijn doel is niet om de gemeente Uithoorn te 
verdedigen.
 
Hieronder staan deze onjuistheden over het stuk 
in de krant (Nieuwe Meerbode 23 september blz. 
16 en 17).
 - Door de met de computer gemaakte foto’s worden
 situaties voorgedaan die niet de werkelijkheid   
 gaan weergeven.

Omdat:
1- zijn de fietsstroken (rood asfalt)te breed getekend. 
En hierdoor dus de rijbaan (zwart rijbaan) te smal is 
weergegeven. Twee personenauto’s zouden elkaar 
moeten kunnen passeren, mits ze hun snelheid 
aanpassen. Hierdoor zouden fietsers dus geen last van 
de auto’s moeten hebben.
Er wordt ook gesuggereerd dat de breedte overal 7 
meter is. Dit is niet zo. Vanaf de Zijdelweg tot aan de 
kruising met de Zegge is de weg 9 meter breed. Vanaf 
de Zegge tot aan de doorgang van Legmeer west is 
het 7 meter.

2- zijn de fietsstroken niet met zoals in de computer 
foto’s met ononderbroken streep maar met een 1-1 
streep. Bij een ononderbroken mag je die niet passeren 
wat bij een 1-1 streep wel mag. Dit is waarschijnlijk 
gedaan zodat bussen en personenauto’s elkaar kunnen 
passeren.

3- wordt op de computerfoto’s gesuggereerd dat er 
meerdere bussen tegelijk door Aan de Zoom komen 
te rijden. Dit zal niet het geval zijn. Er komen 8 bussen 
per uur te rijden. Aangezien het busstation van 
Uithoorn een OV-knooppunt is, komen de bussen uit 
alle richtingen ongeveer tegelijk daar aan. Dit houdt in 
dat de bus richting het busstation nooit de bus vanaf 
het busstation kan tegenkomen op Aan de Zoom. Dit 
omdat Aan de Zoom maar een paar minuten rijden is 
vanaf het busstation.

4- zijn de fietsstromen in de ochtend de ene kant op en 
in de middag de andere kant op.

In de ochtend gaan de meeste fietsers richting Legmeer 
west en de auto’s richting de Zijdelweg. Dit levert in 
principe geen conflicten op. In de middag (rond 15.00 
uur) gaat het meeste fietsverkeer vanaf Legmeer 
west via Aan de Zoom naar hun eindbestemming. De 
avondspits (auto’s vanaf de Zijdelweg naar huis) komt 
pas later op gang. Ook dit zou geen conflicten moeten 
opleveren.
Het fietsverkeer van en naar het Alkwin Kollege maakt 
relatief weinig gebruik van Aan de Zoom. Er is immers 
een (vrij nieuw) fietspad parallel aan de Zijdelweg 
naar het Alkwin Kollege en is er een verbinding via het 
Kootpark naar de N201.

5- geloof ik niet dat 8 extra verkeersbewegingen per 
uur van de bus zullen lijden tot verkeersongevallen 
zoals gesuggereerd wordt in de computerfoto’s. Bussen 
rijden minder hard dan personenauto’s. En helemaal 
als ze niet de volledige ruimte hebben. Een auto haalt 
nog snel even in, maar een bus blijft toch achter dat 
groepje fietsers hangen. Ook wordt voorgesteld om de 
maximumsnelheid te verlagen van 50 km per uur naar 
30 km per uur. Dit zal ook de verkeersveiligheid ten 
goede komen.
Bekijk ook eens de Drechtdijk in De Kwakel. Hier 
rijden bussen, vrachtwagen, landbouwvoertuigen, 
personenauto’s, motoren, brommers en fietsers 
gezamelijk op een weg van ca. 6 meter breed. Een 
deel is 50km per uur en een deel is 30 km per uur. 
Er gebeuren geen ongevallen omdat de bestuurders 
elkaar de ruimte geven. Dit zal ook zo zijn op Aan de 
Zoom, waar ook nog eens minder verkeer op zit.

Tuurlijk ben ik ook van mening dat de busroute een 
behoorlijk gevoelsmatige impact zal hebben op Aan de 
Zoom maar dat de gemeente er alles aan doet om alle 
verkeersstromen in veilige banen te leiden. 
In de plaats waar ik nu werk is zo’n zelfde situatie 
(op sommige plaatsen nog smaller) en daar gaat het 
erg goed samen. Tevens is die weg een doorgaande 
verbinding van noord naar zuid en vice versa.

Ik hoop dat de mensen die mijn verhaal hebben gelezen 
met andere ogen naar het voorgestelde plan kijken.

Hans Venekamp
Uithoorn

Wie kan oud Vinkeveen nog redden?
" ‘t is weer voorbij die mooie zomer" zong Gerard Cox 
in 1973. Dat was dan ook een kei van een zomer. Maar 
ja, deze zomer in 2009 mag er eigenlijk ook wel zijn. 
Gewoon vele dagen zon en het was dan ook gezellig druk 
met toeristen op de Vinkeveense Plassen. Deze zomer 
ging ook gepaard met diverse zware onweersbuien die 
boven het oude dorp bleven hangen, met als gevolg 
twee fikse blikseminslagen. Zoals u weet is het oude 
dorp al een bouwval maar als degene van boven (wie 
dat dan ook mag zijn) ook nog een bliksemaanval doet, 
schieten wij daar natuurlijk niks mee op. Dan wordt de 
bouwval alleen maar groter.

Wekelijks staan er gelukkig lezersbrieven in de 
Nieuwe Meerbode over het oude dorp van Vinkeveen 
en de wens van de bewoners dat het centrum wordt 
opgeknapt. Als ik de foto’s zie van enkele edities 
geleden dan krijg ik een verscheurend gevoel in mijn 
buik. Zoiets van “hoe heeft dit toch eigenlijk kunnen 
gebeuren?”. En ondanks alle inzendingen hoor of zie 
ik niks van de gemeenteraad dan wel het college van 
burgemeester en wethouders. Eigenlijk is dat wel 
logisch. Immers onze raad is druk bezig met ruzie 
maken over een eventuele herindeling. 'Oh ja', denk 
ik dan 'welke gemeente wil dan samengaan met De 
Ronde Venen'. Ja, misschien met Mijdrecht en Wilnis, 
maar die oude bouwval van Vinkeveen zullen ze er 
echt niet bij willen. Turkije mag toch ook niet toetreden 
bij de Europese Unie. Dan worden we toch weer een 
zelfstandige gemeente denk ik dan en dan vragen we 
Ivo Opstelten om burgemeester te worden, Gerrit Zalm 
wordt wethouder van Financiën en Camiel Eurlings 
wordt wethouder bouwzaken. Snel de schoppen in de 
grond en bouwen maar. En last but not least, Pieter van 
Vollenhove wordt wethouder van veiligheid.  Het moet 
namelijk bij de nieuwe supermarkt wel veilig zijn voor 
het verkeer. Vinkeveen wordt binnen no time weer een 
bloeiende gemeente die voldoet aan de wensen van 
de (oude)bewoners van Vinkeveen en de toeristen. Een 
supermarkt in het oude dorp en nog veel meer leuke 

winkeltjes. Daarnaast ook een aantal locaties waar de 
toeristen ’s morgens een bakkie koffie kunnen drinken. 
Momenteel lukt dat namelijk niet in ons toeristendorp.

Ietwat geïrriteerd over mijn gedachten loop ik te 
ijsberen door de huiskamer. U moet weten dat ik de 
eerdergenoemde personen hoog heb zitten maar ik 
verwacht dat Vinkeveen nooit meer een zelfstandig dorp 
zal worden. Wie kan ons dan wel helpen en wie heeft 
er zoveel gezag en geld om uit deze impasse te komen.  
Ineens schiet door mijn hoofd het woord “change”. Oh 
ja onze Barak Obama, die heeft zeker gezag, maar ja 
geen geld. Hij en zijn Amerika hebben meer schulden 
dan de hele wereld bij elkaar.  Daarnaast is deze man 
druk bezig met realisatie van een zorgverzekeringswet. 
Dan Johan Cruijf. Hij heeft gezag en geen schulden 
en hij is nog een oud-Vinkevener ook. Leuk gedacht, 
maar Johan komt niet veel meer in Nederland omdat 
niemand naar hem wil luisteren. Hij woont lekker in 
Barcelona en dus geen optie. Toch hebben we iemand 
nodig die ons wil en kan helpen, iemand van normen 
en waarden, iemand met de VOC gedachte. U weet 
wel, dat waren die Nederlandse piraten die in de 17e 
eeuw ons de welvaart brachten. Momenteel worden ze 
in Somalië geïmiteerd. Peter Balkenende is de man van 
de normen en waarden, ook de man die tegen de 2e 
kamer zei “in Nederland hebben we mensen met de 
VOC gedachte nodig”. Dit is eigenlijk de man die ons 
kan helpen. Maar ja, onze Peter is momenteel uit vorm 
en spelers die uit vorm zijn stel je niet op in je team. 

Al met al kan ik niemand bedenken die ons kan of wil 
helpen. We zijn op onszelf aangewezen. En wij zijn niet 
bij machte om bouwvergunningen af te geven, etc. Dus 
wij zijn als Vinkeveners afhankelijk van de gemeente 
(zo is de cirkel weer rond). Wat kunnen we dan wel? 
Eén ding, afrekenen tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen in het voorjaar van 2010.

Carl Pothuizen

100-jarige Han Grootegoed bedankt u
Tijdens zijn receptie zijn er circa 70 mensen in 
de Meijert geweest. Buren, maar ook mensen 
van ver. Soms heel ver. Geweldig. In een woord 
geweldig. Het was een hele mooie dag. Dat 
engeltje dat altijd bij hem is heeft ook nu nog 
gezorgd dat het mooi weer was op 09-09-09. Hij 
zei: “Hoe moeten wij dat doen om al die mensen 
te bedanken. Tja. Ik zeg “Daar moeten wij even 
over nadenken.” Vannacht toen ik heel vroeg 
wakker werd en de laatste hoofdstukken van mijn 
boek las kreeg ik het idee. Dat kwam uit het boek 
van Lisa Scottoline. Die had aan het eind van de 
leuke thriller “Op de loop voor de wet” een heel 
mooi dankwoord geschreven. Ja! Ja! Wij hebben 
er hard aan gewerkt. Ondergetekende, mijn zoon 
en schoondochter, dochter en schoonzoon en 
mijn vriendin om er een feest voor hem van te 
maken. Donderdagavond er na was ik bij mijn 
vader om, zoals gewoonlijk, samen de maaltijd te 
eten die ik bereid had. Hij is voor en op en ook 
na zijn verjaardag nog overstelpt met cadeaus 
en felicitaties en bloemen en kaarten, teveel om 
iedereen persoonlijk te bedanken, daarom doen 
wij dat maar langs deze weg. Hij dankt mij en zijn 
kleinkinderen en schoonkleinkinderen Claudia, 
Oscar, Marike en André van harte voor hun inzet 
om er een leuk feest van te maken en dat mag 
echt wel gezegd worden. Vooraf bedankt hij de 
dokter van de doktersdienst in het Hofpoort die 
op de zaterdag voor zijn verjaardag zo adequaat 
heeft gehandeld om op dezelfde dag nog een 
afspraak te maken met het UMC en de oogarts 
daar voor zijn goede adviezen en medicijnen, 
zodat hij toch zijn feest in goede conditie kon 
beleven en vooral ook de medewerksters van 
Zuwe die ervoor zorgen dat hij zich gelukkig 
kan voelen in zijn eigen huis. Ja! Ja!  Hij bedankt 
B&W van de gemeente De Ronde Venen dat 

zij de loco-burgemeester Jan van Breukelen, 
hebben afgevaardigd om hem te feliciteren 
en verder allen die in de Meijert zijn geweest 
en hem persoonlijk de hand hebben gedrukt, 
zoals de buren uit de flat, zoals Peter Bruijgom 
van Wijnkoperij Henri Bloem uit Wilnis en Hans 
van Kranenburg van Schadenet en die aardige 
mensen van Decibel. Het is toch geweldig leuk 
dat er zoveel mensen van ver zijn gekomen. Oude 
kennissen uit Veldhoven, vrienden van mij uit 
Vaassen en uit St. Michielsgestel die hij al meer 
dan 50 jaar kent, en de oorarts uit Alphen aan 
den Rijn die hem al meer dan 20 jaar helpt  en 
de huisdokter die hem zolang hij hier woont altijd 
met raad en daad steunt. Geweldig. Hij bedankt 
ook zijn boekhouder uit Scherpenzeel die al 
meer dan 30 jaar zijn belastingformulier invult en 
kennissen uit dezelfde plaats die een vrije dag 
hebben genomen en de kennissen uit Arnhem 
die hij al zolang kent en kinderen van een oude 
kennis uit Alkmaar. Hij bedankt ook al die mensen 
die hem kaarten hebben gestuurd omdat ze geen 
gelegenheid hadden om aanwezig te zijn en het 
personeel van winkels als Zeeman en Albert Heijn 
voor hun leuke kaarten en de Rabobank voor de 
bloemen. Hij bedankt ook de Commissaris van 
de Koningin van Utrecht voor het mooie boeket 
bloemen en Westhoek Wonen en de SVB voor 
de bloemen en de ANBO en de KBO en al die 
mensen die ertoe hebben bijgedragen dat er een 
mooi bedrag naar De Zonnebloem kan worden 
overgemaakt. Ja! Ja! Het was een onvergetelijke 
dag voor deze 100-jarige. Het is mooi als je op die 
leeftijd nog zo kan genieten. Hij kan nu weer bij 
dag 1 beginnen zegt hij zelf. 
Mensen allemaal bedankt.

  John B. Grootegoed

gevarenzone is gekomen. Samen met de RVB-fractie is 
de CDA-fractie op de stoel van het College gaan zitten 
waarbij het kaderstellende werk van de Raad ver uit het 
zicht is verdwenen.
Het Estafetteproject is een zeer ambitieus, omvangrijk 
en complex project. Wij zijn van mening dat het College 
een compliment verdient voor de resultaten die er 
tot op heden liggen. Dit compliment geldt zeker ook 
voor onze partner Rabobank Veenstromen, niet alleen 
voor de resultaten maar ook voor hun geduld en 
uithoudingsvermogen.

Natuurlijk moet er nadrukkelijk worden gekeken naar 
de bezwaren van de omwonenden, maar het is een 
illusie dat er oplossingen mogelijk zijn die een ieders 
bezwaren wegnemen. Uiteindelijk gaat het primair om 
het afwegen van het algemeen belang ten opzichte 
van de individuele belangen. Naar onze mening is het 
College hier goed in geslaagd”, was getekend. 

Rob Blans
Fractievoorzitter VVD De Ronde Venen

paardenpoep op het fietspad



Nieuwe Meerbode  - 30 september 2009 pagina 15

Uithoorn -  Geen mis te verstane woorden van de 
heer van Bemmelen. De vereniging van nabestaanden 
begrijpt steeds minder waarom het weg moet. Ja geld, 
dat hadden ze al begrepen. Maar als je toch ziet wat dit 
nieuwe kerkbestuur, onder leiding van deze meneer 
van Bemmelen, durft te vragen aan de nabestaanden, 
om hun graf nog een jaar of acht te mogen behouden, 
dan schrik je. Bertus Smit, een van de voorvechters  
van het eerste uur tot behoud van deze begraafplaats 
kreeg een rekening van maar liefst 2300 euro. Binnen 
twee weken betalen: “Kijk, ik heb het geld ook niet 
voor het oprapen, maar ik heb het betaald. Ik wil het 
graf van mijn grootouders behouden. Maar hoeveel 
mensen kunnen zo’n bedrag ineens ophoesten?”, zo 
vraagt hij zich af. Dit is voor deze begraafplaats, die 
bijna helemaal wordt onderhouden door vrijwilligers, 
een boel geld. Het lijkt wel een manier om te 
voorkomen dat veel nabestaanden de grafrechten 
verlengen. Als je de prijs schappelijke maakt, of ze de 
kans geeft dit in delen te betalen, zouden er natuurlijk 
veel meer mensen hun rechten willen verlengen.

Hoop
Maar goed, ondertussen is het morgen 1 oktober en 
dan zou de ontmanteling kunnen gaan beginnen. Wij 
als vereniging van nabestaanden hopen nu toch echt 
dat we hulp gaan krijgen om te voorkomen dat er 
stenen geruimd gaan worden. We hopen echt dat de 
gemeente iets kan doen. Het kan toch niet zo zijn dat 
om een paar centen zoiets moois verdwijnt. Maar wat 
kost nu zoveel geld? Het onderhoud, kom nou toch. 

Maar we worden nog steeds door iedereen van het 
kastje naar de muur gestuurd. We worden er eerlijk 
gezegd wel een beetje zenuwachtig van.” 
De man die verantwoordelijk is voor deze ruiming 
van het kerkhof, de heer van Bemmelen, was tijdens 
het interview met de radio vrij makkelijk. Dat er ruim 
1500 mensen zijn die getekend hebben, dat ze graag 
het kerkhof willen behouden doet hem niets:  “We 
hebben niets te maken met actiegroepen. We hebben 
te maken met de rechthebbenden van de graven en er 
is voor ons geen ruimte om met groepen en dergelijke 
rekening te houden”, aldus Van Bemmelen.

Rust
“De reden dat de mensen dit kerkhof mooi vinden”, zo 
vervolgde de heer van Bemmelen, ‘komt door de rust 
die er heerst, maar dat vind je op elke begraafplaats. 
De Katholieke kerk is er niet voor het in stand houden 
van monumenten als zodanig. Ons doel is een heel 
andere. En dan... de meeste graven zijn al meer dan 
veertig jaar oud. Bij andere begraafplaatsen zouden 
deze graven al tientallen jaren geleden geruimd zijn. 
Dus het feit dat ze er nu nog liggen is al een geweldige 
mogelijkheid geweest om langer dat graf te hebben”, 
aldus Van Bemmelen. Op de vraag of het kerkhof nu 
morgen, 1 oktober, ontruimd wordt zei hij: “Nee, dat 
is een verkeerde interpretatie van een aantal mensen. 
Er zijn een aantal mensen die hun grafsteen willen 
hebben, dat mag en zij krijgen ter zijner tijd, op een 
nog te bepalen moment, de gelegenheid om ze op te 
halen. Er zijn ook mensen die aangegeven hebben dat 

ze de stenen niet hoeven, dus die halen wij op een 
gegeven moment weg”, aldus Van Bemmelen.

Niet vertellen
Wat de heer van Bemmelen echter gemakshalve 
maar even niet vertelde is dat de mensen helemaal 
die steen niet willen hebben. Ze willen die stenen 
gewoon op het graf van hun overledenen houden. 
Maar omdat ze een paar maanden geleden plotseling 
een brief kregen van deze meneer van Bemmelen, met 
de mededeling dat ze het kerkhof gingen sluiten en 
leeghalen, toen gingen die mensen reageren. De heer 
van Bemmelen doet nu net of mensen hem bellen om 
de steen van het kerkhof te mogen halen, nee, zo is 
het niet. Heel veel nabestaanden hebben te kennen 
gegeven het liefst te willen dat het blijft zoals het is. 
En nog steeds begrijpt niemand – ja, meneer van 
Bemmelen en het bisdom waarschijnlijk – waarom 
je grafstenen wil gaan ruimen op een kerkhof waar 
tientallen betaalde graven nog jaren in stand blijven 
en waar je nog 50 jaar niets mag doen.

Verkocht
Hoewel, niets doen... Het kerkbestuur schijnt toch 
de afgelopen jaren gewoon een stukje kerkhof te 
hebben verkocht aan het kinderdagverblijf naast 
het kerkhof. Een strook van zo’n vier meter breed, 
waar van die mooie struiken en bomen staan op 
de kerkhofgrens. De strook waar zelfs vermoedelijk 
nog menselijke resten zullen liggen, aangezien daar 
ongeveer de grafresten van eerdergeruimde graven 

zijn herbegraven. Het kerkbestuur heeft voor deze 
strook grond, zo wordt verteld zo’n 125 duizend euro 
gevangen en in het koopcontract staat dat de nieuwe 
eigenaar de bomen en struiken mag kappen en er 
een schutting moet neerzetten. Het is toch vreselijk, 
mooie bomen en struiken weg en er een lelijke houten 
schutting voor terug. Mag dat dan wel? Je moet de 
grond van een kerkhof twintig jaar na sluiting met 
rust laten, je mag het niet roeren. Na die 20 jaar mag 
je de eerste tien jaar licht beplanten. Mag je met deze 
strook dan wel graven en roeren. Mag je deze bomen 
en struiken eruit halen en er palen in slaan? het 
gebeurt wel. Gelukkig bleef het dit weekend bij een 
boom en een paar palen, maar het is duidelijk dat er 
voorbereidingen worden getroffen voor het plaatsen 
van een schutting.

Monument
Vreemd blijft het. Zeker als je weet dat er bomen 
staan die op de nominatie staan om op de lijst 
van monumentale bomen te komen. Vrijdag jl. zou 
hierover het besluit gaan vallen. Echter voor het 
besluit genomen kon worden ging de bijl erin (zie 
bijgaande foto’s). En gisterochtend vroeg werd het 
hek van het kerkhof weggehaald... voor onderhoud 
zo wordt gezegd... en zo start heel voorzichtig de 
ontmanteling. 
Wie steekt hier heel snel, een stokje voor??? 

Eindelijk is het hoge woord eruit: Kerkhof een monument?

”Dan zal iemand met de centen over 
de brug moeten komen!”

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

Wéér bij de Cindu
Donderdag 24 september was het weer eens 
een keer zover. Er was wederom een lek bij 
de “Teerfabriek” de Cindu. Er was gelukkig 
ditmaal geen explosie zoals in 1992. Maar er 
werd wel groot alarm geslagen. Wegen werden 
afgezet en er was een behoorlijke commotie 
ontstaan. Helaas was onze weg, de Thamerweg, 
niet afgezet en hadden wij te maken met 
hardrijdende, geïrriteerde automobilisten.
Na meerderemalen met een aantal buren de 
gemeente te hebben gebeld, en met de Cindu 
zelf en de polite gebeurde er NIETS. Zelfs om 
een reactie van de burgemeester is gevraagd. 
Er werd NIETS gedaan. Geen enkele actie is er 
ondernomen om ons te informeren over de ernst 

en het verloop. We zijjn dan ook behoorlijk pissig 
op de gemeente en betrokken partijen. Gelukkig 
viel het allemaal mee. Maar de buren die hier 
in 1992 ook woonden hadden wel degelijk de 
schrik in de benen. Was het nou zo veel moeite 
om ons, de naaste buren, even op de hoogte te 
houden?? 
We hebben zelf maar een bord neergezet en 
mensen geïnformeerd en teruggestuurd, maar 
het slaat weer nergens op. Gemeente wees toch 
eens zuinig op je burgers.!!!! En ook van de Cindu 
hadden we meer info verwacht.

Marielle van Dijk
Uithoorn

Het was weer gezellig druk 
in koopcentrum Mijdrecht
Mijdrecht - Heerlijk weer, niet te 
veel wind, gezellig zonnetje, geen 
spatje regen, wat wil een mens nog 
meer, als een deel van het Mijdrecht-
se koopcentrum op zondagmiddag 
haar deuren openzet. 

Het zag niet zwart van de mensen, 
maar het was gezellig druk. 

Op het plein voor het gemeentehuis 
konden de kinderen zich vermaken 
met diverse kinderattracties. 

Er was tropische muziek, er waren 
poffertjes en de terrasjes zaten vol. 
Kortom, het was weer gezellig in 
Mijdrecht.

Aalsmeerse De Brulboeien 
op het Amstelplein
Uithoorn - In het kader van Buur-
ten bij de Buren trad zaterdagmid-
dag jl. ook het Aalsmeerse shanty-
koor De Brulboeien op in Uithoorn 
op het Amstelplein.   
Gelukkig  voor de organisatie werk-
te het weer perfect mee om deze 
dag tot een succes te maken.  
Voor een enthousiast publiek werd 
een gevarieerd programma gepre-
senteerd, begeleid door de accor-

deonisten Gonny Schellingerhout 
en Ben van Wandelen.  
Gezellige ouderwetse nummers zo-
als Op de woelige baren en De klok 
van Arnemuiden werden afgewis-
seld met wat meer serieuze (?) lied-
jes als het verhaal van de Drunken 
Sailor en de enige echte Nederland-
se ballade van de lange deining: Ke-
telbinkie. Ook het buitenlands re-
pertoire was vertegenwoordigd met 

de Wild Rover, het Schotse Mingu-
lay Boatsong en  Junge komme bald 
wieder, een echte smartlap onder de 
zeemansliederen. Uiteraard moch-
ten aan het eind de meezingers Bol-
le Dries, De Woonboot en Het kleine 
café aan de haven niet ontbreken.                                                                                          
Gezien en gehoord de enthousiaste 
reacties van het publiek zeker een 
geslaagde bijdrage aan dit Buurt-
festijn.

Kinderen van De Kajuit even 
in fijne Amerikaanse sferen
Uithoorn - Het eerste openings-
feest van openbare basisschool De 
Kajuit werd groots gevierd. De festi-
viteiten stonden in het teken van het 
thema ‘Amerika’.

Wekenlang was een grote groep ou-
ders en leerkrachten al bezig met de 
voorbereidingen, maar vrijdagmid-
dag 18 september begon het écht. 
Om vier uur opende directeur Jan 
Blom, getooid als Uncle Sam, inclu-
sief hoge hoed met het design van 
de Amerikaanse vlag, het eerste Ka-
juit-openingsfeest. 
Daarna waaierden de leerlingen uit 
over het schoolplein om aan allerlei 
spectaculaire activiteiten, die stuk 
voor stuk op en top Amerikaans 
aandeden, mee te kunnen doen. Op 
de rodeostier kon wie dat wilde la-
ten zien of hij of zij in de wieg is ge-
legd voor veedrijver, terwijl de kin-
deren ook op echte pony’s hun cow-
boytalenten konden tonen.
Binnen werd onder begeleiding van 
ouders en leerkrachten spelletjes 
gedaan. Blikken gooien, biljarten en 
in spiegelschrift schrijven, iedereen 
wilde het toch minstens een keer 
geprobeerd hebben. En natuurlijk 
ontbrak een echte discotheek, waar 
vooral de jongere kinderen zich op 
echte Amerikaanse discokrakers 
uitleefden, niet.
Om de sfeer compleet te maken, 
was er een demonstratie linedan-
ce, waar vooral de dames enthou-

siast aan meededen. En of er nog 
niet genoeg te lachen viel, hield Fi-
ny Sheils van yogapret.nl een work-
shop lachyoga, die ouders en leer-
lingen weer in het ‘nu’ moest bren-
gen.
Maar niet alleen voor de kinderen 
was gezorgd. Ook de ouders konden 
onder het genot van echte Ameri-
kaanse drankjes in een ontspannen 
sfeer even bijkletsen met elkaar en 
met de leerkrachten. Intussen wer-
den de kunstwerken, waar de leer-
lingen per klas aan hadden gewerkt, 

het podium op gedragen om met 
een veiling aan de man gebracht te 
worden. Er ging onder andere een 
prachtig vierluik van een roos, een 
hanglamp van kranten en een af-
beelding van de maanlanding, ge-
maakt met propjes crêpepapier, on-
der de hamer.

Rond acht uur, sloot Jan Blom het 
feest af met een korte speech en 
even later togen alle cowboys, 
cheerleaders en indianen huis-
waarts.

Actie kermisklantjes een 
groot succes 

Medewerkers Nieuwendijk 
naar Disneyfilm UP
Uithoorn – De medewerkers van 
Renault Nieuwendijk BV hadden af-
gelopen zondag een leuk uitstapje. 
Zij waren door Renault uitgenodigd 
een voorpremière van de Disneyfilm 
UP bij te wonen. De film is in Ame-
rika al een grote hit en belooft dat 
ook in Nederland te worden. Veel 
medewerkers van Nieuwendijk ge-
noten in Scheveningen met hun ge-
zin van de spannende animatiefilm. 
Die gaat over de ouwe baas Carl die 
dankzij duizenden heliumballonnen 
zijn huis laat opstijgen en naar Zuid-
Amerika zweeft. Samen met verste-
keling Russell beleeft hij  spannende 
avonturen. Maar dankzij een goede 
samenwerking zijn de twee hun vij-
anden steeds te slim af en overwin-
nen zij elke tegenslag.
De film UP speelt de hoofdrol tij-

dens de UP 10-daagse van 8 t/m 17 
oktober bij Renault Nieuwendijk. 

De showroom wordt in UP stijl aan-
gekleed en er zijn veel leuke prijzen 

te winnen en UP activiteiten te doen 
voor klanten en hun kinderen. De 
medewerkers zijn na het zien van de 
film alvast in de stemming, UP naar 
de actie 10-daagse!

De Kwakel - De Kwakelse kermis is 
al weer even geleden.                                                                                
Het was prachtig weer en er ston-
den heel veel mensen langs de rou-
te die het initiatief van de Kabouters 
en de Welpen erg konden waarde-
ren.
Zij waren daarom heel gul met het 
vullen van de bussen. 
Verder was er nog een aantal spon-
soren die deze actie zo leuk vonden 
dat zij ook geld hebben geschon-
ken, te weten VDH Schiphol deta-
chering b.v. Ton vd Haak, Autobe-
drijf Klinkhamer, van Zaal Totaal 
Techniek, Scheepers/Wijfjes zonwe-
ring, Brood en Banketbakkerij Jan 
Westerbos en Mens, Slagerij  Eijk 
en Veld, Mart Burggraaf  en Omtzigt 
grondwerkzaamheden.
De Scouting wil via de Meerbode 
nogmaals deze sponsoren bedan-
ken. 
In overleg is besloten dat het totale 
bedrag, ongeveer 3000 euro, wordt 
gebruikt voor de inrichting van het 
nieuw te bouwen clubhuis.
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Biljarten Merel/Heerenlux 
4 en Kromme Mijdrecht 1  
aan kop
Mijdrecht - Deze week sluit de 5e 
speelweek en zijn er al afscheidin-
gen te bespeuren.   De Merel/Hee-
renlux 4 en De Kromme Mijdrecht 1 
voeren de lijst aan met 23 punten.
Dio 1 volgt op plaats 3 met 21 pun-
ten terwijl APK-Mijdrecht 1, De Me-
rel/Heerenlux 2 en De Paddestoel 
1 het met een gedeelde 4e plaats 
doen, deze drie clubs doen het met 
20 wedstrijdpunten bijzonder goed.
Na de break van het 25-jarig jubile-
um en de herinnering aan de mooie 
driebanders van Dick Jaspers is het 
weer op de plaats rust.
Speelweek 5 is in de bovenstaande 
stand nog niet verwerkt en ik moet 
constateren dat  De Merel/Hee-
renlux 4 met een 7-2 winst op De 
Kromme Mijdrecht 2 er een serieuze 
zaak van gaat maken.   De Kromme 
Mijdrecht 1 verloor met 2-7 van De 
Merel/Heerenlux 1 wat vertaald kan 
worden als een gevallen steek.
Dio 1 bleef ook effe achter door de 
4-5 verlies die toegebracht werd 
door Cens 2.
APK-Mijdrecht 1 won met 5-4 van 
De Schans en De Merel/Heerenlux 
2 verloor met 7-2 van Cens 1.  De 
Paddestoel 1 had een vrijstaande 
rit waardoor er voor hen niets in de 
stand viel te veranderen.
De Kuiper/van Wijk verloor met 4-5 
van De Vrijheid/Biljartmakers.  Bei-
de teams waren uit hun doen want 
de kortste partij die avond was he-
laas 28 beurten.
De Paddestoel 2 won met 5-4 van 
APK-Mijdrecht 2.
Stieva Aalsmeer moest het weder-
om met een verlies doen, thuisspe-
lend wist alleen Wil Bouweriks de 
eer hoog te houden en tegenstan-
der Paddestoel 3 nam dankbaar ge-
bruik van de situatie en ging met 2-
7 winst naar huis.
Dio 2 won met 7-2 van De Merel/
Heerenlux 3.
De spelers van de week waren:   
Richard Hoogeboom van APK-

Mijdrecht 1 want hij maakte de 
kortste partij in slechts 15 beurten, 
Gerrit Schuurman van De Kromme 
Mijdrecht 1 wist een hoogste serie 
van 18 caramboles uit z,n keu tove-
ren. Volgende week zondag 4 okto-
ber vinden de voorronden van De 
Persoonlijke Kampioenschappen 
plaats in de lokaties van:  Cens en 
De Kromme Mijdrecht te Mijdrecht, 
De Merel in Vinkeveen en De Vrij-
heid in de Amstelhoek. Het gaat om 

de eerste uit de serie 6 kampioen-
schappen in de disipline drieban-
den, klasse B. De voorwedstrijden 
beginnen om 12.00 uur.    De deel-
nemers worden verzocht om ten-
minste 15 minuten voor aanvang 
aanwezig te zijn.  Er zijn 40 deelne-
mers ingeschreven en de beste 5 
spelen de finale om het persoonlijk 
kampioenschap van de Ronde Ve-
nen op 17 en 18 oktober in de Pad-
destoel te Mijdrecht.

Een moeizame winst voor 
de vinken
Vinkeveen - Zaterdag 26 septem-
ber trad Vinken’s vlaggenschip aan 
tegen het Utrechtse Synergo. Ge-
durende de hele wedstrijd was dui-
delijk dat De Vinken deze wedstrijd 
zou kunnen winnen. Via 6-2 en 7-
3 werd het 8-5 bij rust. Na de thee 
stond Vinken’s vizier echter net niet 
scherp genoeg. Na 9-5 bleef het 
twintig minuten stil vooraleer Joy-
ce Kroon de 10-8 eindstand op het 
scorebord schoot.

Basisacht
Trainer-coach Siemko Sok had de 
beschikking over zijn complete ba-
sisacht. 
Joyce Kroon en Mariska Meulstee 
vormden samen met Kelvin Hoog-
enboom en Pascal Kroon Vinken’s 
aanval, terwijl Charita Hazeleger, Li-
sette Pauw, Peter Koeleman en Ru-
dy Oussoren in de Fortisdefensie 
begonnen.
Een benutte strafworp zette de be-
zoekers op 0-1, maar het juiste ant-
woord volgde al direct hierna via 
een foutloze vrije bal van Mariska 

Meulstee: 1-1. Nog een keer kwa-
men de Utrechters op voorsprong. 
Nu echter mocht Vinken’s aanvoer-
ster Charita Hazeleger een door Pe-
ter Koeleman verkregen strafworp 
verzilveren: 2-2.
Vervolgens liep de thuisploeg mak-
kelijk weg van het over het alge-
meen zwak spelende Synergo. Aan-
vallend bakten de Utrechters er wei-
nig van. Kelvin Hoogenboom (twee 
maal), Rudy Oussoren (van afstand) 
en Charita Hazeleger met een fraaie 
vanuit de diepte aangegeven door-
loopbal, brachten de Fortisforma-
tie op een riante vierpunten marge. 
Toch kwam de thuisploeg niet echt 
los van de bezoekers. Vlak voor rust 
werd het 8-5, nadat Charita Haze-
leger nog een strafworp had benut 
en Kelvin Hoogenboom eerder al 
met een fraaie wegtrekker succes-
vol was.

Moeizaam
De tweede helft wist De Vinken de 
goede lijn niet echt door te trek-
ken. Nog wel mocht Hoogenboom 

een strafworp benutten, maar na 
deze 9-5 kwam Synergo langzaam 
maar zeker steeds dichterbij. Met 
nog twintig minuten te spelen was 
Utrecht weer helemaal terug in de 
wedstrijd: 9-8. Voor de Vinkeveners 
was het sappelen. 

Ondanks het trage spel creëerden 
De Vinken weliswaar volop kansen, 
maar het gele plastic was opmer-
kelijk stug. Menig goed gemikt af-
standsschot ketste af of tolde weer 
uit de korf. Het was Joyce Kroon, die 
uiteindelijk de volle winst veilig stel-
de en het thuispubliek opgelucht 
liet ademhalen. Haar 10-8 was de 
nekslag voor Synergo, dat de laatste 
tien minuten gewillig toekeek hoe 
de thuisploeg met de inmiddels in 
de ploeg gekomen Rogier Schoen-
maker en Helene Kroon de wed-
strijd keurig uitspeelde.

Zaterdag 3 oktober trekken De Vin-
ken naar Nijmegen om aldaar aan 
te treden tegen de medeconcurrent 
voor de top 3 Noviomagum.

Jeugddag bij Tv Wilnis
Wilnis - Afgelopen woensdag 23 
september jl. vond er een jeugddag 
bij Tennisvereniging Wilnis plaats-
gevonden. 
Dit keer was ervoor gekozen om de 
kinderen niet alleen tegen elkaar te 
laten tennissen, er werd meer ge-
boden! De opkomst was erg groot. 
Kinderen tot en met 12 jaar konden 
zich opgeven voor deze dag. Onge-
veer 40 kinderen namen van deze 

gelegenheid gebruik. 
De jeugd heeft verschillende par-
tijtjes tegen elkaar kunnen spelen, 
maar konden ook “blind” gaan ten-
nissen. Er was een groot wit doek 
gespannen zodat de kinderen de 
bal pas laat over het net zagen ko-
men. Desondanks stonden de kin-
deren hun mannetje en hadden er 
ook super veel lol in. Naast het ten-
nissen zelf was er de mogelijkheid 

om een potje te sjoelen en andere 
maakten van de tijd gebruik om el-
kaar te schminken. 

Aan het eind van de middag kre-
gen alle kinderen versgebakken 
pannenkoeken. Deze mochten wel 
smaken na zo’n dag! De dag bleek 
een groot succes te zijn en de kin-
deren kijken ook al uit naar een vol-
gende keer.

Op de foto: De Vinkenselectie 2009-2010 met staand v.l.n.r.:
Trainer-coach Siemko Sok, verzorgster Ria Kamminga, Lisette Pauw, Mariska Meulstee, Charita Hazeleger en Joyce 
Kroon.
Gehurkt v.l.n.r.: Rudy Oussoren, Peter Koeleman, Kelvin Hoogenboom en Pascal Kroon.

de vinken C4 verliest 
in de tweede helft van 
Aurora
Vinkeveen - Op zaterdag 19 sep-
tember speelde de C4 van korfbal-
vereniging De Vinken haar 2e wed-
strijd van het seizoen. De tegenstan-
der was Aurora C2 uit Haarlem. Au-
rora had al 2 wedstrijden gespeeld 
waarvan één gewonnen en één ver-
loren. 
Het was mooi weer om te korfbal-
len. Omdat het kunstgrasveld be-
zet was werd er ‘ouderwets’ op gras 
gespeeld. Maar dat is voor dit team 
geen enkel probleem aangezien ze 
eenmaal in de week op gras trainen. 
Alle kinderen waren mooi op tijd 
aanwezig, zodat we op tijd konden 
bespreken en lang warm konden lo-
pen. Sanne de Jong had last van een 
enkelblessure en kon vandaag he-
laas niet aanwezig zijn. 
Scheidsrechter Peter Koeleman 
floot voor het begin, en het aan-
valsvak met Mirjam Oussoren, Mike 
Duikersloot, Tiffany ten Den en Tha-
ra Kroon mocht de bal uitnemen. Al 
snel was duidelijk dat Aurora iets 
verder was dan de C4. De verdedi-
gers Bart van Eenennaam, Angey 
Jacob, Motilayo Williams en Mat-
thijs Winkel (invaller uit de D1) had-
den het  moeilijk, maar wisten veel 
scoringskansen van de tegenstan-
der te belemmeren. Via een mooie 
aanval die werd afgerond door een 
schot van Mirjam Oussoren kwa-
men we al snel op een voorsprong, 
die we lang vast wisten te houden. 
Net voor rust kwam Aurora weer op 
gelijke hoogte na het afronden van 
een strafworp. 

In de rust hamerde de coaches er-
op om fel te blijven, aanvallend veel 
te bewegen en verdedigend gecon-
centreerd zowel de tegenstander als 
de bal te volgen. Daan van Eenen-
naam kwam als vervanger het veld 
in voor zijn broer Bart die nog erg 
moe was van de afgelopen kamp-
week. De tweede helft kwam Au-
rora sterker het veld in. De Vinken 
werd al in de verdediging vastgezet 

en aanvallend wisten ze veel kansen 
te creëren. Via drie doorloopballen, 
een schot en een kansje brachten ze 
de eindstand op 1-6. 
Helaas geen overwinning voor de 
door Super de Boer gesponsorde 
C4 op deze zaterdag. Maar de trai-
ner/coaches hebben wel veel pun-
ten gezien die verbeterd kunnen 
worden en waarop dan ook getraind 
gaat worden.Alexander de Haan loopt 

7 punten in op vermeulen
Wilnis - Alexander de Haan traint 
zo nu en dan op het eurocircuit in 
Valkenswaard, dus het circuit is niet 
helemaal nieuw voor de rijder uit 
Wilnis. Toch is de layout van het cir-
cuit wel nieuw, want er is speciaal 
voor dit evenement een stuk onver-
hard aangelegd, wat het totale cir-
cuit erg aantrekkelijk maakt voor 
de Haan. In de wetenschap dat de 
Haan hier nog het kampioenschap 
kan redden, is hij super gemotiveerd 
en wil er erg graag winnen. 
Kwalificatie: Door een enorme op-
komst aan rijders, moest er in 2 
groepen gekwalificeerd worden. 
Alexander was de enige uit de top 
6 die in de 2de groep moest kwa-
lificeren en dat is geen voordeel. 
In de verkenningsronde springt 
Alexander de 2de tafel net te hard 

over en beland voorbij de tafel te-
rug op het zand. Gelukkig blijft het 
hierbij want zo’n landing is best ste-
vig. Hierna rijdt Alexander nog en-
kele ronden rustig, want de Aprilia 
rijder zoekt naar ruimte. Halverwe-
ge de kwalificatie zet Alexander een 
keer goed aan en zet direct de snel-
ste tijd van groep B. In een poging 
deze tijd scherper te zetten, lukt dat 
in tijd wel, maar na samenvoeging 
van beide groepen, moet Alexander 
starten vanaf plaats 6 op de tweede 
rij in de snelste A groep euro klas-
se rijders.

1ste Manche: Als iemand een 
goeie starter is, dan is dat Alexan-
der de Haan wel. In het dagelijk-
se leven is elk stoplicht een uitda-
ging en traint daarmee gelijk zijn re-

actievermogen, wat hem in de wed-
strijden ten goede komt. Zo ook bij 
de start van de eerste manche, die 
startend vanaf de 2de rij, beloond 
wordt met een koppositie na de eer-
ste bocht. De concentratie is nu af 
te lezen aan het rijden van de Haan, 
maar ziet in ronde 3 toch Vermeulen 
aan zich voorbij gaan en heeft gelijk 
Leloup in het achterwiel. Vermeulen 
is op start/finish heftig aan het ge-
baren, dus er is iets loos. Een ronde 
later valt Vermeulen uit met koppe-
lingsproblemen. In dezelfde ronde 
dat Vermeulen uitvalt, komt Alexan-
der op het onverhard ten val. Geluk-
kig ondervind de Haan hier niet al te 
veel hinder van en kan gelijk weer 
verder, zei het op een 4de plaats. Le-
loup leidt nu de wedstrijd, voor An-
dries en Buchner. de Haan heeft 

achterstand opgelopen, maar houdt 
het hoofd koel en knokt zich terug 
tot op 2 seconden achter Buchner, 
maar kan door tijdgebrek niet meer 
overgaan tot een echte aanval en fi-
nisht als 4de. Door zelf 38 punten 
te verdienen met deze 4de plaats en 
het uitvallen van Vermeulen, houd 
de Elmer groep rijder nog altijd zicht 
op het kampioenschap.

De gedrevenheid spat er vanaf 
bij Alexander de Haan . 
 2de Manche: Bij de start van de 
2de manche is het opnieuw de slim-
me Alexander de Haan die voordeel 
haalt. Vermeulen en Leloup bakke-
leien om de kop en Alexander houdt 
heel even in, om vervolgens binnen-
door te schieten naar de kopposi-
tie, gevolgd door Andre Prehn en 
Buchner. In ronde 2 gaat het dan 
ineens helemaal mis, als Andre 
Prehn haaks over de baan komt en 
hem vol bij Alexander naar binnen 
rijdt, waardoor de Haan hard ten val 

komt. De Aprilia raakt bij deze val 
zwaar gehavend. Na eerst de Aprilia 
weer enigszins rijdbaar te hebben 
gemaakt door het stuur weer recht 
te zetten, blijkt ook de voorrem ge-
raakt te zijn en is remmen vrijwel 
onmogelijk geworden. 

Aangezien de remmen je belang-
rijkste onderdeel zijn bij supermoto, 
is Alexander gedoemd tot het uitrij-
den van deze manche. Rustig rond-
rijdend, ziet de Haan zijn grootste ti-
tel concurrent Devon Vermeulen fier 
aan de leiding gaan en het reken-
werk is begonnen. Doordat de Haan 
de manche uitrijdt en daarmee toch 
nog 19 punten binnen haalt, komt 
zijn totaal van de dag op 57 en dat 
zijn er 7 meer dan de 50 punten die 
Vermeulen binnen haalt met zijn 
overwinning.

Bij de start van de 2de manche, 
kiest de Haan de beste lijn en pakt 
de leiding. 

 Met de wetenschap dat ook na de 
2de manche er (zij het heel klein) 
nog altijd zicht is op het kampioen-
schap, zal Alexander ook in Lelystad 
weer zijn uiterste best doen tot een 
goede klassering te komen. Alexan-
der is er niet de man naar om op te 
geven en zal dat pas doen als het 
spel gespeeld is. 3de man van der 
Zee staat nu op 91 punten achter-
stand en kan bij mankementen van 
de Haan nog steeds een bedreiging 
zijn, maar de kans hierop is door de 
goede zorgen van Roke zeer ge-
ring.

Over slechts 1 week, zal de 13de 
wedstrijd van het seizoen verre-
den worden. Met nog 2 maal rijden 
op het midland circuit in Lelystad, 
waarvan de eerste keer aanstaande 
Zondag 4 Oktober, zal er vermoede-
lijk een hoop meer duidelijk worden. 
De strijd is nog in elk geval nog niet 
gestreden in de euro klasse Super-
moto!
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Argon F1 boekt dubbele zege
Mijdrecht - De F1 van Argon is dit 
seizoen zeer voortvarend begonnen, 
de oefenwedstrijd tegen Pancra-
tius F1 winsten ze met 2-1 te win-
nen. De beker-poule wedstrijden te-
gen respectievelijk Hertha F1, CSW 
F1 en Vecht F1 werden alle drie ge-
wonnen. In de competitie komen de 
mannen uit in de eerste klasse en 
ook hier weten ze de weg naar doel 
goed te vinden.
Afgelopen zaterdag ontvingen de 
mannen Sporting 70 uit Utrecht. Het 
spel was niet zoals we gewent zijn. 
Maar al speel je dan niet de ster-
ren van de hemel toch moet er ge-
scoord worden en meteen na de af-
trap werd de weg naar voren gevon-
den. Na een aantal kansen, was het 
Auke die de 1-0 mocht noteren. De 
2-0, die snel volgde werd opgezet 
door Jim, hij veroverde de bal ach-
terin en zag meteen Jordy vrijstaan, 
deze tikte hem in 1 keer schitterend 
door en Cas kon hem zo in het doel 
laten rollen. Mathis, Dion en Abdoel 
hielden de boel achterin nu aardig 
dicht, waardoor Dani niet zo veel te 
doen had. Mathis onderschepte de 
bal en stuurde Auke erop uit, deze 
kwam mooi over rechts en hield het 
overzicht, zag Jordy vrijstaan en de 
3-0 lag in de netten. Nu was het de 
beurt aan Sporting 70 om de aanval 
te zoeken, het schot van afstand op 

doel was geen party voor Dani, maar 
toen hij van richting werd veranderd 
stond Dani kansloos aan de grond 
genageld, 3-1. 
De tweede helft begon met een goal 
van Auke, 4-1. Zo nu en dan had 
Dani ook wat te doen, maar Spor-
ting was de tweede helft niet echt 
gevaarlijk meer en consenteerde het 
voetballen zich vooral op de helft 
van Sporting. Jim gaf een goede bal 
mee aan Jordy en de 5-1 kon niet 
uitblijven. Het zesde en laatste doel-
punt begon bij Dani, met een verre 
uittrap wist hij Jordy te bereiken, de-
ze trok een sprint naar de achterlijn, 
wilde hem afleggen op Auke maar 
de tegenstander was zo lief en liep 
hem zijn eigen doel in.

Zondag mochten ze uitkomen tegen 
Elinkwijk F1 in de voorwedstrijd voor 
Argon – Elinkwijk. Het bleek al met-
een duidelijk dat dit een hele andere 
westrijd zou worden. Elinkwijk bleek 
een tegenstander van niveau en de 
supporters konden genieten schit-
terende actie, combinatie en vier 
prachtige doelpunten. De wedstrijd 
werd met 3-1 gewonnen. Volgende 
week wacht weer Elinkwijk, maar nu 
uit en nu voor de competitie, er zal 
hard getraind moeten worden want 
deze tegenstander laat zich niet zo-
maar verslaan.

Atlantis 1 wint met grote 
overtuiging
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door de Rabobank ge-
sponsorde vlaggenschip van Atlan-
tis uit tegen Amsterdam 1, op het 
veld bij Blauw Wit. De opdracht van 
coach Mark van den Brink was om 
fel en geconcentreerd te spelen én 
om nog meer als 1 team te spelen, 
zoals Atlantis al gedeeltelijk had la-
ten zien te kunnen in de wedstrijd 
tegen Vlug en Vaardig vorige week. 
 Atlantis begon zeer scherp en stond 
binnen 4 minuten met 0-2 voor. Het 
2de aanvalsvak had mooie aanval-
len en wist na 7 en 10 minuten aan-
vallen tot scoren te komen, met 2 af-
standschoten. 
Atlantis bleef rustig en geconcen-
treerd haar eigen spel spelen, met 
goede aanvallen en een gedegen 
verdediging. Hierdoor kon Amster-
dam pas in de 15de minuut hun eer-
ste doelpunt  scoren. Atlantis bleef 
lekker doorscoren en het Amster-
dam moeilijk maken, waardoor ze 
na 35 minuten met een 4-12 stand 
de rust in gingen. 
 In de tweede helft begon Atlantis 
weer zeer scherp en scoorde snel 
uit een afstandschot en een uitge-
kiende doorloopbal. Na 52 minuten 
spelen werd de moegestreden San-
dra Gortenmulder gewisseld voor 
Tamara Gortenmulder. 
In het 2de gedeelte van de tweede 
helft was Atlantis in de verdediging 
iets minder geconcentreerd, waar-
door de tegenstander meer kansen 
kreeg om meer te gaan scoren, maar 
Atlantis bleef doorscoren met als 
doel de 12 doelpunten van de 1ste 

helft te verdubbelen. Coach Mark 
van den Brink bracht nog Auke van 
der Zijden voor Jelmer Steen en Je-
roen Korver voor Jimmy de Koning 
in het veld. Het lukte de Mijdrech-
tenaren net niet tot de verdubbe-
ling te komen ... De wedstrijd werd 
uiteindelijke beëindigd met een dik 
verdiende overwinning voor Atlantis 
met 11-23. 
 Geconcludeerd kan worden dat At-
lantis als een 1 team heeft gespeeld 
en zeer goed haar kansen heeft we-
ten af te maken. 
Aankomende zaterdag speelt Atlan-
tis weer een thuiswedstrijd om 15.30 
uur, dit keer tegen ESDO 1. Komt u 
kijken en ons aanmoedigen?

Tamara Gortenmulder viel in.

Nieuw seizoen van de biljart/
dart/kaartvereniging in
De Springbok
De Hoef - Op zaterdag 10 oktober 
zal weer voor de eerste maal ge-
kaart worden in het gemeenschaps-
huis De Springbok aan de Oostzijde 
61a in De Hoef. 
Op deze avond zal er gekaart kun-
nen worden om zeer bijzonde-
re prijzen. Voor de slimme of juist 

gelukkige kaarter is er de kans op 
een mooie vleesprijs. Ook de goe-
de kaarters maken daarop natuur-
lijk een kans. 

De avond begint om 20.30 uur. Ie-
dereen is dan ook van harte welkom 
in De Springbok.

Terechte overwinning voor 
eerste team van De Vinken 
Vinkeveen – Afgelopen week 
speelde het eerste team van korf-
balvereniging De Vinken in Wage-
ningen tegen SSS. Vorig jaar speel-
de de Fortisformatie twee spannen-
de wedstrijden tegen deze mede-
degradant uit eerste klasse. Na een 
prima start wist De Vinken de voor-
sprong de hele wedstrijd te handha-
ven, met als terechte uitslag een
8-12 overwinning.
 
Het achttal van coach Siemko Sok 
kwam na het eerste fluitsignaal 
goed uit de startblokken door twee 
goals van Mariska Meulstee.
Vol vertrouwen bleef De Vinken 
aanvallen en had SSS in de begin-
fase weinig in te brengen. Aan het 
eind van de eerste helft begonnen 
de Wageningers meer druk te ge-
ven, waardoor de Vinkenaanval-
len onrustiger werden. Aan het eind 
van de eerste helft kwamen de sco-
res van beide kanten en stond er 3-
7 op het scorebord als ruststand.

In de tweede helft was het spel van 

de Fortis gesponsorde ploeg net iets 
minder. Door veel éénschotsaanval-
len kwam De Vinken moeilijk tot 
scoren. Verdedigend bleven de Vin-
keveners de bal vaak onderschep-
pen. Het scoringspercentage bleef 
onder de maat. Dat blijkt wel uit de 
vijf goals die er in de tweede helft 
zijn gemaakt. 
In de tweede helft was het de-
buut van Stefan Gijsen in de hoofd-
macht van De Vinken. Het zorgde 
voor meer dreiging in de aanval. De 
eindstand was 8-12 en zo gingen de 
twee belangrijke punten mee naar 
Vinkeveen. 
Volgende week speelt De Vinken te-
gen Synergo 1 uit Borne. Synergo 
heeft afgelopen zaterdag het eerste 
veldpunt weten te bemachtigen. De 
wedstrijd zal om 15.30 aanvangen in 
sportpark De Molmhoek. 1

De scores deze wedstrijd kwamen 
van Mariska Meulstee (4x), Rudy 
Oussoren (3x), Helene Kroon (2x), 
Charita Hazeleger, Lisette Pauw en 
Peter Koeleman (allen 1x)

Een zwaarbevochten 
overwinning voor Argon
Mijdrecht - In een aantrekkelij-
ke wedstrijd heeft Argon de eerste 
kompetitie overwinning van dit sei-
zoen behaald, tegen het nog onge-
slagen WV-HEDW werd met 2-0 ge-
wonnen. Lang bleef het de tweede 
helft spannend, maar vlak voor het 
eindsignaal werd uiteindelijk de ze-
ge definitief binnengehaald.
Argon begon sterk aan de wedstrijd 
een kreeg enkele mooie kansen om 
de score te openen, zo schoot Ke-
vin Blom naast en ook René Legters 
wist de juiste richting niet te vinden. 
De tegenstander uit Amsterdam 
was vandaag ook niet de gelukkig-
ste, Djoere de Jong kopte over en 
ook bij een inzet van De Jong kon 
Argondoelman Bas van Moort de 
bal tot corner verwerken. Met enig 
fortuin kwam Argon na een half uur 
op voorsprong, René Legters werd 
op de rand de zestien meter lijn ten 
val gebracht, de scheidrechter de-
poneerde de bal op stip en Albert 
Mens schoot vanaf elf meter hard 
in 1-0.
De tweede helft probeerde WV-
HEDW de opgelopen achterstand in 
te lopen maar de mogelijkheden die 
het kreeg weigerde men te benut-

ten, met name Djoere de Jong kreeg 
enkele goede mogelijkheden. Na-
mens Argon raakte René Legters de 
paal en kon doelman Bas van Moort 
redding brengen met de voet en bij 
een vrije trap kon hij uiteindelijk in 
tweede instantie de bal onschade-
lijk maken. De verdediging van Ar-
gon bleef in tegenstelling tot de vo-
rige wedstrijden nu wel overeind, 
Adil Kamil, Kevin Blom en Michael 
Cornelisse lijken als debutanten bij 
de senioren aanspraak te maken 
om van een vaste waarde te wor-
den. De spannende slotfase waar-
in de wedstrijd nog alle kanten op 
kon werd vlak voor tijd beslist, de 
hardwerkende Youri van Adrichem 
zag zijn inzet beloond toen hij met 
fraaie kopbal doelman Schouten 
verschalkte 2-0.
Komende zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij Eemnes.
Argon speelde met: Bas van Moort, 
Lars Sloothaak, Adil Kamil, Michael 
Levering (80 Justin Eindhoven), Mi-
chael Cornelisse, Albert Mens, René 
Legters, Kevin Blom, Florian Schu-
tijser (68 Niels de Wildt), Leroy Le-
ijgraaff (85 Alan Doorson), Youri van 
Adrichem.

Verdiende zege voor CSW
Wilnis - Het bezoek aan Castricum 
heeft CSW opnieuw een driepunter 
opgeleverd. Na een 0-0 ruststand 
stapten de Wilnissers na 90 minu-
ten met een verdiende 0-2 zege van 
het veld.

De eerste fase van de wedstrijd had 
CSW het betere van het spel, werd 
er goed gecombineerd maar ont-
brak de precisie bij de laatste bal. 
Echt grote kansen waren er daarom 
ook niet aan de orde. Aan de an-
der kant kwam Castricum een paar 
keer goed door via de gevaarlij-
ke vleugelspitsen maar tot echt ge-
vaar leidde dat ook niet. Een schot 
van Castricum belandde recht in de 
handen van doelman Jordi Wens en 
een gekrulde bal een metertje naast 
het doel. 
Een aanval door het midden kon 
net niet goed worden meegenomen 
door Stefan Baars na aangeven van 
Cesar de Kuyer ander had Baars 
zo richting doelman kunnen lopen. 
Vlak voor rust kreeg Jay Klaas Wijn-
gaarden de mooiste kans maar hij 
had net te veel tijd nodig waardoor 
de keeper van Castricum zich op het 
leer kon storten.

Gevaarlijk
Na rust werd CSW meteen gevaarlijk 
toen Edwin Milton langs twee man 
glipte maar zijn voorzet net niet bij 
een medespeler terecht kwam. Een 
pracht kans van Alexander Bos na 
goed doorkoppen van Stefan Baars 

werd over het doel geschoten. Hier-
na een mindere fase van CSW dat 
Castricum beter in de wedstrijd liet 
komen. Castricum leek ook op voor-
sprong te komen na een knappe 
combinatie door het midden. 

De bal werd knap ingeschoten maar 
afgekeurd wegens buitenspel. Een 
paar gevaarlijke corners werden 
door Jordi Wens knap onschadelijk 
gemaakt. CSW pakte de draad weer 
op en na een minuut of twintig spe-
len nam de ploeg eindelijk een voor-
sprong. Stefan Baars speelde Mau-
ricio Cabeza aan binnen de zestien 
en uit de draai schoot Cabeza on-
houdbaar binnen. Castricum begon 
meer ruimte weg te geven en even 
later had de wedstrijd al in het slot 
kunnen zitten. Bij een prima diepte-
bal was Cabeza zijn tegenstander 
veel te slim af en legde de bal pan-
klaar voor Wijngaarden die voor een 
leeg doel helaas over schoot. CSW 
bleef de wedstrijd controleren en 
gaf nauwelijks meer iets weg. 

Tien minuten voor tijd was de wed-
strijd definitief beslist toen Wijn-
gaarden 2 man in de luren legde en 
Stefan Baars in stelling bracht om 
de 0-2 te laten aantekenen. CSW 
kwam hierna niet meer in gevaar en 
kon zodoende de verdiende 3 pun-
ten mee naar huis nemen.

A.s. zaterdag speelt CSW weer thuis 
om 14.30 uur tegen Marken.

Unitas-volleybal goed uit 
de startblokken
Mijdrecht - Afgelopen woensdag is 
ook voor de Mijdrechtse volleybal-
lers van Unitas de competitie weer 
van start gegaan. De Mijdrechtena-
ren kwamen goed uit de startblok-
ken met 4 overwinningen voor alle 
4 de teams.

Ook de heren 1 won – zijn het met 
het kleinste verschil – zijn wedstrijd.
De heren spelen dit seizoen in een 
andere samenstelling dan het af-
gelopen seizoen. John van Schep-
pingen haakte door een chroni-
sche schouderblessure dit seizoen 
af. Spelverdeler Jeroen Kraakman is 
zodanig geblesseerd aan zijn knie 
dat hij dit seizoen niet kan spelen en 
eerste geopereerd moet worden.
Midden-aanvaller Joost Woerden is 
verhuisd  en ook tweede spelver-
deler Laurens de Wit gaf aan geen 
competitie te willen spelen.

Om het team weer compleet te kwa-
men zijn Hans Out, Maarten Meule-
mans en Ruud Stark  van het twee-
de team overgekomen. Verder is 
Jaap Wille weer gaan volleyballen 
en deze laatste heeft de spelverde-
ling op zich genomen. Verder be-
staat het team uit Rick Samson, Ro-
bert van de Meer ,Ricardo  Angulo 
Vélez en Johan Samson.
Na een aantal trainingen en een 
oefenwedstrijd tegen Kockengen 
was ODIS uit Kortenhoef afgelopen 
woensdag de eerste tegenstander 
in sporthal de Phoenix.
De eerste set werd begonnen met 
de licht geblesseerde Ruud Stark 
op de bank. Maarten Meulemans 
hield hem daar gezelschap. Unitas 
startte goed deze set, nam het initi-
atief en gaf de set niet meer uit han-
den. ODIS had geen schijn van kans 
en verloor dan ook terecht met 25 
– 19 .

Opstelling
De tweede set werd met dezelfde 
opstelling begonnen. Hoewel het 
gezegde luidt: never change a win-
ning team’ was het ODIS dat het be-
tere van het spel en dit keren kon-
den de mannen uit Kortenhoef  deze 
set met 15 – 25 winnend afsluiten.
De derde set werd begonnen met 
Maarten Meulemans in plaats van 
Ricardo Angulo Vélez . Door de ver-
assende linkshandige aanvallen kon 
Unitas nu wat meer tegenstand ge-
ven, maar na een gelijkopgaande 
strijd was het toch weer ODIS dan 
aan het langste eind trok. Setstand: 
21 – 25.
In de vierde set werd de jonge Rick 
Samson gewisseld voor de meer ge-
routineerde Ricardo Angulo Vélez 
werd de druk op ODIS opgevoerd. 
Unitas kwam beter in haar spel, zet-
te meer druk op ODIS wat een 25 – 
21 setoverwinning opleverde.
Een beslissende vijfde set  moest 
uitwijzen wie de winst mee naar 
huis mocht nemen. Unitas bouw-
de vanaf het begin een ruime voor-
sprong op. Met een 8-4 voorsprong 
werd van speelhelft gewisseld en 
ODIS grossierde in die fase in foute 
services. Unitas bouwde een beslis-
sende voorsprong  op maar bij 14 
– 8 voorsprong lukte het maar niet 
om het beslissende  punt  te maken. 
Uiteindelijk wist Hans Out een uiter-
ste krachtinspanning er een smash 
uit te persen en het laatste punt bin-
nen te halen. Setstand: 15 - 11.
Al-met-al een zwaarbevochten 3 – 
2  overwinning. De eerste 3 punten 
van het seizoen binnen en het po-
sitieve feit dat ondanks een nieuwe 
samenstelling er hard voor de pun-
ten gewerkt werd.
Volgende week donderdag wacht  
de uit wedstrijd tegen Keizer Otto/
Trivolley  in Naarden.

Atalante D2 pakt eerste 
pot met 4-0
Vinkeveen - Op de eerste compe-
titieavond, maandag 21 september, 
speelde de Oudenallen-Haaxman 
equipe haar eerste wedstrijd. Dit 
seizoen niet meer richting Amers-
foort, maar richting Haarlem en Am-
stelveen, naar sporthallen waar de 
dames een aantal jaren niet waren 
geweest. En in de tweede klasse 
dus.. Maar de vloer in Amstelveen is 
natuurlijk helemaal lekker, dat zat al 
mee. En verder met nieuw blij talent 
Kellie Bocxe erbij, dat zit ook mee.
De eerste set begon een soort van 
spannend. Iedereen was natuurlijk 
razend benieuwd hoe de tegenstand 
zou zijn in de nieuwe poule. Het be-
gon voortvarend, vooral de servi-
ces waren goed en op diverse reek-
sen hadden de Amstelveensen geen 
antwoord, vele onderhandse bal-
len ketsten weg. Vrij snel stond daar 
de 6-25 op het telbord. Zo’n duide-
lijk uitslag hadden de Vinkeveen-
sen lange tijd niet gezien.. De twee-
de set ging lekker door. Er kwamen 
iets meer ballen terug, vaak erg on-
regelmatig maar de groengele da-
mes hadden de kop er goed bij en 
reageerden alert. Het was allemaal 

nog niet top netjes maar de bal was 
rond en ging aardig rond en er wa-
ren leuke combinaties: 13-25.

In de derde set kwam Martinus op 
dreef. Er kwam meer rally en ze 
maakten vaker een punt, de Vin-
keveense service werd wat tam-
mer, wat meer foutjes ook. En de ro-
de rakkers wisten nu ook een aan-
tal services op rij te scoren door een 
wat minder lopende pass. Via 9-11 
bleven de ploeg steeds iets achter-
lopen, pas in de 20 gingen ze daar 
toch over heen en sloten af met toch 
een behoorlijk spannende 24-26. 
De Martinus dames gingen vlot van 
start in de 4de set en namen gelijk 
een aardige voorsprong. Eerst was 
het rommelig aan Vinkeveense zijde 
maar toen werd de koe bij de klad-
den gepakt. Er werd keurig in drieën 
gespeeld, de pass was weer netjes, 
en ook de verdeling en het afmaken. 
Als een gedegen Diesel kwam de 
Atalante ploeg weer terug en pakte 
de set gelukkig met 21-25. Het was 
geen top intensieve wedstrijd maar 
wel weer eens superleuk om met 4-
0 te winnen!

Weer gelijkspel voor Argon
Mijdrecht - Voor de derde keer dit 
seizoen stond aan het einde van de 
wedstrijd 2-2 als stand op het bord, 
maar dit keer moest Argon het zich 
toch erg aanrekenen, dat dit het ge-
val was. In de tweede helft waren er 
enkele 100% mogelijkheden om op 
ruimere voorsprong te komen, maar 
omdat verzuimd werd die te benut-
ten, bleef Elinkwijk in de wedstrijd.
De wedstrijd werd geopend door de 
gasten, die na 9 minuten op voor-
sprong kwamen, toen er defensief 
niet werd opgelet en de bal van de 
rechterzijde voor het doel kon wor-
den gebracht, waar de inlopen-
de Kroneman blijkbaar ook aan de 
aandacht was ontsnapt, hij kon bij 
de tweede paal simpel raak mikken, 
0-1. Enkele minuten later slaag-
de Argon er in, op gelijke hoogte te 
komen, toen gelegenheidsspits Mi-
chael Kentrop een kopduel van Ver-
weij wist te winnen en het straf-
schopgebied binnen ging. Protes-

ten wegens hands werden door de 
scheidsrechter niet gehonoreerd en 
met een lobje was doelman Evers 
een geslagen man, 1-1. In het ver-
dere verloop van de eerste helft ge-
beurde eigenlijk niets noemens-
waardigs, het was gelukkig lekker 
weer.
Na rust werd het daarentegen een 
stuk levendiger en dus viel er voor 
de toeschouwers nu veel meer te 
genieten. Het vuurtje werd opge-
stookt, zodat het op de gebruikelij-
ke Arg0n – Elinkwijk begon te lijken. 
Eerst waren er twee pogingen van 
Josuah Patrick, die eerst net naast 
de verkeerde kant van de paal mik-
te en even later balwinst in het straf-
schopgebied afsloot met een schot, 
dat via een verdedigend been in het 
zijnet belandde. Kort hierop wist 
spits Chen te ontsnappen en alleen 
op Eelco Zeinstra af te gaan, maar 
die wist de inzet van zijn snelheid te 
ontdoen, waardoor Jocelino de Sa 

nog voor de doellijn op kon ruimen. 

Aandacht
Na een klein uur was de aandacht 
weer gericht op Josuah Patrick, die 
om doelman Evers heen wist te ko-
men, maar daarna veel tijd nodig had 
om de bal voor het rechterbeen te 
krijgen en toen zijn inzet van de ver-
ste paal af weer het veld in zag stui-
ten. Toch was dit het voorspel tot de 
voorsprong van Argon, die drie mi-
nuten later tot stand kwam. Jeroen 
Westera mocht een vrije trap nemen 
en bracht de bal het strafschopge-
bied in, waar de opgekomen Jasper 
de Haer de bal zomaar mocht op-
pikken en met een boogbal doel-
man Evers de gang naar het net be-
zorgde, 2-1. Kort hierna nam Patrick 
Lokken, nog steeds herstellend van 
zijn blessure, toch de plaats in van 
Sergio de Windt, terwijl Thabiso van 
Zeijl een kwartier voor tijd de plaats 
innam van Michael van Laere. Enke-
le minuten na zijn entree zette van 
Zeijl de bal voor het Utrechtse doel, 
waar een handig overstapje van Pa-

trick Lokken een geheel vrije kans 
opleverde voor Josuah Patrick, die 
tot verbijstering van een ieder de 
bal geheel verkeerd raakte en de in-
zet naast het gapende doel zag ver-
dwijnen. 
Het missen van de mogelijkheden 
kwam de thuisploeg nog duur te 
staan, want in de laatste minuten 
gooide Elinkwijk in de jacht op de 
gelijkmaker alles naar voren. Dat le-
verde diep in blessuretijd een hoek-
schop op, waaruit invaller Biekman 
in het toch overvolle strafschopge-
bied de vrijheid kreeg om de bal 
in te koppen. Met een stuit via de 
grond verdween de bal langs de 
vergeefs uitvallende Eelco Zeinstra, 
waardoor Argon voor de vierde keer 
dit seizoen genoegen moest nemen 
met een gelijkspel. 

De afstand met koploper AFC is in-
middels opgelopen tot 8 punten, de 
onderlinge strijd van komende zon-
dag zal eigenlijk gewonnen moe-
ten worden om nog enigszins in de 
buurt te blijven.
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De Merel houdt laatste 
groepsfietstocht van het 
seizoen
Vinkeveen - TTC De Merel fietst 
op zondag 4 oktober de Herfsttoer, 
de laatste toertocht van het fiets-
seizoen. We gaan in groepsverband 
nog één keer langs de mooiste plek-
jes in de omgeving. De afstand van 
de Herfsttoer is 100 kilometer.
Vorig jaar werd deze toertocht ‘s 
ochtends afgelast. Harde storm en 
zware regenbuien maakten het on-
verantwoord om de fietstocht door-
gang te laten vinden. We gaan er dit 
jaar dan ook vanuit dat het op 4 ok-
tober mooi en rustig najaarsweer is. 
Ideaal weer om nog een keer op de 
fiets te stappen.
De route gaat vooral over rusti-
ge binnenweggetjes. De steden en 
dorpen worden zoveel mogelijk ver-
meden. We starten om halfnegen 
in Mijdrecht bij Café-Bar de Pad-
destoel. Via rustige wegen om de 
plaatsen Vinkeveen en Breukelen 
komen we in Haarzuilens. We fiet-
sen langs het kasteel. De herfst-
kleuren zorgen ervoor dat het park 
een prachtig plaatje oplevert. Langs 
Harmelen, Woerden en Oudewater 
komen we in het historische Heken-
dorp. Daar is op precies 50 kilome-
ter in café Goejanverwelle een kof-
fiepauze met, als u dat wilt, de voor 
fietsers onvermijdelijke appelpunt.

Na de stop is het vooral water wat 
u te zien krijgt. We rijden een heel 
stuk over de smalle weggetjes door 
de Reeuwijkse Plassen. Via Bode-
graven en Zwammerdam komen we 
bij de Nieuwkoopse Plassen. Het is 
‘s ochtends in het najaar nog rus-
tig op de weg. We kunnen met de 
groep dan ook genieten van de 
schilderachtige kronkelweg langs 
het riviertje de Meije. Hier moeten 
we wel achter elkaar rijden.
Via Woerdense Verlaat komen we 
na bijna 100 kilometer weer terug in 
Mijdrecht.
De rit wordt in groepsverband ge-
reden. Dus u rijdt lekker mee in de 
groep, uit de wind en achter de rug-
gen van de sterke en ervaren voor-
rijders. 

Gereden wordt met een snelheid 
van 27 tot 30 kilometer per uur, af-
hankelijk van de deelnemers. Van-
wege de veiligheid stelt TTC De Me-
rel het dragen van een valhelm ver-
plicht.
De start is om 8.30 uur bij Café-
Bar De Paddestoel, Hofland 33A 
in Mijdrecht. Het inschrijfgeld be-
draagt 3 euro. Leden van De Merel 
en andere fietsverenigingen krijgen 
een euro korting.

Topsporters in commissie van 
aanbeveling
Steenbok Adviesgroep 
lanceert ‘Steenbok 
RunningTeam
Regio - Op 21 september gaat in-
Uithoorn het Steenbok RunningTe-
am uit de startblokken. Het Steen-
bok RunningTeam is een stichting 
die regionale talenten met voldoen-
de ambitie, gedrevenheid en en-
thousiasme de kans biedt om zich 
te ontwikkelen naar landelijk top-
niveau hardlopen op de midden en 
lange afstand. Dit gebeurt onder 
deskundige leiding en professione-
le begeleiding. Het is een initiatief 
van Bert Bouwmeester, directeur bij 
Steenbok Adviesgroep BV.  Het ta-
lententeam bestaat momenteel uit 9 
talentvolle atleten uit de regio Uit-
hoorn. Ze worden begeleid door een 
begeleidingsteam dat bestaat uit 
twee fysiotherapeuten, een sport-
masseur, een sportpsycholoog, een 
voedingsdeskundige en twee trai-
ners. De stichting wordt bijgestaan 
door een commissie van aanbeve-
ling die het stichtingsbestuur advi-
seert en begeleidt in haar str
ven naar voortdurende verbetering 
en professionalisering. De ambitie 
van het team is om binnen enkele 
jaren meerdere medailles te verove-
ren op NK ’s in- en outdoor en het 
veldlopen.

De selectie van het Steenbok Run-
ningTeam bestaat uit: Marcel de 
Jong (senior uit Mijdrecht), Anouk 
Cleassens (senior uit Mijdrecht), 
Thom de Wildt (senior uit Uit-
hoorn), Erwin Koopstra (senior uit 
Aalsmeer), Nick van Tol (A-junior uit 

Hilversum), Githa de Wildt (B-junio-
re uit Mijdrecht), Lotte Krause (B-ju-
niore uit Uithoorn), Wouter Heinrich 
(B-junior uit Uithoorn) en Kim Hit-
tinger (C-juniore uit Uithoorn).
Het begeleidingsteam van het 
Steenbok RunningTeam wordt ge-
vormd door fysiotherapeuten Mar-
jolein Vrijman en Donne Lek van 
Motion Fysiotherapie, sportmasseur 
Jaap Bouwmeester, sportpsycho-
loog Martin Pet, voedingsdeskun-
dige Jolanda ten Brinke en de trai-
ners Remi Bouwmeester (junioren) 
en Bert Bouwmeester (senioren).
Commissie van Aanbeveling                                                                                         
De personen die zitting hebben in 
de ‘Commissie van Aanbeveling’ zijn 
Adri Berk (technisch directeur Ka-
no- en Triathlonbond), Rene God-
lieb (oud top-atleet en MiLa-trainer/
coach), Peter Zijerveld (oud top-
wielrenner, bondscoach KNWU), 
Wim Kroon (oud MiLa-trainer AKU 
en NfP-runningteam), Martin Bree-
dijk (docent ALO SM&O, leercoach 
MiLa 4 en Topcoach 5), Jeroen Ver-
heijen (wethouder sport Gemeente 
Uithoorn), Gianni Romme (oud top-
schaatser en toptrainer/coach Team 
Anni Friesinger). Het Steenbok Run-
ningTeam wordt mede mogelijk ge-
maakt door de volgende partners: 
WEA Accountants en Adviseurs, 
Steenbok Adviesgroep, Brooks, 
Runnersworld Haarlem en onder-
steund door PowerBar en PeptiPlus. 
Voor méér informatie:  www.steen-
bokrunningteam.nl

‘Kanopolo’ laatste in 
landelijk toernooi
De Ronde venen - Het kanopo-
lo team van de kanovereniging de 
Ronde Venen is in het toernooi voor 
de Nederlandse competitie op de 
laatste plaats geëindigd. 

Dat het moeilijk zou worden in het 
laatste competitieweekend was 
vooraf wel duidelijk gezien de be-
haalde resultaten in de 1e ronde. In 
de eerste wedstrijd werd al duidelijk 
dat het team wedstrijdritme miste. 
KVDRV kon niet tot scoren komen 
en de defensie moest weer wen-
nen aan de tegenstand en het snel-
le omschakelen. De tweede wed-
strijd was tegen de Viking uit Venlo. 
Van dit team was in de eerste ronde 
gewonnen en iedereen besefte dat 
als er punten gepakt konden wor-
den dit in deze wedstrijd moest ge-
beuren. 

Het was een spannende wedstrijd 
die gelijk opging. KVDRV liep elke 
keer één doelpunt achter de feiten 
aan. Vlak voor tijd kon de ploeg ge-
lijkmaken, maar Viking beantwoord-
de de treffer met een snel doelpunt 
in de laatste seconden en pakte 
daarmee kostbare punten (4-5) en 
passeerde daarmee ook KVDRV in 
de ranglijst. 

De tweede dag presteerde het team 
beter en kon ondanks de verlies 
partijen goed partij geven. Met wat 
meer geluk had het team nog pun-
ten kunnen pakken. Vooral in tac-
tisch opzicht moet de ploeg nog 
veel leren. 
Het positieve van afgelopen week-
end was dat het doelsaldo beter was 
dan in de 1e ronde. Dit geeft aan dat 
de tegenstand groeit. 

AKU B-pupillen sluiten 
baanseizoen prachtig af
Uithoorn - Op een zonnige zaterdag 
in Heerhugowaard werd 19 septem-
ber j.l. na drie voorrondes de  pupil-
lencompetitiefinale gehouden. Na-
mens AKU hadden Yoran van Don-
selaar, Thijs Anderiessen, Stijn Ruij-
ter en Storr Hoek zich geplaatst voor 
deze finale, waarvan het bereiken 
alleen al een zeer goede prestatie 
is. De vier hadden zich goed voor-
bereid op de trainingen en hadden 
dan ook veel zin om te vlammen. 

En gevlamd werd er, gelijk vanaf 
het eerste onderdeel werd duide-
lijk dat ze mee wilden doen voor de 
prijzen. Bij de 4x40m estafette haal-
den ze maar liefst 2 seconden van 
hun PR af, waarmee de toon gezet 
was voor de rest van de dag. Met 
nog één onderdeel te gaan, waar-
bij de jongens allemaal rond hun PR 

of zelfs erboven zaten, bleek dat Yo-
ran van de vier de beste klassering 
had met een 5e plaats én uitzicht op 
het podium. Dit motiveerde hem om 
bij het kogelstoten enorm uit te ha-
len naar 7.44m, ruim een halve me-
ter verder dan de nummer twee en 
een verschuiving in het klassement 
naar een prachtige derde plaats. De 
jongens eindigden met zijn vieren 
als vijfde in het ploegenklassement, 
waarvoor ze als zevende geplaatst 
de finale in gingen, dus zeker ook 
een prima prestatie te noemen! Vol-
gende week zullen verschillende 
AKU pupillen nog uitkomen op het 
NK estafette in Amstelveen, daarna 
is het baanseizoen definitief afgelo-
pen en kunnen de kinderen zich op-
maken voor het crossseizoen waar 
we hopelijk weer veel aansprekende 
prestaties kunnen verwachten!

(foto: Rick Duifhuis)

AKU scoort in zonnige 
Zevenloop
Uithoorn - Zevenhoven was voor 
de 24e keer het start en eindpunt 
van een hardloop wedstrijd door het 
groene hart over 5, 10 en 16,1 km.
Zoals gebruikelijk begunstigd door 
prachtig weer, vrijwel geen wind 
en zo’n 20 graden, nam een record 
aantal van circa 180 loopsters en lo-
pers deel aan het uitstekend geor-
ganiseerde evenement.
Op de 10 km. viel Theo Van Rossum 
in de prijzen met een fraaie tweede 
plaats in 38.07.
De dames van AKU deden het kwan-
titatief beter dan de heren door het 
beslagleggen op drie ere plaatsen.
Karin Versteeg  en Irma van Balken 
kleurden het podium rood- wit met 
een tweede en derde prijs in 43.30 
en 45.26.
Atie van Oostveen was echter de 
kanjer van deze middag door uit te 
komen op de 10 Engelse Mijlen.
Terwijl het eigenlijk wat te warm 
was voor 16,1 km. presteerde ze het 
om een derde prijs te veroveren in 

1.24.23. Daarmee snoepte ze die net 
weg voor de neus van Wil Voorn, die 
toch zeker niet ontevreden was met 
haar 1.25.18.
Bij de heren op de 10 EM. was Har-
ry Schoordijk de rapste AKU lo-
per, door de polderdijkjes in een 
echt goede 1.07.34 te nemen. Theo 
Noij volgde in een nette 1.14.30 en 
Guido van Vliet in 1.17.43. Jos Snel 
had Wil gezelschap gehouden en 
kwam monter in 1.25.18 binnen, ter-
wijl Anny Calmez maar minder dan 
drie minuten op hen moest toege-
ven met 1.28.06. Op de 10 km. bleef 
Leo Baas, lekker lopend zoals hij zelf 
zei, keurig onder de vijftig minuten 
in 49.33. Jaap Verhoef  kwam hier 
net boven in 50.30 en had dat hal-
verwege al zien aankomen. Corrie 
van Dam en Maarten Breggeman 
vonden de bezemfiets toch wat al 
te hinderlijk worden en passeerden 
in de laatste 2 kilometers toch nog 
even vier deelnemers,
hun eindtijden 61.26 en 28.

BMX-ers UWTC rijden 
laatste TC in Kampen
Uithoorn - Afgelopen zondag is 
door 24 BMX-ers van UWTC de 6e 
TopCompetitie verreden in Kampen.
Het weer werkte weer geweldig 
mee, weinig wind en een lekker zon-
netje. Is voor de rijders prettig maar 
zeker ook voor alle toeschouwers. 
En de toeschouwers hebben weer 
kunnen genieten van een mooie en 
soms zeer spannende wedstrijd. Het 
is maar goed dat er tegenwoordig 
een foto-finish is zodat er goed ge-
keken kan worden in welke volgor-
de de rijders over de  finish-lijn ko-
men. Jaivy Lee Vink, Michael Schek-
kerman, Mike Pietserse en Arno van 
Vliet reden na de manches kwart fi-
nale. Alleen Michael mocht nog ver-
der rijden. Donne van Spankeren,  
Bart van Bemmelen, Tom Brouwer, 

Roberto Blom en Roan van de Ber-
ge reden de halve finale. Uiteindelijk 
behaalden Donne, Bart en Michael 
de finale. Donne werd 5e, Michael 
3e en Bart 1e.

Een prima resultaat van deze jon-
gens. Na afloop werden de prijzen 
uitgereikt voor de einduitslag van 
de TopCompetite 2009. 4 rijders van 
UWTC mochten een prijs ophalen, 
dat betekent dat je bij de 8 beste 
rijders hoort van dit seizoen! Don-
ne van Spankeren was 5e, Bart van 
Bemmelen 2e, Tom Brouwer 8e, Mi-
chael Schekkerman 4e. De volledige 
uitslag van vandaag, en de einduit-
slag kunt u nalezen op de website 
van UWTC. Volgende week rijden ze 
een BWC in Oud Beijerland.

Jeugdvereniging Denk en 
Zet-Advisor bestaat 10 jaar
Vinkeveen - Twee weken geleden 
was het zover, de schaakstukken 
kwamen weer onder het stof van-
daan want het nieuwe schaaksei-
zoen stond op het punt van begin-
nen. Na de vakanties had iedereen 
er weer zin in. Onder de enthousi-
aste jeugdleden waren ook enke-
le nieuwe gezichten. Dit jaar zijn er 
maar liefst zes nieuwe aanmeldin-
gen binnengekomen. Dus dat be-
looft weer een leuk en plezierig jaar 
te worden.
Omdat de jeugdafdeling van Denk 
en Zet-Advisor dit jaar 10 jaar be-
staat, is het tijd voor verandering. De 
schaakavonden worden vanaf dit 
seizoen anders ingedeeld. Dit houdt 
in, iets minder theorie en meer scha-
ken. Omdat wij over genoeg jeugd-
begeleiders beschikken, is het voor 
ons mogelijk om in kleine groepjes 
les te geven. Alles wordt daardoor 
sneller opgepikt en de kinderen le-
ren in korte tijd goed schaken. Bui-
ten de theorie lessen wordt er ook 
regelmatig gebruikt gemaakt van 
ander oefenmateriaal. Dit om het 
schaken voor de jeugd zo leuk mo-
gelijk te maken. Mocht je denken, 
dit lijkt mij ook wel wat, kom dan ge-
woon even langs en kijk zelf hoe het 
er op zo’n avond aan toegaat.
Ook dit jaar hebben wij zoals ge-
bruikelijk weer een Mulckhuyse 
competitie. Halverwege het seizoen 

worden alle spelers in een aantal 
groepen verdeeld. De beste spelers 
van iedere groep ontvangen aan het 
einde van het seizoen weer prachti-
ge bekers. Deze bekers worden ie-
der jaar gesponsord door bouwbe-
drijf Mulckhuyse. 
Ook kun je aan de puzzelcompeti-
tie meedoen. Voor de schaakles en 
na de schaakpartij kun je aan de zo-
genoemde schaakpuzzels werken. 
Deze puzzels zijn er voor ieder ni-
veau. Iedereen maakt dus even-
veel kans op een mooie prijs aan 
het einde van het seizoen. De erva-
ring leert dat het ieder jaar weer een 
spannende strijd is om de titel, bes-
te puzzelaar. En dit jaar zal er ook 
zeker weer gestreden worden om 
de 1e plaats.

Afgelopen weken zijn alle jeugdbe-
geleiders weer druk bezig geweest 
met de voorbereidingen voor het 
5e jeugdschaaktoernooi. Een toer-
nooi voor alle school, thuis en club-
schakers tot 18 jaar. De inschrijving 
is al geopend via de website  HY-
PERLINK “http://www.svdenkenzet.
nl” www.svdenkenzet.nl ook voor in-
formatie. Geef je op en kom op za-
terdag 7 november naar De Boei in 
Vinkeveen om gezellig te schaken 
van 13.00 tot 17.00 uur met aanslui-
tend de prijsuitreiking. Deelname 
aan het toernooi is gratis en ieder-

Een clubrecord voor 
Veenloper Johan Baas
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend waren de Veenlopers ac-
tief op velerlei gebied. Het wedstrijd-
programma zat overvol. Johan Baas 
liep als voorbereiding op de mara-
thon van Athene een uitstekende 30 
kilometer in Almere.

Veenlopers Johan Baas en Frans 
Bosman zijn net als 7 andere Veen-
lopers in voorbereiding op de klas-
sieke marathon van Athene. In die 
voorbereiding moeten kilometers 
worden gemaakt. Johan en Frans 
deden dit bij de 30 van Almere. Jo-
han bewees uitstekend in vorm te 
zijn. Hij liep een nieuw clubrecord 
voor Masters 50 jaar. In een gelijk-
matige race finishte hij in 2.04.50. 
Frans Bosman kon ook tevreden zijn 
met z’n 2.28.43. Frans Woerden was 
ook van de partij in Almere. Hij liep 
een tijd van 2.02.58.
Julitta Boschman liep in Almere we-
derom een uitstekende wedstrijd. 
Haar persoonlijk record op de 10 ki-
lometer van vorige week hield na-
melijk maar één week stand. Julitta 

liep in de snelst groeiende stad van 
Nederland op de 10,1 km een ijzer-
sterke 40.22. Hiermee komt de ma-
gische grens van 40 minuten heel 
erg dichtbij.

Michael Woerden liep dit weekend 
de Zilveren Kruis Achmealoop met 
start en finish op de Grote Markt in 
het centrum van Haarlem. Het schit-
terende, maar ook zware parkoers 
voerde de lopers door de duinen bij 
Zandvoort. Michael finishte in een 
mooie 1.12.43 als 6e.

Op zondag 1 november 2009 orga-
niseert AV De Veenlopers voor de 
19e keer de Zilveren Turfloop. Er is 
een keuze uit verschillende afstan-
den, namelijk 16,1 km, 10 km en 
5 km. Het is mogelijk om voor de-
ze loop enkele keren te trainen bij 
De Veenlopers. Dit kan op donder-
dagen van 19.30-21.00 uur. Het par-
koers is aan de Rendementsweg; er 
wordt verzameld tussen de gebou-
wen van Westhoek Wonen en Ga-
ranti Meubelen.



Nieuwe Meerbode  - 30 september 2009 pagina 41

Argon-selectie loopt er 
weer piekfijn bij

Atlantis 2 wint 
overtuigend van Thor

Mijdrecht - De selectie van Argon 
zondag 1 mag zich ook dit seizoen 
op wedstrijddagen weer vertonen 
in een uitermate smaakvol en toch 
casual tenue, dankzij de gezamen-
lijke sponsoring door Ron de Gram 
van Prego Mannenmode (gevestigd 
in de Dorpsstraat in Mijdrecht) en 
Falabella, het life style conceptmerk, 

eigendom van Karel Burmanje. 
De kleding is geleverd door Falabel-
la, het noodzakelijke pas- en ver-
maakwerk werd verzorgd door Pr-
ego Mannenmode zodat spelers en 
begeleiders er piekfijn bijlopen. 
Omdat niet alleen de speelkleding 
maar ook de voetbalschoenen uiter-
aard moeten worden gewisseld voor 

normaal schoeisel, heeft Taft Foot-
ware evenals vorig seizoen ieder-
een voorzien van smaakvol bijpas-
send schoeisel. 

Aan de presentatie buiten het veld 
zal het niet liggen, hopelijk is de 
prestatie binnen de kalklijnen van 
gelijke kwaliteit.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 uit tegen Thor 
2 uit Harmelen. Thor stond nog ge-
lijk met Atlantis in de poule, dus het 
was zeker een serieuze tegenstan-
der. Na de gewonnen wedstrijd van 
vorige week werd er nu weer met 
11-17 gewonnen. Atlantis 2 ging 
goed en scherp van start. Met drie 
doelpunten achter elkaar was het 0-
3. Daarna was het Thor die scoorde 
en het was 1-3. Na een mooie kor-
te kans werd het 1-4 en Thor scoor-
de ook weer via een afstandschot, 
waardoor ze toch nog bij Atlan-

tis konden aansluiten: 2-4. Zo ging 
het gelijk op tot aan de rust. Atlantis 
ging met twee mooie aanvallen met 
6-9 de rust in.
Door twee wissels toe te pas-
sen (Wendy Kentrop voor Masha 
Hoogeboom en Barry van der Waa 
voor Alex van Senten) kwam het 
door Rabobank gesponsorde Atlan-
tis met vers bloed uit de kleedkamer 
om aan de tweede helft te begin-
nen. Thor was de eerste die scoor-
de en maakte er 7-9 van en zelfs 8-
9. Weer had de ploeg uit Harmelen 
de aansluiting, maar toen kwam At-
lantis op stoom en maakte er door 

hele mooie aanvallen 8-12 van en 
had weer een beetje adem. Helaas 
zoals het de hele wedstrijd al ging, 
kwam Thor weer terug en maakte er 
al snel  11-12 van.
Toen was de ploeg uit Mijdrecht het 
kinderspel zat en maakte het af door 
vijf keer achter elkaar te scoren. Ze 
maakten er uiteindelijk een mooie 
eindstand van: 11-17. De door Ra-
bobank gesponsorde ploeg heeft 
deze wedstrijd  niet achter gestaan 
en een mooie overwinning geboekt. 
Aanstaande zaterdag speelt de 
ploeg thuis om 14:00 tegen Triaz uit 
Amsterdam. 

Hendrikx & Thomas advocaten 
nieuwe hoofdsponsor van 
SV Hertha Zaterdag 1

Korfballers Atlantis 4 zetten 
de bloemetjes buiten
Mijdrecht - Op zaterdag 26 sep-
tember kwam het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 4 in actie tegen 
Madjoe 5.  Het werd een spannen-
de wedstrijd, waarbij er uiteindelijk 
winst werd behaald door de thuis-
spelende ploeg.

De eerste helft ging gelijk op tot een 
stand van 2-2. Madjoe pakte daarna 

een voorsprong en maakte doelpun-
ten tot de stand 2-5 werd.  Het door 
Florist gesponsorde team kreeg ge-
lukkig aan het einde van de eerste 
helft vleugels en maakte voor rust 
de stand weer gelijk: 5-5. 

De tweede helft kwam wat moei-
zaam op gang, maar Atlantis liet zich 
niet kennen en kwam uiteindelijk op 

een voorsprong van 8-6. Uiteindelijk 
werd de eindstand 8-7, dus werd het 
nog even zweten in de laatste minu-
ten van de wedstrijd. Atlantis hield 
het hoofd koel en speelde de wed-
strijd goed uit. 
Volgende week wordt er in Maars-
sen gespeeld bij OVVO, laten we 
hopen dat sponsor Florist dan weer 
trots kan zijn op het team.

Hertha E1 wint met 17-3
Vinkeveen - Na de uitstekende re-
sultaten in de bekerwedstrijden en 
de klinkende overwinning van de 
eerste competitie wedstrijd, stond 
vandaag Wasmeer op het program-
ma.
Iedereen weet dat met deze resulta-
ten het moeilijk is om de zaak scherp 
te houden en om te blijven voetbal-
len. Je ziet namelijk veel te vaak dat 
iedereen alleen maar wil scoren en 
heel veel alleen gaat doen, waar-
door het mooie combinatiespel ver-
loren gaat en er ook niet echt meer 
gevoetbald wordt. 
De trainers en coaches hadden het 
team op scherp staan. 
De jongens gingen, zoals we inmid-
dels gewend zijn, voorvarend van 
start.
Vanuit de verdediging en midden-
veld/aanval, werd meteen goed 
druk gezet op de bal. De tegenstan-
ders waren zo overrompeld dat bij 
een voorzet van Maikel ze de bal ge-
woon in eigendoel schopte, 1-0. Ze 
hadden inmiddels toch al gauw een 
minuut gespeeld. Er werd afgetrapt 
door de tegenstander en daar kwam 
de storm Hertha E1 weer aan, met-
een de tegenstander onderdruk zet-

ten en de bal veroveren, om daar-
na met goed combinatiespel en één 
tweetjes weer in scorens positie te 
komen. Binnen een paar minuten 
hadden Maikel, Sten, 2x Thom en Jay 
de stand naar 6-0 opgeschroefd. Dit 
ging uiteraard gepaard via een paar 
perfecte assist en door het goede 
werken van het hele team. 
Onze uitstekende keeper Kjeld had 
tot dat moment nog weinig te doen 
gehad. Hij boodt zichzelf wel elke 
keer goed aan als de verdediging 
weer in balbezit was en werd opge-
jaagd door de tegenstander.

Verslapping
Na de 6-0 kwam er wat verslapping 
om de hoek kijken, ze speelde wat 
minder over naar elkaar en waren 
meer uit op eigen succes. Hierdoor 
kreeg Wasmeer de kans om 2 keer 
te scoren. Kjeld raakte 1 schot nog 
wel aan met zijn vingertoppen, maar 
deze ging toch nog via de binnen-
kant van de paal het doel in. Ik denk 
dat zelfs Edwin van de Sar deze er 
niet uit had kunnen houden. Rust-
stand 6-2.

In de rust hebben de coaches hun 

werk goed gedaan want de jon-
gens kwamen weer super scherp uit 
de kleedkamer en gingen weer van 
start zoals ze de wedstrijd begon-
nen waren, keurig jongens. 
Het fluitsignaal had net geklon-
ken en de tegenstander werd al-
weer zwaar onderdruk gezet. Voor 
we het wisten had Hertha alweer 
gescoord, via een mooie assist van 
Maikel kon Dennis de 7-2 binnen 
schieten. Hertha bleef heel goed 
combineren met elkaar waardoor 
Sten de 8-2 kon maken. Onze jon-
gens bleven maar het doel bestoken 
van Wasmeer. Wasmeer moest elke 
keer achter de Hertha spelers aan-
lopen. Hertha speelde dit heel goed 
uit, het hele team was constant in 
beweging en aanspeelbaar. Via een 
goed schot van Thom (net gered 
door de keeper) kon Maikel in de 
rebound alsnog scoren. Wat de jon-
gens ook goed deden was het veld 
breed houden als ze in balbezit wa-
ren, waardoor er nog meer ruimte 
kwam voor de Hertha spelers en dit 
is ook nog eens heel moeilijk te ver-
dedigen voor de tegenpartij. Tevens 
kunnen de vleugelspelers dan goed 
een actie maken en dan een mooie 
voorzet geven. Dit was bij de 10-2 
het geval, Jay hield het veld goed 
breed, speelde zijn man uit en gaf 
perfect voor op Niels die hem zo kon 
inkoppen. Via een vloeiende combi-
natie kon Sten de 11-2 scoren. Was-
meer scoorde nog wel een doelpunt. 
Hieraan vooraf ging nog wel een he-
le mooie redding van Kjeld maar in 
de rebound ging hij er toch in. De 
12-3 werd gemaakt door Maikel na 
een hele mooie pass van Jay. Sten 
scoorde de 13de uit een corner, ook 
van Jay. De 14de scoorde Jay zelf, 
had hier wel 2x voor nodig. Vanuit 
een corner van Maikel kon Dennis 
de 15de heel mooi strak in de krui-
sing schieten en via 2 voorzetten 
van Niels kon Sten de 16de en de 
17de maken.

Jammer genoeg was ook deze te-
genstander niet opgewassen tegen 
de storm Hertha E1. Met een positief 
doelsaldo van 29 voor, 3 tegen, in 2 
wedstrijden kan het nog een doel-
puntrijk seizoen worden.

Vinkeveen - Het seizoen 2009-
2010 staat voor s.v. Hertha uit Vin-
keveen in het teken van een nieu-
we start. Zo is de nadruk binnen de 
club komen te liggen op de zater-
dag- in plaats van de zondagafde-
ling. De selectie staat onder leiding 
van een nieuwe technische staf en 
zal komend seizoen haar competi-
tiewedstrijden spelen op de nieuwe 
kunstgrasmat. Bij een nieuwe start 
hoort ook de presentatie van een 
nieuwe sponsor; Hendrikx & Tho-
mas Advocaten. 
Hendrikx & Thomas Advocaten is 

de nieuwe shirtsponsor van de Za-
terdagselectie. Het advocatenkan-
toor is de komende drie seizoenen 
te zien op het thuis- en uitshirt van 
Zaterdag. Ook hebben de spelers 
nieuwe trainingspakken en tassen 
ontvangen van de sponsor. 

Hendrikx & Thomas Advocaten is 
een jong advocatenkantoor geves-
tigd in Amsterdam en in Mijdrecht. 
Het advocatenkantoor is gespecia-
liseerd in juridische problemen op 
het terrein van het arbeidsrecht, het 
huurrecht, het consumentenrecht, 

overige privaatrechtelijke geschillen 
(zoals incasso), het strafrecht en het 
bestuursrecht. Daarnaast geeft het 
advocatenkantoor advies en ver-
leent het bijstand in conflicten tus-
sen werkgever en werknemer, ver-
huurder en huurder, koper en ver-
koper, problemen met betrekking 
tot alimentatie en omgang. Voorts 
behandelen de advocaten een groot 
aantal echtscheidingen. Ook wan-
neer u een probleem hebt met be-
trekking tot uw uitkering of vergun-
ning kunt u bij Hendrikx & Thomas 
Advocaten terecht.

Kickfun voor Kids 
succesvol van start!
Vinkeveen - Woensdag 2 septem-
ber was het dan zover, de nieuwe 
start met KickFun voor Kids na de 
vakantie! Vele nieuwe kinderen en 
natuurlijk de ‘oude bekenden’ kwa-
men binnenschuifelen, hier en daar 
een tikje nerveus maar vol goede 
moed! Het was dan ook een gezelli-
ge, geslaagde middag.

KickFun is een superleuke workout 
op muziek waarbij plezier en hele-
maal uit je dak gaan op nummer ООn 
staan en dit werd dan ook volop na-
geleefd! 

Onder het mom van de opzwepen-
de muziek werden de Kickbags (een 
soort staande bokszakken) flink on-
der handen genomen door stoot- 
en traptechnieken uit verschillende 
vechtsporten. Op een leuke en ver-
antwoordelijke manier wordt er zo 
aan de conditie en coОrdinatie ge-
werkt.

Shanna van Mens, die de trainingen 
verzorgt, was zeer tevreden over de 
opkomst en kijkt alweer uit naar de 

volgende woensdagmiddagen die 
hopelijk net zo succesvol gaan wor-
den. Aan de vele leuke en enthou-
siaste reacties te zien zal dat wel 
gaan lukken!
 De lessen vinden plaats op woens-
dagmiddag bij PK Sport en is toe-
gankelijk voor alle kinderen van 6 t/
m 14 jaar.
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Hertha F3 boekt thuis 
goede overwinning
Vinkeveen - Tijdens een thuis-
wedstrijd op zaterdag 26 septem-
ber boekte Hertha F3 een welver-
diende overwinning op het F6 team 
van OSM uit Maarssen. Het was 
uitstekend weer; weinig wind, een 
heerlijk zonnetje en een prachtig 
(kunst)grasveld vormden het decor. 
Hertha was in het voordeel doordat 
alle negen spelers van het team om 
09.00 uur klaar stonden om te spe-
len, terwijl de tegenstander het met 
zeven man moest zien te rooien. 

Kay en Max moedigden hun team-
genoten derhalve gedurende de  
eerste helft vanaf de zijlijn aan. Het 
duurde niet lang voordat de eerste 
goal door Hertha gemaakt werd en 
dat smaakte naar meer! Tegen het 
einde van de eerste helft stond het 
reeds 2-0 voor Hertha! Na de rust 

wisselden Tom en Vincent, die bei-
den hun inzet in de eerste helft heb-
ben laten gelden. Al gauw werd 
het 3-0, maar doordat de verdedi-
ging korte tijd volledig neerkwam 
op de achterhoede zag de tegen-
stander een kans schoon en werd 
keeper Luca zeldzaam gepaseerd; 
3-1. 

Niet lang na deze ‘wake-up call’ 
herpakte het team van Hertha zich 
weer en uiteindelijk sloot men de 
wedstrijd af met een welverdiende 
4-1 overwinnig. Alhoewel Ernst, Ro-
wan en Max (?) voor de doelpun-
ten verantwoordelijk waren heeft 
de F3 op deze dag laten zien als 
één hecht team te kunnen en willen 
presteren. Coach, trainer -en onge-
twijfeld ook veel ouders- zijn bere-
trots!

Vinken E1 trekt aan het 
langste eind
Vinkeveen - Onder een stralend 
zonnetje stond voor De Vinken E1 
de wedstrijd tegen EKVA E1 op het 
programma. Vorige week hadden 
de ploegen ook al tegen elkaar ge-
speeld en toen bleek de ploeg uit 
Almere duidelijk de sterkste. Met 
een 5-0 nederlaag keerde de Super 
de Boer ploeg toen terug naar Vin-
keveen.

Hoewel EKVA een goede ploeg had 
en verdiend gewonnen had, geloof-
den de coaches Ingrid Hagenaars 
en Helene Kroon in een goede af-
loop. 

Met Thomas Duikersloot, Miquel 
Jacobs, Dylan Bras en Annabel 
Mulckhuyse in de verdediging, Ra-
vi Brockhoff, Finn Kroon, Menno 
de Graaff en Zoë van Dasler in de 
aanval en Luka van der Vliet op de 
bank, trok de ploeg ten aanval. On-
danks alle goede bedoelingen was 
het toch EKVA dat als eerste scoor-
de. Het eerste schot dat gelost werd 
trof gelijk doel. Maar de jeugdige 
Vinkeveense ploeg liet zich niet uit 
het veld slaan. Sterker nog, na een 
paar minuten was de stand al weer 
gelijk getrokken. Finn Kroon scoor-
de van afstand 1-1. De strijd ging 
gelijk op, al had De Vinken wel veel 
moeite met het naar de aanval bren-
gen van de bal. EKVA onderschep-
te veelvuldig de bal en kreeg dan 
ook de meeste kansen. Een score 
kon eigenlijk niet uitblijven: via een 
doorloopbal werd het 1-2. Na die 
goal ging De Vinken steeds beter en 
feller spelen. Na éen van de vele on-
derscheppingen, werd de bal vlug 
naar Dylan Bras gespeeld. 
Die aarzelde geen moment en 
scoorde van afstand de gelijkma-
ker: 2-2.

Met deze stand werd er gerust. In de 
rust werden er nog een paar punt-
jes aangehaald. De Vinken moest 
nog feller gaan spelen en het EKVA 
nog moeilijker gaan maken. En er 
moest beter geplaatst worden. Met 
die opdrachten ging de ploeg het 
veld in voor de tweede helft. De Vin-
ken was nog feller dan in de eerste 
helft en EKVA werd onder druk ge-
zet. Na wederom een onderschep-
ping werd de bal op Zoë van Dasler 
gegooid en die scoorde van dichtbij 
de 3-2. Lang kon de ploeg niet ge-
nieten van die voorsprong, want in 
de eerste de beste aanval van EK-
VA scoorde de ploeg 3-3. Een span-
nende strijd ontspon zich. De Vin-
ken was de iets betere ploeg, maar 
moest op de hoede zijn voor de zui-
ver schietende bezoekers. Nadat er 
een Vinkeveens doelpunt was afge-
keurd, leek het duel uit te draaien 
op een gelijkspel. Maar drie minu-
ten voor tijd was het Finn Kroon die 
een klein kansje benutte en de 4-3 
aantekende. Een minuut later hield 
iedere Vinkensupporter de adem in, 
want EKVA kreeg een levensgrote 
kans... maar gelukkig voor De Vin-
ken rolde de bal net niet de korf in. 
In de laatste minuten hield de ver-
dediging verder zeer goed stand en 
werden er bijna geen nieuwe kan-
sen weggegeven. Een verdiende 4-
3 overwinning was het resultaat na 
een lekkere spannende wedstrijd. 
Met nog twee wedstrijden te gaan 
staat De Vinken E1 nu op de tweede 
plaats. Slechts bij een overwinning 
op koploper OVVO E1 komende za-
terdag behoud de ploeg een kleine 
kans op het kampioenschap. In de 
heenwedstrijd werd er met 2-0 ver-
loren, maar de ploeg was toen ab-
soluut niet de mindere. Dus de kan-
sen zijn er.

V.I.O.S. terug naar school
De Ronde Venen - Muziekvereni-
ging V.I.O.S., u kent ze wel van die 
mooie Show- & Marchingband, is 
weer terug naar school. Niet om zelf 
te leren, maar om zoveel mogelijk 
kinderen in aanraking te brengen 
met muziek. De mensen van V.I.O.S. 
laten zien, horen en vooral ook zelf 
beleven hoe leuk muziek en vooral 
het maken daarvan is.
De eerste twee workshops werden 
aan de leerlingen van De Fontein 
gegeven. Zij kwamen daarvoor naar 
clubgebouw De Notenkraker aan de 
Windmolen in Mijdrecht. Afgelopen 
dinsdag kregen de kinderen van de 
Driehuisschool op hun eigen school 
bezoek van V.I.O.S. De lessen wor-
den verzorgd door Dieuwke Klop-
penburg. Zij is afgestudeerd aan 
het conservatorium en heeft veel er-
varing als docente. Het waren leu-
ke workshops, waarbij de kinde-
ren op een ontspannen en onder-
houdende manier met de vele fa-

cetten van muziek kennis maakten.  
Dat V.I.O.S. naar de scholen gaat 
is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is 
dat de workshops nu over het he-
le jaar gegeven kunnen worden en 
dat de school kan kiezen tussen les 
op school of in het clubgebouw van 
V.I.O.S. De les of workshop kan ook 
aangepast worden aan de wensen 
van de school. Omdat V.I.O.S. een 
vereniging is zonder winstoogmerk, 
zijn de kosten beperkt. Bovendien 
kan de school vaak van de gemeen-
te een bijdrage in de kosten krijgen. 
Nog makelijker kunnen ze het niet 
maken. Leuker zeker wel.

Voor nadere informatie en beschik-
baarheid kunnen de scholen bel-
len met Conny Wijchers. Haar tele-
foonnummer is 0297-263684 of mail 
naar:  prco@vios-midreth.nl. Voor 
informatie over V.I.O.S. en foto’s van 
de eerste workshop kan men te-
recht op www.vios-midreth.nl.

Open Uithoorns Pétanque 
kampioenschap tripletten
Uithoorn - Zaterdag 3 oktober 
wordt voor de vierde keer het Open 
Uithoorns Pétanquekampioenschap 
voor tripletten gehouden.

Op dit moment hebben veertien drie-
tallen (tripletten) ingeschreven voor 
deelname. De equipes komen weer 
uit de wijde omgeving met deelne-
mers uit Bergen op Zoom, Den Hel-
der en dichterbij uit Alphen a/d Rijn 
en Lisse. Boule Union Thamen is 
vertegenwoordigd met vier equipes. 
Het toernooi start om 10.30 uur met 
twee voorronden, waarna er op ba-
sis van de uitslagen een verdeling 
in twee poules plaatsvindt. Zowel 
in de finalepoule als de troostpoule 
wordt verder gespeeld volgens het 
systeem van directe eliminatie, wat 
wil zeggen dat verliezen het einde 
van het toernooi betekent, hoewel 
men dan nog kan deelnemen aan 
een klein wijntoernooitje. 

De verwachting is dat tegen 18.00 
uur de winnaar bekend is. De win-
naar van 2008, een equipe van De 
Spaanse Ruiter uit Nieuw-Vennep, 
zal zijn titel trachten te prolongeren. 
Naast spannende wedstrijden staat 
dit toernooi ook bekend om zijn ge-
zellige sfeer. Wij nodigen u graag 
uit om eens kennis te maken met 
de sport voor jong en oud door dit 
toernooi te bezoeken aan de Vuur-
lijn te De Kwakel.

Mocht u meer informatie wensen 
over het pétanque/jeu de boules, 
neem dan contact op met Henk van 
Rekum, secretaris van de vereni-
ging, op tel. 0297-565377 of kom op 
dinsdag- of donderdagavond vanaf 
19.30 of op woensdagmiddag van-
af 13.30 uur een kijkje nemen op de 
boule accommodatie aan de Vuur-
lijn tussen de honkbalvereniging en 
de hockeyvereniging.

Het kaf en het koren bij 
BV de Legmeer
Uithoorn - Na de vierde zitting van 
de laddercompetitie raakt zo’n beet-
je het kaf van het koren geschei-
den.
In de A- lijn staat het koren in vol-
le bloei bij Wim Slijkoord & Fran-
cis Terra, die in successie weer eer-
ste werden met maarliefst 69,10%! 
Ook Froukje Kraaij & Ria Wezen-
berg scoren week aan week hoog, 
nu weer tweede met 61,81%. Zeer 
opvallend is de opmars van To van 
de Meer & Gijs de Ruiter, die na een 
toppositie van vorige week in de B, 
nu in de hoogste regionen zomaar 
derde werden met 58,68%. Van Jan 
Egbers & Ben Remmers verwachten 
we eigenlijk niet anders, maar ze 
maken het elke week ook waar met 
nu 57,64% als vierde.
Heleen & Mees van der Roest vor-
men hier de constante factor, roest 
rust niet tenslotte, en werden keurig 
vijfde met 53,47%.
Wat minder was het presteren van 
Cobie Bruine de Bruin & Corrie Olij-
hoek en Ank Reems & Anne Tols-
ma, die tot de twee laatste plaatsen 
veroordeeld raakten met scores on-
der de 40%.
In de B- lijn deed Tonny de Jonge 
het tactisch uitmuntend door zojuist 
vanuit de C opgeklommen gebruik 
te maken van de kunde van Greet 
Bakker. Het gelegenheids paar werd 
direct eerste met een prachtige 
64,58%.
Ook Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
maakten het deze keer helemaal 
waar als tweede met 56,24%.
Atie de Jong- Zadeits & Evert We-
vers kopieerden praktisch de pres-
tatie van Tonny, maar wel geheel op 
eigen kracht, door vanuit de C- lijn 
nu een derde plaats te scoren met 
54,17%. Andre van Herel & Cora de 
Vroom en Nel & Adriaan Koeleman 

bezetten de vierde en vijfde plaats 
met respectievelijk 52,78 en 51,74%.
Onderaan vonden Anneke Hout-
kamp & Marianne Jonkers- Bays, 
na vorige week nog in de A te heb-
ben gestreden, zich terug met een 
score van nog net boven de veertig. 
Ook Ben & Fien Leeftink kwamen nu 
laag uit, maar zij waren wel net uit 
de C- lijn opgeklommen.

Deelscore
In de C- lijn stelde het paar Jan 
Schavemaker & Lijnie Timmer even 
orde op zaken door eerste te wor-
den met 62,08%. Een deelscore van 
ruim 90% van een tafel was daar de-
bet aan!

Ook Tini Geling & Jo Wevers lieten 
zien een lijntje hoger te horen met 
precies 60% als tweede. Map Klein-
geld & Mieke Peeters waren hier 
ook blikvanger met een keurige der-
de plaats en 56%.
Dat zelfde kan gezegd worden van 
Anton Berkelaar & Klaas Verrips, die 
met een vierde plek en 55,5% de 
mindere tijden wellicht achter zich 
gelaten hebben.
Hetty Houtman & Tina Wagenaar 
herstelden zich knap van de klap 
van vorige week door nu met 53,33% 
vijfde te worden.
Aan het kortste eind trokken deze 
keer Maria Baas & Marijke Knib-
be en Mieneke Jongsma & Anneke 
Meijerink die rond de veertig pro-
cent bleven steken.
Wilt U zich ook eens in de strijd om 
de hoogste score mengen, kom dan 
bridgen bij Bridge Vereniging De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.15 uur in de barzaal van Sport-
hal De Scheg. Voor inlichtingen se-
cretariaat: Gerda Schavemaker Tel. 
0297 567458.

REAAL Straattennis zet 
Mijdrecht aan tennis!
Mijdrecht - Op 3 oktober 2009 
komt het REAAL Straattennis naar 
Mijdrecht. De befaamde tenniscon-
tainer met tennismuur, verschillende 
tennisveldjes en het Freestyle court 
staan dan op het Raadhuisplein uit-
gestald. De organisatie is in handen 
van de vier tennisverenigingen in de 
Ronde Venen. De vier verenigingen, 
TVM, TVDRV, TVW en VLTV, wil-
len door middel van dit samenwer-
kingsverband de tennissport bij de 
Ronde Veense jeugd onder de aan-
dacht brengen. 
Wij nodigen jong en oud uit om te 
komen kijken. Kinderen van 5 tot 12 
jaar kunnen gratis meedoen met het 
REAAL Straattennis!

Maak kennis met tennis
Met Straattennis maken we geen 
jacht op de nieuwe nummer 1 van 
de wereld. Het is wél een kennis-
making met de tennissport! Tijdens 
het REAAL Straattennis evenement 
zijn kinderen op een speelse ma-
nier met tennis bezig. Een professi-
oneel straattennisteam en een aan-
tal uitstekende spelers van de vier 
verenigingen helpen hen hierbij. 
Het straattennisteam heeft zelf mi-
nirackets en tennisballen beschik-
baar voor alle kinderen die een bal-
letje willen slaan. Meedoen is gra-
tis, heel gemakkelijk en bovendien 

enorm gezellig! En er zijn ook nog 
leuke prijzen te winnen.

Wat kun je doen?
De basisbeginselen van het ten-
nis leren de kinderen al snel op de 
uitgezette tennisveldjes. Maar er is 
meer! De begeleiders leren de kin-
deren binnen mum van tijd aller-
lei leuke trucjes met bal en tennis-
racket. Uiteraard geven ze ook even 
een showtje weg van stoere Free-
style tennisbewegingen. Tegen de 
tenniscontainer kan naar harten-
lust een balletje geslagen worden. 
Door middel van het beroemde rou-
latiespel strijden twee groepen aan 
weerszijden om de eer. 

Waarom REAAL Straattennis?
Straattennis is een mooie manier 
voor jonge kinderen om kennis te 
maken met de tennissport. REAAL 
Verzekeringen is als supporter van 
het Nederlandse tennis nauw be-
trokken bij de KNLTB en de 4 aan-
gesloten tennisverenigingen. RE-
AAL draagt op deze manier een 
steentje bij aan de ontwikkeling van 
de tennissport in de volle breedte. 
Hoe meer kinderen er in aanraking 
komen met tennis, hoe beter het is 
voor de sport. Voor de tennisvereni-
gingen is dit een mooie gelegenheid 
om nieuwe leden te werven. 

Tennis Vereniging Mijdrecht 
wint de legendarische 
Zandersbeker! 
Mijdrecht – Afgelopen weekend 
kwamen de beste jeugdleden van 
zes tennisverenigingen uit de re-
gio bij elkaar om te strijden om de 
legendarische Zandersbeker. Met 
slechts één set verschil kwam TVM 
uiteindelijk als winnaar uit de bus. 
De overige deelnemende clubs wa-
ren TV All Out, TC Uithoorn, VLT Vin-
keveen, TV Aemstelburgh en TV De 
Kegel.
Al vroeg verzamelden de deelne-
mers van de clubs zich bij de or-
ganiserende vereniging TVM. Om 9 
uur startten de eerste partijen. Van 
elke vereniging speelden de beste 
vier jongens en meisjes om de titel. 
Er werden singel-, dubbel- en mix-
partijen gespeeld. De uiteindelij-
ke winnaar werd bepaald door het 
aantal gewonnen sets per vereni-
ging op te tellen. 
Het was tot het laatste moment 
spannend. TVM en All Out waren 
beiden nog in de race om de titel. 
Uiteindelijk werd de beslissende 
wedstrijd een mixpartij tussen TVM 
en All Out, waarbij TVM de winst 
behaalde. Door deze overwinning 

mocht de organiserende vereniging 
ook de Zandersbeker in ontvangst 
nemen. De beker werd overhandigd 
door mevrouw Zanders zelf die met 
veel plezier de hele dag aanwezig 
is geweest.  Het toernooi is in 1970 
door oud-tennisleraar Han Zan-
ders opgezet. Hij gaf bij diverse ver-
enigingen les en organiseerde een 
toernooi om uit te maken bij wel-

VDO Sport start met nieuwe 
les Dance Workout
Uithoorn - Het sportseizoen van 
VDO Sport is alweer een tijdje ge-
start maar de maandagavondles 
was nog niet gevuld. Dit is vanaf 
5 oktober wel weer het geval. Een 
nieuwe leidster gaat twee uur les-
geven in gymzaal in de Legmeer. Na 
de herfstvakantie wordt de locatie 
de gymzaal in de Brede school. 

De instructrice Libertad geeft zelf 
workshops in verschillende dans-
stijlen. Voor VDO heeft ze een leu-
ke les samengesteld: Dance Wor-
kout. Dit is een les waar het he-
le lichaam op een dansachtige ma-
nier getraind wordt. De les begint 
met een warming up, daarna vol-
gen er kleine combinaties waarbij 
alle spieren getraind worden, ook 
met gewichten en mat oefeningen. 
De les eindigt met een leuke en uit-
dagende dans combinatie op swin-
gende  salsa, mambo en chachacha 
muziek. Daarna geeft ze een uur Pi-
lates les.
Dus, 19.30 uur tot 20.30 uur Dance 

Workout en van 20.30 – 21.30 uur 
Pilates. Heb je interesse, kom dan 
eens langs en doe een keer mee!

Vereniging VDO Sport
VDO Sport geeft verschillen-
de sportlessen voor jong en oud. 
Voor de meisjes is er  streetdance 
en een aantal uren overdag en ‘s 
avonds kunnen volwassenen spor-
ten. De volgende lessen worden ge-
geven: poweryoga, bodyshape, pi-
lates, conditietraining, beter bewe-
gen voor ouderen en de nieuwe les 
Don’t kick the Budha.

Alle lessen worden door professi-
onele gediplomeerde leidsters ge-
geven. De lessen van VDO Sport 
worden gegeven in de Uithoornse 
sportzalen en het KNA gebouw en 
zijn  aantrekkelijk geprijsd. De jeugd 
betaald op jaarbasis slechts 120 eu-
ro en volwassenen betalen 130 eu-
ro. Tijdens de schoolvakanties is er 
geen les. Kijk voor meer informatie 
op www.vdosport.nl.

ke vereniging de beste jeugdleden 
speelden. Het toernooi wordt sinds-

dien jaarlijks gespeeld bij één van 
de verenigingen.



Uithoorn - Uitwedstrijd van Leg-
meervogels zaterdag 1 tegen 
OSM’75 in Maarsen vond plaats op 
een hobbelig kunstgrasveld in tro-
pische temperaturen. De wedstrijd 
begon om 15.00 uur. 

Het onbekende OSM’75 startte in 
een 4.3.3 opstelling de Legmeervo-
gels in een 4.4.2. Eerst even elkaar 
bekijken voordat het tot voetballen 
kwam.

Legmeervogels probeert voetbal-
lend het doel van OSM te berei-
ken wat in de 6e  minuut een eer-
ste hoekschop opleverde. OSM, is 
inmiddels duidelijk, hanteert de lan-
gen bal van achteruit. De OSM ver-
dedigers peren de bal naar voren in 
de hoop een aanvaller te bereiken. 
Het naar voren peren gaat ze aar-

dig af maar de aanvallers verspelen 
regelmatig op een knullig manier de 
bal. In de 14e minuut weer een lan-
ge bal naar voren, wordt goed voor-
gezet en prima afgemaakt 1-0.

Even later weer zo een aanval, dit 
schot beland op de lat. Legmeervo-
gels gaat vroeg storen om de lange 
bal uit het spel te halen, en probeert 
zelf iets van een aanval op te zet-
ten. Dit lukt niet al te best omdat er 
geen lijn in de opbouw zit, de linies 
niet op elkaar aansluiten en de pass 
te zacht of onzuiver is. Op deze ma-
nier van spelen staan de Legmeer-
vogels aanvallers geïsoleerd en on-
bereikbaar. In de 22ste minuut is er 
eindelijk sprake van  iets wat op een 
Legmeervogels aanval lijkt maar de-
ze wordt door een overtreding on-

derbroken. Een meter of vijf buiten 
het strafschopgebied. De vrije schop 
wordt door Dave van de Schinkel 
mooi genomen. Het schot beland 
jammerlijk op de kruising en is te-
vens het enige wapenfeit van Leg-
meervogels in de eerste helft. Met 
een 1-0 achterstand en een matige/
slechte eerste helft van beide partij-
en gaan de spelers de rust in.

Inspiratie
Of het door de warmte kwam of in-
spiratie maar beide elftallen bakte 
er in de tweede helft werkelijk he-
lemaal niets van. OSM kon niets, 
Legmeervogels wilde niet of kon 
ook niet beter. Nog een paar “hoog-
te” punten uit de tweede helft.  Nick 
Driehuis van de Legmeervogels pro-
duceerde in de 60ste minuut een 
schot wat richting het doel ging. 

70ste minuut enige opwinding voor 
het doel van OSM.  Legmeervogels 
kreeg een mooie kans op de gelijk 
maker.

Doelpaal, lat, tegenstander en ei-
genspeler stond een doelpunt van 
Legmeervogels in de weg. Pas in de 
75ste minuut iets wat op een OSM 
aanval leek afgerond met een schot 
wat ruim voorlangs het Legmeervo-
gels doel ging.

Nog een keer zorgde Legmeervo-
gels, in  de 80ste minuut, voor enig 
opwinding in het strafschop gebied 
van OSM. Met veel kunst en vlieg-
werk wist OSM ook dit gevaar te ke-
ren. Het leverde Legmeervogels niet 
meer dan een hoekschop op. Eind-
stand 1-0.

pagina 44 Nieuwe Meerbode - 30 september 2009

Oplichter actief
Uithoorn - In de omgeving van de 
Prinses Margrietlaan en Plesman-
laan is onlangs een man gesigna-
leerd die zich uitgaf voor functiona-
ris van Eneco en probeerde bij men-
sen binnen te komen. Hij kon geen 
legitimatiebewijs tonen en nam snel 
de benen toen hem hiernaar ge-
vraagd werd. Vraag dus altijd naar 
een legitimatiebewijs als u iemand 
aan de deur krijgt die beweert een 
vertegenwoordiger van een firma of 
instelling te zijn. 

Verkeersongeval N201/
Amstelplein
Uithoorn - Bij een verkeersonge-
val op de Provincialeweg N201 bij 
het Amstelplein zaterdagmiddag 19 
september rond vijf uur, is een 44-
jarige Apeldoornse gewond geraakt. 
De vrouw is op de voetgangersover-
steekplaats aangereden en met on-

bekend letsel overgebracht naar het 
ziekenhuis.
De 50-jarige Amsterdamse motor-
rijder, die haar aanreed is voor ver-
hoor meegenomen naar het bureau. 
De politie doet onderzoek naar de 
precieze toedracht.

Twee mannen aangehouden 
na voorbereiding skimmen
Uithoorn - Na een tip heeft de poli-
tie woensdagmorgen 16 september, 
een 31-jarige en een 20-jarige man 
kunnen aanhouden op verdenking 
van “skimmen”. Een viertal man-
nen hield zich verdacht op rond een 
bankautomaat op het Amstelplein. 

Bij de komst van de politie gingen 
zij er vandoor, waarbij op aanwijzin-
gen van het publiek de mannen na 
een achtervolging werden gearres-
teerd. 
De recherche heeft de zaak in on-
derzoek.

Auto-inbreekster 
aangehouden
Uithoorn - Personeel van een au-
tobedrijf heeft maandagmorgen 21 
september, rond halftien, een 30-ja-
rige vrouw op heterdaad betrapt op 
het moment dat ze aan het inbreken 
was in een auto op een bedrijfster-
rein aan de Noorddammerweg. Het 

personeel was het al eerder opge-
vallen dat er de laatste tijd werd in-
gebroken in gestalde voertuigen. 

De in Alphen aan den Rijn woon-
achtige verdachte is overgenomen 
door politiepersoneel en ingesloten.

Richard Reurings de nieuwe 
secretaris van de JAC
De Ronde Venen - Jonathan Stam 
heeft voor de zomervakantie afscheid 
genomen van de JAC. Hierdoor was 
de JAC op zoek naar een nieuwe se-
cretaris. Jonathan heeft zich ver-
dienstelijk ingezet voor de JAC maar 
kan dit helaas niet meer combineren 
met andere werkzaamheden. Zijn 
taken zullen worden overgenomen 
door Richard Reurings. Richard is al 
weer één jaar lid van de JAC en wil 
zich meer gaan profileren. Voorzitter 
Maarten van der Greft zegt erg blij 
te zijn met de nieuwe secretaris. “Ri-
chard heeft aangetoond zeer kundig 
te zijn, het secretariaat is bij hem in 
goede handen.” Aldus Maarten. Ver-
der is de JAC op zoek naar nieuwe 
leden. Een aantal jongeren is van-
wege de  studie ergens anders gaan 

wonen. Hierdoor zijn er weer wat 
plaatsen vrij gekomen. 

Meepraten?
Wil jij meepraten over belangrijke 
zaken als woningbouw voor starters, 
de komst van een grote discotheek 
in onze gemeente of sportvoorzie-
ningen? Dan is de JAC iets voor jou. 
Het is gebleken dat de JAC daad-
werkelijk iets kan bereiken. De voet-
balkooi naast jongerencentrum All-
round is hier een goed voorbeeld 
van! 
Als je lid wilt worden, meld je dan 
aan. Voorwaarde is wel dat je tussen 
de 15 en 23 jaar oud bent en in De 
Ronde Venen woont. Je kan natuur-
lijk ook een keer langskomen bij een 
vergadering.

Gelijkspel voor Argon C1
Mijdrecht - Argon C1, uitkomende 
in de 2e divisie Zaterdag C junioren, 
speelde afgelopen zaterdag haar 2e 
wedstrijd. Perfecte weersomstan-
digheden en 22 gemotiveerde jon-
gens, die er een mooie en sportieve 
wedstrijd van wilden maken. In de 
1e helft had Argon de betere kan-
sen met schoten op de lat van Jack 
en Robert, een kopbal van Menno 
die net voorlangs ging en een goe-
de keeper die duidelijk in de weg 
stond. Hollandia kon daar weinig te-
genover stellen en liet het bij spel-
denprikken. Ver in de 1e helft een 
prima aanval via Emiel die terugleg-
de op Bram, maar diens schot werd 
net overgetikt. Uit de corner van 
Jack kwam de bal via Robert uitein-

delijk bij Menno, die perfect de 1-0 
scoorde. In de 2e helft startte Hol-
landia duidelijk feller en moest er 
behoorlijk door Argon gewerkt wor-
den om de voorsprong te behouden. 
Tot ver in de 2e helft lukte dat, kreeg 
Hollandia wel enkele kansen, maar 
ook Argon had die mogelijkheden. 
Een vrije trap op rechts iets buiten 
het 16m gebied werd via de grond 
door 1 van de 3 vrijstaande Hollan-
dia spelers ingekopt. Met 1-1 op het 
bord probeerden beide kanten de 
winst mee te nemen en bijna luk-
te Argon dit maar de goal werd ter-
recht wegens buitenspel afgekeurd. 
Kort daarop floot de goed leidende 
scheids, de heer Bos, af. De 1e punt 
is binnen, dikverdiend.

Een wel heel zinderende 
wedstrijd... 
Mijdrecht - Zaterdag mocht het 
team van Argon E3 afreizen naar 
Blaricum voor een wedstrijd tegen 
BVV E2. Het begon teleurstellend, 
voordat ze het wisten stonden zij al 
met 2-0 achter. Hun vechtlust werd 
gewekt en na een kwartier liepen ze 
in met 1 doelpunt. Na 3-1 gingen ze 
er helemaal voor. Om en om werden 
er doelpunten gescoord. Ouders 
stonden hen fanatiek aan te moe-
digen. In een zinderende eindstrijd 

wisten zij het winnende doelpunt te 
maken en de eindstand van 6-5 te 
behalen. Dit allemaal onder de be-
zielende leiding van Rix Ronday, Rix 
bedankt!

Inmiddels stond de pers met grote 
telelenzen langs de lijn. Die bleken 
er echter niet te staan voor hun me-
gaprestatie maar voor een tegen-
stander en zijn vader: Luca en Mar-
co Borsato!

Hertha E1 wint
Vinkeveen - Eindelijk het was zo-
ver, de eerste competitiewedstrijd 
en dan nog wel tegen Victoria E4. 
Victoria is een grote vereniging, dus 
deze wedstrijd zou wel eens een 
prima wedstrijd kunnen zijn om te 
zien hoe sterk Hertha’s  E1 nu ei-
genlijk is. 
Het was in ieder geval prima weer, 
wanneer ook niet dit jaar trouwens. 
De scheidsrechter was op tijd en 
floot nagenoeg om 10.00 uur pre-
cies, voor aanvang van de wedstrijd. 
De schrijver van dit artikel kwam 
juist aanlopen met een bakje koffie 
en het al was 1-0. Maikel had met 
een mooi schot de score geopend, 
heel vroeg in de wedstrijd. Het spel 
zag er al gelijk goed uit. De aanval 
en de verdediging sloten goed aan 
op elkaar. Er werd goed gebruik ge-
maakt van de vleugels. Bij een te-
genaanval maakte E1 zich klein en 
verdedigde goed op de man. Het 
kon dan ook niet uitblijven en ze 
scoorden weer. En weer was het 
Maikel die deze goal voor zijn re-
kening nam. Korte tijd later scoorde 
hij weer een goal, 3-0 en een mooie 
hattrick dus. Het liep als een trein, 
het spel was geweldig om naar te 
kijken. Hertha’s E1 was gretig, ze ro-
ken de overwinning en wilden meer. 
En dat kwam even later door een 
mooi goal van Mickey, korte tijd la-
ter gevolgd door nog een doelpunt 
gemaakt door Sten. Het was dus nu 
al 5-0. Om die doelpunten te kun-
nen maken moet je natuurlijk wel 
worden aangepeeld. 

Voorzetten
Dat gebeurde ook, want er waren  
mooie voorzetten van Jay, Niels en 
Thom. Vlak voor de rust werd het 6-
0 door een mooi doelpunt van Jay. 
Met deze stand gingen ze de rust 
in. Victoria had geluk dat niet ieder 
schot op doel erin ging. Want ook 
Damian, Sten, Dennis en Jay scho-
ten op doel, maar de keeper wist 

ze tegen te houden. De keeper van 
Victoria verdient wel een pluim om-
dat deze jongen ondanks de ve-
le doelpunten toch ontzettend zijn 
best bleef doen. Hij liet zijn koppie 
niet hangen.
Hertha’s keeper Kjelt had nog niet 
zoveel te doen gehad, maar was er 
steeds op de goede momenten om 
mee te voetballen met het team. In 
de rust werd geconstateerd hoe ge-
disciplineerd ze luisterden naar wat 
hun leiders uitlegden.

Een beetje drinken en daar was 
de scheidsrechter alweer voor de 
2e helft. Het ging ontzettend goed. 
Het publiek zag hoe ze de bal naar 
elkaar speelden, samenwerkten, 
niet egoïstisch voetbalden (moei-
lijk woord, betekent niet alles al-
leen willen doen). Nummer 7 was 
in de maak en werd ingeschoten 
door Sten. Zo ging het maar door, 
er kon niet even worden weggeke-
ken of er werd al weer gescoord: nr. 
8 door Dennis, nr. 9 weer door Sten, 
nr. 10 door Thom, nr. 11 door Jay,en 
nr. 12 nam Jay ook voor zijn reke-
ning. De voorzetten die werden ge-
geven door Dennis, Maikel,  Dami-
an, Thom en Mickey volgden elkaar 
snel op.
Op een bepaald moment hoorde 
men zelfs dat de Hertha spelers zei-
den dat ook Kjelt wel een keer een 
doelpunt mocht maken. Kom op 
jongens, wel op je positie blijven 
natuurlijk. Het was trouwens maar 
goed dat Kjelt niet met de voor-
hoede meeging, want het was toch 
twee  keer noodzakelijk dat hij in-
greep en een doelpunt voorkwam. 
Het was gelukkig voor Victoria dat 
de scheidsrechter floot voor het 
laatste fluitsignaal.
Jongens, het was een prima wed-
strijd, jullie speelden met een goe-
de instelling, als een echt team. Mijn 
complimenten. Op naar de 2e com-
petitiewedstrijd tegen Wasmeer.

TVM-Senior-plus-Dag
Mijdrecht - Wederom een nieuw 
record: 28 dames en 24 heren na-
men aan deze traditionele, gezellige 
dag deel; een tiental meldde zich via 
de website, de overigen via de in-
schrijflijst in het clubhuis.
 Er waren 6 rondes van 45 minuten; 
iedereen speelde 2 rondes dubbels 
en één mixed.
De weersomstandigheden waren 
optimaal.

Voor de gezamenlijke lunch was 
ruim tijd gereserveerd en dat was 
maar goed ook, want er viel veel 
te smullen. De organisatie daarvan 
was bij Margreet Poolman van de 
SeniorPlusCommissie in uitsteken-
de handen.
Vanaf 3 uur was er een gezamen-
lijke afsluiting met prijsuitreiking en 
een borrel met vele, zeer gevarieer-
de borrelhapjes 
In deze slotbijeenkomst, waarbij alle 
deelnemers zich op het terras had-
den genesteld ,werden allereerst de 
dames van de catering hartelijk be-
dankt voor hun goede zorgen en 
daarna de wedstrijdleiding.

Vervolgens wachtte men op de ver-
rassingen: wie zou dit jaar het be-
roemde “veteraantje” in beslag mo-
gen nemen en welk aantal games 
zou beslissend zijn om tot de prijs-
winnaars te mogen horen.

Het veteraantje is een wisseltrofee, 
die al in 1987 door pottenbakster 
Hanneke Oort is gemaakt en door 
haar ieder jaar voorzien wordt van 
een nieuw voetstuk. Dit jaar ging 
de trofee over van  Harry Zouten-
dijk naar Kate Nevison voor het vele 
werk, dat zij achter de schermen in 
het clubhuis verricht. 

-Nel Leeuwerik en Theo Lambers 
hadden de hele dag de uitslagen 
nauwkeurig bijgehouden; het be-
haalde aantal games kon immers 
beslissend zijn voor het behalen van 
prijzen.
Degenen die de meeste games had-
den behaald werden wel genoemd, 
kregen wel applaus, maar geen 
prijs.
Vooraf had het organiserende co-
mité vastgelegd, welke getal dit jaar 
recht zou geven op een prijs.

Jan van Bodegom had voor een ge-
varieerd aanbod aan prijzen ge-
zorgd.
Allen die precies 19 games op de-
ze 19de september hadden be-
haald werden als eerste naar voren 
gehaald; dat waren er liefst 8: Ans 
Bruggeman, Ada v.d. Meulen, Joke 
v.d.Vliet, Margreet Poolman, Genie 
Hoogervorst, Russ Nevison, Pieter 
van Diemen en Pieter Koopmans.
Aanmoedigingsprijzen waren er 
voor Elly en Cees van Dijk.

Tenslotte waren de resterende prij-
zen voor het koppel Lenny van Die-
men-Ineke Schiphorst en Ria Druk-
ker , die de hoogste scores van de 
dag hadden behaald.
Ook voor seniorplussers is gezellig 
contact na het tennissen heel be-
langrijk. 
Bijna alle 50plussers bleven dan ook 
nog lang genoeglijk pratend en bor-
relend op het terras nagenieten van 
deze geslaagde  zonnige dag.

Ook de sponsoring door bakker 
Elenbaas, fruitleverancier Patrick 
van Oostveen en slotborrel aan-
biedende TVM sponsorcommissie 
droeg aan dit succes bij.

Legmeervogels worstelt 
met zichzelf

Qui Vive JA1 zet HBS in 
solide wedstrijd opzij
De Kwakel - De eerste uitwedstrijd 
van Qui Vive Jongens A1 in de top-
klasse hockeycompetitie leverde 
het team uit De Kwakel drie pun-
ten op. Dankzij solide spel werd af-
gelopen zaterdag het Bloemendaal-
se HBS met 1-5 opzij gezet. Het was 
een welkome overwinning, want in 
de eerste ronde moest Qui Vive z’n 
meerdere erkennen in Pinoké. Met 
nog drie wedstrijden te gaan heeft 
Qui Vive nog alle kansen op een 
topklassering in de voorcompetitie. 

Tegen HBS, altijd een geduchte te-
genstander met opvallende uitsla-
gen, ging Qui Vive voortvarend van 
start. In de tweede minuut werd 
al een strafcorner geforceerd, die 
knap werd gestopt, in de vijfde mi-
nuut dwong Wouter Haremaker een 
kans af en in de zesde minuut vond 
Tom Günther het Bloemendaalse 
net, na een slimme pasje van Mat-
thieu Eveleens: 0-1. De eerste offen-
sieve periode van Qui Vive werd na 
een kwartier met een aanval door 
het midden afgerond door Harema-
ker. Met een 0-2 voorsprong ging de 
club uit De Kwakel de rust in. HBS 
was er door het tactische en tech-
nische overwicht van Qui Vive niet 
aan te pas gekomen, op een enke-
le counter na. Achterin verdedigden 
Joep Heijerman, Jasper van Hijfte en 
Maarten Sterk echter solide, waar-
door keeper Mats Kaas maar een 
enkele keer zijn kwaliteiten hoefde 
te laten zien. 

Scherp en gedisciplineerd
De rust werd door coach Etienne 
Spee benut om Qui Vive JA1 nog 
scherper en gedisciplineerder tus-
sen de lijnen te krijgen. HBS pro-
beerde na de hervatting het initiatief 
naar zich toe te trekken, maar daar-
toe liet Qui Vive zich niet verleiden. 
Het middenveld, met Jacob Veer-
huis, Casper Slot en Maarten Post 
afwisselend in hun rol van balafpak-
ker en opbouwer, pareerde zeer ge-
dreven alle pogingen van HBS. In 
de twaalfde minuut scoorde Marc 

van Zijverden voor het Dutch Flower 
Group-team met de beslissende 3-
0 de fraaiste goal, als resultaat van 
een ingestudeerd patroon. Weer met 
een aanval door het midden was het 
Daniël de Graaf, die met een back-
hand-schot de uitstekende HBS-
keeper in de 25e minuut het nakij-
ken gaf: 0-4. Vlak daarna trof Wou-
ter Haremaker via een ongelukkige 
scoop hetzelfde doel als waarin hij 
in de eerste helft scoorde, waarmee 
HBS de eer redde. 
Die tegengoal was voor de Qui Vi-
ve-hockeyers het sein om extra gas 
te geven, waarbij de snelheid van 
Casper Wilmink de aanval verras-
sende impulsen gaf. Jesse Kolen-
berg snoepte vlak voor tijd de bal op 
het middenveld af, paste direct op 
De Graaf die Eveleens in een niet te 
missen scoringspositie bracht. Slim 
rondde hij de aanval af, waardoor de 
eindstand 1-5 werd en Qui Vive met 
drie wedstrijdpunten in de sticktas 
de tweede wedstrijd afsloot. 
Het team kan de opsteker goed ge-
bruiken, want zaterdag 26 septem-
ber is op het fraaie hockeycomplex 
aan de Noorddammerweg Reigers 
uit Hoofddorp de tegenstander. “Een 
gevreesde ploeg, waartegen we he-
le mooie wedstrijden hebben ge-
speeld”, aldus teammanager Pieter 
Bas Kolenberg. De topper, die het 
kantelpunt in de voorcompetitie kan 
betekenen, begint om 14.15 uur. 
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Parencompetitie bij Bridge 
Vereniging De Kwakel
De Kwakel -41 paren betraden op 
donderdag 24 september 2009 de 
bridgearena in Dorpshuis De Qua-
kel om de strijd met elkaar aan te 
binden.
 
In de A lijn gaven regerend club-
kampioenen Dick Elenbaas en An-
dre Verhoef weer eens een keertje 
flink gas en zij zetten de concurren-
tie met een score van 63,23% op een 
achterstand van meer dan 10%.
‘Best of the rest’ waren Rees en Ge-
rard van der Post met hun score van 
53,13% en de koplopers in de to-
taalstand Gerda Bosboom en Rina 
van Vliet, deze keer voor het eerst 
deze competitie in de beoogde sa-
menstelling, werden 3e met 52%.
Zij handhaafden zich hiermee op 
de koppositie, maar voelen de hete 
adem van Rees en Gerard en Dick 
en Andre in de nek op resp. 0,5% en 
1,7% (gemiddeld) achterstand.
Onderaan de ranglijst hebben 4 pa-
ren een achterstand van meer dan 
3% op de veilige 12e plaats, dus dat 

wordt voor deze paren nog een hele 
kluif om degradatie te ontlopen.
 
In de B lijn staan al meerdere kan-
didaten te trappelen om de binnen-
kort open gevallen plaatsen in de A 
lijn over te nemen. Er vonden in de 
totaalstand wel de nodige verschui-
vingen plaats. Wim en Rita Ritzen 
staan op de positie die op voorhand 
van hen verwacht mocht worden, 
helemaal bovenaan dus. De koplo-
pers na 3 ronden, Jan en Hennie van 
der Knaap, duikelden van hun voet-
stuk door maar liefst ruim 26% la-
ger te scoren dan de week ervoor. 
Zij staan nog altijd op een promotie-
plaats, maar het wordt dringen.

De meeste aandacht ging deze 
avond uit naar Jose Moller en Yvon-
ne Koestal, die vorige week nog 
een gemiddelde hadden staan van 
ca 41% en nu uithaalden met maar 
liefst 69%!. May Verhoef en Joop de 
Jong hebben de smaak weer hele-
maal te pakken en zij werden 2e met 

58,5%, gevolgd door Han Mann en 
Ria van Zuylen met 57,6%.
 
Het grootste applaus deze avond 
echter was er in de C lijn en wel 
voor Tilly en Frans Wouda. Vorig sei-
zoen worstelden zij nog wel eens 
met conventies, vormverlies of an-
der bridge-ongemak, na een lange 
vakantie in Griekenland hebben zij 
dit blijkbaar van zich afgezet en met 
64,6% lieten zij even zien dat zij er 
aankomen. 
Die score was zelfs Trudy Fernhout 
en Thecla Borggreven te machtig, 
die niettemin met 62,5% een prach-
tige score neer zetten en hun kop-
positie in de totaalstand vrijwel on-
aantastbaar maakten. Ploon en Fons 
Roelofsma scoorden hun eerste ver-
meldenswaardige resultaat: 3e met 
54,5% en hiermee komen zij dicht 
bij een van de 4 felbegeerde promo-
tieplaatsen.
 
Na volgende week is er weer meer 
duidelijk.

Waterpolo Dames DWT3 
Uithoorn - Zaterdagavond moes-
ten de Amsteldames uit naar Haar-
lem, waar DWT hen wachtte. De 
Amstel ging als een speer van start 
en Ninke veroverde eerste bal. Zij 
speelde op Hilde waarna ze de bal 
terug kreeg en daarbij een overtre-
ding beging. Na ruim een halve mi-
nuut kreeg DWT 10 een uitsluiting 
voor 20 seconden. Door een fout 
van De Amstel profiteerden ze hier 
niet van en kregen een vrije bal te-
gen wegens bal onder water. Colet-
te maakte de aanval van DWT on-
schadelijk en gaf een lange bal op 
Nikè, die de keeper in de lange 
hoek probeerde te verrassen. Hil-
de schoot nog eens naast, duidelijk 
was dat De Amstel sterker was. Veel 
van de Amstel-aanvallen eindigden 
helaas met een aanvalsfout. Na bij-
na twee minuten spelen kon Mireil-
le alleen afgestopt worden met een 
zware overtreding. Dat leverde een 
5-meterbal op. Toen DWT 11 com-
mentaar leverde op die beslissing 
kon ze vertrekken. Helaas miste Mi-
reille de strafworp. Colette en ook 
Yvonne (W) en Yvonne (V) moes-
ten toch wel een paar keer hande-
lend optreden om het doel schoon 
te houden. Met nog iets meer dan 
een minuut te spelen had Hilde zich 
goed vrij gezwommen en de stand 
werd 0 – 1. Even later had Hilde bij-
na weer succes toe ze een lange bal 
van Colette opving, maar haar druk-
schot eindigde op de paal. Het doel-
punt dat Kate scoorde uit de re-
bound werd afgekeurd. Een mooie 
aanval via Colette, Maaike en Kate 
leverde een nieuwe kans op, maar 
Hilde’s schot ging naast.
Het tweede partje begon opnieuw 
bij Ninke die naar Hilde speelde, 
door naar Maaike en naar Kate. Die 
kreeg een vrije bal mee die ze zelf 

afspeelde naar Nikè, die op Hilde 
passte en DWT 12 had een zware 
overtreding nodig om Hilde te stop-
pen. Hilde benutte zelf de strafworp: 
0 – 2. Rianne wist een paar keer knap 
een aanval van DTW te onderbre-
ken. Na anderhalve minuut spelen 
kreeg Hilde via Kate een niet te mis-
sen kans: 0 – 3. Nikè onderschepte 
een gevaarlijke bal van DWT 9, maar 
even later was het toch raak: 1 – 3. 
Een mooie aanval vanaf Colette naar 
Nikè en vervolgens via Hilde, Maai-
ke en Mireille eindigde in een vrije 
worp voor Mireille. Mireille speel-
de af op Maaike die er een 2-me-
terbal aan over hield. Nikè nam de-
ze en speelde naar Hilde die de bal 
terugspeelde, maar het schot van 
Nikè eindigde op de paal. De vol-
gende aanval begon bij Colette en 
via Ninke, Maaike, Nikè en Mireille 
kwam de bal bij Hilde die te zwaar 
aangevallen werd. De vrije bal le-
verde niets op. Zeventien seconden 
voor tijd wist Nikè uit een 2-meter-
bal van Ninke te scoren: 1 – 4. Eén 
seconde voor tijd werd Maaike eruit 
gestuurd voor 20 seconden.

Vrouw minder
Het derde partje begon De Am-
stel met een vrouw minder. Omdat 
Ninke de bal veroverde kon Maai-
ke weer mee doen. Via Hilde en Ka-
te ging de bal naar Maaike die op 
Hilde speelde en die Ninke in sco-
ringspositie bracht. Haar schot ging 
net naast. Vlak daarop ging een 
drukschot van Maaike op de lat. Na 
anderhalve minuut bleek DWT 9 te 
sterk voor Kate zodat het 2 – 4 werd. 
Een uitworp van Colette beland-
de bij Hilde na twee minuten spe-
len. Zij werd onregelmatig gestopt. 
De vrije bal naar Maaike leverde ook 
een overtreding van DWT op. Maai-

ke nam zelf de vrije worp en speel-
de naar Mireille, die speelde terug 
en Maaike scoorde: 2 – 5. De aan-
val vanaf Colette naar Kate en naar 
Hilde leverde een man-meer-situa-
tie op. DWT 10 mocht naar de kant. 
Hilde speelde Ninke aan die er 2 – 
6 van maakte. Met nog 21 secon-
den te gaan veroverde Kate de bal 
en haar pass op Nikè bracht de 2 – 7 
op het bord. Er stonden nog drie se-
conden op de klok toen Colette zich 
door een schot vanaf de middenlijn 
liet verrassen: 3 – 7.
Het vierde partje begon met Ninke 
aan de bal, vervolgens via Hilde en 
Maaike naar Rianne. DWT 9 zette 
Rianne van de bal en raakte vervol-
gens, buiten bereik van Colette, de 
paal. De overtredingen werden aan 
beide kanten wat veelvuldiger, de 
vermoeidheid begon duidelijk mee 
te spelen. Yvonne (W) moest een 
paar keer handelend optreden om 
doelpunten te voorkomen. Op de 
helft van de speeltijd kreeg DWT 9 
een tijdstraf waarvan De Amstel niet 
profiteerde. Een foute spelhervat-
ting van DWT leverde geen succes 
voor De Amstel op. De laatste aan-
val van De Amstel, in de laatste 30 
seconden, was een voorbeeld van 
hun spel. Colette speelt naar Maai-
ke, Maaike naar Hilde. Die krijgt een 
vrije worp mee, passt op Maaike, die 
speelt naar Ninke, die op Yvonne 
(V) passt. DWT 2 begaat een zware 
overtreding. Yvonne (V) neemt zelf 
de vrije bal en speelt op Hilde die 
meteen terugspeelt, maar het schot 
van Yvonne (V) wordt door de kee-
per gestopt.
Opnieuw een mooie overwinning 
voor onze dames en hun coach El-
mer. De doelpunten van Nikè wer-
den door vader Robert met een bre-
de grijns ontvangen.

ZAMI-mannen steken KDO 
E4 in het nieuw!
De Kwakel - De jongens van de 
E4 van KDO zijn super trots op de 
nieuwe wedstrijdshirts. Wederom 
hebben de mannen van de zaterdag 
middag afdeling (ZAMI) een jeugd-
team voorzien van nieuwe kleding. 

Deze shirts voorzien van logo en 
rugnummers worden gefinancierd 

uit de succesvolle wedstrijdbalak-
tie.  De spelers van ZAMI lopen er 
zelf ook graag netjes bij, menig be-
taald voetbalvereniging is dan ook 
jaloers op de outfit van deze voet-
ballers. Voor de wedstrijd worden de 
schoenen glimmend gepoetst, shirt-
jes gestreken en netjes in het spier-
witte broekje gedragen. Jong ge-

leerd is oud gedaan. Door te inves-
teren in de jeugd stelt de zaterdag-
middagafdeling van KDO het voort-
bestaan voor vele jaren veilig. Over 
een (groot) aantal jaren zullen, de 
jongens van de E4, zich ongetwijfeld 
dit mooie gebaar in 2009 herrineren 
en wellicht op zaterdagmiddag nog 
tegen een balletje trappen. 

Rivaldo, Rik de J, Silvano, Toine, Rik P., Steffan, Reinard, Thijs, Menno met de coaches John en William.

Schoolhandbaltoernooi
bij de Legmeervogels
Uithoorn –De afgelopen twee 
woensdagen werd het schoolhand-
baltoernooi gespeeld bij Legmeer-
vogels en KDO. De weersomstan-
digheden waren fantastisch en de 
organisatie kan terugkijken op twee 
goed verlopen dagen.
Er werd in alle groepen fel gestre-
den om de beker en voor sommige 
jongens was het even wennen, want 
asfalt is toch iets anders dan gras. 
Je kunt lelijk terecht komen.
Afgezien van wat schaafwonden 
bleef de schade gelukkig beperkt.
Op de laatste woensdag speelden 
de jongste (groep 3) op een mini-
veld. Dit blijft altijd een genot om 
naar te kijken maar zeer moeilijk om 
te fluiten/leiden.
Als laatste waren de groepen 8 jon-

gens en meisjes aan de beurt. Door 
het volle programma was er geen 
tijd meer om gelijk finalewedstrijden 
te spelen. De winnaars van de pou-
les zullen dan ook in april/mei uit-
genodigd worden om bij Legmeer-
vogels alsnog deze finales te spelen. 
Het betreffen de teams van De Zon 
2 en DeToermalijn 1 bij de jongens 
en bij de meisjes   De Toermalijn 1 
en De Kwikstaart 1.

De winnaars mogen dan mee doen 
aan de voorronde NK Schoolhand-
bal. Dit zal worden gespeeld op 26 
mei bij de H.V. Vriendschap in Am-
sterdam-Noord. De winnaar hier-
van mag dan deelnemen aan het 
NK Schoolhandbal op 12 juni in Em-
men.

Jongens
Mochten er jongens zijn die, naar 
aanleiding van het schoolhandbal, 
er over denken om te gaan hand-
ballen dan zijn ze bij Legmeervogels 
van harte welkom. Op dit moment 
zijn er 5 jongens. 
Zij willen er graag nog een paar bij 
om dan als jongensteam de zaal-
competitie te gaan beginnen. Op 
dit moment wordt het team aan-
gevuld met meisjes. Legmeervo-
gels zoekt jongens die geboren zijn 
in 1997/1998/1999. Als je interesse 
hebt kun je, op proef, een paar keer 
meetrainen en spelen. 

Voor meer informatie kun je terecht 
bij Carla van Laar, tel. 534478 of 
email:  carlavanlaar@versatel.nl

Dankzij ABN AMRO: 

Tophockeyer deelt handtekeningen
uit bij Qui Vive
De Kwakel -  De jeugd van Qui Vi-
ve verheugde zich erg op het be-
zoek van De Nooijer. 

Mark Galloway, vestigingsmanager  
ABN AMRO Uithoorn: 
‘Toen Teun om 10.00 uur nog niet 
was gesignaleerd, was de onrust 
onder de kinderen voelbaar. Geluk-
kig liet hij niet  lang op zich wach-
ten.’ 

‘Ik vind het leuk om Teun de Nooijer  
in het echt te zien. 
Ik ben fan van hem. Hij is een groot 
voorbeeld en heeft me nieuwe trucs 
geleerd,‘ aldus een van de jonge 

fans. 

Teun de Nooijer is het gezicht voor 
alle activiteiten die ABN AMRO or-
ganiseert in samenwerking met 
hockeyclubs.

Campagne
De tour van Teun is onderdeel van 
de campagne van ABN AMRO om 
haar Eurostyle-rekening te promo-
ten. 
Jongeren tot 18  jaar kunnen hier-
mee zelf hun bankzaken doen. 

Galloway: ‘Hockey is  een sport die 
uitstekend past bij onze bank. Veel 

van onze klanten zijn liefhebber van 
hockey. 
Daarnaast biedt onze samenwer-
king met de clubs ons de mogelijk-
heid een breed publiek te informe-
ren over onze producten en dienst-
verlening.’ 

Hoofdsponsor
ABN AMRO is hoofdsponsor van 
acht tophockeyclubs in Nederland. 

Naast de hoofdklasseclubs is de 
bank hoofdsponsor van de Eu-
ro Hockey League, de International 
Hockey Federation en ruim 70 loka-
le verenigingen in Nederland.

Feestelijk en sportief succesvol 
weekeinde in clubhuis en 
op velden van Qui Vive
Uithoorn - Het hele weekend was 
het gezellig druk in het clubhuis en 
de velden bij Qui Vive. Dat begon 
natuurlijk op zaterdagochtend met 
de wedstrijden van de jeugd. Het 
feestelijke hoogtepunt was dit keer 
het jaarlijkse recreanten toernooi op 
zaterdagavond.

Dit recreantentoernooi wordt jaar-
lijks georganiseerd door de ‘Kw-
akkoe-crew’ onder leiding van Je-
roen van der Voort. Op een zater-
dagavond spelen dan ongeveer 250 
recreanten uit heel Nederland ver-
deeld over 16 teams een toernooi. 

De gezelligheid en het feest achter-
af zijn de belangrijkste ingrediën-
ten van dit toernooi. Steevast wor-
den van tevoren de bekers al uitge-
reikt en het spetterende hoogtepunt 
is het feest achteraf dat vaak tot in 
de kleine uurtjes doorgaat. Door de 
exotische gerechten en muziek is 
de sfeer van dit toernooi erg popu-
lair bij vele recreantenteams in Ne-
derland. Voor volgend jaar gaat dat 
zeker weer een succes worden, ge-
zien de vele positieve geluiden van 
alle mensen die dit jaar aanwezig 
waren.

Heren 1
Op zondagmiddag was er vrijwel 
niets meer te merken van het feest 
van de avond tevoren, alles was net-
jes opgeruimd door de toernooior-
ganisatie. Voor de Heren 1 was de 
tweede thuiswedstrijd tegen promo-
vendus Oss een belangrijke wed-
strijd. 

Beide ploegen wilden graag win-

nen om de eerste punten van het 
seizoen binnen te halen. Qui Vive 
begon agressief aan de wedstrijd 
wat al snel resulteerde in drie doel-
punten van Jeremy Simon, Stefan 
Schrauwers en Stein Settels. Voor 
de rust kon Oss nog in een man 
meer situatie de 3-1 scoren, maar 
het antwoord van Qui Vive kwam 
nog voor de rust. Door twee goals 
van Ynthe Vermeulen en Mark Ot-
to was de ruststand uiteindelijk 5-
1. Na de rust kabbelde de wedstrijd 
relatief rustig naar het eindsignaal. 
Ondanks twee late tegengoals van 
Oss kwamen de eerste 3 punten 
van het seizoen niet meer in gevaar.  
Met het debuut van de A-junioren 
Marc van Zijverden en Tom Gunther 
in Heren 1 was ook te zien dat Qui 
Vive ook in de jeugd talentvolle spe-
lers heeft rondlopen. 
Hopelijk kan dit helpen in de ko-
mende uitwedstrijd bij Tempo 41 uit 
Zwolle om de volgende drie punten 
binnen te halen.

Dames 1
Na een goede doordeweekse voor-
bereiding gingen de Dames 1 op 
weg naar Bloemendaal om de pun-
ten bij HBS weg te halen. De ver-
traagde start van de wedstrijd en 
zeer korte warming up waren de be-
langrijkste oorzaken dat de dames 
van Qui Vive lauw aan de wedstrijd 
begonnen. Dit resulteerde al snel in 
een 1-0 achterstand. Het enige ech-
te goede antwoord werd door de 
ploeg gegeven door drie goals van 
Roanne Voorburg, Jacklyn McRae 
en Charlotte Vega. Gevolg was een 
1-3 ruststand. In de tweede helft 
leek het nog even moeilijk te wor-

den maar een tegengoal van HBS 
werd gelukkig afgekeurd. Echter 
door goals van Willemijn de Bruin 
en Emma Cobin werd duidelijk dat 
er maar één ploeg recht had op de 
overwinning. Een late tegengoal van 
HBS had dus geen gevolgen. Door 
de 2-5 overwinning hebben de da-
mes een perfecte start van 9 punten 
uit 3 wedstrijden. 

Hopelijk kan in de volgende thuis-
wedstrijd tegen Overbos (zondag 
a.s. om 12.45 uur) de reeks voortge-
zet worden. De steun van het thuis-
publiek kunnen de dames hierbij 
zeker gebruiken!

Voor meer informatie:
UHC Qui Vive 
Laszlo Schmikli
E-mail communicatie@quivive.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Honkbal pupillen 2 van 
Thamen wordt kampioen
Uithoorn - Afgelopen zondag moest 
het pupillen 2 team van Honk- en 
Softbalvereniging Thamen een dub-
bele wedstrijd spelen tegen the Pi-
rates uit Amsterdam.
Van tevoren was al bekend dat als 
zij beide wedstrijden zouden win-
nen, het kampioenschap zeker was. 
De druk was dus hoog, zowel bij de 
kinderen als bij de coaches en de 
ouders.

Jesse kon door een blessure helaas 
niet meedoen, maar zijn inzet in het 
team heeft zeker ook bijgedragen 

aan de resultaten.

De eerste wedstrijd won Thamen 
glansrijk met 15 tegen 3. Jorrit als 
pitcher en Bart als catcher w1as 
een sterke combinatie. Mooie nullen 
werden er gemaakt door Jorrit (pit-
cher), 2e honkman Auke, 3e honk-
man Ruben en een aktie van Jes-
per (korte stop) naar 1e honkman 
Menno. Patrick en Jonathan waren 
fanatiek honken aan het stelen, en 
scoorden daarmee ieder 2 punten.
De 2e wedstrijd verliep moeizamer. 
Menno sloeg een prachtige home-

run en Bart een prachtige 2-honk-
slag. Totaal scoorde Thamen 7 pun-
ten.
Pitcher Rick en catcher Dani verde-
digden het team goed. Mede dank-
zij hun goede samenspel konden 
the Pirates slechts 3 punten scoren.
Met deze 2e overwinning is het team 
kampioen geworden in de 3e klas-
se van de honkbal pupillen! Gefeli-
citeerd jongens, een superprestatie!
Met dank aan de coaches Eric 
Schouten en Jan Dijkstra, en aan de 
trainers Pascal Schotman en Mees 
Röling.

Boven van links naar rechts: Rick, Bart, Eric, Jan, Ruben
Onder van links naar rechts: Jesse, Jorrit, Auke, Jesper, Dani, Patrick, Jonathan
Vooraan: Menno

Legmeervogels F6 staat 
ongeslagen bovenaan
Uithoorn - Het nieuwe seizoen is 
aweer eventjes bezig en de kids van 
de F6 zijn heel erg goed begonnen. 
Na wat wisselingen  in het team, 
omdat Devin Sassen gestopt is en 
keeper Bob Titulaer momenteel te 
bewonderen is in de F1, moest de 
F6 op zoek naar twee nieuwe spe-
lertjes.  In Zayd Ahdagh en Thomas 
Koenen vond de F6  deze aanwin-
sten en zij hebben hun plekje in het 
team al aardig gevonden. De F6 laat 
zien, dat ze op alle fronten beginnen 
te groeien. Er wordt 2x per week ge-
traind en het voetbal begint al mooie 
vormen te krijgen. De eerste twee 
oefenwedstrijden van het seizoen 
op het nieuwe kunstgras van Leg-
meervogels werden in winst omge-
zet. Eerst tegen Legmeervogels F5 
(2-1) en daarna tegen Legmeervo-
gels F8 (5-0). Hierna begon de com-
petitie en moest de F6 laten zien, 
voor het echte werk klaar te zijn. De 
eerste wedstrijd was thuis tegen IJ-
burg AFC F3. Deze wedstrijd eindig-
de in een 2-2 gelijkspel. De doel-
punten in deze wedstrijd werden 

gemaakt door Zayd en Lars (A). De 
tweede wedstrijd moest de F6 tegen 
Roda 23 uit. De ongeslagen status 
bleef behouden, want deze wed-
strijd werd met 2-1 gewonnen. Me-
de door een eigen doelpunt van Ro-
da 23 en een goal van Zayd. Afge-
lopen zaterdag was NFC Brommer 
F2 aan de beurt. Lars Hogeveen uit 
Amstelhoek was afwezig, dus moest 
de F6 de klus met z’n 9-en klaren. 
Morvan Somers (onze reserve kee-
per) begon in het doel.
Volle bak

 Achterin stonden Jens Smit en Pa-
wan Ratra. Op het middenveld de-
den Thomas Koenen, Teun de Boer 
en Zayd Ahdagh vreselijk hun best. 
In de spits waren Noah Bouman en 
Lars Hogeveen (normaal keeper) uit 
Uithoorn te vinden. Daniel Thiesen 
bekeek het in de eerste helft alle-
maal vanaf de kant. Legmeervo-
gels F6 begon vanaf het fluitsignaal 
meteen volle bak en binnen 15 se-
conden tekende Zayd al voor de 1-
0. Hierna begon het prijsschieten. 

Thomas en Teun scoorden beiden 
2x. Ook Zayd maakte er nog 2 bij. 
Ook Noah pikte zijn doelpuntje mee, 
wat een ruststand van 8-0 beteken-
de.  Na de limonade wisselden Tho-
mas en Morvan van plaats en ook 
Lars (U) en Daniel deden dat. De 
F6 ging onverstoorbaar verder waar 
ze voor de rust mee begonnen wa-
ren, nl………………...scoren. Zayd 
maakte er nog 3, Teun scoorde nog 
2x. Morvan, Jens en Pawan maakten 
ook hun eerste competitie doelpunt.  
Daniel heeft helaas niet gescoord, 
maar die stond weer ouderwets 
achterin alles weg te stofzuigeren. 
Ook Lars (U) miste op een haar na 
het doel, maar schoot wel bijna de 
lat doormidden. De eindstand van 
16-0 was een feit en dankzij Yannick 
de keeper van NFC Brommer werd 
er niet meer gescoord, want dit kee-
pertje heeft ondanks de vele doel-
punten tegen, nog heel wat mooie 
reddingen verricht. Door deze on-
geslagen status staat de F6 voorlo-
pig bovenaan en dat hopen ze nog 
voorlopig zo te houden.

Geslaagd schoolhandbal 
toernooi bij Legmeervogels
Uithoorn - Op 23 september wer-
den de laatste wedstrijden gespeeld 
voor het schoolhandbal op het ter-
rein van de Legmeervogels.
Toermalijn groep 8 (aangevuld 
met 3 kanjers uit groep 7) moes-
ten spelen in Poule P tegen de 
Springschans,de Zon en tenslotte 
tegen “aartsrivaal”de Kwikstaart.
We begonnen met hulp van Eva ( 
en wat voor een hulp!!!) . Gelukkig 
stonden we na 10 minuten met ons 
complete team in het veld en we 
wonnen meteen de eerste wedstrijd 

met 3-1 van de Springschans.
Na een lekker glas limo (met dank 
aan de organisatie) begonnen we 
een spannende strijd tegen de Zon.  
Het ging er chaotisch aan toe,maar 
met veel kunst-en vliegwerk slaag-
den we er weer in om de wedstrijd 
te winnen ,deze keer met 2-1
 nummer 1 van de pioule. De Toer-
malijn is kampioenDe laatste en be-
slissende strijd was tegen de Kwik-
staart. Deze jongens staken soms 
wel een kop boven die van ons 
uit,maar we lieten ons niet op ons 

kop zitten. Eerst stonden we met 
3-0 voor, maar helaas vergaten we 
toen te verdedigen en lieten we “de 
cirkel”over aan de tegenstander.  
Het werd heel snel 3-3 en ook erg 
spannend.  Gelukkig liet Toermalijn 
dit niet over zijn kant komen en zet-
ten we nog een keer druk bij hun 
doel en verdedigden we heel goed.  
Dit resulteerde in een eindstand van 
4-4 en  nummer 1 van de poule. De 
Toermalijn is kampioen. De beker 
zal zeker een mooie plek krijgen in 
onze nieuwe Brede School

VVA/Spartaan pakt verdiend 
drie punten in De Kwakel

De Kwakel - Voor KDO 1 stond af-
gelopen zondag de thuiswedstrijd 
tegen VVA/Spartaan op het pro-
gramma. VVA/Spartaan kende een 
moeizame start van de competitie 
met drie punten uit drie wedstrij-
den. KDO daarentegen is het sei-
zoen prima gestart met twee over-
winningen en één gelijkspel. Aan-
gemoedigd door het zeer geslaagde 
selectie-uitje in Volendam op vrij-
dagavond, kon KDO de wedstrijd 
met veel vertrouwen tegemoet zien.  
Al snel in de wedstrijd bleek dat 
VVA/Spartaan een goed voetbal-
lende ploeg is waarbij een degelijke 
defensie en gevaarlijke snelle voor-
hoede opviel. KDO, aantredend met 
nieuwkomer Bart-Jan van der Ja-
gt in de basis, kon geen vuist ma-
ken tegen de Amsterdammers. In 
de 20e minuut kwam VVA/Spartaan 
verdiend op voorsprong nadat een 
schot van de Amsterdammers vanaf 
20 meter in de rechterbenedenhoek 
vloog, 0-1. KDO deed er vervolgens 
alles aan om zich terug te vech-
ten in de wedstrijd, maar de jonge 
Kwakelse aanvallers kwamen niet 
door de stugge Amsterdamse ver-
dediging heen. Vlak voor rust kwam 
toch de gelijkmaker als een ge-
schenk uit de hemel vallen via Jelle 
de Jong. De 19-jarige De Jong, die 
deze middag als één van de weinige 
KDO-ers een voldoende verdiende, 
schoot de bal over de ver uitgeko-
men Amsterdamse doelman heen in 
de linkerbovenhoek, 1-1. VVA/Spar-
taan klaagde massaal over deze te-
gentreffer vanwege vermeend bui-
tenspel, echter was hier totaal geen 
sprake van. De Amsterdamse grens-

rechter die bij vele Kwakelse aan-
vallen zijn vlag onterecht in de lucht 
stook, werd terecht door de goed-
leidende scheidsrechter genegeerd. 
Kortom, dit zorgde voor een enor-
me opsteker voor de Kwakelaars zo 
vlak voor het bakje thee in de rust. 

Gewaagd
In de tweede helft waren beide 
ploegen aan elkaar gewaagd. KDO 
streed voor wat het waard was, 
maar was niet in staat om zijn wil 
aan de Amsterdammers op te leg-
gen. VVA/Spartaan, individueel 
sterker dan KDO, kende een moei-
zame tweede helft, zodat de wed-
strijd nog alle kanten op kon gaan. 
Trainer Ron Langhout probeer-
de door het inbrengen van Den-
nis Roolker en Rainier Onderwa-
ter meer druk op de Amsterdam-
mers te leggen, maar vooral Roolker 
kende een ongelukkige invalbeurt. 
KDO kreeg in de 75e minuut een 
kans om de 2-1 aan te tekenen, 
maar op aangeven van Patrick 
Schijff, kon Bart-Jan van der Jagt 
koppend het verschil niet voor KDO 
maken. Tien minuten voor het einde 
van de wedstrijd wist de beste man 
van het veld, de nummer tien van 
VVA/Spartaan, de beslissende goal 
aan te tekenen. De Amsterdammer 
omspeelde twee Kwakelse verde-
digers en kon vervolgens vrij voor 
keeper Peter Onderwater knap de 1-
2 maken in de rechterbenedenhoek. 
Bij KDO kwam vervolgens aanval-
ler Patrick van der Nesse in het veld 
voor verdediger Maykel Sitvast en 
er kwam een waar Kwakels slotof-
fensief. Helaas bleef de gelijkma-

ker uit en was de eerste nederlaag 
voor KDO in de competitie een feit. 
Over de gehele wedstrijd gezien 
was de nederlaag voor KDO terecht 
te noemen. KDO speelde niet goed 
genoeg vanmiddag om aanspraak 
te maken om één of meer punten. 
Volgende week staat �de wedstrijd 
van het jaar� op het programma in 
de streekderby tegen RKAV. Voor 
deze ontmoeting zal geen enkele 
Kwakelaar gemotiveerd hoeven te 
worden, want in zo�n wedstrijd wil je 
niet afgaan! De wedstrijd begint om 
14:00 uur en voor het KDO is het te 
hopen dat Rick Kruit, Sven Vlasman 
en Paul Hogerwerf op tijd fit zullen 
zijn om deel uit te maken van de se-
lectie. KDO verheugt zich enorm op 
deze derby en roept iedereen die 
KDO lief heeft op om massaal naar 
Aalsmeer af te reizen en onze jon-
gens enorm te steunen in deze bu-
renruzie die al jaren niet meer in 
competitieverband heeft plaatsge-
vonden!
 
KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag pri-
ma zaken gedaan in de competi-
tie door met 6-3 van Waterwijk 3 te 
winnen. Voor KDO waren JP Ver-
bruggen, Rick Kruit (2x), Rick ten 
Brink en invaller Patrick den Haan 
(2x) trefzeker. Door deze overwin-
ning blijft KDO meedoen om de bo-
venste plekken in de derde klasse. 

Volgende week zondag speelt 
het tweede, net als het eerste, 
ook in Aalsmeer tegen RKAV 2. 
Op voorhand een wedstrijd om je als 
Kwakelaar enorm op te verheugen!  

Qui Vive JA1 wint de 
derby tegen Reigers
Uithoorn - De altijd geladen der-
by tegen Reigers wist Qui Vive jon-
gens A1 in de derde competitieron-
de van de topklasse hockeycompe-
titie uiteindelijk overtuigend met 3-
1 te winnen. Beide teams hebben 
nu zes competitiepunten en volgen 
daarmee het Amsterdamse Pinoké, 
dat afstevent op de eerste plaats in 
de poule. Reigers heeft echter een 
beter doelsaldo. Met nog twee wed-
strijdrondes te gaan houdt Qui Vive 
zicht op een tweede plaats, die di-
recte plaatsing in de IDC (Interdis-
trictscompetitie) garandeert.

Direct na het eerste fluitsignaal zet-
te Reigers alles in op de aanval, wat 
in de tweede minuut al resulteer-
de in een eerste kans. Qui Vive her-
pakte zich snel, dwong na 5 minuten 
de eerste strafcorner af, maar wist 
niet te scoren. Beide teams maak-
ten veel overtredingen, de passing 
was zeker vanuit de verdediging 
van Qui Vive onvoldoende zuiver en 
dat verhoogde de spanning, zoals 
die bij een derby hoort. Met afwis-
selend het overwicht voor de Dut-

ch Flower Group-boys uit De Kwa-
kel en de Hoofddorpse Reigers, 
bleef de derby tot de laatste minuut 
van de eerste helft spannend. Beide 
teams kregen twee groene kaarten 
en hielden ook daarmee de wed-
strijd in balans. De Reigers versier-
den één strafcorner die goed werd 
verdedigd, aan Qui Vive werden er 
in totaal vier toegekend. De vier-
de in de laatste seconden voor rust, 
waaruit spits Ton Gunther de plank 
raakte: 1-0. Het protest van Reigers 
omdat het schot te hoog zou zijn ge-
weest, werd door de scheidsrech-
ters niet gehonoreerd maar gooide 
wel olie op het vuur.

Flitsende hervatting
Qui Vive hervatte de wedstrijd na 
rust direct met een flitsende aanval, 
maar de kans die daaruit ontstond 
werd niet benut. Het was daarente-
gen Reigers, dat door een zwak ver-
dedigde strafcorner al na vier mi-
nuten de stand gelijktrok. Het spel 
golfde op en neer, met Qui Vive in 
een licht overwicht vanuit een sta-
biele defensie met op de linkerflank 

Maarten Sterk als een van de uit-
blinkers. Dat leidde tot twee ach-
tereenvolgende stafcorners in de 
tiende minuut. Via de tweede re-
bound zette Casper Slot de 2-1 op 
het scorebord. Qui Vive gaf daarna 
het heft ongewild uit handen en het 
spel werd van beide zijden grimmi-
ger. Er kwam geel voor de coach van 
Reigers en tegen het einde van de 
wedstrijd ook voor de keeper, nadat 
Wup Haremaker Qui Vive een fraai 
uitgespeelde aanval slim afrondde: 
3-1. Qui Vive wist het overtal van 11 
tegen 10 spelers dat hierdoor ont-
stond niet om te zetten in doelpun-
ten, maar hield wel met gedoseerd 
aanvalsspel het heft in eigen hand. 
Beide teams kregen nog verschil-
lende kansen, maar doelpunten wa-
ren er niet meer voor de talrijke sup-
porters langs de lijn. Rechtsachter 
Joep Heijerman redde vlak voor tijd 
nog op de eigen doellijn. Volgende 
week speelt Qui Vive A1 uit tegen 
Xenios in Badhoevedorp. Bij winst 
van die wedstrijd wordt de strijd om 
de topposities in de topklasse heel 
erg spannend.  

Qui Vive JA1 dwong tegen Reigers zeven strafcorners af, waaruit twee keer werd gescoord en kreeg er drie tegen, met 
één tegendoelpunt als gevolg.

Uithoornse Wieler Training Club 
organiseert Gentlemansrit
Regio - Ook dit jaar staat de Gent-
lemansrit, ook bekend als de Ad Fie-
ge Memorial, weer op het program-
ma. Deze koppeltijdrit wordt gere-
den in diverse categorieën. Een li-
centiehouder en een niet-licentie-

houder, dame en heer, ouder en 
jeugd en als laatste categorie licen-
tiehouder en licentiehouder. 
Over een traject van 12 km wordt 
er het uiterste van de renners ver-
langd om een snelle tijd neer te zet-

ten. Inschrijven vindt vanaf 10.00 uur 
plaats in het clubhuis van de UWTC 
gelegen aan de Europarei 3 in Uit-
hoorn. Het eerste koppel start om 
11.00 uur nabij het clubhuis. Ieder-
een is van harte uitgenodigd! 
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Gall & Gall 
Zijdelwaardplein in ‘t nieuw
Uithoorn - De Gall & Gall winkel 
aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn 
tapt uit een nieuw vaatje. Want zo-
wel het interieur als het exterieur 
heeft afgelopen week een meta-
morfose ondergaan. “We hebben 
de zaak stevig onder handen geno-
men”, aldus Gall & Gall winkelmana-
ger Erwin Hogervorst. “Op de gevel 
en in de winkel prijkt het kersverse 
logo. Het vertrouwde bordeauxrood 
heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe 
huiskleuren oranje en grijs. Sfeer-
beelden maken het plaatje com-
pleet. De heldere ‘navigatie’ maakt 
het zoeken voor de klant een stuk 
makkelijker. En – last but not least 
– is het Gall & Gall personeel ook 
letterlijk in een nieuw jasje gesto-
ken. De stijlvolle grijze outfit onder-

streept onze service”, zegt Erwin Ho-
gervorst trots.

Make over
Het resultaat van de Gall & Gall ma-
keover is een toegankelijke en in-
spirerende drankenspeciaalzaak. 

Nieuwsgierig geworden naar de 
nieuwe eigentijdse en frisse uitstra-
ling van de Gall & Gall winkel aan 
de Zijdelwaardplein ? Dan is het tijd 
voor een hernieuwde kennismaking. 
Iedereen in Uithoorn is welkom. En 
wie snel is, staat een verrassing te 
wachten. Want de eerste 200 klan-
ten krijgen op vrijdag a.s. een ‘Gall 
& Gall in ‘t nieuw’ boodschappen-
tas mét een handige fleshouderlus 
cadeau.

Kinderkoor op-maat is op 
zoek naar jou?
Uithoorn - Het kinderkoor van 
de katholieke Emmaüsparochie 
in Uithoorn, kinderkoor Op-Maat, 
zoekt per januari 2010 een nieuwe 
dirigent(e) en/of pianist(e). 

De huidige dirigente, Ireen van Bij-
nen, heeft het koor 4 jaar lang met 
zeer veel plezier geleid, maar zij is 
te druk met andere dingen om dit 
te blijven doen. Ireen begeleidt het 
kinderkoor nu zelf op de piano. 
Haar opvolg(st)er kan dus een di-
rigent/pianist zijn, maar een aparte 
dirigent en pianist is natuurlijk ook 
prima! 

Kinderkoor Op-Maat bestaat uit 
momenteel zo’n 20 enthousiaste 
kinderen in de leeftijd vanaf groep 
4 van de basisschool tot en met de 
brugklas. Het koor zingt ongeveer 
maandelijks bij een gezinsviering 
in de kerk van de Emmaüsparochie 
de Burght aan het Potgieterplein in 
Uithoorn. Momentaal repeteert het 
kinderkoor iedere donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur, behalve tijdens 

de reguliere schoolvakanties. Even-
tueel is verschuiving van de repe-
titie-avond naar een andere avond 
bespreekbaar. Er is in de loop der 
jaren een behoorlijk groot en afwis-
selend repertoire met leuke liedjes 
opgebouwd, waarmee een nieuwe 
dirigent voorlopig voort kan. Maar 
ook de inbreng van nieuw repertoi-
re wordt op prijs gesteld.

Wie er meer over wil weten, kan te-
lefonisch contact opnemen met 
Ireen: 0297-534603 of via de mail: 
bertir1@kabelfoon.nl. Ook nieuwe 
zangertjes/zangeresjes zijn trou-
wens van harte welkom. 
Samen zingen is tenslotte harstikke 
leuk en de repetities zijn altijd erg 
gezellig. 

Aanstaande zondag 4 oktober zal 
het koor zingen tijdens de Bijzon-
derdagviering in de Burght. Ieder-
een kan dan naar dit leuke koor ko-
men luisteren in een bijzondere vie-
ring, die te maken hur. 
Iedereen is van harte welkom!

Komt allen tesamen met 
Interkerkelijk koor united
Uithoorn - Interkerkelijk koor United 
onder leiding van dirigent/pianist Rob 
van Dijk organiseert een avond met 
het zingen van kerstliederen. Houdt u 
van zingen? Dan is deze avond voor 
u bestemd. Gezellige kerstliederen 
worden door het publiek en het koor 
ingestudeerd en daarna uitgevoerd. 
Voor wie het leuk vindt is er gelegen-
heid om mee te doen met het koor tij-
dens de kerstuitvoering op maandag 
14 december en eventueel op 24 de-
cember tijdens een kerstavonddienst. 
De sing-in vindt plaats op maandag-
avond 12 oktober om 20.00 uur in De 

Schutse aan de Merodelaan in Uit-
hoorn. 

Nieuwe leden gevraagd
Het koor zoekt nieuwe leden, vooral 
bassen en tenoren. Sopranen en al-
ten zijn ook welkom. De gemiddel-
de leeftijd van het koor is 45-50 jaar 
en niet ouder dan 60 jaar. Het koor 
hoopt op een goede opkomst en een 
enthousiaste reactie. Voor meer in-
fo kunt u bellen met Linda Glas, tel. 
0297-563543 of Diana James, tel. 
0297-561488. Kijk ook op de websi-
te: ikk-united.tk

De Japanners 
hebben Piggelmee de 
kinderboekenbus ontdekt!
Uithoorn - Piggelmee, de enige rij-
dende kinderboekwinkel van Ne-
derland, viert haar eenjarig bestaan. 
De bus is nu dus een jaar onderweg 
en  inmiddels al aardig vertrouwd 
in het straatbeeld van Uithoorn, 
Mijdrecht en omstreken. Vele kinde-
ren en hun ouders hebben al ken-
nisgemaakt met het verschijnsel “rij-
dende kinderboekwinkel”. Nieuws is, 
dat nu ook Japan de kinderboeken-
bus ontdekt heeft en daar de nodige 
aandacht aan besteedt. Zo is er in 
juli van dit jaar een artikeltje over de 
bus verschenen in een Japans glos-
sy designblad, en worden er bin-
nenkort TV-opnames gemaakt met 
als onderwerp het reilen en zeilen 
van de kinderboekenbus. Op 6 ok-
tober wordt er gefilmd in en om de 
bus in Mijdrecht op het Burg. Haits-

maplein, en op 7 oktober op het Pot-
gieterplein in Uithoorn. Omdat 7 ok-
tober tevens de start van de kinder-
boekenweek is, wordt er die middag 
voorgelezen in de bus voor kinderen 
van 4 t/m 7 jaar. Toegang is gratis, 
het is wel wenselijk je aan te melden 
via de mail omdat Piggelmee maar 
een beperkt aantal kinderen kan 
ontvangen. Dus als je precies wilt 
weten hoe en wat kijk dan eens op 
de website van de kinderboekenbus 
www.dekinderboekenbus.nl, en om 
teleurstelling te voorkomen, meld je 
snel aan voor de voorleesmiddag via 
info@dekinderboekenbus.nl. 

Eind oktober wordt het programma 
uitgezonden in heel Japan, en wie 
weet kan ook bij ons het program-
ma binnenkort bekeken worden.

Bingo avond
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel aan Kerklaan 16 wordt komen-
de vrijdag 2 oktober vanaf 20.00 uur 
weer een gezellige bingoavond ge-
houden. Vanaf 19.30 uur staat de 
koffie klaar.

opbrengst 
collecte
Uithoorn - Dit jaar is de opbrengst 
van de jaarlijkse huis-aan-huis-
collecte het geweldige bedrag van 
10.467,48 euro. Het comité wil al-
le collectanten en alle gulle gevers 
van harte bedanken voor de bijdra-
ge aan deze collecte met als motto: 
“Daadkracht voor Spierkracht”. Met 
dit bedrag kunnen weer vele spier-
zieke mensen worden geholpen, 
ook in onze gemeenschap.

Tavenu zoekt (her-)intreders
De Kwakel - Ooit een muziekin-
strument bespeeld?  

Dan is hier uw kans. In oktober start 
Tavenu met een muziekopleiding 
voor mensen van 15 tot 60 jaar, jon-
ger of ouder mag natuurlijk ook.

Wie zoekt Tavenu?
* Mannen en vrouwen die in een 
fanfare of bij een slagwerkgroep 
muziek willen maken en vroeger 
een instrument hebben bespeeld.
* Mannen en vrouwen die wel eens 
willen proberen of ze muziek kun-

nen maken en de uitdaging aan wil-
len gaan.

Wat biedt Tavenu? 
* Professioneel les van een bevoegd 
muziekdocent (4 proeflessen).
* Instrument in bruikleen.
* Lesboeken en muziekstandaard in 
bruikleen.
* Aantrekkelijke en populaire mu-
ziek maken in een gezellige vereni-
ging.
 
Wat houdt muziek maken in? 
Leren spelen op een instrument of 
béter leren spelen op een instru-
ment. Regelmatige oefening thuis 
op uw instrument. Samen repeteren 
binnen een gezellige verenigings-
sfeer met op zijn tijd spetterende 
uitvoeringen voor publiek. 
 
Wanneer? 
Op dinsdagavond zijn de lessen en 
repetities van het orkest. Op woens-

dagavond zijn de lessen en repeti-
ties van de slagwerkgroep. 
 
Welke instrumenten? 
Bij de slagwerkgroep: kleine trom, 
grote trom, bekkens, tenortrom, xy-
lofoon.
Bij de fanfare: trompet, bugel, hoorn, 
saxofoon, trombone, bariton, bastu-
ba en diverse slagwerkinstrumenten 
(pauken, xylofoon, klein percussie-
slagwerk en drums). 
 
Voor meer informatie:
Sandra Commandeur, 
tel. 06 44246774

Frans Veen, e-mail: fm.veen@live.nl 
Of kom gewoon op de repetitie-
avond langs in het dorphuis in De 
Kwakel.

uithoorn op zoek naar 
een nieuwe burgemeester
Uithoorn -In mei 2009 heeft me-
vrouw Groen aangekondigd dat zij 
niet meer in aanmerking wil komen 
voor een volgende termijn als bur-
gemeester van Uithoorn. Gevolg is 
dat Uithoorn op zoek moet naar een 
nieuwe burgemeester.
Voor het vinden van een nieuwe 
burgemeester bestaat een specia-
le procedure. Deze begint met het 
opstellen van een zogenaamde pro-
fielschets. Deze profielschets wordt 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
Na de aankondiging van mevrouw 
Groen heeft een speciale werkgroep 
uit de gemeenteraad zich hiermee 
beziggehouden. Het resultaat wordt 
op 1 oktober 2009 in een extra ver-
gadering voorgelegd aan de ge-
meenteraad. Bij deze vergadering is 
ook aanwezig de Commissaris van 
de Koningin in Noord-Holland, de 
heer mr. H.C.J.L. Borghouts.
De aanwezigheid van de heer Borg-
houts bij de extra raadsvergadering 
is belangrijk omdat de Commissa-
ris een speciale rol heeft bij de be-
noeming van een burgemeester. Na 
het vaststellen van de profielschets 
is het namelijk de Commissaris die 
in de Staatscourant een adverten-
tie plaatst voor een nieuwe burge-
meester.
Na sluiting van de reactietermijn 
maakt de Commissaris een eer-
ste selectie uit de belangstellenden. 
Vervolgens legt hij zijn selectie voor 

aan een speciale commissie uit de 
gemeenteraad van Uithoorn, de zo-
genaamde Vertrouwenscommissie. 
De gemeenteraad spreekt zich op 1 
oktober ook uit over de samenstel-
ling van deze commissie.

Gesprekken
Na het overleg met de Commissa-
ris voert de Vertrouwenscommis-
sie gesprekken met de geselecteer-
de personen. De commissie infor-
meert de gemeenteraad over de-
ze gesprekken in een besloten ver-
gadering. Op basis hiervan formu-
leert de gemeenteraad een aanbe-
veling aan de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Normaal gesproken wijkt de minis-
ter niet af van de aanbeveling van 
de gemeenteraad.
Het spreekt voor zich dat het ver-
loop van de procedure zich voor-
namelijk achter gesloten deuren 
afspeelt. Over de gang van zaken 
kunnen in de komende periode dus 
weinig tot geen mededelingen wor-
den gedaan. Waar mogelijk zullen 
wij u de komende tijd wel informe-
ren over de stappen die in het pro-
ces zijn gezet.
Rest natuurlijk de vraag wanneer 
Uithoorn een nieuwe burgemees-
ter kan verwelkomen. De planning 
is gericht op benoeming van een 
nieuwe burgemeester in de tweede 
helft van april 2010.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Uithoorn - Dinsdag 22 september 
is alweer de vierde ronde van de 
eerste competitie gespeeld. De va-
kantie en het mooie weer spelen  
nog steeds een grote rol; het aan-
tal aanwezigen slinkt met de week! 
Maar niet getreurd, de donkere da-
gen komen eraan en daarmee de le-
den, jawel.
In de “A”-lijn, met twaalf paren wer-
den eerste Gerda Bosboom en Nel 
Hamelijnck met 62.17%, dames 
ga zo door en u zal veel MP’s ten 
deel vallen! Tweede Ted Brand en 
Alice Oostendorp met 59.67%, ook 
niet voor de poes. Derde werd het 
combipaar Greet Overwater/An van 
Schaick, met 57.42%.
In de “B”-lijn, met negen pa-
ren, plaatsten Thecla Maarschalk 
en Rees van der Post zich als eer-
ste met 59.38%. Reina Slijkoord en 
Renske Visser volgden als twee-

de met 57.69%, derde deze keer 
Alice de Bruin en José Möller, met 
57.00%.

De competitie ziet er nu als volgt 
uit: In de “A” staan bovenaan Ger-
da Bosboom en Nel Hamelijnck, zij 
hebben de lang onbetwiste “eerste” 
Nel Bakker en An van der Poel naar 
de tweede plaats verdreven. Derde 
zijn Geke Ludwig en Margo Zuide-
ma.
In de “B” staan Reina Slijkoord en 
Renske Visser nu al een tijdje als 
eerste. Neen, het “o-woord” brengt 
de schrijfster van deze vierde ronde 
niet ten tonele, ze kijkt wel uit. An 
van Schaick en Lea Wit volgen op 
de tweede plaats. Derde in de B zijn 
Alice de Bruin en José Möller.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij de secretaris Alice Oost-
endorp, tel. 0297-540183.

Altijd wat te doen bij 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn - Elke vierde vrijdag van 
de maand is er een speciale activi-
teit in Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
De ene keer een modeshow, een 
andere keer zo als nu een muzikale 
middag. Deze maand was het afge-
lopen vrijdag 25 september. En het 
werd een zeer gezellige middag
Er was  gezellige muziek. Harry La-
kenman uit Amsterdam kwam met 
zijn trekharmonica en zijn spel op 
de piano, en daarbij vertellend en 
zingend, de bezoekers van het Wijk-
steunpunt vermaken.
En dat deed hij op sublieme wijze. 
Van het begin tot het eind luister-
den de bezoekers geboeid naar het 
spel en zang
Er werd van harte meegezongen 
met de bekende liedjes zoals “Geef 
mij maar Amsterdam” en “Het klei-
ne café aan de haven”. 

Het werd een heel gezellige middag, 
waar vóór aanvang de overheerlij-
ke koffie en thee van Cor de bar-
man genuttigd werd met een lekke-
re plak cake erbij.
Tijdens de pauzes werden er drank-
jes geschonken tegen een kleine 
vergoeding.
Dat de zaal niet helemaal vol was, 
was jammer, maar dat kwam omdat 
een vaste  groep bezoekers een an-
der uitje had. Ze waren naar Artis af-
gereisd en hadden hier een prachti-
ge zonnige dag voor uitgekozen. 

Na nog even napraten konden de 
bewoners aanschuiven voor een 
heerlijke (door vrijwilligers gekook-
te) zuurkoolmaaltijd en met een stuk  
worst erbij natuurlijk en het lekkere 
ijsje toe was het het einde van een 
weer zeer geslaagde middag.

Wethouders wisselen projecten
Portefeuilles van 
wethouders gedeeltelijk 
aangepast
Uithoorn - Gelet op de fase waarin 
een aantal projecten verkeert, heb-
ben B&W gezocht naar een logi-
scher verdeling van de portefeuilles. 
Deze verdeling gaat in per 23 sep-
tember 2009.

Het project ‘Omlegging N201’ uit de 
portefeuille Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling van wethouder 
Verheijen gaat naar de portefeuille 
Verkeer van wethouder Levenbach.
De onderdelen ‘Luchtkwaliteit’ en 
‘Geluid’ gaan vanuit de portefeuil-
le Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling van wethouder Verheijen 

over naar de portefeuille Milieu van 
wethouder Levenbach.
Het onderdeel ‘Actualiseren en digi-
taliseren bestemmingsplannen’ uit 
de portefeuille digitale dienstverle-
ning van wethouder Levenbach gaat 
naar de portefeuille Ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van wet-
houder Verheijen.
Het project ‘Helene Swarthlaan’ 
wordt overgeheveld van het onder-
deel ‘Bouwgrondexploitatie’ uit de 
portefeuille Financiën van wethou-
der Levenbach naar de portefeuille 
Wonen, onderdeel ‘Woningbouwlo-
caties’, van wethouder Verheijen.


