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Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Wijksteunpunt
Bilderdijkhof

gesloten
Vanwege grote
werkzaamheden is met ingang
van 5 oktober het wijksteunpunt
Bilderdijkhof gesloten vanwege
werkzaamheden aan het
ventilatiesysteem en de riolering.
Meer informatie op
www.vitawelzijnenadvies.nl

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

www.debeij.nl tel: (0297) 561386

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

Hoe gezond

Flexibel
ben jij?
Sporten & Ontspannen

Doeeen
de26vitaliteitscheck!
Met
of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

Open dag bij brandweer
trekt heel veel bezoekers
Uithoorn – Afgelopen zaterdag hield
de Uithoornse vrijwillige brandweer
tussen 11.00 en 17.00 uur een open
dag. Iedereen die geïnteresseerd was

kon een kijkje nemen achter de schermen van misschien wel het ‘meest
beschreven beroep’, de brandweer.
Er werden diverse demostraties gege-

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
www.kunstuitleen-timeless.nl

ven waarin je kon zien wat voor taken
de brandweer van Uithoorn allemaal
heeft. Voor een uitgebreid fotoverslag,
zie elders in deze krant.

Opel Corsa EcoflEx
flEx
VANAF HEDEN
VERHUREN WIJ OOK
AANHANGERS

Programmabegroting 2011
Plannen rond de ontwikkeling Dorpscentrum Uithoorn

Oud en nieuw: bruisend
evenement aan de Amstel
Uithoorn – De beleidsbegroting
van 2011 van de gemeente Uithoorn
is bekendgemaakt. Hierin staat globaal opgenomen wat het college
hoopt te gaan regelen, onderzoeken
enz in 2011. Zeker niet alle burgers
van Uithoorn en De Kwakel zullen de
moeite nemen om deze boekwerken
te gaan inzien in het gemeentehuis.
Ook lang niet alles is even boeiend
en interessant voor iedereen. Wij
van de redactie hebben voor u, onze
lezers, een aantal onderwerpen eruit gehaald, waarvan wij denken dat
het wel interessant is voor u om te
weten. We zullen de komende weken steeds een onderwerp uit de
begroting publiceren.
Deze week beginnen we met: de
ontwikkeling van het Uithoornse
Dorpscentrum. In het plan staat te
lezen:
“Wat willen we met het Programma
bereiken? Het uitgangspunt is: oud
en nieuw Uithoorn te maken tot een
bruisend evenement aan de Amstel.
De omlegging van de N201 biedt
Uithoorn een uitgelezen kans om
het noordelijk deel van het dorpscentrum (het Oude Dorp) te verbinden met het zuidelijk deel (Amstelplein en De Schans). Conform het
Masterplan Dorpscentrum begin-

nen de werkzaamheden op de huidige N201 direct nadat de omgelegde N201 in gebruik is genomen.
Vooruitlopende daarop zal er gestart worden met het gebied rondom De Schans. Hiermee wordt Uithoorn aan de Amstel een feit. Het
college van burgemeester en wethouders zal de mogelijkheden nagaan om de bouw van de Vinckenbuurt zo snel mogelijk te starten.
Voor het einde van deze collegeperiode (2014, red.) zijn de plannen
voor het cultuurcluster gereed”, aldus het programma.
Wonen/werken
“Zo moet een bruisend centrum aan
de Amstel ontstaan waarin het prettig wonen, werken, ondernemen en
recreëren hand in hand gaan met
plannen voor een duurzame ontwikkeling op langere termijn. Twee belangrijke pijlers daarvan zijn: tegengaan van de verloedering en familietrek van watersporters en recreanten. Verloedering en verpaupering krijgen een kans als leegstaand
en teruglopend bezoek in een centrum elkaar versterken. Het college
van burgemeester en wethouders
wil dan ook samen met ondernemers, eigenaren, bewoners, (sport)
verenigingen en andere betrok-

Ongeluk met beknelling
op de Zijdelweg
Uithoorn - Maandagavond 4 oktober rond 18.45 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Zijdelweg. Een auto wilde een uitrit afrijden en zag daarbij een andere auto over het hoofd. De auto’s raakten elkaar waardoor één van de au-

to’s van de weg af raakte en tot stilstand kwam tegen een lantaarnpaal.
Brandweer werd later opgeroepen
voor beknelling en knipte de auto
open, waarop de persoon uit de auto kon worden bevrijd.
Foto: Ronald van Doorn.

kenen nagaan hoe leegstand is te
voorkomen en/of te ondervangen
en hoe evenementen en toeristische
trekkers zijn te organiseren.
Doestellingen
De doelstellingen van de gemeente Uithoorn zijn: het creëren van
een bruisend centrum aan de Amstel, waar mensen met plezier werken, wonen, winkelen, verblijven
en recreëren. Hoe wordt dit bereikt? Door het direct ter hand nemen van de planontwikkeling van
het gebied rond de Schanskerk. Er
voor te zorgen dat de planvorming
voor de parkeergarage met het (bovenliggende) winkelcentrum voor

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

Uit voorraad met:
meer dan

€

5.000,-

vOOrDEEl!
BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Nu 0% rente!

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel
bovenop. Wij bieden een financiering voor 24
maanden voor een rentepercentage van 0%.

• Geen bpm
Dit levert een voordeel
• Geen wegenbelasting
• Gemiddeld brandstof verbruik 1:28 op van € 3.500,Wir leben Autos.

Er is al een Corsa EcoFlex leverbaar is vanaf € 14.595,-

eind 2012 gereed is. Onderzoeken
of via versnelling van procedures
de Vinckenbuurt versneld te starten. De concepten, ideeën en visies
ontwikkelen met derden (deskundigen, maar ook met winkeliers en
bewoners) om te komen tot de invulling van het cultuurcluster, planologische kaders vormen. Mogelijke financiële keuze aandragen, met
onderbouwing die leiden tot besluitvorming. Dit alles dient eind 2014
gereed te zijn.
De gemeente zal het organiseren
van evenementen door horeca, winkeliers, buurtbeheer en (sport)verenigingen en andere derden stimuleren en familietrek”, aldus te lezen
in de programmabegroting 2011
van de gemeente Uithoorn.

www.vankouwen.nl

GEZOCHT: NABEZORGER
WE ZOEKEN IEMAND DIE VOOR ONS OP
DONDERDAGMIDDAG TUSSEN 16.00 EN 17.00 UUR
DE NIET-BEZORGDE KRANTEN WIL NABEZORGEN.

ZEER GOEDE VERDIENSTE!

VOOR MEER INLICHTINGEN BEL 0251-674433,
VRAGEN NAAR ROGIER OF MARCO

Nieuw in Uithoorn:

‘Kadootjes met Hart’
Uithoorn - Zaterdag 9 oktober
opent Janine Elgersma aan de Prinses Christinalaan 121 (hoek De Savornin Lohmanlaan) officieel haar
mooi ingerichte cadeauwinkel. Een
winkel boordevol leuke en vaak
unieke cadeautjes, woonaccessoires, bijzonder serviesgoed en tal van
hebbedingetjes die gerelateerd zijn
aan alle seizoenen. Nu is het thema
‘herfst’ favoriet. Een winkel waar iedereen vrijblijvend kan rondkijken
en dan ongetwijfeld iets van zijn of
haar gading tegenkomt. Aantrekkelijk voor het hele gezin. Voor elk
moment maar vooral met de feestdagen in het vooruitzicht. Want deze cadeauwinkel munt niet alleen
uit in een gevarieerd aanbod, maar
ook in betaalbaarheid. Verzamelaars van bijvoorbeeld een complete familie ‘mol’ of ‘varkentjes’, allemaal leuk aangekleed en pakweg
5 cm hoog, doen het leuk op of in
een strak meubel. Voor de liefhebbers is er ook een collectie trollen.
Maar er is veel meer te zien en te
ontdekken, ook als het gaat om niet
al te grote woondecoraties, waartoe
ook een collectie fraaie voorwerpen
van gips en beton behoort. Voorts,
wie nog een letterbak heeft en die
wil vullen met iets anders, kan hier
uitgebreid terecht. De inrichting is
in eigen beheer en op een creatieve
manier verzorgd. Dat de winkel nu al
aantrekkingskracht heeft getuigt het
feit dat veel nieuwsgierigen afgelopen zaterdag tijdens een proefopening al een kijkje kwamen nemen.
In de winkel heerst een ongedwon-

gen en klantvriendelijke sfeer. Gekochte cadeautjes worden voorzien
van een leuke verpakking die op
zich al het aanzien meer dan waard
is. Dat wordt met gevoel en persoonlijke aandacht uitgevoerd, een
klein kunstwerkje op zich. ‘Met het
hart verzorgd’ noemt Janine dit en
die presentatie is kenmerkend voor
de wijze waarop zij haar winkel gaat
runnen. Zij had al eerder een winkel in een tuinhuis achter haar woning aan het Ziijdelveld. Maar dat
mocht niet meer van de gemeente,
want dat liet het bestemmingsplan
niet toe.
Workshops en
meubelrestauratie
“Wij hebben onze nieuwe winkel
helemaal zelf ingericht, samen met
mijn echtgenoot Martin en vriendin Marjolein. Zij is heel creatief en
heeft bijvoorbeeld het logo ontworpen, een van de muren bewerkt en
sommige kasten een fraai aanzien
gegeven”, vertelt een enthousiaste
Janine. “Hiervoor heeft er een computerbedrijf (HTC) in gezeten en dat
is verhuisd. Toen kon ik de ruimte
huren. Aan het Zijdelveld had ik ook
al veel belangstelling waardoor ik
een aardig klantenbestand heb kunnen opbouwen. Daar was het kleiner dan hier. Bezoekers kunnen nu
terecht in een winkel die een stuk
groter is, namelijk 125 vierkante meter. Het assortiment zoek ik zelf op,
koop ik in. Het komt overal ter wereld vandaan. Er zitten vaak stukken bij die je ergens anders niet ziet

of kan kopen. Dus veelal een wisselende collectie. Het aanbod is vrij
uniek te noemen, want van sommige artikelen zijn er slechts een paar
en op is op. Wij hebben in de winkel een wand geplaatst. Daarachter
is een werkplaats waar teakhouten
meubels worden opgeknapt. Maar
ook een meubel dat beschadigd is
– bijvoorbeeld door een brandvlek
- kom ik op verzoek bij de mensen
ophalen. Na restauratie wordt het
weer teruggebracht. Verder is er een
hoek ingericht waar we binnenkort
gezellige en creatieve workshops
gaan organiseren. Geen massale
dingen maar heel betaalbaar voor

kinderen en volwassenen. We houden het daarbij knus. Het is dus een
activiteit die aansluit bij de winkel
en de collectie die wij voeren.”
‘Kadootjes met het Hart’ is een winkel die haars gelijke niet kent in Uithoorn. Het is de moeite waard er
eens een kijkje te nemen. Voor de
deur is voldoende (gratis) parkeerruimte. Openingtijden: dinsdag tot
en met zaterdag van 9.30 tot 16.30
uur. Of kijk op de website:
www.kadootjesMetHart.nl (in voorbereiding). Tel. 06-26062060. (Een
vaste telefoonverbinding is in de
maak).
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openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

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

receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

n

Programmabegroting
2011 sluit met positief
saldo

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2011 opgesteld. op donderdag 11 november staat de begroting
op de agenda van de raad. De begroting 2011 sluit met een positief saldo van bijna € 250.000. ook het meerjarenperspectief tot 2014 laat een
structureel sluitende begroting zien. Het college plaatst de kanttekening dat de rijksbezuinigingen hierin nog niet zijn meegenomen.
Het college is blij met dit resultaat.
De begroting biedt een goede basis
om de afspraken uit het coalitieakkoord 2010 -2014 te kunnen uitvoeren. Uithoorn kan hiermee voldoende garanties bieden voor realisatie
van al haar plannen. Dit geldt enerzijds voor het uitvoeren van (staand)
beleid, bijvoorbeeld het beter bereikbaar en toegankelijk maken van
Uithoorn door het omleggen van
de N201. Anderzijds is in de begroting ook het fundament gelegd voor
nieuw beleid: het verbeteren van de
veiligheid, het stimuleren van een
sociaal gezond klimaat en de ontwikkeling van het Dorpscentrum.
Het sluitend maken van de begroting
en tegelijkertijd ruimte vinden voor
nieuw beleid was voor het college
een uitdaging. Bij de behandeling
van het programmaplan in mei van
dit jaar werd nog een tekort voorzien van ruim € 600.000. Om de begroting sluitend te krijgen is onder

De stukken voor de begroting liggen
vanaf vrijdag 1 oktober 2010 voor iedereen ter inzage op de volgende locaties:
• De receptie van het Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16,
• De bibliotheek,
Alfons Ariënslaan 1
• Het dorpshuis in De Kwakel,
Kerklaan 16
Uiteraard zijn de stukken ook te vinden op www.uithoorn.nl.

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

s

Vrijdag 8 oktober

is het gemeentehuis gesloten
in verband met de verbouwing
Op die dag is het gemeentehuis alleen voor noodgevallen
tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via het algemene
nummer 0297-513111.

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

opvragen stukken uit
archief vanaf 11 oktober
beperkt mogelijk

In de weken 41, 42 en een gedeelte van week 43 is het intern opvragen van stukken in principe niet mogelijk. In deze periode is ook voor clienten van de gemeente Uithoorn het
inzien van stukken nauwelijks mogelijk. De kluis is maar heel beperkt bereikbaar. Zolang de ruimte naast de
kluis een bouwplaats is, hebben de
archiefmedewerkers slechts maxi-

bewoners mogen
meepraten en meedenken

Wanneer: woensdag 6 oktober
Waar:
‘t Startnest
Tijd:
19.00-22.00 uur

w

Vanaf 11 oktober 2010 wordt in het gemeentehuis onder andere de ruimte verbouwd waar ook het archief is ondergebracht. De betrokken medewerkers zijn vanaf 11 oktober gehuisvest in de barakken achter het
gemeentehuis. De medewerkers van het archief kunnen vanaf die datum gedurende 2 weken niet alle werkzaamheden uitvoeren.

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

Zijdelwaard

u

inzage stukken

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

oude Dorp

e

meer gekeken naar de bedrijfsvoering (werkprocessen). Het college is
er voor dit moment in geslaagd het
voorzieningenniveau te handhaven.
Het voorzieningenniveau komt echter mogelijk onder druk te staan wanneer invulling moet worden gegeven
aan de rijksbezuinigingen. De verwachting is dat het voor Uithoorn zal
gaan om een bedrag van 2,8 miljoen
euro.

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

De gemeente Uithoorn en Woongroep Holland, politie AmsterdamAmstelland en stichting Cardanus
willen samen met de bewoners uit
Europarei, Zijdelwaard, Oude Dorp
en Meerwijk hard werken aan de
leefbaarheid van de woonomgeving. Bewoners van Europarei, Zijdelwaard, Oude Dorp en Meerwijk
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.

i

A L Geme n e in For mAtie

CoLoFon
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

e
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maal 1 uur per dag de mogelijkheid
om stukken uit het archief te halen.
Zij willen deze mogelijkheid alleen
benutten voor echt dringende gevallen die geen 2 weken kunnen wachten. Houd er rekening mee dat inzage zoals gebruikelijk alleen mogelijk
is op afspraak en bovendien vanwege de verbouwing tijdelijk beperkter
mogelijk is dan gewoonlijk.

start acquisitie
gemeentegids 2011

Wanneer: woensdag 13 oktober
Waar:
Thamerkerk
Tijd:
19.00-22.00 uur

meerwijk

De gemeente uithoorn is begonnen met de voorbereidingen voor de
nieuwe gemeentegids, editie 2011.

Wanneer: woensdag 20 oktober
Waar:
Fort aan de Drecht
Tijd:
19.00-22.00 uur
Houd uw brievenbus goed in de gaten, want binnenkort valt de uitnodiging op de deurmat.

meer informatie

rob Verlinden tuiniert
ook in uithoorn
Rob Verlinden (o.a. bekend van het
tv programma De Tuinruimers) gaf
woensdag 29 september 2010 een
minicursus tuinieren in het gemeentehuis van Uithoorn. Deze cursus
was een van de prijzen verbonden
aan de prijsvraag in de Waterkrant.
Die krant is in maart van dit jaar huis
aan huis verspreid in Uithoorn.
In twee en een half uur tijd spijkerde Rob de kennis van de 40 prijswin-

naars bij over: aan- en afvoer van regenwater in de tuin, de basisbeginselen voor het maken van een tuinontwerp en aanleg & onderhoud van
een tuin. Het werd een avond vol
leuke weetjes en interessante do’s
en don’ts in en rond de tuin. Om thuis
nog eens rustig een en ander na te
kunnen lezen, kreeg iedere deelnemer het door Rob gesigneerde tuinboek Tuinieren met Gevoel cadeau.

Voor deze gemeentegids werkt de
gemeente samen met uitgeverij De
Kleine Media uit Schagen. Deze uitgeverij is begonnen met de verkoop
van advertenties. De Kleine Media
benadert de komende weken telefonisch organisaties, instellingen
en verenigingen in Uithoorn en De
Kwakel met het verzoek om een afspraak te maken met een vertegenwoordiger van de uitgeverij. Deze
vertegenwoordiger is op woensdag
en donderdag in de gemeente aanwezig en bezoekt dan alle ondernemers op afspraak. Een medewerker van De Kleine Media BV komt
dus altijd persoonlijk langs. Bovendien heeft deze vertegenwoordiger

een officiële brief van de gemeente bij zich. Daarin staat dat De Kleine Media BV de uitgever van de Uithoornse gemeentegids is. Vraag altijd naar deze brief, want daarmee
weet u zeker dat u met een bonafide
vertegenwoordiger te maken hebt.

Gratis vermelding in de gids?

De uitgever kan u ook telefonisch
benaderen om de juistheid van uw
gratis vermelde gegevens in de huidige gemeentegids te controleren.

Verspreiding

De gemeentegids 2011 wordt eind
december 2010 gratis huis-aan-huis
verspreid.
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A L GE M EN E IN F OR MA TIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.

1.4

1.5

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare hoorzitting van de
raad van Uithoorn op donderdag 7 oktober 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Tijdens de hoorzitting
krijgen de indieners van zienswijzen bij het bestemmingsplan Zijdelwaard de gelegenheid hun zienswijze mondeling toe te lichten.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 7 OKTOBER 2010
Hoorzitting

Voorzitter: A.C.M. Smits

1

1.1
1.2

Opening - Agenda
19.00 uur
Mededelingen: raadsleden
De indieners van zienswijzen bij het bestemmingsplan 19.05 uur
Zijdelwaard worden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze mondeling toe te lichten.
Doel: informatie aan de raad
Einde hoorzitting
19.55 uur
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de
raad van Uithoorn op donderdag 7 oktober 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt om 21.30 uur de Raadsvergadering.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1

3.2

Informatief Beraad

1.2
1.3

Ouders op natuurpad

Iedere basisschool wil leerlingen de natuur laten ervaren en onderzoek
laten doen in de natuurlijke omgeving. Leerkrachten die met hun groep
op stap gaan kunnen best hulp gebruiken van natuurouders.

Natuuroudercursus

De Werkgroep Natuur- en Milieueducatie (NME) van de regio Amstelland-Meerlanden organiseert
in 2011 weer een natuuroudercursus. Geïnteresseerde (groot)ouders van leerlingen op basisscholen
uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen,
Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen
aan deze gratis cursus meedoen.
Voorkennis over natuur of milieu is
niet nodig, enthousiasme is voldoende. De cursus Natuurouders biedt
(groot)ouders van basisschoolleerlingen handreikingen om leerkrachten te helpen bij natuur- en milieuonderwijs. Aan het eind van de cursus beschikken de cursisten
over basiskennis en -vaardigheden om als natuur-

ouder aan de slag te gaan. Als natuurouder hoeft u niet persé structureel aan een bepaalde school verbonden te zijn, in overleg met de
school kunt u een of meerdere projecten doen.
De start van de cursus is op dinsdag
15 februari 2011 en de volgende cursusdagen zijn op 1 maart, 15 maart
steeds van 19.45 uur tot circa 22.00
uur. De vierde bijeenkomst is op zaterdag 2 april 2011 van 14.30-17.00
uur. Op zaterdag 17 september 2010
is er van 14.30-17.00 uur een netwerkbijeenkomst voor alle natuurouders uit de regio Amstelland-Meerlanden. Voor meer informatie of om
u op te geven kunt u een e-mail sturen naar nme@amstelveen.nl

Opening - stilte - primus - stembureau
Agenda raadsvergadering 7 oktober 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 16 september 2010
Ingekomen stukken tot en met week 38
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

21.30 uur

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
Zwembad De Otter
Aan de hand van een door het college van b&w
opgestelde feitennotitie discussieert de raad over de
situatie rond het zwembad De Otter.
Doel: politiek debat
Ontwerp-begroting 2011 gemeenschappelijke
regeling G2 (RV10.42)
Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de
ﬁnanciële begroting en als zienswijze vast te stellen dat de
rijksbezuinigingen aanleiding kunnen vormen de taken
binnen de G2 te heroverwegen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
Einde beraadslagingen – schorsing – politiek
beraad fracties

21.40 uur

22.20 uur

4.1
4.2

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en
eventuele stemverklaringen)
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Bestemmingsplan Boterdijk (RV10.54)
2. Zienswijze politiebegroting (RV10.62)
3. Herbenoeming leden commissie bezwaarschriften raad
(RI10.10)
Sluiting openbare vergadering

ren is het noodzakelijk dat de bewoners hun over de openbare weg hangende beplanting snoeien voor het
begin van de straatwerkzaamheden.
Anders zijn wij wettelijk bevoegd om
zelf te laten snoeien.

Bereikbaarheid en parkeren

•
•

LOPENDE PROJECTEN

Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Fregat tot medio juli
2010

In de week van 4 oktober begint aannemersbedrijf Vessies infra te Lisse
in opdracht van de gemeente met het
herstraten van Muur. De aannemer
gaat met het herstraten van start ter
hoogte van huisnummer 90. De verwachting is dat de werkzaamheden
duren tot medio december, maar dat
is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Snoeien beplanting

Om het werk goed uit te kunnen voe-

21.50 uur

De werkzaamheden vinden plaats
per straat om zoveel mogelijk andere
straten bereikbaar te houden. Tijdens
het herstraten kan het dus voorkomen dat bewoners hun auto niet voor
het huis kunnen parkeren. De aannemer houdt de bewoners op de hoogte van de planning. Het is verstandig
te parkeren op de parkeerplaats van
Melde. Om de bereikbaarheid voor
bewoners en hulpdiensten te garanderen, wordt een tijdelijke ontsluiting
gemaakt naar het Legmeerplein.

Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over
de uitvoering van het herstraten, dan
kunt u contact opnemen met de heer
E. Wanningen van de afdeling Leefomgeving, telefonisch bereikbaar via
(0297) 51 32 04 of 06 51 59 08 99 op
maandag t/m woensdag van 08.00 tot
16.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur.

ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?

22.40 uur

Stemmingen

Voorzitter: M.D. Polak

1.1

UITVOERING

HERSTRATEN MUUR

Politiek debat

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 7 OKTOBER 2010

Opening – Agenda Informatief Beraad
20.00 uur
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio
Bedrijfsplan begraafplaats (RV10.60) (Incl. presentatie) 20.15 uur
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met enkele
aanbevelingen uit het bedrijfsplan algemene begraafplaats
Noorddammerweg Uithoorn 2010-2013.

WERK IN

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

1

Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming.
Bestemmingsplan Zijdelwaard (RV10.55)
20.45 uur
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Zijdelwaard gewijzigd vast te stellen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming.
Archeologiebeleid en erfgoedverordening (RV10.56)
21.05 uur
Het college van b&w stelt voor het archeologiebeleid en de
erfgoedverordening vast te stellen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing
21.25 uur

22.45 uur

23.00 uur

-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
8 en 15 okt. Nostalgische Kwakelse avond, Dorpshuis De Quakel, 19.30
uur
10 okt.
Viering 40-jarig bestaan Raad van kerken Uithoorn-De Kwakel, De Burght, Potgieterplein, 10.00-13.00 uur
13 okt.
Wethouders Verheijen, Levenbach en Zijlstra aanwezig bij receptie Horti Fair in RAI Amsterdam
17 okt.
Wethouder Zijlstra aanwezig bij jubileumfeest Amnesty International Uithoorn in Alkwin Kollege
18 okt.
Informatieavond over ontwikkeling Vinckebuurt, Thamerkerk,
19.30 uur
19 okt.
Informatieavond over toekomst Schanskerk met Gert van
Kleef in Buurthuis Ponderosa, 20.00u. Meer info: www.onsuithoorn.nl
21 okt.
Wethouder Levenbach aanwezig bij door provincie NoordHolland georganiseerde bijeenkomst in Schiphol-Rijk over
start uitvoering ‘Aansluiting A9’ en ‘Omlegging Amstelhoek’,
masterplan N201+
23 okt.
Braderie Amstelplein, 9-17 uur
24 okt.
Hommage aan Jules de Corte, Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
28, 29 en
Toneelgroep Maskerade speelt “Midzomerstrandkomedie”
30 okt.
van Haye van der Heyden, Alkwin Kollege, 20.15 uur (€ 8.00)
30 okt.
Kwakelse Veiling, KDO terrein
31 okt.
Wethouder Verheijen open expositie Kunst als Geschenk in
galerie Fort aan de Drecht, 15.00 uur
4 nov.
Alzheimer café in Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
6 nov.
Kwakelse Veiling, KDO terrein
16 nov.
Infoavond inbraakpreventie in gemeentehuis Uithoorn, 19.30
uur
17 nov.
Ondernemersevent, locatie volgt nog, 19.15 uur
19 nov.
COV Amicitia voert uit Requiem van G. Verdi in R.K. Kerk de
Burght te Uithoorn , aanvang 20.15 uur
20 nov.
Gala aan de Amstel, (Lionsclub)
21 nov.
Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
3 dec.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
31 dec.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

Breur Bloemenexport Aalsmeer is een
klein bedrijf gevestigd op de bloemenveiling in Aalsmeer.
Wij zijn gespecialiseerd in bloemenexport naar Italië.

Wij zoeken per direct:

Fulltime Administratief Medewerkster
Taken:
• Faktureren (wij werken met Match-Online)
• Controleren en boeken van de inkoopfacturen (King)
• Telefoon beantwoorden

Profiel:
• Je hebt goede contactuele eigenschappen
• Je bent gewend in een klein team te werken
• Je hebt enige affiniteit met de bloemenbranche

Spreekt deze uitdagende en afwisselende
functie jou aan?
Stuur dan een sollicitatiebrief aan KeesBreur@Breur.Nu
of bel 0653-137711

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan De Kwakel. Inzageperiode 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw J. Filippo, tel.: 0297-513111
- Bekendmaking gedoogbeschikking voor het gebruik van een voormalige schapenstal als atelierruimte aan de Banken achter huisnummer 1 in De Kwakel.
Inzageperiode: 10 september t/m 22 oktober 2010. Info: mevrouw P. Jonkman,
tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Legmeer-West. Inzageperiode t/m 20 oktober 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513125
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 14, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van een woning.
- Boterdijk 165, aanvraag sloopvergunning voor het geheel slopen van alle opstallen.
- Het Fort 19, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vernieuwen van een
bestaande woning.
Meerwijk-West
- Kuifmees 2, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een kozijn
in de voorgevel.
De Legmeer
- Bieslook 24, aanvraag lichte bouwvergunning voor het vernieuwen van kozijnen en gevelplaten aan de voorzijde.
Burg. Kootpark
- Willem de Feschweg 4, aanvraag lichte bouwvergunning voor het veranderen
van een garagedeur.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Burg. van Meetelenstraat 33, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een carport.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 87, aanvraag sloopvergunning voor het gedeeltelijk slopen van een
bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 11 november 2010.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive
voor het organiseren van een AB-feest op 2 oktober 2010 van 21.00 tot 01.00
uur.
De Legmeer
- Legmeerplein 6, 8,10,12,14,16,18 en 20 te Uithoorn, aanvraag bouwvergunning 2de fase voor het geheel vernieuwen van een winkelcentrum. Bezwaar:
t/m 9 november 2010.
PUBLICATIE WIJZIGINGEN MANDAATREGELING SEPTEMBER 2010
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in
werking getreden. Er worden 25 toestemmingstelsels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving (wonen, ruimte, natuur, water en milieu) samengevoegd tot één
omgevingsvergunning. Te denken valt bijvoorbeeld aan toestemmingen die iemand nodig heeft om te bouwen, te slopen, kappen, het oprichten of veranderen
van een (milieu)inrichting. Vanwege deze nieuwe wetgeving is een aantal mandaten verleend. Deze mandaten zijn in werking getreden op 1 oktober 2010, tegelijk met de Wabo. De gewijzigde mandaten liggen van 6 oktober tot en met 13
oktober 2010 ter inzage.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.
VERKEERSBESLUIT RESERVEREN PARKEERPLAATS ACHTER
GEMEENTEHUIS VOOR AUTODATE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten door het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “alleen voor autodate wheels4all” een parkeerplaats op het parkeerterrein achter het gemeentehuis aan
de Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn te reserveren voor autodate wheels4all.

Alleen voor
autodate
wheels4all

WWW.UITHOORN.NL

Te koop:
Witte verstelbare box met boxkleed 7,50 euro.
Tel. 0297-564949
Te koop:
Voetbalspel 25 euro. Flipperkast
10 euro. Oplaadbare boor 5 euro. Baby Born 10 euro. Boekjes
Disney 10 euro.
Tel. 06-22555619
Te koop:
Damesfiets met zitje voor achter 100 euro.
Tel. 0297-565904/06-40554758
Aangeboden:
Balinees houtsnijwerk beeld uit
1969 vr.pr. 25 euro.
Tel. 0297-562938

Te koop:
2x plafonnière 20 euro. 2x tuinstoel wit 10 euro. 6x prijsbekers
17,50 euro. Choc. fontein nw.
20 euro. Houten speelgoedkist
30 euro.
Tel. 0297-563894-06-53547671
Te koop:
Wd. video’s à 2 euro. Videorecorder 15 euro. Keukenweegschaal nw. 7,50 euro. Wafelijzer
nw. 20 euro. Combi kl. tv 55 euro.
Draaitol 5 euro.
Tel. 0297-563894/06-53547671
Aangeboden:
±1000 ovh rode dakpannen
gratis afhalen.
Tel. 0297-582842

* Aangeboden:
Burbri Antiek.1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413

* Sierbestrating
vakkundig tegen
scherpe prijs.
Bel vrijblijvend:
Tel. 06-53332372

DSO FACILITAIRE DIENSTEN
zoekt per direct

parttime schoonmakers
voor avondschoonmaak in regio
Aalsmeer/Schiphol-Oost.

Voor informatie en sollicitatie zijn wij
bereikbaar tijdens kantooruren op
tel. (035) 531 4389

Gratis kabaal

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

Kort + Partners

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Administrateurs en belastingadviseurs

is op zoek naar een

Administratief medewerker (m/v)

3

voor minimaal 24 uur per week

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met
relevante werkervaring, initiatief, goede beheersing
van de Nederlandse taal en een flexibele, collegiale
instelling.
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het verwerken van administratieve bescheiden van cliënten in
ons boekhoudpakket, het voorbereiden van aangiften
omzetbelasting, het opstarten van werkzaamheden die
nodig zijn voor het samenstellen van jaarrekeningen,
het aannemen van de telefoon en overige ondersteunende taken ten behoeve van de organisatie.
Uw schriftelijke reactie zien wij gaarne tegemoet. Voor
informatie over de functie kunt u contact opnemen met
Ronald Larson of Jacqueline Bleijerveen.
Kort + Partners
A.J. Ernststraat 177-179 / 1083 GV Amsterdam
020-6424641
info@kortenpartners.nl
(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet
op prijs gesteld).

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
-

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

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

Zwemvereniging De Amstel kan éindelijk
haar THUIS-wedstrijden organiseren

Regio - Het heeft heel wat jaren geduurd, maar eindelijk
was het afgelopen zondag
zover.

prachtige nieuwe clubhuis
op de eerste etage in het
Veenweidebad. De Bar is gebouwd, de wanden geschilderd, de keuken geplaatst, de
De geschiedenis van het vloeren en wanden betegeld.
zwembad in De Ronde Venen Dus zondagmiddag waren zij
is inmiddels iedereen na zo’n er klaar voor.
twintig jaren wel bekend.
De geschiedenis van zwem- Terwijl het buiten ruim 20
en polovereniging De Amstel graden was en binnen nog
is bij minder mensen bekend, een paar graden warmer,
maar loopt voor wat betreft kwamen de eerste bezoedie laatste twintig jaren re- kende verenigingen met hun
delijk gelijk. De Amstel werd supporters met toch wel wat
opgericht in 1962 en is sinds jaloerse blikken het nieuwe
die tijd op zoek geweest naar bad betreden.
een thuisbad. De laatste ja- Toen rond één uur zondagren had zij dat gevonden middag het inzwemmen bein Vinkeveen, echter alleen gon was het wedstrijdbad
maar voor de waterpolotak. inmiddels bemenst met zo’n
De waterpoloteams hadden 100 zwemmers, ruim 100 toenamelijk dispensatie van de schouwers, ruim 25 tijdwaarKNZB om in het Veenbad nemers, juryleden, scheidswedstrijden te organiseren, rechters, etc. en natuurlijk
ook al was het bad aan één nog zo’n 20 vrijwilligers van
kant niet diep genoeg. Voor De Amstel om alles in goede
de competitie van de wed- banen te leiden. En het werd
strijdzwemploeg moest al die een enorm succes in het nieutijd uitgeweken worden naar we Veenweidebad! De resulandere baden. Zo organiseer- taten waren er dan ook wel
de de Amstel haar competitie naar: van de 60 starts die de
thuiswedstrijden de afgelo- Amstelleden pleegden werpen jaren - bij gebrek aan be- den er 32 gekwalificeerd als
ter - in Utrecht.
nieuw persoonlijk record!
Maar nu het nieuwe seizoen
gestart is, het Veenweidebad geopend is en De Amstel
haar eigen thuiswedstrijden
mocht gaan organiseren
werd het toch wel tijd voor
een klein feestje.
Afgelopen zaterdag is er
door alle vrijwilligers nog de
laatste hand gelegd aan het

In totaal werden er maar
liefst 10 baanrecords verbroken; 25 m rug, 50 m rug, 50 m
vrij, 50 m school, 100 m vlinder, 100 m wissel, 100 m vrij,
100 m school en 200 m vrij!
Eindelijk na al die jaren heeft
De Amstel een thuisbad en
daar zijn ze heel blij mee!

Ben je geïnteresseerd in wat de Amstel allemaal doet in het Veenweidebad, kijk dan eens op haar website:
www.zpv-de-amstel.nl, ga eens langs tijdens één van de trainingen of neem een proefabonnement om
vijf weken lang twee keer per week mee te trainen voor maar één tientje.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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.

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

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

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

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

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

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Zwaan in Mijdrecht, zwart katertje van net 1 jaar met een paar
witte haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje naar
voren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en is
gechipt.
- Heemraadsingel in Mijdrecht, schildpadpoes van 6 jaar. Is nog wel
gesignaleerd omgeving Margrietlaan.
- Windmolen in Mijdrecht, “Luca”, een kater met witte buik en borst,
rug is zwart, bruin, lichtbruin. Kijkt een beetje scheel.
Gevonden
- Alberserlaan in Uithoorn, schildpadpoes met zwarte/bruine streep
over de neus.
- Oosterlandweg bij Twistervliet in Mijdrecht, rood/witte kater.
- Zijdelweg, bij de Arthur van Schendellaan in Uithoorn, lapjespoes,
donkerbruin, lichtbruin en wit. Het meeste wit op de buik, donkere
punt aan haar staart. IX-27
- Ridderschapstraat in Mijdrecht, rode kater. Hij draagt bandje van de
Dierenbescherming. IX-28
- Wilgenlaan in Vinkeveen, wit-bruin-zwarte cavia
- Adm. de Ruyterweg in Uithoorn, abessijn. Bruinrood/ wildkleurig.
- parkje Zijdelwaard in Uithoorn, lichtrode kater.
Goed tehuis gezocht voor
- Lieve lapjespoes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten.
- “Spot” en “Sproet”, twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar. Goed
gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere honden.

O’Neill Streetsurfing Wave
Board voor Wouter de Ligt
Mijdrecht - Wouter de Ligt (9) uit
Abcoude heeft bij Karamba Kids
store in de Dorpsstraat een prachtige O’Neill Streetsurfing Wave Board
in de wacht gesleept. Hij nam het
board samen met zijn tweelingzusje
Fleur in de winkel in ontvangst. Beide kinderen behoren met hun ouders tot de vaste klanten van Karamba Kids store, waar zij graag de
nieuwste outfit van O’Neill willen
passen. Het kledingmerk promoot
dikwijls haar kledinglijn wat gepaard gaat met de kans om een leuke prijs te winnen die meestal gerelateerd is aan een sportieve uitdaging. Dit keer was dat een Streetsurfing Wave Board voor slechts
één winnaar. Wouter en Fleur deden mee aan de mogelijkheid deze
prijs te kunnen winnen als hun ouders voor hen kleding kochten van
het merk O’Neill. Daartoe moesten zij net zoals alle klanten die kleding van O’Neill kopen, een deelnemersformulier invullen waaruit aan
het einde van de actie een winnaar
zou worden gekozen. Uit de stapel
deelnemers werd die onlangs getrokken en de gelukkige bleek Wouter te zijn. Hij kreeg het bericht dat
hij als winnaar uit de bus was gekomen en toog met zijn moeder en
zusje Fleur naar de winkel in hartje Mijdrecht. Wouter was bijzonder
blij met zijn board, ook al omdat hij
er niet onbekend mee is. Hij surft af
en toe op die van zijn vriendjes. Dat
was te merken in de winkel waar
hij tot schrik van zijn
moeder tussen een
paar
kledingrekken door vlot enkele rondjes draaide. Zusje Fleur zei er
nog niet zoveel mee
te kunnen, maar wil
het wel graag leren.
Dat komt dan goed
uit, want bij de prijs
hoort een O’Neill
Streetsurfing Clinic
voor hen beiden! Die
wordt gegeven onder leiding van Nederlands kampioen
Abel Vegter. Wouter en Fleur krijgen
daarvoor binnenkort
een persoonlijke uitnodiging. Maar het
Wave Board moch-

Op vrijdagavond 8 oktober zal historicus Harm Hoogendoorn een lezing geven over de teelt van één van
de belangrijkste grondstoffen uit de
Gouden Eeuw. Aan de hand van een
PowerPoint presentatie met unieke
beelden wordt u meegenomen naar
vervlogen tijden. Na de lezing kunt
u de tentoonstelling “Beuken & Bra-

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 ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Millenniumdoelen

Vorige week noemden we het stagneren van het terugdringen van de
moedersterfte als een opvallende uitkomst van de tussenbalans van
de Millenniumdoelen. U weet wel: de acht doelen die zo’n 190 wereldleiders in het jaar 2000 met elkaar afspraken om de armoede en
het onrecht in de wereld terug te dringen.
In Wajir hebben we wat dit onderwerp betreft met een bijzondere situatie
te maken.
Ten eerste is bijna 100% van de vrouwen die nu in hun vruchtbare periode
zijn het slachtoffer geworden van vrouwenbesnijdenis. En in Wajir werd de
meest verminkende methode toegepast (ik heb als dokter in 1995 de gevolgen daarvan gezien en ik kan er nog altijd moeilijk over praten). Ik schrijf
“werd” omdat vrouwen in Wajir ons verzekeren dat momenteel driekwart
van de meisjes niet meer wordt besneden. Wij kunnen dat niet controleren,
maar we zien wel dat er openlijk over stopzetten wordt gesproken.

ten zij alvast mee naar huis nemen.
Streetsurfing is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de meest populaire buitenspeelactiviteiten voor
kinderen tussen de 6 en 14 jaar.
Wouter heeft nu zijn eigen en unieke O’Neill Wave Board.

Ten tweede is er alleen in het plaatselijke ziekenhuis verloskundige zorg.
Bovendien wordt die vaak verleend door mannelijke verplegers en dat is in
moslimland voor de meeste vrouwen een onoverkomelijk bezwaar. Het ziekenhuis is voor de meeste bewoners van Wajir niet te bereiken en er zijn
geen communicatiemogelijkheden voor de vele bewoners van de “bush”. Uit
de uitgelekte resultaten van de recente volkstelling lijkt het aantal vrouwen
achter te blijven bij het aantal mannen en dat geeft te denken…

Trendy kledingaanbod
Karamba Kids store is een trendy kinderkledingwinkel en officieel
dealer van het kledingmerk O’Neill.
De winkel geniet bekendheid om
het aanbod van hippe en eigentijdse kleding voor baby’s tot en met
(vroege) tieners. Collecties zijn er in
de (lengte)maten 50/56 tot 176. Tot
het aanbod behoren populaire merken. Voor baby’s en de eigenwijze
dreumes is er Noppies en BFC. Peuters en schoolgaande kids hebben
keuze uit o.a Name It, Moodstreet,
Tumble&Dry, Sevenoneseven, Eager Beaver, Vingino en natuurlijk
O’Neill. Ook tieners kunnen bij Karamba Kids store terecht, zoals voor
het trendy merk Outfitters Nation
wat een verademing is voor jongelui
die er soms zo ‘tussen’ lijken te vallen. Bij Karamba vind je een jeans
al vanaf 14,95 euro tot en met 59,95
euro. Voor elk wat wils dus. Momenteel hangt de najaars- en wintercollectie in de winkel. Het is beslist de moeite waard om de nieuwste trends eens te komen bekijken.
Eerst meer weten? Dan is de website ook een optie:
www.karambakidsstore.nl.

De realiteit is dat de meeste bevallingen worden geleid door TBA’s (Traditional Birth Attendants). Dit zijn vrouwen die zonder opleiding, zonder instrumentarium, zonder elektriciteit en zonder schoon water ook ’s nachts in
donkere hutjes verloskunde moeten bedrijven. En dat bij verminkte vrouwe. Voor onze stichting was het een prachtproject: het trainen van TBA’s
en het verschaffen van basale partus-setjes. Daar redt je levens mee ! Ook
de TBA’s waren enthousiast. En dan komt er een bericht van de WHO, de
wereldgezondheids-organisatie: TBA’s zijn onvoldoende geschoold. Alleen
verloskundigen mogen bevallingen leiden. Mooi plan, maar als die verloskundigen er domweg niet zijn, wat dan? De regering bedacht dat er dan
maar een tweede ambulance bij het ziekenhuis moest klaarstaan. En dat in
een vaak onbegaanbaar gebied waar geen bereik is met je mobieltje. Hoog
tijd dat vrouwen onderwijs krijgen en zich bewust worden van hun situatie
en gaan opkomen voor hun democratische rechten !
Ad Groeneveld

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Toneelgroep Maskerade brengt
‘midzomerstrandkomedie’

Lezing in Museum De Ronde Venen
Vinkeveen - Wist u dat tijdens de
Gouden Eeuw het landschap in De
Ronde Venen werd gemarkeerd
door grote velden met hennepplanten van wel drie meter hoog? De vezel van deze plant was de belangrijkste grondstof voor touw. Naast
bijna iedere boerderij lag wel een
hennepakker, variërend van 40 tot
2400 m2. Dat is vandaag de dag niet
meer voorstellen.

Stichting Ontwikkelings

ken. Hennep, gewas uit een gouden
tijd” bezoeken. Deze tentoonstelling
vertelt aan de hand van objecten,
het verhaal van de historische hennepteelt in het Utrechtse veenweidegebied. In verband met beperkte ruimte graag voor deelname aan
de lezing opgeven bij Museum De
Ronde Venen via telefoonnummer
0297-262223 of e-mail
info@museumderondevenen.nl
De lezing historische hennepteelt in
het veenweidegebied komende vrijdag start om 20.00 uur.
Ontvangst vanaf 19.30 uur.
De entree kost 9,50 euro. Leden Historische Vereniging Proosdijlanden
betalen 5 euro.
Museum De Ronde Venen, Herenweg 240, Vinkeveen
www.museumderondevenen.nl

Uithoorn - Maskerade laat u deze
herfst nog een klein stukje zomer
beleven. De Uithoornse toneelgroep
speelt op vrijdag 29 en zaterdag 30
oktober het toneelstuk ‘Midzomerstrandkomedie’ in Het Alkwin Theater te Uithoorn. Dit stuk van Haye
van der Heyden is een absurdistische tragikomedie met veel humor
en een tikkeltje cynisme. Het gaat
over vakantiegangers aan de Franse Rivièra, op zoek of op de vlucht,
- maar meestal allebei - die de vakantie van hun leven lijken te gaan
hebben. Op het strand van Menton
bevindt zich een bont gezelschap:
Greetje en Tjeerd met hun twee iets
te wilde kinderen, de jonge god die
Ruf heet en zichzelf als het hoogtepunt van de schepping beschouwt,
de meer dan smakelijke Smikkie die
anderen graag van haar schoonheid
laat meegenieten, de gedesillusioneerde Esmee die - op de vlucht
voor een echtgenoot - voor het eerst
alleen op vakantie is, de oudjes Sara en Pieterpieter die elkaars grote
liefde zijn en na dertig jaar weer oog
in oog staan en, tot slot, Harry, het
stille water met diepe afgrond.
Gewone mensen in een gewone zomer aan een gewoon strand roepen
een reeks ongewone gebeurtenissen bij elkaar op. Echtelijk gesteggel, een zoektocht naar bevestiging,

verleiding, verlies, twijfel om wel of
niet toe te geven aan lang verholen
verlangens. Ongewoon? Gewoon?
In ieder geval heerlijk herkenbaar
voor eenieder.
Midzomerstrandkomedie’ is geregisseerd door Monique Greveling
en is te zien in Het Alkwin Kollege
aan Weegbree 55 in Uithoorn. De
voorstellingen beginnen op vrijdag
en zaterdag om 20.15 uur. Reserveren kan via tel 06-33986768 of via
www.toneelgroepmaskerade.nl

Kaarten in
De Springbok
De Hoef - Aanstaande zaterdag 9
oktober gaan de biljartkeuen weer
in het rek en de ballen weer in de
doos, want dan, organiseert Biljartvereniging De Hoef de tweede
kaartavond van dit seizoen. Met vele leuke prijzen, waaronder natuurlijk fantastische vleesprijzen. Goede, slimme en gelukkige kaarters,
die van gezelligheid houden, mogen deze avond dus niet missen. De
kaartavond is in De Springbok, aan
de Oostzijde 61a en begint om 20.30
uur. Iedereen is welkom. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
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“EHBO en reanimatie als vak opnemen in onderwijspakket”

Tijdige hartreanimatie redt leven
van Mijdrechtse vrouw
Mijdrecht - Martine Elgersma (50),
samen met haar gezin wonend op
de Molenwiek, heeft haar leven te
danken aan het kordate optreden
van Gerrit Eindhoven uit Wilnis. Gerrit heeft de EHBO al geruime tijd
goed onder de knie en weet tevens
van wanten als het gaat om hartreanimatie als dat nodig is. Dat heeft
hij bewezen. Zaterdag 11 september liet Martine tegen half twee ’s
middags de hond uit op de Oosterlandweg, niet ver vanaf de hoek met
het Molenland, toen zij ter hoogte van de woningen ter plaatse onwel werd en achterover in de berm
viel. Op dat moment lieten de bewoners van een van de bungalows
hun visite uit en zagen wat er gebeurde. Nog geen halve minuut later kwam Gerrit van Eindhoven met
zijn echtgenote Janneke met de auto de hoek om waar zij tien meter
verder werden aangehouden door
mensen die hen om hulp vroegen
omdat er ‘iemand in de berm lag
zonder enig teken van leven.’ Gerrit bedacht zich geen moment en
constateerde als ervaren EHBO-er
dat er bij de vrouw geen hartfunctie
was en begon meteen te beademen
en te reanimeren nadat hij aan omstanders had gevraagd hoelang de
vrouw daar al lag. ‘Nauwelijks een
minuut’ zo werd hem verteld. Waar
de meeste mensen toekeken reanimeerde hij de vrouw die later Martine Elgersma bleek te heten. Maar
dat kwam hem pas lang daarna ter
ore. Toen politie en ambulance waren gealarmeerd werd het slachtoffer met spoed naar het AMC gebracht. Gerrit had zijn taak goed
volbracht. Martine bleek het dank-

zij hem overleefd te hebben, maar
lag wel vier dagen in coma in het
ziekenhuis. Zij bleek op die bewuste zaterdag behalve getroffen te zijn
door een hartinfarct ook een hartstilstand te hebben gehad. En dat
terwijl zij daarvoor nooit hartproblemen heeft gehad. Na twee en een
halve week in het ziekenhuis te zijn
geweest werd zij daaruit ontslagen
en kwam vorige week woensdag
thuis. Om de hartfunctie op orde te
houden heeft zij een ICD-pacemaker gekregen. Haar huisarts was in
opperste verbazing toen zij zelf de
deur van haar woning voor hem
opendeed...
Man van tachtig
Het verhaal zou daarmee af zijn ware het niet dat Gerrit Eindhoven en
Martine Elgersma op die bewuste
zaterdag in een reeks van toevalligheden verzeild zijn geraakt met als
resultaat dat zij daaraan haar leven dankt. Opgemerkt zij hierbij dat
Gerrit en zijn vrouw Janneke gelovige mensen zijn en deel uitmaken
van de Evangelische Gemeente Parousia.
“Ik wist helemaal nergens van. Martine ging de hond uitlaten en ik
was nog even naar mijn moeder in
Mijdrecht gegaan,” vertelt de man
van Martine, Pleun van Golen. Daar
hoorde ik het van Martine en ben
snel naar huis gereden. Maar zover kwam ik niet. Op de Rondweg
kwam ik een ambulance tegen en
intuïtief realiseerde ik mij dat mij
vrouw daarin lag. Ik ben toen ook
naar het AMC gegaan. Twee dagen later wilde ik wel eens weten
wat er allemaal gebeurd was en ben

ik achter de redder van mijn vrouw
gegaan. Maar dan stuit je op allerlei bureaucratische regels van privacy en dan vertellen ze je niks. Uiteindelijk na veel zoeken en informeren kwam ik bij Gerrit terecht. Maar
eerst ging Martine bij mij voor, dus
heeft het een paar dagen geduurd
alvorens Gerrit en ik met elkaar in
contact kwamen.” Die zat die zaterdag heerlijk achter zijn computer,
totdat zijn vrouw zei dat het mooi
weer was en wel even naar de Intratuin in ter Aar wilde. “Zo gezegd
zo gedaan. We zijn in de auto gestapt en via de Padmosweg en het
Molenland richting Oosterlandweg
gereden. Net de hoek om zien we
mensen op de weg en die zwaaien
naar ons. Ik zie een wielrenner staan
en er lag iets in het gras. Dacht eerst
dat er een aanrijding had plaatsgevonden. Ik zet mijn auto aan de kant
en wil mijn EHBO-koffer uit de auto pakken. Laat maar zitten zei iemand, want ik denk dat je moet reanimeren. Om een lang verhaal kort
te maken, dat heb ik toen gedaan.
Gelukkig was het binnen de cruciale tijd van 4 minuten dat ik erbij was. Maar, ik kan een minutenlange reanimatie eigenlijk niet uitvoeren want ik ben zelf hartpatiënt,” aldus Gerrit. “Mijn hart werkt
maar voor 40 procent, dus eigenlijk
ben ik een man van tachtig, hoewel ik in werkelijkheid pas 56 jaar
ben. Het toeval – maar wat is toeval
– wil dat de vriendin van de dochter
van Pleun, Jill, op haar scooter passeerde en het voorval zag. Zij had
haar paard verzorgd en was op weg
naar huis op de Herenweg in Wilnis. Jill kreeg ter plaatse van Janne-

Dramatische bezuinigingen
bedreigen beheer landschap

aal en geeft onderricht in het juiste gebruik ervan. Ook ontwerpt het
Landschap plannen voor het beheer
van de terreinen waar de Knotgroep
werkt.

Regio - Ook Knotgroep Uithoorn
ziet problemen ontstaan. Straks
kunnen de rietlanden niet meer gemaaid worden. Of is de ondersteuning aan de Knotgroep in goed materiaal niet meer mogelijk. Als de
grote bezuinigingen door de Provincie doorgaan, wordt de jarenlange inzet door de vrijwilligers van de
Knotgroep zinloos en onmogelijk.
Wat is er aan de hand: de stichting
Landschap Noord-Holland voert
al jarenlang het beheer uit in vele natuurgebieden in de provincie.
Naar tevredenheid van die provincie. In de afgelopen zes jaar kreeg
de stichting 50% méér natuur in beheer, zonder dat de bijdrage door de
provincie daarvoor steeg.
Nu is de provincie van plan in twee

Deze steun door het Landschap
komt nu op de tocht te staan. Als
de provincie zó fors gaat snijden in
de subsidie, moeten er taken vervallen. De kans is groot dat de Knotgroep bepaalde taken dan niet meer
kan vervullen. Taken waaraan zij jarenlang gewerkt hebben, om zo het
landschap aantrekkelijk te houden.
Daarom gaat ook een deel van de
Knotgroep Uithoorn protesteren op
maandag 11 oktober voor het Provinciehuis in Haarlem om 8.30 uur.
En velen hebben al de petitie getekend “STOP de bezuinigingen op
de Noord-Hollandse natuur”. Dat
kan op de website www.landschapnoordholland.nl/natuurdedupe.php.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
0297-565172.

jaar tijd bijna de helft te bezuinigen
op het budget voor dit beheer. Dat
kan niet anders dan tot verloedering
van het landschap leiden. De soortenrijkdom van planten en dieren
loopt terug, het landschap verruigt
en wordt minder aantrekkelijk voor
mensen om van te genieten.
De Knotgroep bestaat uit zo’n zestig vrijwilligers die graag hun vrije
tijd en energie besteden aan onderhoudswerk in de natuur, zoals
het knotten van wilgen, het vrijhouden in rietlanden van jong houtopslag, het hooien van schrale graslanden. Maar de Knotgroep kan dat
niet zonder de ondersteuning van
het Landschap Noord-Holland. Zij
maait het riet en het gras, en laat het
afvoeren, zij zorgt voor goed materi-

Activiteiten brede school
deze week van start
De Ronde Venen - Deze week
starten op alle brede scholen in De
Ronde Venen de activiteiten voor de
kinderen die zich hiervoor hebben
ingeschreven. Zo wordt er gedanst
op bekende kinderliedjes, toneel
gespeeld, de fantasie uitgebeeld,
maar ook aandacht besteed aan fotografie, ruimtevaart, streetdance en
music fitness. Gedurende maximaal
8 lessen kunnen de kinderen hiermee kennismaken en hun talenten
ontdekken. De peuters van een van
de brede scholen krijgen een poppentheatervoorstelling aangeboden.
Niet alle aangeboden activiteiten
die in de activiteitenboekjes stonden gaan door. Soms was er te weinig belangstelling en moest de activiteit geannuleerd worden.

Wat is nu een brede school?
Een brede school is een samenwerkingverband tussen een of meerder
basisscholen, een buitenschoolse
opvang en/of een peuterspeelzaal
en organisaties op het gebied van
sport, cultuur en gezondheidszorg.
De welzijnsorganisatie De Baat verzorgt de praktische ondersteuning
van de activiteiten.
In de gemeente De Ronde Venen
zijn er 5 brede school projecten, zowel in Mijdrecht als Wilnis en Vinkeveen. In De Hoef wordt onderzocht
hoe hier een brede school gestalte
kan krijgen.
Tweemaal per schooljaar worden er
activiteiten voor kinderen aangeboden.

Traditionele afsluiting
wedstrijdseizoen bij WVA
Vinkeveen - De Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude sluit komend weekend op traditionele wijze het watersportseizoen af met de
wedstrijden voor de Snertcup en de
laatste wedstrijden voor de Valkenklasse. Iedereen kan meedoen met
de open wedstrijden rond de Snertcup.
Het watersportseizoen loopt weer
ten einde. Zoals ieder jaar organiseert de WVA als sluitwedstrijd de
races voor de Snertcup. Traditiegetrouw varen de leden van de Valkenklasse de laatste wedstrijden in
VInkeveen. Daarnaast organiseert
de WVA de slotwedstrijden voor iedereen die nog een laatste wedstrijd op de Vinkeveense Noordplas
wil zeilen.
Valken Klasse-evenement
Het Valken Klasse-evenement is
speciaal voor die zeilers die aange-

sloten zijn bij deze organisatie. Traditiegetrouw worden de wedstrijden op zaterdag afgesloten met een
goedgevulde snertmaaltijd.
Open Snertcup-wedstrijden
Op zondag 10 oktober zijn er naast
de Valken ook de laatste open wedstrijden rond de Snertcup voor zeilers op de Vinkeveense plassen.
Aanmelden kan bij de starttoren
van de WVA, vanaf 10.15 uur. De
eerste wedstrijd start om 11.00 uur,
de tweede om ca. 14.00 uur. Iedereen is welkom!
Over de WVA
De WVA is een vereniging met een
grote regionale betekenis. Naast
jeugdleden uit het gebied van Amsterdam tot Elburg en Nieuwegein
heeft de vereniging een groot aantal
lokale leden dat gebruikmaakt van
de faciliteiten op Zandeiland 4. De
vereniging heeft verschillende trai-

Met dit activiteitenaanbod wordt
uitgegaan van het verrijkingsprofiel.
Talentontwikkeling voor alle kinderen staat centraal en door middel
van gevarieerd programma bieden
wij de mogelijkheid om aan diverse
gebieden “te snuffelen”.
Een ander doel van de brede school
is het ondersteunen van ouders in
hun opvoedingstaak.
Dit wordt door middel van een jaarlijkse ouderavond gerealiseerd.
Ook dit schooljaar vinden op alle
brede scholen in het voorjaar van
2011 een ouderavond plaats. De
meeste zullen het thema “Mijn kind
en Internet” aanbieden. Dus noteer
alvast maar in uw agenda!

ke instructies om via 112 een ambulance te bellen. Zij deed dat heel
goed in weerwil van de schrik die
haar om het hart was geslagen.”
Janneke: “Jill verdient een compliment vanwege haar doortastend
optreden. Zij is precies op tijd komen aanrijden. De meeste mensen
stonden er apathisch bij en wisten
zich geen raad. Het is een wonder
dat Martine hier bij ons zit, want zeven op de honderd gevallen redden
het maar. Zij heeft alle geluk van de
wereld gehad. Na een minuut of vijf
kwamen er twee motoragenten en
die zouden de reanimatie dan hebben moeten overnemen. Maar omdat Gerrit die in een bepaald tempo
had ingezet deden zij dat liever niet.
Even daarna kwam de ambulance
en kon Gerrit ermee ophouden. Ik
kan er met mijn verstand nog niet
bij hoe hij dat heeft volgehouden.”
Tweede kans
Gerrit en Janneke zijn ervan overtuigd dat Martine een tweede kans
heeft gekregen om hier verder te
leven. “Je spreekt over toeval dat
wij langs kwamen, maar ik ben ervan overtuigd dat het een Gestuurde toevalligheid is. Dat het zo moest
zijn dat ik met mijn talent als EHBOer de mens Martine kon redden. Dat
zij een tweede kans mocht hebben.
Het klinkt misschien raar, maar zo
zie ik dat. Helemaal omdat ik zelf
geen inspanning mag leveren omdat mijn hartslag niet boven de 120
mag komen. Reanimeren is zwaar
werk en ik weet niet hoe ik het lichamelijk heb kunnen volbrengen
maar Hij heeft mij waarschijnlijk de
kracht gegeven. Ik heb mij tijdens

Martine Elgersma dankt haar leven aan Gerrit Eindhoven die haar reanimeerde
en daarna ook niet raar gevoeld, alleen gelukkig. Hij was alsof ik dit in
een roes heb gedaan. Dat is toch
heel bijzonder te noemen. Daarnaast blijkt Martine iets te hebben
met adelaars. Zij draagt een halsketting met een beeltenis van een
adelaar eraan. Een vogel die ook
voor mij een diepere betekenis
heeft. In de Bijbel staat de adelaar
in het teken van kracht en sterkte.
Mijn sleutelhanger refereert aan Jesaja 40 vers 31: ‘Maar wie de Here
verwachten putten nieuwe kracht.
Zij varen op vleugelen als arenden.
Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet
nat.’ Op dat moment voelde ik mij
ook als ‘gedragen’ en heb daaruit
kennelijk nieuwe kracht geput. Anders kan ik het niet verklaren,” aldus
Gerrit wiens linker bovenarm wordt
gesierd door een tatoeage van een
arend. Martine lag keurig en in de
juiste houding in het gras, zodat ze
direct gereanimeerd kon worden. Ik
kon meteen beginnen, dat scheelde weer seconden. Het kan allemaal
geen toeval zijn.”
EHBO-les op school
Janneke: “Achteraf hoorden wij dat
Martine leefde. Ik had dat al ver-

moed, omdat ambulances geen
overleden mensen meenemen. Je
wilt niet weten hoeveel moeite het
kost om later met elkaar in contact
te komen om over dit voorval te praten. Geen enkele instantie mag namen, adressen en telefoonnummers
doorgeven vanwege de privacy.
Dat zou in dit soort bijzondere gevallen toch mogelijk moeten zijn.
Verder zie je hoe belangrijk het is
om enige kennis van EHBO te hebben en te weten hoe het reanimeren
in zijn werk gaat. Nog even afgezien
van het gebruik van een AED.
Dit in gedachten hebbend zou mijn
grootste wens zijn als bij het voortgezet onderwijs een lesuur kon worden ingebouwd waarin de jongeren
de kans krijgen dit te leren. Om ermee te leren omgaan. Later kunnen
zij dit dan in hun studententijd of op
hun werk naar believen verder ontwikkelen, bijvoorbeeld bij een BHV
(Bedrijfs Hulp Verlening).
Dat geldt natuurlijk voor meer mensen die het zouden kunnen leren. Je
ziet dat het levensreddend kan zijn,
waar en op welk moment je ook
bent.”

Gezellig samenzijn
‘Zesde’ klassers Chr. Nat.
school te Amstelhoek uit 1962
De Hoef - Afgelopen zaterdag 2 oktober kwamen 20 oud-leerlingen van de 6e klas Chr. Nat. School te Amstelhoek
uit 1962, velen met echtgeno(o)te, voor een reünie bij elkaar in Restaurant De Oude School in Ter Aar. Midden op
de foto staat mevrouw Pilon-Klerk, hun juffrouw uit de 1e klas in 1956. Na een bezoek aan een bijzonder museum, het Museum van alles en nog wat in Nieuwkoop, werd gezamenlijk van een uitgebreid buffet in Restaurant De
Strooppot in De Hoef genoten en rond elf uur ‘s avonds vertrokken alle oud-klasgenoten weer voldaan huiswaarts.

Wij zien u graag terug op een van
de ouderavonden of tijdens de voorstellingen/tentoonstellingen die de
kinderen u aanbieden aan het einde van de cursus.
ningsgroepen variërend van beginners tot landelijk hoog geklasseerde wedstrijdzeilers bij de jeugd. Ook
is er een jaarlijks terugkerende zeilcursus voor volwassenen die in de
zomermaanden de fijne kneepjes van het zeilen in de vingers willen krijgen en worden er onderlinge
wedstrijden gezeild, naast activiteiten en tochten voor gemotoriseerde
boten. Meer informatie kunt u vinden op www.wvavinkeveen.nl

Groep 1 Twistvliedschool
krijgt TaekWondo-les
Mijdrecht - Om de kinderen tijdens het project FIT 4 Kids met zoveel mogelijk sporten kennis te laten maken, kwam Jaimy Ponder van
Taekwondoschool Horangi de jongste leerlingen van de school Tae-

kwondo-les geven. De kinderen
leerden hoe zij tegen de kussentjes en de pantsers kunnen schoppen en stoten.
Ze deden allemaal enthousiast mee
en er werden goede oefeningen ge-

daan. Na afloop kregen de kinderen
een mooie sticker en een stempel
in hun Fit4kids paspoort. Aan Jaimy
vroegen ze of hij nog een keer les
komt geven, want Taekwondo vinden ze helemaal te gek.
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1 minuut gratis winkelen
bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - “Wat gaat de tijd dan
snel” was de eerste reactie van de
heer Smit uit Uithoorn afgelopen
zondag. Aanleiding was dat hij tijdens de laatste Kwakelse Veiling
een minuut gratis winkelen had gekocht. Deze prijs, een van de 4 kavels, die door AH Jos van den Berg

was aangeboden lag natuurlijk al
even in de kast maar de heer Smit
vond het een goed moment deze te
verzilveren.
Na een grondige inspectie door de
winkel waar ‘zijn’ producten lagen
ging de stopwatch lopen onder aanmoedigingen en aanwijzingen van

vrouw en kinderen. Het leverde al
met al 3 winkelwagens op met een
totale waarde van 235,- euro.
Op de volgende veiling bent u ook in
de gelegenheid zo’n kavel te kopen
want dan biedt deze actieve ondernemer wederom deze prijzen aan.

Emile in het zonnetje gezet
Aalsmeer - Op maandag 27 september werd Emile Vissers wegens
het bereiken van de 50-jarige leeftijd verrast. De kinderboerderij in
Uithoorn beschikt over een huifkar met paard en deze combinatie
kan door iedereen die iets te vieren

heeft worden gehuurd. Zijn collega’s van Total Pre Press, schuin tegenover de kinderboerderij de Olievaar, kwamen op het idee om Emile
die al jaren en jaren een gepassioneerd paardrijder en liefhebber van
de paardensport is te verrassen met

een rit in deze huifkar van de Olievaar. Het feest kon niet meer stuk
toen Emile zelf een stukje het paard
mocht mennen.
Al met al een leuke manier om iemand in het zonnetje te zetten, ook
op regenachtige dagen....

Uithoornse brandweer
heeft een nieuwe wagen
Uithoorn - Redelijk onverwachts is
kazerne Uithoorn sinds donderdag
30 september, de trotse eigenaar
van een nieuwe tankautospuit. De
huidige TS-3536 zou dit jaar vervangen worden maar dat dit zo snel zou
gaan was tegen ieders verwachting
in.
Voor dergelijke investeringen wordt
er binnen brandweer AmsterdamAmstelland in de investeringscommissie eerst gekeken naar nut en
noodzaak van de investering. Dit
komt deels voort uit bezuinigingsoogpunt. Uiteraard moest de TS3536 worden vervangen aangezien
deze is afgeschreven. De investeringscommissie heeft daartoe dan
ook besloten. Vervolgens moest het

geld worden gereserveerd. Dit is
uiteindelijk ook gebeurd. Pas daarna
kon feitelijk de auto worden besteld.
Dit liet echter lang op zich wachten.
Gezien de noodzaak van de vervanging is er voor gekozen om het net
geleverde voertuig aan Pier Afrika
(het logistieke centrum van brandweer Amsterdam-Amstelland) niet
in te gaan zetten als reservevoertuig
maar door te schuiven naar kazerne
Uithoorn, dit heeft als voordeel dat
zij nu niet een jaar hoeven te wachten op een nieuw voertuig.
Het voertuig is compleet uitgerust
met de nieuwste snufjes en voorziening, tevens is de bepakking vrijwel identiek aan de laatste geleverde nieuwe voertuigen van kazerne

Diemen Kazerne Hendrik en Kazerne Duivendrecht.
Aankomende periode zal het personeel van kazerne Uithoorn kennis gaan maken met het voertuig.
De chauffeurs gaan bijvoorbeeld
bijgeschoold worden omtrent de
pompbediening en de bevelvoerders gaan kennismaken met het
nieuwste communicatiemiddel dat
het voertuig aan boord heeft. Nadat
iedereen op de hoogte is van het
kennen en kunnen van het voertuig
zal hij de eerste uitruk gaan vervullen onder het roepnummer TS-3535.
De huidige TS-3535 zal opschuiven
als 2e uitrukvoertuig onder nummer
TS-3536.
Foto: Ronald van Doorn

Geheel vernieuwde presentatie op:

Toen & Nu nostalgische
Kwakelse Avonden
De Kwakel - Op vrijdag 8 en vrijdag 15 oktober organiseert Stichting De Kwakel Toen & Nu wederom
Nostalgische Avonden in dorpshuis
De Quakel. De avonden beginnen
om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 18.30 uur. Beide avonden wordt
hetzelfde programma vertoond. De
stichting benadrukt dat het programma geheel vernieuwd is en
dus niet een herhaling is van eerdere Nostalgische Avonden! Er is een
geheel nieuwe fotopresentatie ge-

maakt en er worden 3 nieuwe filmpjes vertoond die een beeld geven
van De Kwakel uit een bepaald jaar.
Welk jaar, dat houden wij nog even
voor ons. Het programma is daarmee iets korter dan het voorgaande
jaar, om meer gelegenheid te bieden
aan oude vriendschappen die veel
bij te praten hebben. Kaarten zijn
te bestellen via dipla@kabelfoon.nl
of via tel. 0297-563335 tussen 17.30
en 19.00 uur. Voorts nodigt stichting
De Kwakel Toen & Nu iedereen uit

om een kijkje te komen nemen op
haar website www.de-kwakel.com.
Er zijn weer veel interessante nieuwe items geplaatst, zoals de kermisfoto’s 2010. Ook laat de stichting
weten dat de “Activiteiten Agenda”
plaatsbiedt aan alle verenigingen,
clubs, etc. om gratis agendaberichten op haar site te plaatsen om op
die manier hun activiteit of festiviteit
onder de aandacht te brengen. Klik
op de site op de link Agenda en voer
de gegevens in.

Programmabegroting 2011
sluit met positief saldo
In het teken van natuurlijke make-up:

Open dag bij Believe in Beauty
Aalsmeer - Durft u ook te gaan
voor 100% pure, minerale make-up?
Kom naar de Make-up dag bij Believe in Beauty komende zaterdag
9 oktober. Nederland is al een aantal jaar in de ban van minerale make-up. Steeds meer vrouwen ontdekken deze zuivere make-up lijn.
De nieuwe generatie minerale make-up is van Fresh Minerals. Fresh
Minerals zorgt voor een nieuwe revolutie op het gebied van minerale
make-up; foundations met een anti-aging effect! Naast krachtige ingrediënten als anti-oxydanten en vitamines bevat het ook een spf 2025. Tijdens deze Make-Up dag stelt
Believe in Beauty haar deuren open
voor het grote publiek. Dit, om hen
op een professionele wijze kennis te
laten maken met de ongeëvenaarde
en verbluffende eigenschappen van
deze unieke, make-up lijn!
Actie en aanbiedingen
Kom zaterdag 9 oktober van 11.00
tot 15.00 uur naar Believe in Beauty voor de meest optimale productkennis, uitleg van de beste technieken en het beste, persoonlijke advies. Tijdens deze open dag kunt u

kennismaken met FreshMinerals en
gebruik maken van de speciale acties die alleen op 9 oktober gelden.
Een van de acties is dat u het makeup boek: “het grote praktische make-up boek” t.w.v. 24,50 euro gratis
ontvangt bij een besteding van 65,euro aan make-upproducten. Dit
boek bevat vele tips, foto’s en uitleg.
Tijdens de open dag is iedereen van
harte welkom die kennis wil maken met FreshMinerals. Neem je
(schoon)moeder, dochters, buurvrouwen en/of vriendinnen mee op
ontdekkingsreis naar de wondere
wereld van minerale make-up! Tijdens de open dag leert men op een
gezellige en ongedwongen wijze
hoe de FreshMinerals make-up het
best kan worden aangebracht voor
een oogverblindend en vooral professioneel eindresultaat.
Kleuradviezen
Bij Believe in Beauty wordt gedemonstreerd hoe de unieke FreshMinerals minerale poederfoundations
aangebracht moeten worden. De
FreshMinerals foundations lijken
op een poeder, maar krijgen een
crème textuur, wanneer de minera-

len op de huid worden ‘gebuft’. Dit
is een unieke en eenvoudige manier van aanbrengen met de speciale foundationkwast. De huid voelt
hierna onmiddellijk fluweelzacht
aan en krijgt meteen een prachtige, natuurlijke glans. Naast een persoonlijk kleuradvies, bijzondere acties en het geven van professionele make-up tips wordt de make-up
ook desgewenst aangebracht bij de
bezoekers. Hierbij zal één helft van
het gezicht worden gedaan door de
schoonheidsspecialiste van Believe
in Beauty en kan men het aanbrengen vervolgens zelf uitproberen op
de andere helft van het gezicht.
De foundations bevatten een mix
van 100% mineralen en natuurlijke pigmenten. De samenstelling is
vrij van talk, oliën, wassen, parfums,
kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Dit zorgt ervoor dat zelfs
mensen met een zeer gevoelige
huid zonder problemen het product
kunnen gebruiken. Hoogste tijd dus
om hiermee kennis te maken en dat
kan op de Make-Up dag bij Believe
in Beauty in Uithoorn aan de Dorpsstraat 28a, tel. 0297-524005, www.
believeinbeauty.nl

Uithoorn - Het college van burgemeester en wethouders heeft
de Programmabegroting 2011 opgesteld. Op donderdag 11 november staat de begroting op de agenda van de raad. De begroting 2011
sluit met een positief saldo van bijna € 250.000. Ook het meerjarenperspectief tot 2014 laat een structureel
sluitende begroting zien. Het college plaatst de kanttekening dat de
rijksbezuinigingen hierin nog niet
zijn meegenomen.
Het college is blij met dit resultaat.
De begroting biedt een goede basis
om de afspraken uit het coalitieakkoord 2010-2014 uit te kunnen voeren. Uithoorn kan hiermee voldoende garanties bieden voor realisatie
van al haar plannen. Dit geldt enerzijds voor het uitvoeren van (staand)

beleid, bijvoorbeeld het beter bereikbaar en toegankelijk maken van
Uithoorn door het omleggen van de
N201. Anderzijds is in de begroting ook het fundament gelegd voor
nieuw beleid: het verbeteren van de
veiligheid, het stimuleren van een
sociaal gezond klimaat en de ontwikkeling van het Dorpscentrum.

Het college is er voor dit moment
in geslaagd het voorzieningenniveau te handhaven. Het voorzieningenniveau komt echter mogelijk onder druk te staan wanneer invulling
moet worden gegeven aan de rijksbezuinigingen. De verwachting is
dat het voor Uithoorn zal gaan om
een bedrag van 2,8 miljoen euro.

Ruimte
Het sluitend maken van de begroting en tegelijkertijd ruimte vinden
voor nieuw beleid was voor het college een uitdaging. Bij de behandeling van het programmaplan in
mei van dit jaar werd nog een tekort voorzien van ruim 600.000 euro. Om de begroting sluitend te krijgen is onder meer gekeken naar de
bedrijfsvoering
(werkprocessen).

Inzage stukken
De stukken voor de begroting liggen vanaf vrijdag 1 oktober 2010
voor iedereen ter inzage op de volgende locaties: de receptie van het
gemeentehuis aan de Laan van
Meerwijk 16, de bibliotheek aan de
Alfons Ariënslaan 1 en het dorpshuis in De Kwakel aan de Kerklaan
16. Uiteraard zijn de stukken ook te
vinden op www.uithoorn.nl.

Bezuinigingen bedreigen
beheer Zijdelmeergebied
Uithoorn - De provincie Noord-Holland heeft het voornemen 40 procent te bezuinigen op de subsidie
aan het Landschap Noord-Holland.
De Zijdelmeergroep is een groep
vrijwilligers die voor het Landschap
Noord-Holland in Uithoorn een belangrijke bijdrage levert aan het beheer van het gebied rond het Zijdelmeer en het Amstelfort. Beheer gericht op klein onderhoud en de toegankelijkheid van het gebied voor
het publiek. De Zijdelmeergroep bestaat louter uit vrijwilligers en is voor
haar werk volledig afhankelijk van

de ondersteuning door en faciliteiten van het Landschap Noord-Holland. Met een voornemen tot een
korting van 40% op de subsidie aan
het Landschap Noord-Holland valt
te vrezen voor de continuïteit in de
ondersteuning van het vrijwilligerswerk van de Zijdelmeergroep.
Daarmee zal het effect van een
dergelijke bezuiniging veel verder strekken dan op het eerste gezicht gedacht wordt. Het onderhoud aan en de toegankelijkheid
van een mooi natuurgebied in Uit-

hoorn kan zwaar onder druk komen te staan en mogelijk zelfs komen te vervallen. Velen hebben
de petitie “STOP de bezuinigingen
op de Noord-Hollandse natuur” al
getekend. Dat kan op de website www.landschapnoordholland.nl/
natuurdedupe.php De Zijdelmeergroep roept iedereen op deze petitie te ondersteunen. Iedereen die
de natuur in Uithoorn aan het hart
gaat. Iedereen die geniet van het
Zijdelmeergebied en het gebied bij
het Amstelfort. Het is misschien nog
niet te laat.
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OPEN DAG BRANDWEER UITHOORN:
Prachtig weer, heel druk, ontzettend
leuk en gezellig, maar vooral leerzaam!

Uithoorn – De open dag bij de vrijwillige brandweer Uithoorn van zaterdag
jl. was weer ontzettend drukbezocht
en zeer gezellig voor jong en oud. De
gehele dag door was het een drukte
van belang. In rijen stonden de ouders
geduldig te wachten tot ze met hun
kinderen in een van ‘de echte brandweerwagens’ konden plaatsnemen en
ze een rondje mee mochten. Wat is er
voor een kind - maar zaterdag is ons
duidelijk geworden ook vol volwassenen – niet prachtiger dan plaatsnemen
in een brandweerauto en met loeiende
sirenes door Uithoorn te rijden.
En ze reden ook niet echt zachtjes.
Lekker hard om de rotonde, net als
een echte brandweerwagen doet als er
brand is. De chauffeur wist heel goed
wat hij deed, en de kinderen genoten.
Ook het behalen van een blusdiploma
voor de kinderen werd drukbezocht.
Met een heuse brandweerhelm op een
‘echt’ brandend huis blussen. Met stralende oogjes en soms met het puntje
van de tong uit hun mond spoten ze
toch het vuur uit ging.

Op zijn kop
Voor de wat oudere jeugd stond er een
auto waarmee ze over de kop konden
gaan en zo konden beleven wat er dan
met je gebeurt en hoe je er, als je niet
te zwaar gewond bent, veilig weer uit
kan klimmen.
Er waren demonstraties, waarbij het
publiek kon zien welke taken de brandweer van Uithoorn heeft, en bezoekers
kunnen zelf taken van de brandweer
proberen uit te voeren. Speciaal uit
Amsterdam stond een ‘Coolbox’. Hierbij konden de aanwezigen uitgerust
met een brandweerpak en de bijbehorende middelen in een container op
zoek naar een ‘slachtoffer’. Eenmaal
binnen worden ze gestoord door felle
lampen, rook, verwarrende beelden,
het uitvallen van het licht, sirenes, gegil en andere geluiden.
Daarnaast kan men zien hoe de
brandweer en de ambulancedienst
samen een verkeersongeval te lijf
gaan en slachtoffers, die vaak in een
ernstige situatie verkeren, uit hun benarde positie bevrijden. Ook kan het
publiek zien hoeveel kracht er achter
een ‘bouwmarkt gasbusje’ zit wanneer
deze tot explosie komt bij brand. In de
kazerne kon je alle inlichtingen krijgen
over de ambulance, de EHBO, Lotusvereniging, brandblussers, enz., enz.
Kortom: het was leuk, gezellig, soms
spektakel, maar vooral leerzaam.
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IN WINKELCENTRUM ZIJDELWA ARD

WILT U MEER FOTO’S ZIEN?
GAAT U DAN NAAR
WWW.WINKELCENTRUMZIJDELWAARD.NL

GEZELLIG, SFEERVOL, HEERLIJKE HAPJES EN VEEL GEZELLIGHEID

Culinaire dag
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IN WINKELCENTRUM ZIJDELWA ARD

Uithoorn – Het grootste deel van de winkeliers van Winkelcentrum Zijdelwaard had er afgelopen
zaterdag voor gezorgd dat het winkelcentrum was omgetoverd in een gezellige, sfeervolle culinaire
markt. Door het hele centrum heen liepen gastvrouwen met schalen vol met de heerlijkste hapjes,
waarvan iedereen met volle teugen kon genieten. En wat het allerfijnste was bij deze culinaire dag in

Zijdelwaard: proefde je nu iets lekkers dan kon je navragen bij welke winkelier in het centrum dat te
koop was en dat lekkers direct mee naar huis nemen. Er was volop te eten, te drinken, je kreeg uitleg over producten en kon zelfs nog genieten van live muziek van het smartlappenkoor.
De fotoreportage laat u zien dat het erg gezellig was in het winkelcentrum.

WILT U MEER FOTO’S ZIEN? GAAT U DAN NAAR
WWW.WINKELCENTRUM-ZIJDELWAARD.NL

GEZELLIG, SFEERVOL, HEERLIJKE HAPJES EN VEEL GEZELLIGHEID

Culinaire dag
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‘Onder Dak’ informeert de huurders van Woongroep Holland

Hoe en wat met eventuele
fusie Eigen Haard
Uithoorn - Alle huurders van de
woningcorporatie Woongroep Holland in Uithoorn en De Kwakel (behalve Europarei) ontvangen in de
week van 4 oktober informatie van
de huurdersorganisatie Onder Dak
over haar inzet met betrekking tot
een eventuele fusie van Woongroep
Holland met Eigen Haard. Alle huurders ontvangen ook een enquêteformulier, waarin men kan aangeven wat men vindt van een eventuele fusie, hoe belangrijk men bepaalde zaken vindt en hoe men aankijkt
tegen de manier waarop Onder Dak
zich tot nu toe rond het fusieproces
opstelt.
Onder Dak heeft aan Woongroep

Holland laten weten dat bij een
eventuele fusie met Eigen Haard de
lokale service en het lokale beleid
essentieel zijn. Onder Dak vindt dat
er een kantoor moet blijven in Uithoorn.
Onder Dak heeft daarnaast onder
meer als uitgangspunt geformuleerd dat bij een fusie de huidige
streefhuur op 74% van de maximale
toegestane huur moet blijven en dat
de huurverhoging inflatievolgend
blijft. Er worden eisen geformuleerd
rond energiebesparing en de garantie aan huurders daarbij van lagere
woonlasten (woonlastenwaarborg).
Als uitgangspunt is verder ook opgenomen dat er meer geld beschik-

baar komt voor wijkaanpak en leefbaarheid.
Enquête onder alle huurders
Onder Dak consulteert haar achterban over het fusieproces. In samenwerking met de Woonbond (de
landelijke organisatie van huurders) legt de huurdersorganisatie
een korte enquête aan alle huurders
voor. Daarin wordt gevraagd wat
men vindt van een eventuele fusie
van Woongroep Holland met Eigen
Haard. Gevraagd wordt welke zaken
men belangrijk vindt en wat men
vindt van de manier waarop Onder
Dak zich tot nu toe heeft opgesteld.
In de enquête worden daarnaast

Startnesters lopen sponsorrun
voor Stichting Edukans
Uithoorn - Vrijdag 1 oktober was er
weer het jaarlijkse schoolfeest van
Basisschool ‘t Startnest in Uithoorn.
300 kinderen (en sommige ouders)
liepen mee om geld op te halen
voor de Stichting Edukans, die o.a.

het project Onderwijs organisatie in
Ethiopie uitvoert. Een van de stagiaires (en oud-leerling), Sanne Sloothaak, is dit project op school begonnen en de kinderen helpen zo mee
om veel geld in te zamelen voor de

kinderen daar. Het is altijd een groot
feest voor de kinderen, het park
wordt gebruikt als rennersparcour.
Overal langs de zijlijn staan moeders, vaders, oma’s en opa’s de kinderen aan te moedigen, want hoe
meer rondjes er gelopen worden,

Opbrengst
collecte

De Kwakel - De opbrengst van de
collecte van de Nierstichting, gehouden in de week van 19 t/m 25
september, heeft een bedrag van
2.493,65 euro opgebracht.
Hartelijk dank aan alle collectanten,
maar ook veel dank aan de gevers.

ook enkele vragen gesteld over de
woningen en de dienstverlening van
Woongroep Holland. Aan de huurders wordt ook gevraagd wat Onder Dak aan de orde moet stellen
en of men eventueel op een of andere manier wil meedoen met Onder Dak.
Wettelijk adviesrecht
Onder Dak heeft wettelijk adviesrecht waar het gaat om een fusie.
Een dergelijk advies wordt ter kennis gebracht van de minister van
VROM. De minister moet een fusie
uiteindelijk goedkeuren.
De enquête onder alle huurders
stelt Onder Dak in staat om beter
onderbouwd in overleg te treden
met Woongroep Holland. De mening van de huurders vormt daarnaast mede de basis voor een uit te
brengen advies. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Joke
Morren, voorzitter van Onder Dak,
telefoon 0297- 524720 of Ulferd Bruseker, onderzoeker van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum, telefoon 020-5517700
hoe meer erop gehaald wordt. Een
kleine groep mag bij droog weer
een iets korter parcour skaten. Ook
met deze rondjes skaten wordt natuurlijk geld opgehaald.
Na de sponsorloop kunnen de kinderen aan diverse workshops in de
groepslokalen meedoen; voor de
ouders is er dan een hapje en een
drankje. Kortom: feest voor een
goed doel!

Meditatie
Uithoorn - Vanaf morgen, donderdag 7 oktober, start een maandelijkse bijeenkomst Mantra en Meditatie
in Uithoorn aan de Multatulilaan. De
bijeenkomst start om 20.00 uur precies met het Mantra zingen en eindigen steeds met een geleide meditatie. Voor mensen die (opnieuw)
willen ontspannen en de eigen
klank en vibratie willen afstemmen.
Voor een oprechte klank is geen
zangscholing vereist.
Voor meer info: Info: 0297- 567 773.

Zaterdag 9 oktober:

Jiggy Dje (AKA de Kaiser
Punchline) op in The Mix
Uithoorn - Jiggy is ondermeer bekend van de hits “Superster, “Wij
zijn Daar” en “Nummer 1”. Jiggy Dje
is een ondernemer in de Hip-Hop
wereld en oprichter van het label
Noah’s Ark, waar ook artiesten zoals Turk en Spacekees op staan. Onlangs heeft Jiggyy Dje samen opgetreden met DIO in het televisieprogramma De Wereld Draait Door, om
het nieuwe album van Siroj te promoten. Jiggy Dje heeft ook op Lowlands furore gemaakt, een Nederlandse top-act dus. De support acts
deze avond zijn:
AlsGeroepe de koning van de HipHop van Amsterdam van het jaar
2010. Deze titel kregen zij door het
winnen van de “Most Wanted 2010”

finale in de Melkweg. Deze Amstelveense rapformatie is op weg naar
het grote succes. Deze jongens
hebben ondermeer het podium gedeeld met The Opposites.
Opium opent de avond. Wederom
een grote naam in de lokale HipHop scene, Opium heeft ondermeer
opgetreden met Cypress Hill, Extince en Wu Tang Killabeez. De uit
Hoofddorp afkomstige rapper heeft
onlangs zijn nieuwe EP O’s Blok gereleased in Amsterdam.
Deur open: 20.00 uur. Aanvang:
20.30 uur. Entree: 12,50 euro. Voorverkoop: 10,- euro (kaarten verkrijgbaar bij The Mix en Krijtenberg, CD
Speciaalzaak in Uithoorn), The Mix,
J A van Seumerenlaan 1, Uithoorn

Prinsjesdag bij ABN AMRO

Wethouder Verheijen (l.) en Phanos-directeur Ensing (r.)

Uithoorn en Phanos
tekenen overeenkomst
plan De Oker
Uithoorn - Wethouder Verheijen,
namens de gemeente Uithoorn, en
de heer Ensing van vastgoedonderneming Phanos hebben op 4 oktober 2010 een overeenkomst getekend die moet leiden tot het realiseren van 134 woningen in De Kwakel. De woningen worden gebouwd
op de locatie De Kwakel Zuid, ten
zuiden van de Boterdijk. Het project bestaat uit diverse woningtypen waaronder, eengezins-, tweeonder-een-kap- en vrijstaande woningen. De woningen zijn veelal gelegen aan water en voorzien van ruime tuinen en goede uitbreidingsmogelijkheden waardoor aanpassingen

aan individuele wensen goed realiseerbaar zijn. Vanuit de wijk is voorzien in een goede ontsluiting naar
centrum en scholen. Er is veel ruimte voor openbaar groen en water.
De planologische procedure loopt
reeds en naar verwachting zal de
verkoop van dit project begin 2011
van start gaan.
Mocht u meer informatie willen ontvangen over dit project dan kunt
u de website www.deoker.nl of de
website van de gemeente Uithoorn
www.uithoorn.nl raadplegen. Op
deze websites kunt u zich op de
hoogte stellen van de vorderingen
van het project.

Stefanie wint laptop bij
Sijbrant en van Olst
Uithoorn - Sylvia Luyendijk van
“Sijbrants & van Olst” speciaaloptiek, feliciteert Stefanie Cowan met
haar nieuwe Sony laptop die zij
heeft gewonnen met de Ray Ban
zonnebril actie. Iedereen die in de
zomermaanden bij Sijbrants & van
Olst Speciaaloptiek een Ray-Ban

bril kocht, kon meedingen naar de
Sony laptop die in beperkte oplage
is gemaakt. Op de laptop staat een
afbeelding van Ray-Ban met het exclusieve Ray-Ban design. Sijbrants
& van Olst wenst Stefanie veel plezier met haar nieuwe laptop en zonnebril!

Uithoorn - Op de 4e dinsdag van
september heeft ABN AMRO, ter
gelegenheid van Prinsjesdag, een
ondernemersontbijt verzorgd voor
75 ondernemers uit de regio. Speciale gast deze ochtend was mevrouw
Oudshoorn, de nieuwe burgemeester van Uithoorn. Sinds 20 mei 2010
staat zij aan het hoofd van deze gemeente. Tijdens dit ontbijt informeerde zij ondernemers over de
nieuwe plannen van de gemeente.
Zij stelde dat er geen economie is
zonder bereikbaarheid: “De omlegging van de provinciale weg N201
is het vliegwiel voor tal van verbeteringen op het gebied van bereikbaarheid en een stimulans voor de
verbetering van het dorpscentrum.”
Ook blijkt Uithoorn volgens de burgemeester een geliefde plek om te
wonen. “Daar waar in Nederland de
verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen nagenoeg stil ligt, blijkt
Uithoorn juist bij te bouwen om de
vraag aan te kunnen. Het woningbouwproject Park Krayenhoff is
maar liefst tien keer overvraagd.”
De economie van Uithoorn bekeek
mevrouw Oudshoorn in breder perspectief: “Uithoorn draagt met zijn
sierteeltcluster stevig bij aan de
economie van Greenport Aalsmeer.
Het is dit regionale samenwerkingsverband waar de economische toekomst van Uithoorn steeds meer

komt te liggen. De economie van
Uithoorn speelt zich daarmee af op
internationaal niveau.”
Nieuw voor de gemeente is dat die
in samenwerking met de ondernemers de komende jaren bewust met
Citymarketing aan de slag wil gaan
in. “Citymarketing betekent niet het
lanceren van een koude abstracte campagneslogan”, aldus de burgemeester, “maar gaat juist over
het onderling verenigen van het bedrijfsleven, het verbinden van mogelijkheden en uitstralen van dat
succes naar buiten toe.”
Tevens waren Nico Klene, hoofd
van het economisch bureau van
ABN AMRO, en Jacques van de
Wal, hoofd sector research van ABN
AMRO, aanwezig. Zij praatten de
ondernemers bij over de visie van de
bank op de economie en de stand
van zaken in verschillende sectoren.
Ter afsluiting sprak directeur Bedrijven Henk Bos. Vorig jaar eindigde
hij de bijeenkomst met de oproep
om ‘zijn’ ondernemers te ondersteunen door een bloemetje te kopen.
Met resultaat! De bloemenbranche
is dit jaar aangetrokken. Nu roept hij
op om nu weer te investeren in de
huizenmarkt, zodat we volgend jaar
kunnen melden dat deze ook weer
is aangetrokken!

Meester Jaap Tolenaars
viert 40-jarig jubileum
Uithoorn - Vrijdag 1 oktober vierde meester Jaap Tolenaars dat hij al
veertig jaar in het onderwijs werkzaam is.
Sinds september 1970 staat Jaap Tolenaars als onderwijzer voor de klas.
Na te zijn begonnen in Aalsmeerderbrug kwam hij al snel in Uithoorn
op de Zonnehoek te werken. Waarna hij zijn carrière vervolgde op ’t
Kompas en ’t Baken. In 1987 werd
hij benoemd tot directeur van basisschool de Meerpaal in Meerwijk.
Na de fusie van Toermalijn met de
Stormvogel/Meerpaal werd hij één
van de teamleden. In 2000 kwam hij
op o.b.s. Toermalijn in de Legmeer
werken, waar hij inmiddels al weer
10 jaar als leerkracht en Remedial
teacher actief is.
Deze veertigjarige carrière was reden voor kinderen en leerkrachten
om meester Jaap vrijdag 1 oktober eens flink in het zonnetje te zetten. Rond tien uur werd hij met zijn
kinderen en moeder welkom geheten met een kopje koffie en een
stuk taart. Hierna begon het feestelijke programma. Op het podium
in de gymzaal van de Brede School
was een versierde stoel neergezet
waar de jubilaris plaatsnam met uiteraard een feestmuts op. De kinderen brachten verschillende liedjes

uit musicals ten gehore, die meester Jaap zelf in zijn lange loopbaan
met zijn groepen had ingestudeerd.
Een feest van herkenning dus voor
hem. De rode draad van de voorstelling was een Jubileumlied, dat afgewisseld werd met de musicalliedjes.
Ook werden er door de kinderen eigen acts opgevoerd. Aan het eind
van de feestelijke ochtend werden
de cadeaus overhandigd en tot slot
werd: “Lang zal hij leven”, gezongen.
Na 12 uur was er nog gelegenheid
voor ouders om meester Jaap te feliciteren.

Nissan Juke steelt de show
bij Auto Benelux
Uithoorn - De Juke is geland. Nissans frisse alternatief voor een traditionele, sportieve hatchback is nu
te bewonderen in de showroom van
Auto Benelux. Het is een auto van
een nieuw genre: uiterlijk een sportcoupé, maar met opvallend grote wielen, brede wielkasten en een
grote bodemvrijheid. De Nissan
Juke oogt stoer en avontuurlijk. Hij
is compact, maar toch verrassend
ruim; praktisch en speels tegelijk.
Het zijn die schijnbaar onverenigbare tegenstellingen waardoor de
Juke de aandacht trekt.
Het interieur is al even bijzonder.
Nissan maakt gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen en
van bekleding met contrasterende
kleuren en opvallende structuren.
Praktisch en innovatief
Leuke vormen doen niets af aan het
gebruiksgemak. Dat blijkt ook uit

de achterklep die toegang geeft tot
een bagageruimte van 251 liter. De
hoofd- en beenruimte behoren bovendien tot de grootste in deze klasse en er zijn legio bergvakken.
De Nissan Juke biedt keuze uit
voor- en vierwielaandrijving, de
laatste elektronisch geregeld door
het Nissan All Mode 4x4i systeem
dat stabiliteit in de bochten en een
fijne besturing garandeert.
Alle innovatieve motoren (benzine +
diesel) voldoen aan de Euro5-emissienorm.
De Nissan Juke biedt de keuze uit
drie in luxe oplopende uitvoeringen: Visia, Acenta en Tekna en is
te koop vanaf 18.900 euro inclusief
BTW/BPM. De Nissan Juke is te bewonderen in de showroom van Nissan Auto Benelux aan de Zijdelweg
53 in Uithoorn. Meer informatie is te
vinden op www.autobenelux.nl.

Weer vergadering voor het
bewonersoverleg Thamerdal
Uithoorn - Het Bewonersoverleg Thamerdal komt weer bijeen op
dinsdagavond 12 oktober om 20.00
uur in de Ponderosa. Op de agenda staan o.a. veiligheid en overlast,
met name rond het speelveld bij de
Ponderosa en het busstation, ideeen voor buurtactiviteiten, verslag
van het laatste buurtbeheeroverleg, de besteding van het buurtbudget en de buurtkrant. De buurtregisseur van politie is het eerste deel
van de bijeenkomst aanwezig. Iedere bewoner is van harte welkom en
kan aan het begin van de bijeenkomst onderwerpen aandragen ter
bespreking. Het bewonersoverleg
Thamerdal heeft als functie om u als
bewoner van Thamerdal de gelegenheid te geven andere bewoners
te treffen en met elkaar van gedach-

te te wisselen over de leefbaarheid
van de buurt. Het bewonersoverleg
maakt deel uit van het buurtbeheer
Thamerdal, waarin drie bewoners
namens het overleg meedoen.
Het bewonersoverleg organiseert
ook zelf activiteiten om de buurt
leefbaar te houden en elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen specifieke problemen door werkgroepen
samen met de andere partners in
Buurtbeheer aangepakt worden.
Geïnteresseerd?
U kunt de agenda en bijbehorende
stukken opvragen, door een e-mail
te sturen aan:
cparlevliet@cardanus.nl
Anders graag tot ziens op dinsdag
12 oktober om 20.00 uur in de Ponderosa.
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Zwem goud voor welpen
Admiralen groep?
Uithoorn – Zaterdag, 2 oktober
2010, kwart over drie: verzamelen
bij het clubhuis van de ‘Admiralengroep’ was de afspraak. De welpen
zijn enthousiast over wat er gaat komen; de lege autoplekken worden
verdeeld en in colonne wordt de
tocht aanvaard van Uithoorn naar
Amstelveen. ‘De Meerkamp’ is de
eindbestemming voor dit jaarlijks
treffen van Scouts uit de Regio. Een
impressie….
Stel het volgende eens voor: een
batterij kinderen, trappelend van
ongeduld bij de deur die toegang
geeft tot het zwembad; een warme boventribune die in ijltempo
wordt gevuld; ouders die de laatste
hand leggen aan het ophangen van
spandoeken ter aanmoediging; alle mogelijke camera soorten klaar
in de aanslag; 6 perfecte zwembanen wachtend om de kinderen in
de volgende onderdelen te ontvangen: schoolslag, vrije slag, estafette
en vlotvaren en dit alles onder een
strak en toeziend oog van de organisatie.
Bij schoolslag was meteen duidelijk dat er grote verschillen in het
speelkamp tussen de verschillende scouts waren; sommige kinderen waren niet voor niets lid van een
zwemvereniging.
Spectaculair was het zogenaamde
vlotvaren: een rubberboot die door
een team over het water zo snel mogelijk naar de overkant moest worden gebracht. Daarbij moesten 2
teamleden in de boot en 2 als buitenboord motor fungeren. Een

Op de foto bovenste rij v.l.n.r. Roy Schuetz, Maarten Breet, Niels Koenen, Jesse Dijkstra, Jelle Vogelaar, Matthew van
Vliet, Sirano Fonteyne, Teun Stevens. Onderste rij v.l.n.r. Nicholas Schuetz, Bart Dijkstra, Marijn van Ham, Boet Stevens,
Onno Hendriks.
groep ging zo snel dat ze zelfs geen
buitenboord motor nodig hadden.
Bij de vrije slag was het telkens een
verrassing op welke manier men zo
snel mogelijk naar de overkant probeerde te komen. Ook hier waren er
grote verschillen zichtbaar.
Bij de estafette moest er een boei
tussen vier teamleden worden doorgegeven. Veel tijd viel er te verdienen met een goede wissel. Door
materiaal pech (het touw aan de
boei ging los) moesten sommige
kinderen weer terug zwemmen om
de boei op te halen.

Tenslotte was er de grote afvalrace. Net zoals bij school- en vrij
slag was deze ook apart voor jongens en meisjes. Hierbij moest zo
snel mogelijk over de korte zijde van
het zwembad worden gezwommen.
De laatste 5 vielen telkens af. Zowel de jongens als de meisjes finale was spannend. De ontlading was
groot toen het sein voor vrij zwemmen klonk. De jury ging in beraad
over de punten. In de kantine werd
de uitslag per onderdeel bekend
gemaakt. Helaas geen ere-metaal
voor onze welpen.

Thamen honkbal Aspiranten
2 ongeslagen kampioen!
Uithoorn - Twee weken geleden is
Thamen 2 al op kleine schaal gehuldigd met bloemen en nep-champagne, maar na hun laatste wedstrijd op 4 oktober zijn ze nu officieel ongeslagen kampioen in hun
poule in de derde klasse E.

Met een stand van 406 – 48 na 20
gespeelde wedstrijden mogen ze
trots zijn op hun prestatie. Onder
leiding van coach Sirano Fonteyne
en assistenten Roy Schuetz en Teun
Stevens hebben de jongens het hele seizoen kunnen laten zien dat ze

een hecht team zijn en serieus met
honkbal bezig zijn. Dat belooft veel
voor het volgende seizoen, waarin
de tegenstand bij de Junioren naar
verwachting wel iets groter zal zijn.
De spelers hebben er in ieder geval zin in!

Senioren KDO rugby ook
van start in de competitie
ven onder de naam RC ’t Gooi 4 /
KDO en coach van dit team is John
Lindoorn, trainer van KDO rugby.
De eerste gezamenlijke wedstrijd
werd gespeeld tegen ZRC De Duuvels. Deze tegenstander werd met
maar liefst 64-0 naar huis gestuurd en we hebben een aantal
zeer mooie aanvallen kunnen zien.
De mannen van KDO hebben laten zien dat ze prima kunnen rugbyen. Komende zondag staat de wedstrijd tegen het 3de team van de
Utrechtse Rugbyclub op de agenda.
Dit team is nog ongeslagen, dus dat
wordt een mooie krachtmeting.

De Kwakel - Naast jeugd heeft de
rugby afdeling van KDO ook een
aantal enthousiaste senioren. Vanaf dit seizoen zijn ze begonnen met
trainen.
Afgelopen vrijdag hebben ze een
clinic gehad van één van de beste trainers en rugby spelers van
Nederland, Job Völker. Job heeft

een zeer afwisselende clinic gegeven waar de mannen veel van hebben opgestoken. Na deze clinic en
de voorgaande trainingen waren
de mannen dan ook klaar voor hun
eerste echte wedstrijd. Samen met
’t Gooi uit Naarden vormen we een
team dat competitie speelt. Dit team
staat bij de rugbybond ingeschre-

In de loop van het seizoen zullen we
ook bij KDO rugbywedstrijden gaan
spelen. Het is het mooiste als we dit
ook totaal met eigen teams kunnen
doen. Heb je zin om eens kennis te
komen maken met de rugbysport,
dan ben je van harte welkom om
een keer mee te komen trainen. De
jeugd traint op maandag en woensdag van 18.30 tot 19.30 uur en de
senioren trainen op woensdag en
vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur. Deze trainingen zijn op de velden van
KDO in De Kwakel. Wil je op voorhand meer informatie hebben,
stuur dan een mail naar rugby@
kdo.nl of kijk eens op onze website,
www.kdo.nl

Dit top team, onder leiding van trainster en coach Lyndsey Mevius, bestaat uit (vlnr): Sam, Twan, Rimmer, Rick,
Marijn, Abel, Duncan, Demi en Femke.

Thamen Honkbal Pupillen 7
Uithoorn - Zaterdag 25 september 2010 speelden de Thamen Honkbal Pupillen 7 de 2e en tevens laatste wedstrijd
van het seizoen in Hoofddorp tegen de Pioniers. Helaas moest de wedstrijd even onderbroken worden door een fikse regenbui, maar na een korte break kon de wedstrijd toch doorgang vinden. Het was heel spannend. Maar het
jonge team wist de stand uiteindelijk tot een gelijkspel af te sluiten. Het werd 15-15.

Jeugd Qui Vive gaat voor het hoogste niveau

Zaterdag 9 oktober
Super Saturday
Uithoorn - Zaterdag 9 oktober is al
weer het laatste speelweekend van
de voorcompetitie van de hockeyjeugd in Nederland. De voorcompetitie is bedoeld om alle jeugdteams de gelegenheid te geven een
of twee niveaus hoger uit te komen
in de reguliere competitie of een niveau lager.
Zo is er in de hoogste regionale
klasse altijd een felle strijd om de
felbegeerde tickets voor de landelijke (hoogste) jeugdcompetitie van
Nederland. In deze gerenommeer-

de competitie spelen over het algemeen alleen grote clubs met een rijke hockeyhistorie.
Bij Qui Vive werpt de goede jeugdopleiding steeds meer haar vruchten af. Dat is komende zaterdag wel
heel zichtbaar, als zowel Jongens
B1 als Jongens A1 thuis spelen en
beide nog vol in de race zijn voor
een toegangsbewijs in de hoogste
jeugdklasse van Nederland.
Een uniek gebeuren
Jongens B1 speelt om 12.30 thuis

tegen concurrent Hurley. Jongens
B1 is door het goede spel van de afgelopen weken al zeker van een ticket voor de eveneens zeer goede Inter Districts Competitie maar zal bij
winst door middel van een play-offwedstrijd een week later zich kunnen plaatsen voor de landelijke
competitie.
Bij Jongens A1 een bijna indentieke
situatie maar zij zijn zelfs een stapje
verder. Jongens A1 speelt om 14.15
uur thuis tegen Pinoké, de huidige
landskampioen. Bij winst gaat Jongens A1 direct door naar de hoogste, landelijke competitie en bij minder dan winst volgt een week later
een play-offwedstrijd om dit ticket
alsnog te bemachtigen.
Dus als u hockey op hoog niveau
wilt zien komt u aanstaande zaterdag goed aan uw trekken aan de
Noorddammerweg/hoek Vuurlijn in
Uithoorn/De Kwakel.
Na Dames 1 en Heren 1, beide uitkomend in de overgangsklasse (direct onder de hoofdklasse) timmert
dus ook de jeugd van Qui Vive goed
aan de weg.

Qui Vive Jongens A1 is in de race voor een plaats in de landelijke competitie

Zaterdag 9 oktober:
12.30 uur Qui Vive JB1 – Hurley JB1
14.15 uur Qui Vive JA1 – Pinoké JA1
Noorddammerweg, hoek Vuurlijn –
Uithoorn/De Kwakel

Een blij een trots kampioensteam van KDO handbal!

Handbalmeiden KDO C1
ongeslagen kampioen
Uithoorn - KDO C1 heeft de eerste
helft van het veldseizoen afgesloten
met een kampioenschap. Een kampioenschap met volle overtuiging,
want zij hebben geen enkele wedstrijd verloren. Na de kampioenswedstrijd thuis tegen Volendam afgelopen zaterdag, waren er dan ook
terecht bloemen en een ‘We are the
champions’ onthaal in de kantine.

De meiden schreven er al over in
het clubblad van afgelopen week:
‘We spelen 2 oktober onze kampioenswedstrijd. We zouden het erg
leuk vinden als jullie komen kijken’.
Aan deze oproep had menig ouder,
opa en oma gehoor gegeven, want
het was druk langs het veld bij KDO.
Van de tegenstander Volendam
werd niets overgelaten; de meiden

wonnen met 7-2.
Een goed begin van het handbalseizoen, de meiden zijn ongeslagen kampioen geworden. Wie weet
of zij deze winning mood mee kunnen nemen naar de zaalcompetitie! Sarai, Kim, Brett, Manouk, Mirthe, Inez, Romy, Nika, Ivana en Jamie: gefeliciteerd en veel handbalsucces gewenst!
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Nog steeds ‘post’agentschap
bij Bruna Amstelplein
Uithoorn - Sinds mei dit jaar is het
bij Boekhandel Bruna op het Amstelplein niet meer mogelijk geldzaken aan de balie van de toen nog
geheten Postbank te regelen. Na
het samenvoegen met de ING Bank
is deze service bij Bruna opgeheven. Veel bezoekers zijn de mening
toegedaan dat daarbij ook de service van TNT-post is beëindigd en
dat is nu juist niet zo! Alle posthandelingen in de letterlijke zin van het
woord worden bij Bruna nog steeds
verzorgd. Dus pakjes, brieven, aangetekende stukken voor binnenen buitenland, brengen en afhalen, postzegels (waaronder straks
ook kerstzegels) kopen en dergelijke, blijft als vanouds mogelijk. Net
als kentekens van auto’s overschrijven. Wie overdag werkt en niet thuis
is kan post die niet door de brievenbus past, bij Bruna laten afleveren. ‘Pakje gemak’ heet dat. Dat
moet dan wel bij de afzender aangevraagd worden of men die service
verleent. Het gaat daarbij voornamelijk om artikelen die via de website worden besteld. Al met al herbergt Bruna letterlijk dus nog steeds
een ‘post’agentschap in de winkel.
De TNT-balie is als een verlengde
van de toonbank daartoe duidelijk
herkenbaar. “Omdat de Postbank in
de ING Bank is opgegaan en honderd meter verder op de Laan van
Meerwijk naast het Politiebureau
een vestiging heeft, was het agentschap bij ons overbodig geworden. Sindsdien zijn wij gewoon verder gegaan met de TNT postservice”, legt Marjan Mijnders van Bruna uit. “Het heeft als voordeel dat
de openingstijden voor die service
voor onze klanten verruimd zijn. Dat
zijn dezelfde als de openingstijden
van de winkel, inclusief de koopavonden tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur, óók voor de overschrijving van kentekens! Dat blijken onze klanten erg prettig te vinden. Tot aan de verandering in mei
dit jaar, deden we dat op zaterdag
tot 13.00 uur en hanteerden we voor
die dienst ook geen koopavond. De
klant is er nu dus op vooruit gegaan.

Ook al omdat we de vrijgekomen
ruimte hebben benut om ons assortiment uit te breiden. De winkel is
groter geworden waardoor wij meer
te bieden hebben. Dat is naast boeken natuurlijk alles wat typisch Bruna is, maar ook kantoorartikelen,
cadeauartikelen, artikelen voor de
jeugd, wenskaarten en noem maar
op. En de klanten waarvan je dacht
dat die alleen maar voor bank- en
postzaken kwamen, zie je nu ook
gewoon weer terug in de winkel en
daar zijn we natuurlijk erg blij om.”
Aldus Marjan.
Kinderboekenweek
Van 6 tot en met 16 oktober is het
Kinderboekenweek. Gedurende die
tijd staan de kinderboeken in de
schijnwerpers. Kinderboeken worden gepromoot en er worden prijzen uitgereikt aan de beste kinderboekenschrijvers. “Elk jaar wordt
bovendien een kinderboekenauteur
uitgenodigd om het kinderboekenweekgeschenk te schrijven. Dit keer
is dat auteur Mirjam Oldenhave. De
illustraties zijn verzorgd door tekenaar Rick de Haas. Het boekje (190
x 115 mm, 96 blz.) heet ‘Mees Kees
In de gloria’. Een boekje met een
ludiek verhaal over een toekomstige leraar (stagiair) op school ‘Mees(ter) Kees’ - die al aardig weet
hoe hij les aan kinderen moet geven. Hij doet dat op een speciale
manier… Een leuk en prettig lees-

NATUUR
DICHTBIJ
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baar kinderboekje dat men als cadeau meekrijgt bij besteding van
minimaal 10 euro aan kinderboeken, maakt niet uit of het pas verschenen of al bestaande zijn”, vertelt winkeleigenaar Wim Mijnders.
“Verder zijn wij deze week ook met
een spaaractie gestart. Tot en met
5 december krijgen alle klanten die
minimaal 5 euro bij ons besteden
een stempel op een stempelkaart
die ze van ons krijgen. Bij vier stempels krijgt men korting op de entree
bij vier grote dierentuinen in Nederland. Dat is een typische Bruna actie. Maar we hebben vaak meer van
deze acties. Wanneer die zijn kan je
zien op onze website www.bruna.nl.
Via die site kan men ook alle boeken bestellen. Die kunnen dan bij
ons in de winkel worden afgehaald.
Voordeel is dat je geen verzendkosten hoeft te betalen en men betaalt het boek in de winkel. Thuis
bezorgen kan wel, maar dan betaal je toch weer verzendkosten.
In principe kunnen alle boeken bij
ons besteld worden. Prettig is als
men daarbij het ISBN-nummer en
de naam van de uitgever even vermeldt.”
Reden genoeg om eens bij Bruna
naar binnen te lopen en/of de website te bezoeken. De winkel vindt u
aan de buitenkant van het Winkelcentrum Amstel Plein tussen Gall &
Gall en Bakkerij Bart.

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Bloemen, vlinders en bijen
Afgelopen zaterdag een eindje rennen in de
polder. Om het hoofd fris te houden, en natuurlijk om te genieten van ons mooie polder
landschap. Het viel me op dat er nogal wat
bloemen bloeiden in de berm. Weliswaar op
nieuw opgebrachte grond, maar toch. Ook in
onze tuin bloeit er trouwens nog van alles.
‘Minder bloemen, minder vlinders’, las ik vorige week in Wageningen World. Daarin werd
vermeld dat het bloemenaanbod in Nederland
met 34% is afgenomen de afgelopen 10 jaar.

En dat dat een verband lijkt te hebben met
de achteruitgang van dagvlinders en andere
bestuivende insecten, zoals bijen. Bijen zijn
enorm belangrijk voor de bestuiving van onze
voedselgewassen.
In het vorige nummer van Wageningen World
las ik een stukje met de titel ‘Wat aten de bijen?’
Onderzoekers gaan onderzoek doen in museumverzamelingen met oud stuifmeel. Daaruit
willen ze een indruk krijgen wat voor voedsel
er vroeger beschikbaar was voor bijen. Bijen
moeten het hele jaar door nectar en stuifmeel

kunnen verzamelen en als het even kan moet
er veel variatie in hun voedsel zitten. Een verminderde voedselbeschikbaarheid wordt de
laatste tijd steeds vaker genoemd als mogelijke
oorzaak van de achteruitgang van de honingbijenstand de afgelopen jaren.
De oorzaak van de grote sterfte onder bijenvolken de laatste jaren, de ‘verdwijnziekte’, kan
ook andere oorzaken hebben. Parasieten worden vaak genoemd, Varroa-mijten, 1-2 millimeter kleine spinnetjes, die bloed zuigen. Daar
gaat een gezonde bij nog niet dood aan, maar
die mijten kunnen ook allerlei bacterie- en virusziekten overbrengen, en dan krijgen bijen er
wel last van. Ook bestrijdingsmiddelen worden
geregeld genoemd als mogelijke oorzaak van
de bijen ‘verdwijnziekte’, met name de groep
van de neonicotinoïden. Onderzoekers hebben
dit verband nog niet overtuigend kunnen aantonen, maar het onderzoek gaat door. Mogelijk
gaan bijen er niet aan dood, maar beïnvloeden
deze middelen het gedrag van bijen wel.
Wat kunt u doen om de bijen te helpen? Heel
simpel, zorg ervoor dat er zoveel mogelijk bloeiende planten in uw tuin staan. Bij tuincentra
kunnen ze u adviseren welke soorten het meest
geschikt zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook het NME-centrum in Wilnis kan u
hierover van meer informatie voorzien. En in
de boekhandel zijn diverse boekjes over dit
onderwerp verkrijgbaar. U zou ook zelfs een
bijenhotel kunnen maken!
De gemeente en de boeren kunnen ook hun
bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het bloemenaanbod om hun land of de door hen beheerde terreinen te vergroten. In een voedselarm milieu komen over het algemeen meer
bloemen voor.
Bloemige en bijïge groeten van een IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Vrijdag bingo bij Argon
Mijdrecht -Komende vrijdag 8 oktober organiseert
Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een bingoavond in het clubgebouw van de sv Argon. De kaarten kosten nog steeds maar 50 eurocent per stuk.

Er wordt om 20.00 uur gestart. Als prijs wordt deze avond onder meer twee minuten gratis winkelen
bij BONI beschikbaar gesteld. Natuurlijk is het eerste
kopje koffie/thee gratis! U bent van harte welkom.

Incompany 100:

Flynth beste accountant 2010
Regio - Bij de presentatie van de
top 100 beste dienstverleners van
Nederland op Landgoed Duin &
Kruidberg, heeft Flynth adviseurs
en accountants de eerste plaats behaald op het gebied van klantgerichtheid in de sector Accountancy en Belastingadvies. Uit handen
van hoofdredacteur van zakenmagazine Incompany, René Gerhardus,
ontving Fons Overwater, directielid
van Flynth, de bijbehorende award.
In opdracht van Incompany heeft
onderzoeksbureau Blauw Research
een onderzoek uitgevoerd onder zakelijke beslissers naar hun tevredenheid over adviesbedrijven in Nederland. 25 Toonaangevende accountantsorganisaties deden mee
aan dit onderzoek, Flynth is met een
7,35 als beste naar voren gekomen.
Blauw Research heeft in totaal onderzoek gedaan naar 172 dienstverleners in negen sectoren. In de
overall top 100 heeft Flynth de vijfde plaats behaald.

Onderzoeksresultaten
De belangrijkste conclusie van
hoofdredacteur van Incompany René Gerhardus: “Flynth is in de sector Accountancy en Belastingadvies duidelijk als nummer één geeindigd. Met de nadruk op duidelijk.
De nummers twee en drie volgen
op gepaste afstand en met nummer
vier is al sprake van een significant
niveauverschil.”
De totale notering is gebaseerd op
zestien aspecten. Deze vormen samen vier categorieën: knowhow,
prijs, service en resultaat. Flynth
scoorde het hoogst op knowhow en
service.”
Gerhardus geeft aan hoe de organisatie zich onderscheidt van de
concurrentie: “De kracht van Flynth
zit hem in de service, de betrouwbaarheid en de communicatie. In
de praktijk betekent dat bereikbaar zijn, snel terugbellen en je afspraken nakomen. Daar is Flynth

erg sterk in, want 71 procent van de
klanten geeft de organisatie een 8
of hoger voor communicatie.”
De klant voorop
Directielid Fons Overwater van
Flynth adviseurs en accountants in
reactie op de waarderingscijfers:
“We moeten natuurlijk onze klanten en medewerkers bedanken voor
dit geweldige resultaat. We kunnen
trots zijn op deze mooie score. Ik
vind het terecht dat wij als beste uit
de bus zijn gekomen: klantgerichtheid loopt als een rode draad door
al onze activiteiten. Vooral aan snelheid, eerlijkheid en toegankelijkheid
besteden we voortdurend aandacht.
Uiteraard doen we er alles aan om
ook volgend jaar hoog te scoren. We
zoeken de klant nog meer op en zijn
we bezig met een klantenportal, ons
nieuwe digitale loket waarmee wij
geavanceerd informatie kunnen uitwisselen met onze klanten.”

Hoogste punt Kreekrug
gevierd met pannenbier
Waverveen - Op vrijdag 1 oktober
vierden woningcorporatie Westhoek
Wonen, kopers en aannemer Scholtens Bouw het hoogste punt van het
nieuwbouwproject Kreekrug in Waverveen. Dit deden zij met pannenbier, een term uit de bouw.
Pannenbier
Pannenbier schenk je als het hoogste punt van een gebouw is bereikt
en de dakpannen gelegd kunnen
worden. De opdrachtgever trakteert
de vaklieden dan op pannenbier.
Het hoogste punt is altijd weer een
bijzonder moment, waar zowel opdrachtgever, kopers en aannemer
naar uitkijken. Marcel van Genderen, een toekomstige koper, hees
de Nederlandse vlag bij het bereiken van deze mijlpaal. “Een mooi
moment om dit zo te vieren en de
contouren van mijn nieuwe woning te zien verrijzen”, aldus de heer
Van Genderen. “Zo voel je je vanaf
het begin betrokken bij je nieuwe
woonomgeving.”

Edwin Verhaagen, projectleider van
Westhoek Wonen: “De bouw loopt
voorspoedig en we zijn op schema.
Eind maart van dit jaar zijn we gestart met de bouw. Als alles meezit
worden de eerste woningen in mei
2011 opgeleverd. In iets meer dan
een jaar hebben we dan 30 prachtige woningen gebouwd. Westhoek
Wonen investeert fors in nieuwbouw. Met de nieuwe woningen willen we de woningmarkt, die op slot
zit weer in beweging krijgen en de
doorstroming versterken. Zodat lan-

ge wachttijden voor een huurwoning kunnen verminderen.”
Open huis op
zaterdag 9 oktober
Er zijn nog drie eengezinswoningen te koop. Op zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 13.00 uur organiseert Koop Lenstra Makelaars een
open huis voor geïnteresseerden op
de bouwlocatie aan de Cliffordweg
in Waverveen. Meer informatie over
de koopwoningen kunt u vinden op
www.kreekrug.nl.

30 nieuwe woningen:
21 huur en 9 koop
Het project Kreekrug in Waverveen
is ontwikkeld door Westhoek Wonen uit Mijdrecht. Het ontwerp is
van architektenburo Ten Hove uit
Wilnis en wordt gerealiseerd door
Scholtens Bouw De Meern B.V. Het
project bestaat uit 16 appartementen en 5 eengezinswoningen (huur)
en 9 drie-onder-een-kapwoningen (koop). Kreekrug past geheel
in de natuurlijke omgeving en bij
het dorpse karakter van Waverveen.

Biodiversiteit, het blijft je verbazen

Najaarsavond De Groene Venen
Regio - Milieuvereniging De Groenen Venen organiseert morgen, donderdag 7 oktober een lezing in De
Boei.
Op aarde leven 950.000 soorten insecten, 5.500 soorten zoogdieren,
10.000 soorten kiezelwieren. Zo kan
je bijna oneindig doorgaan. Vorig
jaar, in het Darwin-jaar, werd aandacht geschonken aan het ontstaan
van de soorten. Nu ligt de nadruk
op de resultaten ervan, de soortenrijkdom ofwel de biodiversiteit. Zonder biodiversiteit kunnen wij niet leven. Soorten en ecosystemen zorgen
bijvoorbeeld voor de productie van
zuurstof, de afbraak van dode dieren
en planten, bestuiving van planten

en landbouwgewassen, waterzuivering en het beheersen van plagen en
ziekten. Biodiversiteit hebben wij nodig voor ons voedsel, onze bouwmaterialen, brandstof en grondstoffen
voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. Veel van de huidige wereldvraagstukken hebben rechtstreeks te
maken met biodiversiteit. De groeiende vraag naar voedsel voor de almaar uitdijende wereldbevolking, de
vraag naar nieuwe grondstoffen voor
de industrie, hoe gaan we om met
de natuurlijke hulpbronnen van onze aardbol en het uitsterven van dieren plantsoorten. De wereldbevolking
groeit in relatief korte tijd van 6 miljard naar 9 miljard mensen en deze

mensen stellen allemaal steeds hogere eisen aan hun levensstandaard
en willen allemaal meer en luxer eten
waardoor tevens de relatie tussen
economisch belang en biodiversiteit
duidelijk wordt.
Tijdens de lezing op deze najaarsavond gaan we in op de wijze waarop
alles in elkaar grijpt en hoe zuinig we
op dit ingewikkelde bouwwerk moeten zijn. Het belooft een zeer boeiende avond te worden.
De lezing vindt morgenavond, donderdag 7 oktober, plaats in dorpshuis
De Boei in Vinkeveen. Aanvang 20.00
uur, toegang gratis. Voor meer informatie bel je met Carmèn L. Baanders
op telefoonnummer 0622 458688.
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Open dag bedrijven Tennishal de Ronde Venen groot succes!

Bedrijfscompetitie bleek
een schot in de roos te zijn
Mijdrecht - Tennishal de Ronde Venen organiseerde vrijdag 1 oktober
haar eerste open dag voor bedrijven. Bestuur en medewerkers van

bedrijven uit de hele omgeving waren uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de tennishal. Voor deze dag
was een apart dagprogramma sa-

baan 2 was er een snelheidmeter
aan de techniek gewerkt werd. Op
genomen aan een tennisclinic, waar
mengesteld. Er kon worden deel-

geïnstalleerd, die de hardste service
registreerde. Op de overige banen
konden de tips van de tennisclinic
gelijk toegepast worden in verschillende partijen.

Unitas herfst recreanten
volleybaltoernooi

Nadat alle deelnemers zich in het
zweet gewerkt hadden, was het tijd
voor een hapje en een drankje. Tegelijkertijd werd er een presentatie
gehouden over de nieuwe zakelijke
producten, die Tennishal De Ronde
Venen dit winterseizoen gaat lanceren.

Mijdrecht - De recreanten volleyballers van Unitas organiseren een
volleybal toernooi voor de verenigingen uit de omgeving. We willen
er een gezellig maar ook fanatieke
avond van maken. De avond vindt
plaats op dinsdag 12 oktober in de
‘sporthal de Phoenix’ te Mijdrecht
van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Bedrijfscompetitie
Één van de nieuwe zakelijke producten de bedrijfscompetitie is veel
interesse voor. Gedurende het winterseizoen zal er op 6 vrijdagavonden een bedrijfscompetitie plaatsvinden. Ieder deelnemend bedrijf
speelt met 4 spelers zonodig met invallers in een team. Per speelavond
speelt iedere speler 2 dubbels van
een uur. Na de gespeelde partijen
is er gelegenheid om nog even na
te praten onder het genot van een
hapje en een drankje. Voor bedrijven die deze week nog inschrijven
voor de bedrijfscompetitie geldt er
een eenmalige aanbieding van 20%
korting. Deelname aan de bedrijfscompetitie is dan geen 350,- maar
slechts 280,- per team. Schrijf u snel
in want het aantal nog vrije plaatsen is beperkt.
Mocht u vragen hebben over één
van onze nieuwe zakelijke producten of wilt u deelnemen aan de bedrijfscompetitie, neem dan contact
op met 0297-285636. Of events@
TennishalDeRondeVenen.nl

Stuivertje wisselen aan de
top bij BVU
Uithoorn - Op maandag 27 september speelde de BVU de 4e ronde
in de 1e parencompetitie. Over de
helft inmiddels en de contouren beginnen zich te vormen. De uitslagen:
A-lijn:
1 Stenny Limburg &
Herman Limburg
61,90%
2 Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
59,82%
3 Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
59,52%
4 Thea Stahl & Thea Kruyk
55,65%
5 Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
53,27%
6 To van der Meer &
Andrew de Graaf
52,68%
7 Ineke Hilliard &
Lambert Koeter
52,38%
8 Marineke Lang & Martin Kok51,19%

B-lijn:

1 Tineke van der Sluijs &
Anke Reems
2 Monique Verberkmoes &
Corry van Tol
3 Marijcke van der Wal &

67,92%
59,17%

Gouke van der Wal
56,67%
4 Wim Baars & Marcel Dekker 56,25%
5 Cees Harte & Jan Visser
52,50%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer mee spelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Matige wedstrijd voor
Legmeervogels B1
Uithoorn - De eerste twintig minuten voetbal was van Legmeervogels
zijde (zonder de afwezige Robin en
de geblesseerden Guido en Killian)
meer dan acceptabel. Er werd druk
uitgeoefend op de VVIJ verdediging,
verdedigend stond het goed, en er
werd geprobeerd snel diepte te zoeken.
Dit leidde tot de 1-0 van Li op een
voorzet (corner) van zijn broer Lu.
In die periode miste Legmeervogels
echter ook twee 200% kansen, werd
Lu schandalig de wedstrijd uit geschopt, en werd Legmeervogels een
glaszuiver doelpunt ontnomen door
een clubgrensrechter die het spelletje nooit zal, of wil gaan snappen.
De 1-1 viel tussendoor ook nog, en
na de eerste twintig minuten werd
het veldspel van Legmeervogels helaas veel minder van kwaliteit. VVIJ
kroop uit zijn schulp, maar gescoord werd er in het eerste bedrijf
niet meer. De tweede helft voetbalde Legmeervogels meer tegen zichzelf dan tegen VVIJ: er lukte weinig meer, en naarmate de wedstrijd vorderde werd het spel slordiger en slordiger. Ook de scheidsrechter besloot op diverse momenten zijn eigen spelregels maar te
hanteren, wat de wedstrijd niet ten
goede kwam. Maar de ploeg zal in
eerste instantie altijd naar zichzelf

moeten kijken, waarom en wanneer
bepaalde standaardtaken niet goed,
of helemaal niet meer worden uitgevoerd. De hoogtepunten van de
tweede helft waren twee uitstekende reddingen van Mike op snel uitgevoerde VVIJ aanvallen, twee kansen voor Legmeervogels van Gino
en Jeroen, en een aktie in de laatste
minuut waar Sven onregelmentair
werd tegengehouden door de laatste VVIJ verdediger: deze aktie werd
echter halfslachtig opgelost door de
leidsman. Een 1-1 einduitslag was
het uiteindelijk gevolg van een helaas matige wedstrijd.
Toch weten alle trouwe supporters
van de B1 dat dit team dit seizoen
al veel betere wedstrijden heeft gespeeld (Young Boys B1, JSV B1,
Geinoord B1) dan de afgelopen
twee weken, en dat moet veel houvast bieden voor de komende periode. Volgende week Delta Sport
in Houten, waar weer gewoon een
nieuwe wedstrijd begint.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Looptraining voor
vrouwen
Uithoorn - Elke woensdagochtend vindt er onder leiding van een
KNAU gecertificeerde trainer speciaal voor vrouwen een looptraining plaats. Het accent ligt op lekker buiten lopen in een gezellige
groep. De perfecte manier om aan
je vitaliteit te werken. Met eventuele kinderen op school is de tijd van
9.30 tot 11.00 een prima tijd om lekker buiten te sporten. Indien de kinderen nog te jong voor school zijn,
bestaat tevens de mogelijkheid om
de kinderen tegen een minima-

le vergoeding onder te brengen op
de kinderclub. Lopen is FUN. Om
mee te kunnen in het niveau van de
groep, dien je 5 km aaneengesloten
te kunnen hardlopen. Het niveau is
niet zo heel belangrijk, omdat er gedurende de training steeds momenten zijn waarop specifieke oefeningen worden gedaan voor de loopscholing. Interesse over de kosten
& mogelijkheden? Stuur een email
naar: running@amstelhof.com
Kijk voor meer informatie op www.
amstelhof.com/looptrainingen

Geslaagd weekend Paardensportvereniging Troje
De Ronde Venen - Het weer bleek
beter dan de voorspellingen tijdens
het jaarlijks weekend weg naar
Nunspeet met Paardensportvereniging Troje. Een geslaagd weekend
voor ruiter, fietser en wandelaar!
Vrijdagochtend gingen de paarden,
honden en fietsen al vroeg op transport richting de veluwse natuur in
Nunspeet. Na het uitladen op ons
logeer adres de Witte Wieven gingen al veel combinaties op pad met
hun (stalen) ros.
De deelnemers werden het hele weekend goed verzorgd door de
vrijwilligers van PSV Troje. Niet alleen het eten was top maar ook za-

gen de pauze locaties er weer goed
uit. Op zaterdag was er voor de leden die niet te paard of te fiets de
bossen gingen verkennen een stevige competitie paint ball. De zaterdag werk afgerond met een luidkeelse karaoke match en een sms
speurtocht in het donker.
Zondag begon de dag wat kouder
maar aan het einde van de middag
begon het zonnetje weer uitbundig
te schijnen. Extra jammer dus dat
we weer rond 16.00 uur vertrokken
richting onze thuishaven. Het was
een heerlijk weekend weg en hopelijk kunnen de Trojanen er weer een
jaartje tegenaan.

Spanning aan de top bij
Bridgevereniging De Kwakel
De Kwakel - Met nog 1 speelavond
voor de boeg in de eerste cyclus van
de parencompetitie lijken de meeste promotie- en degradatieplaatsen
nu al wel bijna vast te staan.
Uit de A lijn is promotie natuurlijk
niet mogelijk, maar aan de kop van
de ranglijst is een ongemeen spannende strijd gaande om de felbegeerde 1e plaats in de eindrangschikking te bezetten. Rita en Wim
Ritzen enerzijds en Anneke Karlas en Jaap Verhoef anderzijds hebben elk 4 avonden zelf de punten
gescoord en zijn beiden 1x afwezig geweest. Voor die gemiste avond
krijgen zij dus hun eigen gemiddelde en die gemiddelden liggen welgeteld 2/100% (!!!) uit elkaar. Wim
en Rita noteren 60,69% gemiddeld,
Anneke en Jaap gaan aan kop met
60,71%. Laatstgenoemden weten
wat hen de slotavond te doen staat,
want Wim en Rita zullen 50% krijgen wegens 2e avond afwezigheid.
Thuisblijven zou Anneke en Jaap
dus de titel opleveren, maar zij kaarten er liever voor en nemen de kans
op een zeperd op de koop toe.
Hun topscore werd mede veroorzaakt door de 2e plaats op de 5e
speelavond met 59,38%. Zij moesten de 1e plaats echter laten aan
hun tegenstanders op de laatste tafel, Jaap en Geke Ludwig, die als
enigen boven de 60% scoorden en
wel 60,42%. In de totaalstand staan
zij nu 3e. Rees en Gerard van der
Post noteerden 57,64% en werden
daarmee 3e. Verrassend was het
matige optreden van de regerend
clubkampioenen Dick Elenbaas en
Andre Verhoef, die een voor hen
historisch dieptepunt kenden met
36,81% en daarmee laatste werden.
Zij hoeven evenwel niet te vrezen
voor degradatie, maar 5 andere paren zullen onderling moeten uitvechten wie de 4 degradanten worden. In de B lijn stonden Rina van

Vliet en Gerda Bosboom al pontificaal aan kop in de totaalstand en
die koppositie verstevigden zij nog
meer door uit te halen met 65,18%.
Dat was zelfs Ab en Riet van Nieuwkerk te machtig en die scoorden
toch ook hoog (62,8%). De 3e plaats
was voor de inmiddels vaste podiumklanten Roel Knaap en Greet
de Jong met 55,06%. Ook in de totaalstand nemen de genoemde paren de 2e en 3e plaats in en de 4e
plaats in die totaalstand is voor het
paar dat ook vanavond 4e werd (Jos
Bader en Elly Strijbos). Het ziet er
naar uit dat hiermee de 4 a.s. promotieparen ook wel genoemd zijn,
of er moeten hele vreemde dingen
gebeuren op de slotavond. Ria Bulters en Ans Nieuwendijk konden
niet tegen al dit geweld op en voor
hun verdere verblijf in de B lijn moet
worden gevreesd. Eigenlijk lijken
ook de 4 degradatieplaatsen wel
vast te staan, maar zoals ballen raar
kunnen rollen kunnen kaarten zomaar verkeerd gelegd worden.
In de C lijn zijn Klaas en Paula Kniep
op jacht naar promotie, maar hun
eindsprint lijkt toch net te laat te zijn
ingezet. Of zij het gat met de huidige nummer 4 nog kunnen dichten is twijfelachtig. Deze avond werden zij wel keurig 1e met 57,08%.
Ploon en Fons Roelofsma krijgen de
smaak steeds meer te pakken en zij
scoorden hun 3e achtereenvolgde
50+ score, want zij werden 2e met
55% precies. Janny Snabel en Vrony van Veen, deze keer weer in de
originele samenstelling, werden 3e
met 54,58%. Helen Conijn en Hetty Houtman haden bijna 10% meer
moeten scoren om geen laatste
maar voorlaatste te worden. PietHein Backer en Huub Kamp staan
een straatlengte voor in de totaalstand en ook de andere 3 promotieplaatsen zijn vrijwel zeker.

Vind je het leuk om te komen kijken.
Je bent van harte welkom.
Wanneer je geïnteresseerd bent in
volleybal en wil je het een keer proberen, kan je op de maandagavond
van 20.00 uur tot 21.30 uur in de
sporthal de Phoenix een keer mee
komen trainen.

Chelly Drost scoort tegen
Belarus
Uithoorn - Het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar is
het EK-kwalificatietoernooi met een
eenvoudige zege gestart. Op het
terrein van voetbalvereniging Oude Maas in Poortugaal versloeg de
ploeg Belarus met 3-0.
Vooraf was de winst tegen Belarus
al enigszins ingecalculeerd en was
vooral het aantal treffers van belang. Met Georgië als tweede tegenstander (dinsdag) leeft Onder
17 in de wetenschap dat vooral de
laatste wedstrijd, van vrijdag, tegen
Spanje het cruciale duel om plaats
één in de poule zal zijn. En om tegen
de halve finalist van het WK2010 op
een gelijkspel te kunnen spelen, is
het aantal treffers in de eerste twee
duels beslissend.
Onder 17 kreeg dan ook de opdracht mee om weliswaar allereerst
te winnen, maar dan toch aan de
score te gaan werken. ,,En er had
ook een veel hogere uitslag in gezeten. Maar te vaak was de eindpass
of het schot niet voldoende”, aldus Van Kortenhof, die zag dat haar
ploeg voor het overige prima speelde. Met spel dat veelal over de flanken ging, werden speelsters vaak
genoeg in stelling gebracht, maar
de schoten van onder andere Myr-

the Moorrees, Evy Reinders en Tessa Klein Braskamp leiden niet tot
treffers.
Na krap een half opende Nadia
Coolen dan toch de score. De rappe
buitenspeelster van FC Geleen Zuid
kopte een diepe voorzet van achteruit handig over de toch lange doelvrouw van Belarus.
Zo zag Dominique Janssen tien minuten na rust pas haar vierde doelpoging slagen. De speelster van Wittenhorst kopte de bal uit een corner onhoudbaar achter Inga Konopleva. Toen invaller Chelly Drost nog
geen tien minuten daarna Onder 17
met een fantastisch afstandsschot
in de winkelhaak op 3-0 bracht,
leek de ploeg toch op stoom te komen. De doelpuntenmachine kwam
op Sportpark Polder Albrandswaard
echter niet meer op gang.
Belarus heeft zelf geen kans gecreeerd en bleef tot het einde toe met
heel veel mensen voor de goal. We
speelden de aanval steeds niet goed
genoeg uit om het verschil groter te
maken. De 3-0 lijkt gevoelsmatig te
weinig.
Van de tien poules kwalificeren de
poulewinnaars en de beste nummers vijf voor de Eliteronde. In 2010
behaalde Onder 17 de halve finale
van het EK.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 28 september
is de 4e zitting van de eerste parencompetitie gespeeld.
De scores waren behoorlijk hoog,
van de 13 paren in de A lijn waren
er 7 boven de 50%, en van de 15 paren in de B lijn (vandaar de combitafel) waren er 8 paren boven de 50%.
De koplopers in de A lijn waren
Corry Smit & Kokkie van den Kerkhoven met 59,17%, op de tweede plaats Nel Bakker & An van der
Poel met 58,75% en de derde plaats
het weer complete paar Gerda Bosboom % Nel Hamellijnckmet 57,50%.
In de competitiestand staan Corry
en Kokkie aan de top met een gemiddelde van 57,26%, Gerda en Nel
volgen als nummer twee met 55,65%
en de derde plek is voor Greet Overwater & Guus Pielage met 54,12 %.
In de B lijn hadden Tilly van Dijk
& Jany van de Ent de hoogste sco-

re 59,17% proficiat!, op de voet gevolgd door Thecla Maarschalk &
Rees van der Post met 58,37%,
de derde plaats was voor Gertrude Doodkorte & Floor Janssen met
56,60%.
In de competitiestand staan stevig
aan kop Ank Reems & José Möller met een gemiddelde van 58,37%
gevolgd door Gertrude & Floor met
56,46%, de derde plaats is voor Trudy van den Assem & Refina van Meijgaarden met 54,56%.
Met nog tweemaal te spelen zijn er
nog vele mogelijkheden voordat er
gepromoveerd of gedegradeerd kan
worden, dus dames zet hem op!
Wilt u ook bridgen op dinsdagmiddag bij onze damesclub “Hartenvrouw” dan bent u van harte welkom, voor inlichtingen kunt u bellen
met het secretariaat: Mieneke Jongsma tel: 0297-565756.

Alexander doet het weer
goed
De Ronde Venen - Aprilia-rijder
Alexander de Haan heeft tijdens de
tiende wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Supermotard in Lelystad een dag met ups and
downs gekend. In de eerste manche
was de rijder uit de Hoef aan een
sterke opmars bezig totdat zijn remdruk aan de voorkant wegviel. Hierdoor moest hij het tempo laten zakken en zat er niet meer in dan een
zestiende plaats. In de tweede manche kwam hij na een aantal mooie
gevechten op een veertiende plaats
over de finish.
De dag begon met een tegenslag
voor Alexander. Vol goede moed begon hij aan de training maar al voordat de tijdtraining in ging verbrande
de brandstofkabel tegen de uitlaat.
Alexander moest hierdoor noodgedwongen op een andere motor verder. Door deze tegenslag miste hij
het juiste ritme op het circuit waardoor er niet meer inzat dan een zeventiende tijd.
Vol goed moed ging hij in de eerste manche van start. Hij kwam op
een veertiende plaats uit de eerste
ronde en wist zich binnen een aantal ronden op te werken naar een
dertiende plaats. Helaas moest hij
het tempo laten zakken omdat zijn
remdruk aan de voorkant wegviel.

Hierdoor kon Alexander de bochten minder hard naar de bochten
toe rijden waardoor hij tijd en plaatsen verloor. Toch wist de rijder uit
de Hoef de wedstrijd uit te rijden en
kwam op een zestiende plaats over
de finish.
Voor de tweede manche was de
Aprilia weer helemaal in orde gemaakt en gemotiveerd begon de
Haan dan ook aan de tweede manche. Hij kwam goed uit de start en
kon op een dertiende plaats aan de
wedstrijd beginnen. Alexander wist
lang stand te houden op deze positie maar belandde in het midden
van de wedstrijd in een mooi gevecht met Tom van Teeffelen en Jan
Rekers. In het tweede deel van de
wedstrijd viel hij even terug naar
een vijftiende plaats. De Aprilia-rijder was hier niet tevreden mee en
zette alles op alles om in de slotfase
nog weer terug te komen. Met nog
een aantal ronden te gaan wist hij
de veertiende plaats met een mooie
inhaalmanoeuvre terug te veroveren
en wist deze positie vast te houden
tot over de finish.
In het dagklassement eindigde
Alexander op een vijftiende plaats.
Op 17 oktober gaat het kampioenschap verder in de Wijk/Rogat.
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Op en neer bij Bridge
Vereniging De Legmeer
Uithoorn - De ene week bovenaan
en de volgende bijna onderin, dat
gebeurt je bij ladderbridge.
De voorlaatste ladderbridgeavond
bracht Ben ten Brink & Jan Bronkhorst weer met beide benen op de
grond in de A afdeling. Nu geen absolute top voor hen, maar een nederig plaatsje aan het eind van de rij.
Jan Egbers & Ben Remmers namen het voortouw met een score van 64,58%. Francis Terra kwam
met haar vaste maatje Wim Slijkoord
ook weer boven drijven als nummer
twee met 57,64%. Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister volgden met
55,90% als derde en Andre van Herel behaalde met Cora de Vroom de
vierde plaats met 52,08%, een geslaagde switch van Ruud en Cora
ten opzichte van een week eerder!
An & Jan van Schaick blijven verbazen met alweer een plaatsje in de
top, nu als vijfde met 51,39%. Toon
Overwater betrad het strijdperk nu
eens met Greet en beiden bleven
keurig bij de beste helft van de totaal 14 paren met een zesde plaats
en 50,69%.
B groep
In de B groep met maarliefst 16 koppels, verloochende de klasse van
Lijnie Timmer & Jan Schavemaker
zich niet door een eerste plaats met
61,31%. Tom de Jonge revancheerde

zich met Herman Vermunicht voor
de misser van een week ervoor en
werden netjes tweede met 58,93%.
Tonny & Otto Sreegstra zetten een
degelijk spelletje neer en werden er
derde mee met 57,74%. Floor Jansen & Tonny de Jonge konden Ria
van Geelkerken & Thea Kruyk net
voor blijven met scores van 55,65 en
55,06% als vierde en vijfde. De zesde plaats was met 52,08% voor Elisabeth van den Berg die met partner voor één keer, Ria Wezenberg,
liet zien dat ze zich heel goed zonder haar vaste maatje kan redden!
Het vak C telde 11 paren waarin
Hetty Houtman & Anton Berkelaar
zich prima herstelden van hun depressies van de laatste weken met
een top van 61,25% en zo weer een
rangorde omhoog speerden!
Froukje Kraaij & Rini Tromp werden
keurig tweede met 55,73% en Tini
Geling & Jo Wevers eisten de derde plaats op met 54,38%. To van der
Meer & Anne Tolsma kwamen weer
eens wat treedjes hoger uit als vierde met 53,13% en Anneke Houtkamp & Anneke Bonink bezetten de
vijfde plaats met 52,50%.
Wilt u ook eens flink heen en weer
geschud worden, kom dan bridgen
bij BV De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.15 uur in de barzaal
van sporthal De Scheg.
niekschavemaker@hetnet.nl

Qui Vive Jongens A1 -HBS A1
Uithoorn - Zaterdag 2 oktober
speelden de jongens van de A1 van
Qui Vive hun vierde wedstrijd van de
voorcompetitie. Het was deze keer
“uit” tegen HBS, de “buren” van de
welbekende hockeyclub Bloemendaal. Drie punten waren zeer gewenst, want daarmee zou het team
op 10 punten komen, voldoende
voor het bereiken van de play-offs
voor de landelijke hockeycompetitie. Dit is het hoogst haalbare niveau, dus waren de A1-ers er op gebrand te winnen bij HBS…..

Thamen 3 sluit seizoen
met een mooie wedstrijd
Uithoorn - Zondag 3 oktober had
Thamen een dubbele wedstrijd tegen Badhoevedorp en tevens was
het de laatste wedstrijden van het
seizoen. De eerste twee inningen
bleef het 0-0 . In de 3e inning kwamen de punten voor Thamen. Skip
haalde het 100ste punt voor Thamen binnen van dit seizoen en met
een 0-4 overwinning kon Thamen
de eerste wedstrijd afsluiten.
Na een korte pauze werd de 2e
wedstrijd ingezet. Tijdens de slagbeurt was er enige verwarring bij
Thamen doordat er niet duidelijk
was dat er een slag gemaakt was
en daardoor er een gedwongen
loop was voor een teamgenoot van
honk 1 naar honk 2. Hierdoor had
Thamen in 1 keer 2 uit. Het veld-

werk zakte daarna wat in en kwamen zij op een achterstand van 1-5
in de eerste inning. In de 2e inning
kwam Thamen weer helemaal terug
, strakke ballen, vangballen, goed
overzicht in het veld, bijna alle ballen werden het veld in geslagen en
Stan haalde een homerun. Dit teamwerk bracht de stand op 5-5 in de
2e inning. De laatst inning werd nog
spannend maar deze keer ging de
winst naar badhoevedorp met 5-9.
In het zonnetje hebben de toeschouwers kunnen genieten van 2
goede partijen honkbal. En net als
vele andere wedstrijden konden we
weer rekenen op Roy onze vaste invaller die ons super geholpen heeft
dit seizoen. Bedankt

Qui Vive hockey past
organisatiestructuur aan

Legmeervogels F13 een
hardwerkend team
Uithoorn : Het team van de Legmeervogels van de F 13 is een hardwerekend voetbalteam. De volgende jongens spelen in de F 13
Derk Streefkerk: Is snel en behendig, speelt het liefst in de spits maar
is volgens de trainer overal inzetbaar. Jesse Hafkamp: Passeert zijn
mannetje met veel techniek, kan
overal spelen Alex van Luyn: Is een
linksbenige voetballer die oranje
voetbalschoenen heeft (is dit een
hint voor de bondscoach) Malky Jacob: Harde werker en laat niemand
passeren Teun Gieling: Denkt dat hij
Suarez is en het liefst speelt hij op
het middenveld. Tom Pijpers wil hem
graag in zijn team (krijgt hij lekker
niet) Jelmer Kooyman: Is een links-

benige speler die vaak een doelpunt meepikt. Caden Roodenburg:
Is klein maar behendig en leert veel
bij op de voetbalschool David Fluks:
Wervelwind op het veld die het liefst
recht door het doel heen gaat. Nicolai Hooiveld: Linksbenige voetballer
die ook met zijn rechterbeen uit de
voeten kan.
Het is een hardwerkend team wat
veel weerstand krijgt in de competitie. Er spelen veel tweedejaars F
in deze klasse. De spelers hebben
geen vaste plekken omdat de trainer wil dat ze overal moeten kunnen
voetballen. het team wordt gesponsord door de firma Blom (loodgietersbedrijf in Uithoorn) en SUK (stucadoorsbedrijf Amstelveen)

Legmeervogels (zondag)
blijven beneden de
verwachtingen
Uithoorn - De resultaten van Legmeervogels blijven nog steeds beneden de verwachtingen. Deze
week thuis tegen het wisselvallig
spelend NFC bracht ook niet de zo
broodnodige overwinning voor de
Vogels.
Na een ruststand van 0-0 is het NFC
dat uiteindelijk met de drie punten
kon terugkeren naar Amstelveen.
Over de eerst 45 minuten kan men
kort zijn. Beide elftallen waren eenmaal dicht bij een treffer maar de
doelverdedigers redde toen hun
ploeg van een achterstand. Verder
waren er soms staaltje te zien van
echt leuk en aantrekkelijk voetbal
om je even later af te vragen naar
welk niveau je staat te kijken. Kon
zo maar 5e klasse zijn. Strijdlust kun
je beide ploegen ook niet ontzeggen, dat was er dan wel. Schoten op
doel? Ook dit was een zeldzaamheid
in dit duel. Het lijkt er wel een beetje op of men bang is om de doelverdedigers te testen. De rust stand
van 0-0 gaf wel de juiste verhouding
weer. De 2e helft was net zo goed of
net zo slecht als de eerste helft; het
is maar hoe je het bekijkt.
In de 68ste minuut grijpt men op
het middenveld en de achterhoede
onvoldoende in. De speler van NFC
kon eenvoudig de achterlijn halen.
Zijn voor bracht zoveel verwarring in
de achterhoede van Legmeervogels
dat NFC eigenlijk vrij eenvoudig kon
score. Na deze treffer probeerde
Legmeervogels het wel om minimaal

een punt aan dit duel over te houden maar een echte vuist kan men
niet maken en de doelman van NFC
is eigenlijk nooit echt in actie hoeven te komen. Vriend en vijand zijn
het er over eens, en dat nu dus al 5
duels achter elkaar, dat Legmeervogels voetballend wel over een goede ploeg beschikt maar zodra men
in de buurt van het 16 metergebied
komt de ploeg er weinig of niets van
te recht brengt. Dan moet het voor
Legmeervogels maar eens gaan gebeuren aanstaande zondag als men
op bezoek gaat bij het goed presterende HBC in Heemstede. HBC –
Legmeervogels begint om 14.00 uur.

Uithoorn - Hockeyvereniging Qui
Vive heeft ervoor gekozen de organisatie van de club aan te passen.
Het bestuur wil hiermee de dienstverlening aan alle hockeyactiviteiten
vergroten en de toename van allerlei
werkzaamheden met nog meer vrijwilligers gaan doen.
Het bestuur kiest voor transparantie. Meer besturen en commissies die vanuit een duidelijk profiel
en met een grotere zelfstandigheid
gaan werken. De afgelopen jaren
zijn er niet alleen meer leden bijgekomen maar zijn ook de werkzaamheden en de activiteiten uitgebreid.
De organisatie was hierop nog onvoldoende aangepast. Bovendien
wil Qui Vive hiermee binnen de verdere ontwikkeling van de club bestaande zaken verbeteren en nieuwe plannen gaan realiseren.
Plezier
Bestuurswoordvoerder Rob Das: “ In
de kern gaat het er binnen de club
eigenlijk alleen om dat onze leden
met veel plezier kunnen hockeyen.
Recreatief of voor de prestaties. En
voor iedereen moet het gezellig zijn
om binnen de club te vertoeven. Dat
moet dus door een goede organisatie gefaciliteerd worden. Voor nu
maar ook voor de komende seizoenen kun je niet steeds op een kleine groep fantastische vrijwilligers
een beroep blijven doen. Vandaar
de aanpassingen welke ook voor leden de drempel om iets voor de club
te doen moet verlagen. Het werken
met veel meer vrijwilligers zorgt er
ook voor dat wij minder kwetsbaar
zijn en de continuïteit van alles wat
moet gebeuren beter wordt gewaarborgd. Het bestuur gaat zich ook
meer op de interne organisatie richten. Nog meer aandacht voor de leden in de besturen en de commissies. Wij hebben immers allemaal
hetzelfde doel”.
Opzet
Het bestuur is ervan overtuigd dat

De buit is binnen!
De jongens van HBS hadden de
tweede helft niet veel meer in te
brengen. Keeper Mats Kaas hoefde
nauwelijks in actie te komen en de
wedstrijd eindigde in een verdiende
3-1 overwinning. De buit was binnen!
Nu rest nog de laatste wedstrijd tegen koploper Pinoké. Dit wordt zeker geen “easy picknick”, want Pinoké heeft tot nu toe alle wedstrijden met overmacht gewonnen. Qui
Vive is echter een zeer goede tweede geworden met 10 punten uit vier
wedstrijden, waar komend weekend
nog eens 3 punten bij kunnen komen indien er gewonnen wordt van
Pinoké. Dit zou tevens betekenen
dat de landelijke competitie rechtstreeks is bereikt. Bij verlies wordt er
een play-off duel gespeeld tegen de
nummer twee van de andere poule. De winnaar van dit duel gaat ook
meedoen aan de landelijke hockeycompetitie. De jongens van de A1
zitten dus nog volop in de race voor
het hoogst haalbare doel: De landelijke competitie. Wij wensen de A1
komende zaterdag heel veel succes
en hopen op de komst van veel publiek bij deze topper!

o.a. deze nieuwe opzet een aantrekkingskracht heeft op de leden
om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Wanneer bovendien de werkzaamheden door meer leden worden verricht betekent dat het per vrijwilliger minder tijd kost. Ook dat maakt
de drempel lager om een bijdrage te
leveren. Lid zijn van een bestuur of
commissie kan ruimte bieden aan
leden om hun expertise, ervaring,
creativiteit en ideeën in dienst te
stellen van de club. Het vergroot bovendien ook de betrokkenheid.
Rob Das ligt op hoofdlijnen toe wat
de veranderingen zijn: “Het huidige bestuur gaat om begripsverwarring te voorkomen het hoofdbestuur heten. De portefeuilleverdeling zal enigszins wijzigen t.o.v. de
huidige situatie. De besturen gaan
met een eigen budget werken en
maken op basis hiervan zelfstandig een meerjarenplan. Zij stellen
per jaar de doelstellingen en prioriteiten vast. Zij coördineren, organiseren en controleren alle activiteiten
welke hieruit voortvloeien.
Alle commissies maken jaarlijks zelf
een plan en organiseren ook alle activiteiten welke hieruit voortvloeien.
Overigens zijn er inmiddels al circa 8 besturen en commissies aan
de Qui Vive organisatie toegevoegd
waarbij een gedeelte al is gestart
met nieuwe vrijwilligers. ”
Na de komende algemene ledenvergadering worden de veranderingen doorgevoerd en gaat het hoofdbestuur starten om de organisatie
een verdere invulling te geven.
Voor meer informatie: UHC Qui Vive
Rob Das, lid hoofdbestuur UHC Qui
Vive (communicatie en public relations)
M 06-50661631
rob.das@planet.nl of
communicatie@quivive.nl
www.quivive.nl

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 30 september was de derde ronde van dit seizoen van bridgeclub ABC. De bridgers blijken de streekbladen zeer
goed te lezen, men hield zich in, het
was vrij stil te noemen. Het was wel
weer gezellig voor aanvang van de
wedstrijd, maar niet zo erg dat de
wedstrijdleiding er niet bovenuit
kon komen. Het was een volle bak,
16 tafels waren bezet, er was geen
tafel meer over, als er nieuwe leden
bijkomen moeten zij hun eigen tafel meenemen. Na de gebruikelijke
opening door Ria met de mededelingen over het wel en wee van de
leden konden we van start gaan.
In de A-lijn kwam het echtpaar van
Dijk met een smak weer terug op
aarde na twee weken in de bovenste
regionen vertoefd te hebben, kwamen zij er ditmaal niet aan te pas.
Bep Soppe met Ben Leeftink en Siep
Ligtenberg met Jan van Rijk deelde
de eerste plaats met 57,74 % Dit was
waarschijnlijk nog het gevolg van de
bridge trainingsstage van Ben, het
was zelfs een hoogte stage wordt
gefluisterd. Siep speelde weer ijzersterk en hielp Jan door zijn moeilijke
momenten. Derde werden Ria Pra-

Zwaar veld, matte eerste helft
Het duel werd gespeeld op veld
twee, een veld waarop het water,
dat voor aanvang van iedere wedstrijd wordt gesproeid, slechts met
moeite wegzakte. Bovendien wordt
dit veld gekenmerkt door overvloedige algengroei. Het veld was hierdoor zeer glad en moeilijk bespeelbaar. Qui Vive begon desondanks
niet slecht aan de match, maar de
echte passie en bezieling die het
team zo vaak kenmerkten de afgelopen wedstrijden waren niet terug
te zien op het veld. De Uithoornaars
speelden een matte eerste helft.
Desondanks hadden de mannen
van de A1 het betere van het spel
en werden verschillende kansen gecreëerd. Tot een doelpunt leidde het
echter allemaal niet. Zoals zo vaak
gebeurt wanneer je zelf niet scoort,
deed de tegenstander dit wel. Tegen
het einde van de eerste helft werd
de verdediging uitgespeeld en de
1-0 voor HBS binnengetikt. Zo gingen de jongens van de A1 met een
0-1 achterstand de rust in…..
Voor de broodnodige variatie…..
De tweede helft kwam er een andere A1 het veld op. Het “heilige vuur”
was duidelijk teruggekeerd in het
team. Er werd meteen druk gezet
op de tegenstander en dat leidde
snel tot de aansluitingstreffer, ge-

maakt door Bastiaan Vink. De Qui
Vivenaren domineerden de rest van
de wedstrijd en creëerden meerdere kansen. Het duurde evenwel nog
vrij lang voor de 2-1 een feit was.
Deze goal kwam net als de derde,
die niet lang daarna viel, voort uit
een van de strafcornervarianten die
de jongens de afgelopen weken onder leiding van coach Erik Otto hebben ingeoefend. Er zijn verschillende varianten waar uit gekozen kan
worden en zoals vandaag bleek
met succes! Het gezegde luidt dat
er soms behoefte is aan de “broodnodige variatie” en dat was deze zaterdag zeker waar…..

ger en Ciny v.d.Elsen met 56,55 %,
deze geduchte tegenstanders komen op stoom, al helpt het natuurlijk wel dat Ria ook de wedstrijdleiding doet. In de B-lijn lagen de uitslagen dit keer ver uit elkaar, de eerste plaats had 61,01 % en de laatste
plaats 39,88 %, waar dit aan ligt is
voer voor de psychologen of ligt het
aan het schudden van de kaarten,
wat in de B-lijn wat moeilijker blijkt
te zijn. Eerste werden Corry Boomsma en Bibet Koch dus met 61,01 %,
Tweede werd het echtpaar To en
Henk Rademaker met 60,12 % en
derde Fien Leefting en Marthe Pijnappels met 53,87 %.
We denken dat Fien met haar man
Ben dezelfde trainingsstage hebben
gevolgd. Bridgeclub ABC heeft haar
speelochtend op de donderdag en
er wordt om 9.00 uur gestart.
Men speelt in “Het Buurtnest“ aan
de Arthur van Schindellaan in Uithoorn. Bent u geïnteresseerd om te
bridgen in een leuke en ontspannen
sfeer dan bent u van harte welkom
op onze clubochtend om 9.00 uur
om nader kennis te maken.
Dat van de tafel, die meegebracht
moet worden, was een grapje.

Matige streekderby levert
KDO geen punten op
De Kwakel - Na de zenuwslopende
kraker van vorige week tegen Legmeervogels, stond voor KDO 1 deze
zondag de tweede streekderby binnen zeven dagen op het programma, ditmaal tegen RKDES. In Kudelstaart kon trainer Ron Langhout
geen beroep doen op rechterspits
Rick Kruit in verband met een liesblessure.
Met een lekker zonnetje over het
slecht bespeelbare veld was het
RKDES dat na vijf minuten spelen
snel op voorsprong kwam. Een corner vanaf de linkerkant verdween
via het hoofd van Roald Pothuizen
achter de teruggekeerde KDO-goalie Peter Onderwater. Na deze vroege openingsgoal ontspon zich een
gelijkopgaande wedstrijd die alle kanten op kon gaan. KDO stoorde vroeg de opbouw van RKDES en
werd een aantal keer gevaarlijk voor
de Kudelstaartse doelman. Hierbij
waren het vooral de Kwakelse buitenspelers Doron Borger en Joeri Stange die met zuivere voorzetten
voor onrust zorgde. Echter ontbrak
het broodnodige geluk om de gelijkmaker te forceren. RKDES bleef
leunen op de 1-0 en met deze stand
gingen beide ploegen dan ook de

rust in. In de tweede helft eenzelfde
spelbeeld, waarbij KDO, gesteund
door de wind in de rug, bleef strijden voor elke bal. Tot een verzorgde
opbouw kwam het helaas niet, veelvuldig werd namelijk de lange bal
gehanteerd. De beste kans kreeg
KDO in de 60e minuut van de wedstrijd via Doron Borger, maar zijn inzet belandde in de handen van de
RKDES-doelman. In de 80e minuut
was het toch RKDES die de wedstrijd definitief op slot gooide. Uit
één van de spaarzame aanvallen
schoot Edwin van Maris de bal in de
rechterbenedenhoek, 2-0. Vlak voor
tijd tekende Jelle de Jong op aangeven van Joeri Stange de eretreffer aan, 2-1.
Door deze ongelukkige nederlaag
blijft KDO onderin het klassement
bundelen. Volgende week komt de
ongeslagen koploper ZSGO-WMS
naar De Kwakel toe. De Amsterdamse ploeg schijnt naar verluidt
75.000,- geïnvesteerd te hebben in
de ploeg die vorig jaar ook is gepromoveerd uit de vierde klasse. Hopelijk kan KDO roet in het eten gooien
van de Amsterdammers en ervoor
zorgen dat de punten in De Kwakel
blijven! Foto Annemarieke Verheij)

