
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Geen krant?
0297-581698

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

29

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
9 J T!

SINDS 1888

129
WWW.MEERBODE.NL 4 OKTOBER 2017

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Gemeente Uithoorn

DEZE WEEK:
INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN

 BLAUWHOFF 
 BOUWCENTER

 BOULANGE ONTWERP 
 ADVIESBUREAU

 CARLA DE KLERK 
 INTERIEUR
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 KEUKENS EN WONEN

 DEN OUDEN WONEN
 FA. HARTELUST
 FINANCIELE 

 DIENSTEN MIJDRECHT
 GERARD KEUNE 

 MEUBELEN BV
 GOEMANS TAPIJT 

 EN SLAAPCOMFORT
 HOME DECOR
 KUNSTUITLEEN-GALERIE 

 TIMELESS
 MEUBELS EN MEER
 MIJDRECHTSE 

 ZONWERING SPECIALIST
 MONTEL AMSTELVEEN
 MULTIMATE 

 UITHOORN BV
 PHILIPPO KEUKENS
 SCHEEPERS-WIJFJES 

 ZONWERING
 SIMON DE BRUIN  

 SLAAPCOMFORT
 VAN BERKEL 

 AANNEMERS LEIMUIDEN
 VAN KREUNINGEN
 VINCENT VAN DER MEER 

 HOVENIERS
 VOKU.COM BV
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Felkleurige fornuizen stelen de show

Italiaanse sfeer in de keuken

De keuken is uitgegroeid tot het 
hart van ieder huis, dé plek waar 
alles binnen het gezin gebeurt. 
Logisch dat er steeds meer aan-
dacht aan deze leefruimte wordt 
geschonken. Een keuken met 
saaie kleuren, is niet meer van 
deze tijd. Het mag, nee moet, uit-
bundiger.

Grote losse koelkasten en fornui-
zen met felle kleuren passen in 
het Italiaanse thema. Steeds vaker 
wordt hier voor gekozen. Je kunt 
binnen dit thema wel weer voor 
verschillende combinaties kiezen. 
Geïnspireerd op beroemde Itali-
aanse kustplaatsjes combineren 
heldere Mediterrane kleuren bij-

Voor culinaire verrassingen is Italië nog altijd een populaire be-
stemming. Maar we kunnen Italië ook in onze eigen keuken ha-
len. Door heerlijke gerechten te maken, of door de inrichting 
stijlvol aan te passen.

De keuken is uitgegroeid tot het hart van ieder huis. Foto: Smeg

Kleuren zwart en wit zorgen voor stijl
Slaapkamer krijgt stoere look

Zwart en wit staan voor stijlvol. 
Zeker als de kleuren verwerkt 
worden in passende dessins. Zo-
als dekbedovertrekken geba-
seerd op mooie tegels, die je te-
genkomt in landen zoals Marok-
ko. Oftewel het effect dat zwart 
in de ene hoek uitloopt naar wit 
in de andere hoek. Een dergelijk 
dekbedovertrek is enerzijds stoer, 
maar door de patroontjes krijgt de 
overtrek toch een vriendelijke uit-
straling. 
Wil je liever een wat chiquere 
uitstraling dan ga je voor zwart- 

en grijstinten in combinatie met 
oranje en zachtroze. Het geeft je 
slaapkamer een moderne en tren-
dy uitstraling. Je kunt ook kiezen 
voor een natuurtrend met hori-
zontale banen en een gevlochten 
motief. Samen met neutrale tinten 
past dit dessin zowel in een stoer 
landelijke als moderne slaapka-
mer. 
Verder zijn de ruitpatronen dit sei-
zoen niet weg te denken uit het 
trendbeeld. Uitgevoerd in een 
neutrale kleurencombinatie van 
antraciet, grijs, taupe, zand en wit.

Het zwart en wit thema blijft zowel in de mode als bij interieurde-
sign een terugkerend thema. Deze trend wordt komend seizoen 
vertaald in stoere collecties beddengoed. Heel fraai is de combi-
natie van zwartwit dessins met subtiele kleuraccenten voor een 
warme uitstraling.

voorbeeld prachtig bij roestvrij-
staal. 
Grote fornuizen zijn tegenwoor-
dig verkrijgbaar in allerlei uitge-
sproken kleuren, zoals rood, geel, 
oranje, olijfgroen, wit, zwart, rvs 
en antraciet. Met deze kleuren 
krijgt de retrokeuken een leven-
dige en professionele uitstraling. 
Daarbij biedt een groter fornuis 
gewoonweg meer mogelijkheden. 
Met grote kookplaten - met zes 
branders - inclusief wokopties, 
wordt het koken een feest. 

Zwartwit dessins combineren fraai met heldere kleuraccenten.
Foto: Beddinghouse

Draadloze technieken maken het 
wonen aangenamer
Radio luisteren in de 
badkamer

Veel moderne woningen worden 
voorzien van innovatieve technie-
ken, die het wonen aangenamer, 
veiliger en gemakkelijker maken. 
Een wereld waarin alles met el-
kaar is verbonden, ook op het ge-
bied van muziek. Een nieuwe in-
novatie is bijvoorbeeld de Bus-
ch-Radio BT-connect. Na het in-
schakelen maakt deze inbouwra-
dio automatisch verbinding met 
het als laatste verbonden blue-
tooth-apparaat. De RDS FM-radio 
wordt in de muur ingebouwd en 
is voorzien van een geïntegreer-
de digitale versterker en bijpas-

sende inbouwluidspreker. Het re-
sultaat is een fraai geluid en op-
timaal bediengemak via het ver-
lichte display. 
De inbouwradio heeft acht voor-
keurzenders en is in kleine ruim-
tes zonder problemen te installe-
ren in gangbare inbouwdozen. De 
radio gaat automatisch aan wan-
neer je binnenkomt of het licht 
aandoet. Overigens zijn er ook 
oplossingen zonder bluetooth! Je 
ontvangt dan je favoriete FM-zen-
ders via wifi . Digitaal - dus met 
een goede geluidskwaliteit - zon-
der ruis en storingen.

Je favoriete radiozender beluisteren of je persoonlijke playlist 
vanaf je smartphone streamen? Dat kan tegenwoordig op een 
simpele manier. Met de nieuwste technieken geef je de badka-
mer, slaapkamer of keuken een eigen ‘muziekkleur’.

Ultiem genieten van muziek in de badkamer. Foto: Busch

Hulpje in de 
keuken

Warme kleuren met winterviolen
Snelle metamorfose 
van de buitenkamer

Een opgeruimd aanrecht kan 
lelijk worden ontsierd met 
een rondslingerend, onhy-
giënisch vaatdoekje. Toch is 
dat de praktijk van alledag. 
Het is namelijk praktisch om 
dat vaatdoekje altijd binnen 
handbereik hebben. Geluk-
kig is daar nu een oplossing 
die de vaatdoek uit het zicht 
brengt. Die zorgt dat de vaat-
doek niet meer onhygiënisch 
over de rand van de spoel-
bak hangt, maar een plek 
krijgt waar deze hoort. Een 
magnetische vaatdoekhou-
der is het ‘ei van Columbus’. 
De houder is zonder gereed-
schap te plaatsen in bijna al-
le spoelbakken! Er zijn twee 
uitvoeringen in roestvrij staal: 
een gebogen en een rechte 
versie. Hoe handig wil je het 
hebben.

Ze zijn inmiddels weer vol-
op verkrijgbaar... winterviolen! 
Met violen geef je in een hand-
omdraai een boost aan de bui-
tenkamer.

Het najaar is de tijd om het balkon, 
het terras of de tuin gereed te ma-
ken voor de winter, want de zo-
merbloeiers en vaste planten zijn 
nagenoeg uitgebloeid. Wie denkt 
dat het balkon of terras maanden-
lang kleurloos blijft, heeft het mis. 
Winterviolen bloeien in de winter-
maanden dapper door. 
Ze trekken zich van wind, regen 
of vorst nauwelijks wat aan. Rood, 
geel, paars of wit: herfst en winter 
waren nog nooit zo kleurrijk!
Een paar potten gevuld met kleur-

De houder is zonder 
gereedschap te plaatsen.
Foto: Magisso 

rijke violen zorgen al voor een 
sfeervolle buitenkamer. Populai-
re winterkleuren zijn dieppaars 
en wijnrood. Door deze violen 
in rieten manden te zetten, cre-
eer je een warme en landelijke 
sfeer. Een modern effect krijg je 
door knalgele violen te gebruiken 
in ‘strakke’ potten. Violen zijn ide-
aal om de buitenkamer op te vro-
lijken.
Winterviolen zijn gemakkelijke 
plantjes. Ze hebben geen plan-
tenvoeding nodig, enkel water! 
Tijdens vorstperiodes laten de 
bloemetjes hun kopjes hangen, 
maar wanneer de temperatuur 
weer boven het vriespunt komt, 
richten ze zich omhoog en kijken 
ze weer stralend de wereld in. 

Winterviolen trekken zich van wind, 
regen of vorst nauwelijks wat aan.
Foto: Bloemenbureau Holland

TE HUUR
per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
100 m2 of 180 m2 (turn-key, eigen entree, 

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uithoorn houdt vast aan 
eenrichtingsverkeer Irenebrug
Regio - Het college van burge-
meester en wethouders blijft er-
bij dat eenrichtingsverkeer over de 
Prinses Irenebrug het ultieme mid-
del is om het centrum van Uithoorn 
te ontlasten van doorgaand verkeer. 
Dat moet zoveel mogelijk over de 
N201 worden afgewikkeld en via 
andere toegangswegen Uithoorn 
binnenrijden, al naar gelang de lo-
catie waar men moet zijn.
Het plan om een eenrichtings-
verkeer in te stellen op de Prinses 
Irenebrug is onderdeel van de eind 
mee dit jaar gekozen variant door 
het college om het dorpshart op-
nieuw in te richten. Op dit concept-
plan en de overige varianten kwa-
men 108 reacties binnen, 125 men-
sen bezochten de inloopbijeen-
komst op 1 juni. Op 26 september 
besprak het college de reacties en 

het voorstel aan de gemeenteraad. 
Het college is blij dat de keuze voor 
de voorkeursvariant in het overgro-
te deel van de reacties wordt on-
derschreven. Het college stelt de 
gemeenteraad dan ook voor deze 
variant verder uit te werken, reke-
ning houdend met de reacties die 
zijn binnengekomen. Een groot deel 
van de reacties heeft betrekking 
op de instelling van eenrichtings-
verkeer op de Prinses Irenebrug. 
De indieners zijn daar over het al-
gemeen geen voorstander van. Om 
die reden heeft het college het plan 
nog eens tegen het licht gehouden. 
Niettemin houdt het college vast 
aan dit voornemen en stelt voor aan 
de gemeenteraad de voorkeursvari-
ant van het dorpshart vast te stel-
len en daarbij tevens uit te gaan van 
een eenrichtingsverkeer. In oktober 

vergadert de gemeenteraad hier-
over in de raadscommissie Wonen 
en werken en begin november in de 
raadsvergadering.
Het plan van het instellen van een 
eenrichtingsverkeer staat los van 
het in 2016 ingestelde Verkeersbe-
sluit voor het stukje Koningin Máxi-
malaan tussen de Prinses Irenebrug 
en de Laan van Meerwijk waartegen 
het afgelopen jaar talrijke bezwaar-
schriften zijn ingediend. Een aantal 
ontvankelijke en gegrond verklaar-
de bezwaarschriften werd echter 
door het college van tafel geveegd. 
Reden waarom insiders daarvan in 
beroep zijn gegaan bij de rechtbank 
die zich donderdag 21 september 
over deze zaken heeft gebogen en 
naar verwachting over zes weken 
uitspraak doet. 
Vervolg elders in de krant.

Mettertijd vanuit Amstelhoek wel naar Uithoorn over de Irenebrug, maar niet meer terug?

Uithoorn - Dementie is een ernsti-
ge, steeds vaker voorkomende ziek-
te en is al enkele jaren doodsoor-
zaak nummer 1 in Nederland. Naast 
het leed van de slachtoffers is het 
eveneens een maatschappelijk pro-
bleem; de gehele directe omgeving 
van een patiënt ondervindt de ge-
volgen van de ziekte. Vooruitlopend 
op de Wereld Alzheimerdag was er 
eind juni een politiek café, georga-
niseerd door DUS! Uithoorn. Een le-
zing, gericht op de medische kant 
van dementie, gegeven door een on-
derzoeker van VUmc Alzheimercen-
trum, werd aangevuld met een le-
zing, gegeven door een medewerker 
van stichting Samen Dementievrien-
delijk, gericht op de maatschappelij-
ke gevolgen van de ziekte. DUS! in-
ventariseerde tijdens dit politiek café 
wat er al aan maatregelen is en wel-
ke stappen nog gezet kunnen wor-
den om Uithoorn dementievriendelij-
ker te maken. Hiervoor is door DUS! 
afgelopen donderdag, in de eerste 

raadsvergadering na het reces, een 
motie ingediend om Uithoorn de-
mentievriendelijker te maken. Na 
enige discussie is deze motie door 
de voltallige raad aangenomen. Be-
langrijkste argument is, volgens Jo-
sé de Robles, raadslid van DUS!, dat 
het niet alleen een medisch pro-
bleem is, maar ook in hoge mate een 
maatschappelijk probleem. Wat kunt 
u verwachten na deze motie? Naast 
communicatie vanuit de gemeen-
te naar belanghebbenden, zullen er 
ook korte, gratis trainingen worden 
georganiseerd of gefaciliteerd, waar-
in wordt geleerd gedrag van demen-
terenden te herkennen en hoe hier-
mee om te gaan.

Uithoorn wordt dementie-
vriendelijke gemeente

De Kwakel/Vrouwenakker - Bis-
tro 9 in De Kwakel opende op 28 
september haar deuren voor een 
bijzonder gezelschap. In de perio-
de van 21 september tot 1 oktober 
is het  “de week van de eenzaam-
heid” , een initiatief van Coalitie Er-
bij i.s.m. meerdere hulporganisaties 
waaronder De Zonnebloem. Op uit-
nodiging van de Zonnebloem af-
deling De Kwakel / Vrouwenakker 
waren er gasten gevraagd, waar-
van een groot deel in het afgelo-
pen jaar 90 jaar jong was gewor-
den! Deze gasten werden verwend 
met een geweldige lunch, bereid 
en uitgeserveerd door Ad en Joke 

van de wijd en zijd befaamde Bis-
tro 9. Op kosten van de RIKI stich-
ting, die ook Paas- en Kerstpakket-
ten verzorgd voor alle Zonnebloem-
gasten, mochten we met 20 gasten 
en 5 vrijwilligers onze smaakpapil-
len aan het werk zetten.
En dat is gebeurd! Heerlijke gerech-
ten, die de meesten normaal thuis 
niet van hun fornuis kunnen tove-
ren, werden met blije gezichten op-
gepeuzeld. Een ongekende luxe 
voor een groot aantal van de geno-
digden. Na afl oop werden Ad en Jo-
ke geprezen om de lunch, de gast-
vrijheid en de gezelligheid van deze 
leuke bijeenkomst.

Zonnebloem verwent gasten

Uithoorn - Het seizoen van knot-
ten van wilgen gaat weer beginnen. 
Maar de Knotgroep Uithoorn begint 
de eerste werkdag met het hooien 
van riet.De rietlanden langs het Zij-
delmeer in Uithoorn zijn de moei-
te waard om goed te verzorgen. De 
stroken wuivend riet worden steeds 
meer een zeldzaamheid, zeker bin-
nen een bebouwde kom.

De Knotgroep Uithoorn helpt eens 
per jaar door het gemaaide riet te 

hooien en het op hopen langs de 
Boterdijk te leggen. Daar wordt het 
dezelfde ochtend door een vracht-
auto opgehaald.
Op zaterdag 7 oktober verzamelt de 
Knotgroep om 9.00 uur bij de Werk-
schuur op de hoek van Boterdijk 
en Elzenlaan. Met hark, hooivork 
en draagberrie gaan we de rietlan-
den over, die een paar dagen eer-
der gemaaid zijn door de maaiploeg 
van Landschap Noord-Holland. Om 
13.00 uur stoppen we met een pitti-

ge kop soep. Halverwege is er kof-
fi e met koek.
Iedereen die een ochtend actief wil 
zijn in een mooi stukje natuur mid-
den in Uithoorn, is van harte wel-
kom. Vele handen maken licht werk 
! Stevige schoenen of laarzen zijn 
nuttig, het kan nat zijn. Neem zelf 
ook een beker en lepel mee. De 
knotgroep zorgt voor goed gereed-
schap.Voor meer informatie: Bert 
Schaap, 0297-565172 of www.knot-
groepuithoorn.nl.

Knotgroep Uithoorn start met hooien

Uithoorn - Op het Legmeerplein  is 
donderdagavond een auto uitge-
brand. Het vuur greep snel om zich 
heen. Vooralsnog lijkt het erop dat 
de auto in brand is gestoken. De 
politie heeft gezocht naar sporen 
en daders. De brand was snel on-
der controle. De politie doet verder 
onderzoek.
Foto: KaWijKo Media 

Auto uitgebrand 
op Legmeerplein
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

De Kwakel: Omg. Drechtdijk (160 kranten)
Uithoorn: Omg. Wikke en Aan het Spoor (350 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

De Kwakel: Omg. Drechtdijk (160 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS

Aanhouding na 
vernieling

Uithoorn - Op vrijdag 29 september 
om kwart voor zeven is een 42-jarige 
man aangehouden op de Noorddam-
merweg. De man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats had vernielingen aan-
gericht in een woning waar hij enige 
tijd een onderkomen had, maar niet 
meer welkom was. De man, die be-
hoorlijk veel alcohol gedronken had, 
is meegenomen naar het politiebu-
reau voor verhoor. Hij heeft een dag-
vaarding gekregen en zal zich moe-
ten verantwoorden bij justitie.

Fiets gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 29 septem-
ber is tussen zes en negen uur in de 
avond een fi ets gestolen vanaf het 
Marktplein. Het betreft een herenfi ets 
van het merk Gazelle, type Swift Next. 
De fi ets is blauw van fl eur en het regi-
stratienummer eindigt op 582.
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 

geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inspraakperiode van donder-

dag 7 september 2017 tot en met woensdag 18 oktober 2017 ter inzage. In-
lichtingen bij A. Stevens, Duo+ vergunningen.

- Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Inzagepe-
riode van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017. Inlichtingen bij A. 
Stevens, Duo+ vergunningen.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichting van 26 ap-

partementen (blok A Regentes) met parkeervoorziening. Ontvangen 21 sep-
tember 2017.

- Amsterdamseweg 15A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van twee vlaggenmasten. Ontvangen 25 september 2017.

- Anthony Fokkerweg 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van 
een dakverhoging. Ontvangen 26 september 2017.

De Kwakel
- Iepenlaan schuin achter 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken 

van de muurdoorbraak. Ontvangen 11 september 2017. 
- Bedrijvenweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichting en be-

perkte milieutoets. Ontvangen 18 september 2017. 

- Mijnsherenweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel in het voordakvlak. Ontvangen 22 september 2017.

- Mijnsherenweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijking van het 
bestemmingsplan voor de realisatie van een Bed en Breakfast. Ontvangen 15 
september 2017.

- Achterweg 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van kas-
sen. Ontvangen 28 september 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Bertram 221, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een be-

staande schuur. Ontvangen 23 september 2017.
Dorpscentrum
- Amstelplein 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van Albert 

Heijn, Ontvangen 21 september 2017. 
- Amstelplein, aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen 

van 1 t/m 31 december 2017. Ontvangen 19 september 2017. 
- Willem-Alexanderpoort 62-64, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf 

en drank- en horecavergunning van La Nuova Riva. Ontvangen 8 september 
2017. 

Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van de 

muurdoorbraak. Ontvangen 11 september 2017.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- N196, aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een busbaan en 

afwaardering van de N196. Ontvangen 2 september 2017.
- Marktplein, Amstelplein, Zijdelwaard en Kerklaan. Aanvraag evenementenver-

gunning voor de intocht van Sinterklaas op 18 november 2017 en de uittocht 
van Sinterklaas op 6 december 2017. Ontvangen 12 september 2017. 

- Aanvraag evenementenvergunning voor de Polderschaatstocht Uithoornse 
polder. Ontvangen 6 september 2017.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Vuurlijn 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijge-

bouw.
- Dwarsweg 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

CO2 tank. 

Vervolg op volgende blz.

Werk in uitvoering
N201 RICHTING VINKEVEEN 
TWEE WEEKENDEN DICHT 
VOOR ONDERHOUD
In oktober voert de provincie Utrecht 
over een lengte van ongeveer 350 
meter wegwerkzaamheden uit aan 
één rijstrook op de Provincialeweg 
(N201). Dit is op het gedeelte tus-
sen de Demmerikse sluis en de ver-
keerslichten bij de oprit A2. Het gaat 
om de weekenden van 16 en 23 ok-
tober. nig overlast zijn, wellicht wat ver-

keersoverlast. De riolering staat 
niet in verbinding met uw huisriole-
ring, daarom hoeft u thuis geen extra 
maatregelen te nemen. Heeft u nog 
vragen, bel met het klantencontact-
centrum van de gemeente Uithoorn 
(0297) 513 111.

JAARLIJKSE RIOOLREINIGING 
EN INSPECTIE MEERWIJK WEST
Vanaf donderdag 5 oktober tot en 
met 24 november 2017 wordt het re-
genwaterriool in Meerwijk West ge-
reinigd en gecontroleerd. Er zal wei-

Week van de
Opvoeding
Donderdag 
5 okt 2017
19.45-21.15 uur

inloop vanaf 19.30 uur 

Bovenboog 

Johan de Wittlaan 83

WORKSHOPS

SOVA- KIND IN BEELD 

Krijg inzicht in jouw invloed op de eigenwaarde 
en de sociale vaardigheden van jouw kind 
Aanmelden m.van.groeningen@meeaz.nl 
Meer info www.mee.nl

SOCIAL MEDIA & JONGEREN  

Jongeren zitten veel op hun mobiel… Maar 
wat doen ze eigenlijk? En waar schuilen de 
gevaren?  
Aanmelden marcella@videt-uithoorn.nl 
Meer info www.videt-uithoorn.nl

BEELDDENKEN  

Leerzame workshop over visueel ingestelde 
leerlingen binnen een talig onderwijssysteem
Aanmelden contact@wegwijscc.nl 
Meer info www.wegwijscc.nl

Een avond vol 
openbaringen

Voor ouders 
en professionals

Dag van de veligheid
Op zaterdag 7 oktober organiseert 
de Brandweer van Uithoorn in sa-
menwerking met de ambulance, po-
litie en gemeente vanaf 11.00 uur 
een Veiligheidsdag bij de Brand-
weerkazerne aan de Zijdelweg 1 in 
Uithoorn van 11.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens deze dag wordt u geïnfor-
meerd over allerlei veiligheidszaken. 
Er zijn verschillende demonstraties 
van de hulpdiensten die tijdens deze 
dag aanwezig zullen zijn. Ook kun-
nen bezoekers deelnemen aan di-
verse activiteiten. Kinderen kunnen 
bijvoorbeeld hun diploma ‘spuitgast’ 
halen en rondritjes in de brandweer-
auto maken. Kortom een Dag van de 
Veiligheid voor jong en oud. 

Kinderspelletjes en 
auto’s openknippen
Wie kennis wil maken met het werk 
van de brandweer, politie en ambu-
lance moet zaterdag 7 oktober naar 
de Brandweerkazerne van Uithoorn 
komen. Ervaar zelf hoe het is om 
een ruimte gevuld met rook binnen 
te gaan om een slachtoffer te red-
den. De hulpdiensten laten aan de 
hand van demonstraties zien hoe ze 
samenwerken. Denk aan het open-
knippen van een voertuig om be-
knelde passagiers te bevrijden, 

een vlam in de pan of een explosie 
van een gasbusje, en het aanhou-
den van een arrestant met het biker-
team van de politie. Er is de moge-
lijkheid om een ritje te maken met 
een brandweerwagen en de gator. 
Kortom: een dag waar je kunt kijken, 
leren en doen!

Informatiemarkt
Verschillende verenigingen en part-
ners presenteren zich met informa-
tie over veiligheid. Onder meer de 
politie, gemeente, Slachtofferhulp, 
EHBO vereniging Uithoorn, Veilig 
Verkeer Nederland en VMB Securi-
ties zijn aanwezig op de deze Dag 
van de Veiligheid. 

Word vrijwilliger
Interesse in en tijd voor een parttime 
baan bij de brandweer? Brandweer-
kazerne Uithoorn is op zoek naar 
vrijwilligers. Brandweerlieden van 
kazerne Uithoorn vertellen op de-
ze Dag van de Veiligheid graag over 
hun ervaringen. Meer informatie is te 
ook vinden op vrijwilligerbijdebrand-
weer.nl.

Meer info over het programma en 
demonstraties? Bel of mail naar Nico 
Theuns n.theuns@brandweeraa.nl
/ 06 10969744

Uitnodiging Training:
Safety en Security in en om uw 
onderneming
Ondernemers uit de gemeente Uit-
hoorn willen graag geïnformeerd 
worden over bepaalde onderwerpen 
over veiligheid. Tijdens de ‘Week 
van de Veiligheid’ bieden wij als ge-
meente een training op maat aan 
voor deze ondernemers. Tijdens de-
ze training gaan we onder andere 
in op onderwerpen als: Wat te doen 
bijvoorbeeld bij een hartstilstand? 
Hoe werkt de Automatische Exter-
ne Defi brillator (AED)? Hoe herken 
ik drugsgebruik, dealen en andere 
vormen van criminaliteit? En wat doe 
ik ermee? 
Ondernemers uit de gemeente Uit-
hoorn zijn welkom op donderdag 12 
oktober van 12.00 uur tot 15.00 uur 
in Restaurant Geniet aan de Amstel, 

Marktplein 2A, 1421 AC Uithoorn.
Tijdens deze bijeenkomst verkennen 
we de behoefte aan meer verdieping 
op deze onderwerpen. Indien daar 
belangstelling voor is, is er een mo-
gelijkheid voor een vervolgbijeen-
komst. Deze bijeenkomst wordt ge-
organiseerd in samenwerking met 
Koninklijke Horeca Nederland, de 
Stichting AED Uithoorn en de ge-
meente Uithoorn. Het volledige pro-
gramma vindt u op www.uithoorn.nl 
Bent u als ondernemer geïnteres-
seerd in deze training, dan bent u 
natuurlijk van harte welkom. Wij 
verzoeken hen wel zich vóór 9 ok-
tober a.s. aan te melden via het e-
mailadres ingrid.raadschelders@
uithoorn.nl

Vrijwilligersmarkt 
Wat ga jij doen?
Van 9 tot 5, druk in de weer. Werken, 
werken, werken. Iets voor een an-
der doen? Andere mensen ontmoe-
ten en mezelf ontwikkelen? Graag! 
Maar of ik tijd heb voor vrijwilligers-
werk? Echt niet. Fout! Kom er tij-
dens de Vrijwilligersmarkt op zater-
dag 7 oktober achter dat er verschil-
lende vormen van vrijwilligerswerk 
zijn, waaronder fl exibel vrijwilligers-
werk. Jij bepaalt op welk moment en 
voor hoeveel uur. Talloze organisa-
ties op het gebied van sport, educa-
tie, kunst en cultuur, zorg en welzijn 

maken graag kennis met jou. Wij da-
gen jou uit. Kom van 12.00 tot 14.00 
uur naar de vrijwilligersmarkt in het 
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 Uithoorn. Entree is gratis. #wat-
gajijdoen

Aankondiging opruimactie 
fi etswrakken
Onze surveillanten hebben deze 
week fi etswrakken een speciale stic-
ker gegeven. Treft u zo’n gele waar-
schuwingssticker op uw fiets, haal 
de fi ets dan zelf van straat voor dat 
de gemeente dit doet. Op donderdag 
5 oktober en vrijdag 6 oktober 2017 
halen we namelijk de gestickerde 
fi etswrakken van straat en slaan de-
ze tijdelijk op de gemeentewerf op.

Fiets ophalen
Is uw fi ets van straat weggehaald? 
Dan kunt u uw fi ets op de gemeente-
werf ophalen: Industrieweg 25. Om 
uw fi ets mee te kunnen nemen moet 

u aantonen dat de fi ets uw eigendom 
is. Neemt u ook een legitimatiebe-
wijs mee. De fietswrakken die niet 
zijn opgehaald, worden na 6 weken 
afgevoerd en vernietigd. U kunt de 
fi etsen ophalen op 7, 9 en 11 oktober 
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Contact met surveillanten
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij onze gemeentesurveillant van 
de gemeente Uithoorn. Deze kunt 
u telefonisch bereiken op nummer 
(0297) 513 111 van maandag t/m 
donderdag tussen 10.00 en 10.30 
uur en van 13.00 t/m 13.30 uur.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Noorddammerweg 1c en 3 te De Kwakel, omgevingsvergunning voor het be-

drijfsmatig exploiteren van een parkeerterrein. (verzonden 21 september 2017)
- Iepenlaan, kavel 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning. (verzonden 2 oktober 2017).
- Poelweg hoek Steenwijcklaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het op-

richten van een kantoorvilla. (verzonden 3 oktober 2017).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 50, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan Het Pan-

nenkoekenfort B.V. voor het exploiteren van het Pannenkoekenfort t/m 28 sep-
tember 2020. (verzonden 28 september 2017).

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 

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

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Nijverheidsweg 8, omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden 

van een bedrijfspand. (verzonden 29 september 2017).
De Kwakel
- Vuurlijn 29, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. (verzon-

den 18 september 2017). 

Vervolg van vorige blz. reclameborden van 9 t/m 22 oktober 2017 om bekendheid te geven aan de ver-
keersveiligheid campagne “Fietsverlichting”. (verzonden 28 september 2017).

- Vergunning verleend aan de heer Börger voor het plaatsen van 20 reclame-
borden van 10 t/m 30 oktober 2017 om bekendheid te geven aan Qua Kunst 
& Ambacht. (verzonden 28 september 2017).

Bekendmaking openbare vergaderingen welstandscommissie.
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept, ontwerp & redactie Merktuig, Amsterdam 

Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@Uithoorn.nl

den in 2020 ruim onder 
de norm ligt, grotendeels 
dankzij ‘stillere vliegtuigen’. 
En dus is er volgens 
de lucht haven fl ink veel 
ruimte voor meer groei. 
In eerdere interviews heeft 
de topman van Schiphol, 
Jos Nijhuis, zich daar ook 
al over uitgesproken.

De praktijk leert echter 
dat we steeds meer last 
hebben van vliegtuiglawaai 
in Uithoorn. Wij zijn daarom 
fel tegen een verdere groei 
van Schiphol als dat betekent 
dat er meer vliegtuigen 
over Uithoorn gaan. 
U kunt ervan uitgaan 
dat we ons hier maximaal 
tegen zullen verzetten. 

Uitgelekte MER geeft 
gunstig beeld van Schiphol
Wat de gelekte MER verder 
voor Uithoorn betekent 
is nog moeilijk te zeggen, 
omdat de gegevens die 
Schiphol heeft gelekt niet 
de defi nitieve gegevens zijn. 
Schiphol heeft geshopt 
in de voorlopige resultaten 
(die alleen Schiphol kent) 
en naar buiten gebracht 
wat Schiphol goed uit kwam. 
De MER is nog niet af en 
dus nog niet gepubliceerd. 
Staatssecretaris Dijksma 
gaf tijdens een debat in 

de Tweede Kamer aan 
dat ze boos is op Schiphol 
vanwege het lekken, 
omdat ‘de werkelijkheid 
veel genuanceerder ligt 
dan ze door Schiphol wordt 
weergegeven’. Die boosheid 
delen wij – en de hele 
omgeving met ons. 

Als we desalniettemin 
even uitgaan van het door 
Schiphol gelekte kaartje 
dan zien we dat Uithoorn 
in zijn geheel buiten de 
zogenoemde ‘LIB4-zone’ 
komt te liggen. De LIB4-zone 
is een zone waarin de geluids-
belasting zo hoog is dat er 
ernstige bouw beperkingen 
gelden. In eerdere versies 
van de MER (d.d. 2016) 
kwam Uithoorn voor een 
groot gedeelte binnen die 
LIB4-zone te liggen. Nu blij-
ven we er op miraculeuze 
wijze geheel buiten, net als 
eigenlijk alle gemeenten 
rondom Schiphol. Dat 
betekent dat de nieuwe 
berekeningen erop zouden 
wijzen dat het met de geluids-
belasting in Uithoorn en 
andere gemeenten onder 
de rook van Schiphol, 

waaronder bijvoorbeeld 
Aalsmeer, reuze meevalt. 
Deze aanname vinden we 
absurd: het strookt niet met 
de werkelijkheid die wij 
dagelijks ervaren – en ook 
niet met eerdere bereken-
ingen. Wij vinden daarom 
dat de MER-resultaten zo 
snel mogelijk openbaar 
moeten worden en zo snel 
mogelijk onafhankelijk 
moeten worden getoetst. 
Het is wat ons betreft 
volstrekt onacceptabel dat 
Schiphol op schaamteloze 
wijze de discussie over de 
toekomst van de luchthaven 
en het gebied eromheen 
probeert te beïnvloeden, 
door te strooien met 
cijfers die voor niemand 
controleerbaar zijn. 

Toename overlast Schiphol 
Want welke rekentruc 
Schiphol ook mag gebruiken: 
de overlast in Uithoorn 
is de afgelopen jaren alleen 
maar toegenomen. Vanaf 

de Aalsmeerbaan, de baan 
waar inwoners van Uithoorn 
de meeste hinder van onder-
vinden, startten in 2016 
bijna 60.000 vliegtuigen. 
Dat zijn meer starts dan vanaf 
de Polderbaan, die in principe 
de voorkeur heeft boven 
de Aalsmeerbaan omdat 
daar veel minder mensen 
onder wonen. Vliegtuigen 
komen sinds twee jaar ook 
nog eens veel lager over 
vanwege een nieuwe start-
procedure. Dit alles zorgt 
ervoor dat er voor de inwoners 
van Uithoorn nauwelijks 
meer momenten van rust zijn. 

Wat ons betreft is deze door-
zichtige actie van Schiphol 
alleen maar extra reden om 
1   te zorgen dat de MER 

zo snel mogelijk 
openbaar wordt en 

2   volop te blijven vechten 
voor hinderbeperking 
in Uithoorn. En dan 
niet op papier - maar in 
de werkelijkheid. 

“Door toenemend lawaai van vliegtuigen verzetten 
we ons maximaal tegen een verdere groei van Schiphol”

“De MER-resultaten moeten 
zo snel mogelijk openbaar worden”

De leden van 

de werkgroep Schiphol.

Van links naar rechts

Nick Roosendaal (raadslid VVD), 

Hans Bouma (wethouder Schiphol), 

Jordy Keimes (raadslid CDA), 

Elfriede Henraat (raadslid DUS!), 

Els Gasseling (raadslid PvdA)

en Herman Bezuijen (raadslid 

Gemeentebelangen).

Wellicht heeft u het in de krant of in 
het nieuws voorbij zien komen: afgelopen 
woensdag 27 september lekte Schiphol 
gegevens uit de nieuwe Milieu Effect 
Rapportage (MER). Uit die gegevens zou 
blijken dat het aantal mensen dat last heeft 
van vliegtuighinder in de omgeving van 
Schiphol ‘veel lager ligt dan altijd gedacht’. 

Schiphol baseert deze 
conclusie op een rapport dat 
bij vrijwel niemand bekend 
is, ook niet bij het gemeente-
bestuur van Uithoorn.
Schiphol doet haar bizarre 
uitspraak op basis van 
berekeningen met een nieuw 
Europees rekenmodel. 

Deze berekeningen zouden 
aantonen dat in 2020 slechts 
117.500 mensen ‘ernstig 
gehinderd’ worden door 
vliegtuig lawaai, in plaats 
van het afgesproken maxi-
mum van 166.500 mensen. 
Schiphol beweert nu dat 
het aantal ernstig gehinder-

Basisschool de Kajuit nu 
een echte ‘jogg school’
Uithoorn - Openbare basis school de 
Kajuit zal vanaf vrijdag doorgaan als 
een jogg school, jongeren op gezond 
gewicht. Na een warming up door Vi-
det heeft Druppie het start sein ge-
geven en hebben alle kinderen en 
leerkrachten de weekly mile gelopen. 
Wij zullen net als vorig jaar elke don-

derdag met de hele school  één mile 
hardlopen. Ook zullen wij het drinken 
van kraanwater stimuleren en zijn wij 
ingeloot voor het Europese groente en 
fruit project. Wij zullen wekelijks voor 
alle kinderen groente en fruit krijgen. 
Alle kinderen hebben van Druppie 
een drinkwater bidon gekregen.

Kom langs voor vrijblijvend advies

Geef uw woonwens vorm 
tijdens de Rabo Woonweken 
Regio - Met de groeiende vraag op 
de woningmarkt is het misschien 
een hele uitdaging om uw woon-
wens te vervullen. Wellicht heeft u 
vorige week zaterdag uw droomhuis 
gezien tijdens de NVM Open Huizen 
Dag. Dan is het belangrijk om snel te 
reageren en te weten of uw droom-
huis ook haalbaar is. Daarom opent 
de Rabobank op zaterdag 7 okto-
ber haar deuren. U bent van 10.00 
uur tot 14.00 uur van harte welkom 
op de kantoren: Polarisavenue 150 
in Hoofddorp en de Zijdstraat 2 in 
Aalsmeer. 

Check je financiële haalbaarheid 
Heeft u uw droomhuis gevonden? Of 
wilt u alvast weten wat u kunt lenen, 
zodat u gericht op zoek kunt gaan? 

Kom dan aanstaande zaterdag vrij-
blijvend langs op de kantoren aan 
de Polarisavenue 150 in Hoofddorp 
en de Zijdstraat 2 in Aalsmeer. 

Ontdek meer met de WoonBox
Na u gesprek bij de Rabobank krijgt 
u de WoonBox mee naar huis. Een 
doos vol informatie en inspiratie om 
u op weg te helpen van uw woon-
wens naar uw droomhuis. Speci-
aal tijdens de Rabo Woonweken 
krijgt u hier een kortingsbon van 
VT Wonen bij. Spelenderwijs weten 
wat de vervolgstappen zijn? In de 
WoonBox vindt u tevens een han-
dige virtual reality app om u te hel-
pen bij uw keuze. Kijk voor alle loca-
ties en tijden op www.rabobank.nl/ 
woonweken

Uithoorn – Vanavond omstreeks 
21.00u is er brand uitgebroken in een 
woning aan de Raadhuisstraat in Uit-
hoorn. De brand werd ontdekt door 
een brandweerman in vrije tijd, welke 
de bewoner wakker gemaakt heeft. 

De brand bleek al geblust te zijn op 
het moment dat de brandweer arri-
veerde. Een ambulance is ter plaatse 
gekomen om de bewoner na te kij-
ken in verband met rookinhalatie.
Foto: KaWijKo Media

Woningbrandje Raadhuislaan

Eerste helft ladder-
competitie BVK afgerond
De Kwakel - Afgelopen donderdag 
werd in Dorpshuis De Quakel de 4e 
en voorlopig laatste ronde van de 
laddercompetitie gespeeld, waar 40 
paren aan deelnamen, 14 in de A en 
B lijn en 12 in de C lijn. In de A-lijn 
bleek dat de 1e plaats die nieuwko-

mers Marion en Wim Noom bij hun 
allereerste optreden op de 1e speel-
avond al wisten te scoren geen toe-
val was. Nadat na 3 ronden al een 
redelijke schifting in het klassement 
was doorgevoerd zagen wij hun na-
men nog altijd terug tussen de ge-

vestigde namen die we vaak in de 
reguliere A lijn tegen komen. Deze 
avond lieten zij zien dat we dit sei-
zoen mogelijk wel degelijk rekening 
met hen zullen moeten houden, want 
met 58,68% eisten zij ook nu de 1e 
plaats op. Goede 2e werden Anne-
ke Karlas en Loes Schijf met 56,94%, 
gevolgd door Geke en JaapLudwig 
met 55,21%. Dat was exact dezelfde 
score als zij vorige week ook hadden. 
Hoe krijg je het voor elkaar! Marian-
ne en Huub Kamp sloten de rij in de-
ze lijn.

B-lijn
In de B-lijn haalden Riet en Wim Be-
ijer vernietigend uit met 67,01%. Eli-
sabeth en Nan v.d. Berg blijken de 

Bingo 
Ouderenbonden 

Uithoorn - De Uithoornse Ouderen-
bonden houden, zoals langzamerhand 
traditie is, ook dit seizoen hun Bingo-
middag op de tweede dinsdag in ie-
dere maand. Dit keer is dat op dins-
dagmiddag 10 oktober aanstaande. 
De Bingo vindt plaats bij VITA, Bilder-
dijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang 2 uur, 
de zaal is open om half 2. Gastvrouw 
is Hanny Kampen. De toegang is gra-
tis en iedereen is welkom. De con-
sumpties zijn zeer redelijk geprijsd. Er 
zijn iedere keer veel mooie prijzen te 
winnen. Deze bingo staat bovendien 
bekend om de prettige sfeer. 

weg omhoog ook weer gevonden te 
hebben, want zij scoorden 62,85%. 
Rina van Vliet en Gera Bosboom za-
ten daar met 53,82% ruim achter, 
maar het was wel genoeg voor de 3e 
plaats. Joke en jan Groeneveld heb-
ben hun draai nog niet helemaal ge-
vonden en zij moesten alle andere 
paren boven zich dulden.

C-lijn
In de C-lijn verving Susanne Ambag-
tsheer de licht geblesseerde Ria Bul-
ters en samen met Matty Overwater 
vormde zij een dermate sterk paar 
dat zij de rest van het veld het na-
kijken gaven met 61,25%. Na 3 wat 
mindere optredens zagen Annie 
Lauwers en Toos Boerlage ineens het 

licht en zij plaatsten zich met 60,83%  
volop in de schijnwerpers. Ria Ver-
kerk kwam eens sfeer proeven bij 
de BVK. Zij was deze avond gekop-
peld aan de haar onbekende Gerard 
de Kuijer en dat leidde tot een ver-
rassende 3e plaats met 57,92%. Je 
kunt je een slechtere start voorstel-
len. In de totaalstand weer stuiver-
tje wisselen aan de kop. Nelly Vork 
en Andre Verhoef staan nu 1e met 
57,49% gemiddeld, Jan v.d. Knaap en 
Jaap Verhoef 2e met 57,06% en Ma-
rion en Wim Noomen 3e met 56,92%. 
Geke en Jaap Ludwig  met 56,88% 
en Christa Leuven en Rita Ritzen met 
55,93% completeren de huidige top 
5. Volgende week de start van de pa-
rencompetitie.
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF
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3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
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Dinsdag voor 10.00 uur
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Mobiel 06-43294163
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op aanvraag
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Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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 worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
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KnA Orkest gaat repeteren 
met de directeuren!
Uithoorn - Voor het tweede jaar op 
rij mag het KnA Orkest de Maes-
tro’s begeleiden tijdens het Maes-
tro Concert op dinsdag 17 oktober 
a.s. Aanstaande dinsdag staan tij-
dens de repetities in het Muziekge-
bouw van KnA, de eerste Maestro’s 
op het programma; een zestal di-
recteuren van grote IT bedrijven zo-
als HPE en Microsoft. Zij zullen met 
elkaar strijden om de titel Maestro 
2017. De opbrengst van deze avond 
gaat geheel naar Warchild. De deel-
nemede dirigenten zijn al een aan-
tal weken aan het oefenen met een 
echte dirigent; zij krijgen aanwij-
zingen en training hoe om te gaan 
met het ‘dirigentenstokje’. Een groot 
bedrijf leiden is één ding maar een 
heel orkest aansturen en begelei-
den is toch iets heel anders. Vaak 
staan deze mannen dan ook met 

het zweet in hun handen wanneer 
ze het orkest moeten begeleiden. 
Dit leidt vaak tot bijzonder hilari-
sche situaties zoals een dirigent die 
het tempo bijvoorbeeld niet zo strak 
houdt. Het orkest gaat gewoon met 
deze dirigent mee, het resultaat is 
dan een wel zeer creatieve variant 
van het originele stuk. De komende 
weken zullen alle dirigenten repete-
ren met het KnA Orkest zodat zij, tot 
op zekere hoogte, klaar zijn voor het 
concert op 17 oktober. 
Wilt u deze avond bijwonen? Dan 
kan dat, gratis! Bestel uw kaar-
ten via www.amusicnightout.nl. Het 
concert begint om 20.00 uur en de 
zaal is gaat open om 19.30 uur. Al-
le extra informatie vindt u op eerder 
genoemde site. Als u tijd heeft ze-
ker doen! Het wordt een fantasti-
sche avond!

Nationale Kringloopdag 
bij Stichting Ceres 
Uithoorn - Op zaterdag 7 oktober 
2017 is het feest bij Stichting Ceres 
vanwege de Nationale Kringloop-
dag. Het belooft een dag met leu-
ke acties en activiteiten te worden. 
In de winkel zijn de mooiste artike-
len te vinden (ook veel nieuwe arti-
kelen) en dit alles onder het genot 
van een drankje en een hapje. Zie 
tevens de advertentie elders in de-
ze krant of kijk op de website van 
Stichting Ceres Kringloopcentrum 
(www.ceres-kringloop.nl). De kring-
loopbranche geeft niet alleen spul-
len een tweede kans maar, wat veel 
mensen nog niet weten, geeft ook 
mensen een tweede kans en zet 
zich in voor het ondersteunen van 
goede doelen. Voor veel mensen in 
Uithoorn, De Kwakel en omliggen-
de plaatsen is de kringloopbranche 
‘iets vreemds’. En onbekend, maakt 
onbemind. Daarom is het goed om 
eens een kijkje te komen nemen bij 
Stichting Ceres. Heerlijk snuffelen 
tussen de enorm uitgebreide sor-
tering artikelen. De kledingafdeling 
van Stichting Ceres is uniek te noe-
men en de boeken- en platenafde-
ling is recent volledig gemoderni-
seerd. 

Waarom?
Als u spullen inlevert of koopt bij 
een kringloopwinkel levert u een 
belangrijke bijdrage aan het milieu. 
Door spullen nog een tweede le-
ven te geven zorgt u voor een ver-
mindering van de afvalberg en hoeft 
er niet iets nieuws geproduceerd te 
worden. Niet alleen het milieu, maar 

ook mensen hebben profijt van de 
kringloop. De opbrengst van de ver-
kochte spullen wordt zowel geïn-
vesteerd in mensen die het moeilijk 
hebben om op de reguliere arbeids-
markt een baan te vinden als in goe-
de doelen (landelijk en plaatselijk). 
Bij Stichting Ceres kunnen mensen 
tijdelijk aan de slag en in sommige 
gevallen zelfs aan het werk blijven. 
Bij Stichting Ceres werken bijvoor-
beeld mensen die moeten re-inte-
greren nadat ze langdurig werkloos 
of ziek zijn (geweest) of mensen 
die een beperking hebben. Daar-
naast werken bij Stichting Ceres 
ook veel mensen die het ‘gewoon’ 
heerlijk vinden om als vrijwilliger 
onze Stichting te ondersteunen met 
hun kennis en inzet. Overigens kan 
Stichting Ceres op meerdere afde-
lingen nog vrijwilligers binnen haar 
organisatie plaatsen.

Activiteiten
Op deze Nationale Kringloopdag 
vinden bij Stichting Ceres diverse 
activiteiten en acties plaats. Zo kun-
nen kinderen zich tussen 10.30 uur 
en 15.30 uur prachtig laten schmin-
ken. De klanten die op deze Nati-
onale Kringloopdag voor minimaal 
10,- euro afrekenen bij de kassa 
ontvangen van Stichting Ceres een 
handige attentie. En voor iedereen 
is er gratis koffie, thee of limonade 
met iets lekkers. Kortom, kom zater-
dag 7 oktober a.s. tussen 10.00 en 
16.00 uur naar de winkel van Stich-
ting Ceres aan de Industrieweg 33 
in Uithoorn.

5e ronde Kroegkwis-competitie
'Kwis(t) even niet' wint
Uithoorn - De vijfde ronde van de 
PvdA Kroegkwis-competitie was 
dermate spannend, dat de win-
naar pas na barrage bekend werd. 
'Kwis(t) even niet' scoorde daar-
in net iets beter dan 'We rotzooi-
en maar wat an' en 'Ons Uithoorn'. 
Hiermee werden ze winnaar van de-
ze spannende aflevering en behiel-
den ze hun tweede plaats in de tus-
senstand. Helaas moest 'Hé een 
kasteel' deze avond verstek laten 
gaan waardoor er negen teams aan 
de start kwamen. Quizmaster Rem-
co verraste de teams in de eerste 
ronde met plaatjes van tien sprook-
jes die geraden moesten worden. 
Dat zoiets nog vrij moeilijk is bleek 
na de tweede vragenronde toen de 
tussenstand bekend gemaakt werd. 
Maar liefst zes teams hadden even-
veel punten gescoord en namen 
daarmee een lichte voorsprong op 
de drie andere. Na de derde en 
vierde ronde vragen kwam er dui-
delijk meer tekening in de (tus-
sen)stand. 'Kwis(t) even niet' leid-
de met 33 punten, op de voet ge-
volgd door 'We rotzooien maar wat 
an' met een punt minder. Daarach-

ter kwam 'Herstelteam 2' en 'Ons 
Uithoorn' en 'PvdA Uithoorn' deel-
den de vierde en vijfde plaats. Dui-
delijk was dat de strijd tussen de-
ze vijf teams zou gaan. Dat bleek 
na de vijfde en zesde vragenron-
des toen 'Kwis(t) even niet' nog 
steeds op kop lag en alleen 'Ons 
Uithoorn' goed kon volgen. De an-
dere teams zagen hun achterstand 
groeien. In de laatste twee door-
gangen bleek 'Klaver 5' heel goed 
gescoord te hebben. Zij behaalden 
als enige team de volle twintig pun-
ten. Dat bleek echter niet genoeg 
om hun achterstand in te lopen. 
Wel klommen ze op naar de vijfde 
plaats, vlak achter 'PvdA Uithoorn'. 
Drie teams, 'We rotzooien maar wat 
an', 'Ons Uithoorn' en 'Kwis(t) even 
niet' eindigden op de gedeelde eer-
ste plaats. Om toch tot een winnaar 
van deze avond te komen werd een 
barrage gehouden. Daarin benader-
de 'Kwis(t) even niet' het aantal zit-
plaatsen in het AFAS-Circustheater 
het dichtst: 1.351 van de 1.852. Hier-
mee werden zij de winnaar van deze 
vijfde aflevering van de PvdA Kroeg-
Kwis-competitie 2017.

Weekagenda Vita Welzijn

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

IPAD CURSUS 
iPad cursus “Zilveronline” start 
12 oktober. Deze cursus heeft als 
doel om ouderen over de drem-
pel te krijgen van de digitale we-
reld. In een kleine groep van max. 
8 personen, leert u in 8 lessen 
het gebruik van o.a. de came-
ra, mail, foto’s en nog veel meer. 
Twee vaste vrijwillige docenten 
geven de cursus, die  plaats vindt 
in de Bilderdijkhof op de donder-
dag ochtend van 10.00-12.00 uur. 
Kosten: 85,- euro voor 8 lessen, 
incl koffi e en thee. N.B. Er is een 
mogelijkheid om een iPad te hu-
ren voor de duur van de cursus! 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
De uitgestelde start is 12 oktober 
a.s. Voor aanmeldingen of meer 
informatie bel: 0297-567209

VOORLICHTINGSBIJEEN-
KOMST POLITIE UITHOORN 
Hoe herkent u een babbeltruc? 
Hoe voorkomt u bankfraude? Uw 
veiligheid is een groot goed. Wat 
kunt u zelf doen aan uw veilig-
heid? Waar moet u op letten? De 
Politie Uithoorn organiseert sa-
men met Vita Amstelland, de po-
litie Gemeente Uithoorn een in-
formatie bijeenkomst over veilig-
heid voor senioren met praktijk-

voorbeelden en handige tips Ook 
kunt u uw eigen ervaringen de-
len en vragen stellen. U bent van 
harte welkom! 
Datum: 11 oktober 2017. Tijd: 
15.00 tot 16.30 uur. Locatie: Bil-
derdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn. 
Graag aanmelden bij de sociaal 
beheerder van de Bilderdijkhof 

KOFFIE SPECIAAL 
Heeft u zin in een gezellige don-
derdag ochtend bij de Bilderdijk-
hof, dan is de koffi e speciaal iets 
voor u. Dit is een laagdrempelige 
kleine groepsactiviteit (maximaal 
12 deelnemers) zodat er voor ie-
dereen aandacht is tijdens deze 
ochtend. De groep word onder-
steunt door 3 enthousiaste vrij-
willigers. Deze donderdagoch-
tenden staan vooral in het teken 
van gezelligheid met elkaar. Er 
worden verschillende activiteiten 
georganiseerd denk hierbij aan 
spelletjes, uitjes en 1x per maand 
wordt er met de hele groep ge-
geten bereid door de vrijwilli-
gers. Uiteraard is de activiteit niet 
compleet zonder een bakje kof-
fi e of kopje thee en een praatje. 
Heeft u interesse neem dan con-
tact op voor een kennismakings-
gesprek.

IVN vogelexcursie in de 
Waverhoek
Regio - Op zaterdag 7 oktober or-
ganiseert de vogelwerkgroep van 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
een mooie excursie in de Waver-
hoek. Deze oase van rust is in be-
heer bij Natuurmonumenten en 
maakt deel uit van de ecologische 
verbinding tussen de Nieuwkoopse 
plassen en de Botshol. Dit plasdras-
gebied is bij vele vogels in trek. 

Jazz aan de Amstel start 
seizoen
Regio - Zondag 8 oktober zijn o.a. 
Phaedra Kwant en Paul van der 
Feen speciaal te gast bij de 1e Jazz 
aan de Amstel van dit seizoen. Dit 
resulteert in een bijzondere mix van 
jazz, soul en popmuziek. Onder lei-
ding van singer/songwriter en pre-
sentatrice Shyla Zoet kunt u genie-
ten van echte Jazz standards, eigen 
songs, maar dus ook soul, pop en 
bewerkingen van bestaande num-
mers. Jazz aan de Amstel is een ini-
tiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan 
de Amstel. Door de variatie van ar-
tiesten, muziekkeuze en pretti-
ge sfeer is het elke keer weer ver-
rassend en zeer toegankelijk voor 
een breed publiek. 8 oktober be-
staat de band uit Joos van Leeu-
wen (piano), Phaedra Kwant (bas/

zang), Olaf Keus (drums), Paul van 
der Feen (sax) en Shyla Zoet (zang/
presentatie). Locatie: Sjiek aan de 
Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tus-
sen 15.30-17.30 uur. Entree 3,- eu-
ro. Daarmee vervalt de ‘Jazztoeslag’.

Kinderboekenweek 
gestart bij ‘t Startnest
Uithoorn -  De kinderen van 
Jenaplanschool ’t Startnest 
werden maandagmorgen op-
gewacht door wel heel specia-
le ‘juffen’. Deze heksen stonden 
voor het schoolgebouw soep 
te brouwen in een grote hek-
senketel. Ze deden dit vanwe-
ge de Kinderboekenweek die 
woensdag officieel begint. De-
ze staat in het teken van grie-
zelen. Nadat alle kinderen hun 
jas hadden opgehangen werd er 
in de aula een verhaal voorge-
lezen en uitgespeeld over mon-
sters. Volgende week donder-
dag wordt de Kinderboeken-
week afgesloten op ’t Startnest 
met een weeksluiting. Hierin la-
ten de kinderen zien wat zij al-
lemaal hebben gemaakt en ge-
daan tijdens dit project. 

Uithoorn - In de week van zondag 
24 tot vrijdag 29 september is inge-
broken in een woning aan Op de 
Brunel. De oppas kon het huis niet 
meer in en sloeg alarm. Het cilinder-
slot bleek vernield te zijn. Eenmaal 
in het huis bleken alle deuren van 
kasten open te staan zowel op de 
begane grond als boven op zolder. 
De inbrekers hebben ook vernielin-
gen aangericht. Over de bank is een 
fles champagne leeg gespoten en 
op enkele deuren en muren zijn met 
viltstift teksten geschreven. 
Kerntrekken wordt het vernielen 
van de cilindersloten genoemd en 
bij een inbraak in een woning aan 
het Herman Gorterhof is hier ook 
gebruik van gemaakt. Deze inbraak 
heeft tussen maandag 25 en vrijdag 
29 september plaatsgevonden. Ook 
hier hebben de dieven alle tijd ge-
nomen. Alle kamers van de kruip-
ruimte tot de vliering zijn doorzocht. 
Om niet gestoord te worden, wa-
ren de gordijnen dicht gedaan. In 

de nacht van donderdag 28 op vrij-
dag 29 september is eveneens inge-
broken in een woning aan de Ach-
terberglaan. Om binnen te komen 
is het slot van de voordeur open 
gebroken. Het hele huis is, net als 
bij de andere twee inbraken, ge-
heel doorzocht. Mogelijk heeft de 
inbraak rond drie uur in de nacht 
plaatsgevonden. Op dat tijdstip 
hebben de buren gestommel ge-
hoord. 
Op woensdag 27 september is tus-
sen zeven en acht uur in de avond 
geprobeerd in te breken in een wo-
ning aan de Nijhoflaan. Geprobeerd 
was de scharnieren van de deur 
open te buigen. Dit is niet gelukt. 
De inbrekers zijn het huis niet in ge-
weest. De politie waarschuwt inwo-
ners om extra alert te zijn en bij on-
raad of het zien van verdachte per-
sonen 112 te bellen. Sluit ramen en 
deuren goed af en vergeet niet de 
schuur- of garagedeur ook op slot 
te doen!

Trekvogels en standvogels kunnen 
hier het hele jaar door naar harte-
lust foerageren. Welke vogels zou-
den we kunnen aantreffen? Ver-
schillende eenden waaronder win-
tertalingen, slob-, berg- en krak-
eenden, de eerste smienten, stelt-
lopers, kieviten, strandlopers, een 
buizerd en misschien een havik en 
de eerste kolganzen. We vertrek-
ken om 8.30 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de Nieuwe Begraafplaats 
aan de Ir.Enschedeweg in Wilnis en 
verwachten daar om 12.00 uur weer 
terug te zijn. Meerijden is mogelijk. 
Deelnemers kunnen ook direct naar 
de Waverhoek gaan. Neem een ver-
rekijker mee en wat te drinken. Trek 
waterdichte schoenen of laarzen 
aan. Voor inlichtingen kunt u bel-
len naar Peter Betlem, 0297-287635 
of 06-53743460. Deze excursie komt 
in de plaats van de Euro Birdwatch 
van 11 tot 15 uur.

Inbrekers actief in Uithoorn
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NISSAN MICRA

* De voordeel actie bestaat uit € 2.250 korting en € 500 inruilpremie. Vraag naar de exacte voorwaarden.
Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

NÚ € 1.750
KORTING*

NOG SLECHTS
6 BESCHIKBAAR

N201 twee weekenden 
dicht voor onderhoud
Regio - In de maand oktober voert 
de provincie Utrecht over een leng-
te van ongeveer 350 meter weg-

werkzaamheden uit aan één rij-
strook op de Provincialeweg (N201) 
tussen de Demmerikse sluis en de 

verkeerslichten bij de oprit A2. Het 
gaat om de weekenden van 16 en 
23 oktober. Gedurende die weeken-

In oktober is de N201 bij de kruisingN201/N212 richting Vinkeveen/A2 twee weekenden afgesloten voor alle gemoto-
riseerde verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid

den is de N201 in die richting afge-
sloten voor alle gemotoriseerd ver-
keer, tussen het kruispunt met de 
Ingenieur Enschedeweg (N212) en 
de verkeerslichten bij de oprit A2. 
Doorgaand verkeer vanuit Uithoorn 
wordt dan omgeleid via N212 (Wil-
nis/Woerden), N401 (Kockengen) 
naar de A2 (Breukelen). De omlei-
dingsroute staat met borden aan-
gegeven en verkeersregelaars wor-
den ingezet om aanwijzingen te ge-
ven. Alle panden langs de N201 blij-
ven overigens bereikbaar. Bij cala-
miteiten krijgen de nood- en hulp-
diensten een veilige doorgang. Fiet-
sers kunnen het fietspad blijven ge-
bruiken. Vanaf de A2 richting Vin-
keveen zijn er geen beperkingen. 
Er wordt namelijk slechts gewerkt 
aan één rijstrook. De rijstrook rich-
ting Vinkeveen blijft - met wat be-
perkingen – dus in gebruik. Die zal 
wat smaller zijn en de max. snelheid 
gaat omlaag. Ook kan het zijn dat 
het verkeer af en toe even kort stil-
gezet moet worden. Verkeersrege-
laars zijn aanwezig om een en an-
der veilig in goede banen te leiden. 

De werkzaamheden vinden plaats 
vanaf vrijdagavond 13 oktober 21.00 
uur tot maandagochtend 16 oktober 
05.00 uur en vanaf vrijdagavond 20 
oktober 21.00 uur tot maandagoch-
tend 23 oktober 05.00 uur. De aan-
nemer (Dura Vermeer) werkt het 
hele weekend door om de klus zo 
snel mogelijk te klaren waardoor de 
periode van hinder in verhouding 
korter is. 

So True fashion, méér 
dan alleen grote maten

Regio - Deze week bestaat dames-
boetiek ‘So True’ in de Dorpsstraat 
twee jaar en volgens eigenaresse 
en hartelijke modegastvrouw Tru-
dy Beck gaat het met de winkel voor 
de wind. Zij zegt in die tijd een vast, 
gevarieerd en nog steeds groeiend 
klantenbestand te hebben opge-
bouwd. Klanten van uiteenlopende 
leeftijden die verrast zijn over het ni-
veau van de collectie en de kwali-
teit. “Het is een misvatting dat ik al-
leen maar grote maten in de boetiek 
heb voor oudere mensen. Nee, het 
is mode voor dames met een ma-
tje méér vanwege hun lichaams-
bouw en dat geldt ook voor jong 
volwassenen die dat inmiddels heb-
ben begrepen en vaker de winkel in-
lopen. Jonge mensen die wat ‘stevi-
ger’ zijn, langer en niet allemaal ma-
tje 38 hebben. Bij mij kunnen ze in 
de boetiek terecht voor leuke kle-
ding vanaf maat 42, wat overigens 
een gemiddelde maat in ons land is, 
tot een grote maat 54. Niks oubol-
lig, er is voor iedereen die een ma-
tje meer heeft hele mooie fashion bij 
als je het aanbod aan verfijnde kle-
ding bekijkt. Juist die jongeren kan 
je daarmee ook zo leuk aankleden,” 
aldus een bewogen Trudy. 

Gezellig
In haar gezellige boetiek bena-
dert zij haar klanten niet alleen op 
een prettige en persoonlijke manier, 
maar adviseert zij hen ook graag 
met kennis van zaken wat betreft de 
juiste maat, kleur en of de kleding 
past bij de uitstraling van de per-
soon. Het aanbod is kleinschalig en 
daardoor vaak exclusief, mede om-
dat Trudy zelf de kleding inkoopt en 
daarbij soms de kans krijgt een aan-
tal modieuze en betaalbare kleding-
stukken uit de high-fashion via een 
outlet aan haar collectie toe te voe-
gen. Ze houdt bij haar keuze boven-
dien rekening met de verschillende 
modetrends en speelt in op de wens 
en smaak van haar klanten. De col-
lectie is steeds wisselend met vaak 
aantrekkelijke aanbiedingen waar-
van het prijskaartje getuigt. Tru-
dy houdt van een mooi aanbod aan 
merkkleding en die heeft zij, zoals 
dat van o.a. Alembika (uit Israel), 
MAT Fashion, Sempre Piu, Frapp, 
Via Appia Due, La Stampa, Chalou, 
Yesta e.a. Behalve kleding heeft zij 
ook mooie tassen van het merk Ma-
lique by ME, originele Deens siera-
den (Smykkekunst), omslagdoeken 
en sjaals in haar boetiek. “Ik wil dat 
mensen die wat ‘voller’ zijn er ook 
geweldig uit kunnen zien met mooie 
passende kleding. Daar ga ik voor,” 

zo laat Trudy weten die zelf al meer 
dan 22 jaar in het modevak zit. De 
najaarscollectie hangt inmiddels in 
de rekken en daar zitten modieuze 
kledingstukken bij. Best de moei-
te waard om eens vrijblijvend bij So 
True binnen te stappen om de col-
lectie te bekijken.

Sociaal aspect
Behalve het aanbod in haar boetiek 
implementeert Trudy ook een soci-
ale gedachtegang in de relatie met 
haar klanten waar dat gewenst is 
en/of van pas komt. Niet zelden fun-
geert zij daarbij als een klankbord. 
Ze wil haar boetiek naar een hoger 
plan tillen zowel in creatieve zin als 
in serviceverlening, maar ook op het 
sociaal-culturele vlak. In beide laat-
ste doet zij dat inmiddels al door ook 
op afspraak te werken, onder meer 
in de avonduren of aan huis bij men-
sen die om uiteenlopende redenen 
fysiek niet in staat zijn naar de win-
kel te komen. Oudere dames, bij-
voorbeeld die in de zorgcentra wo-
nen, wil zij op maandag onder be-
geleiding de mogelijkheid bieden 
om met maximaal vier personen in 
de vorm van een werkgroepje crea-
tief bezig te laten zijn. Uitgangspunt 
is dat die dan een keer wat anders 
hebben dan de standaard dagbe-
steding. Trudy zegt ook plannen te 
hebben om met haar winkel de ko-
mende tijd meer ‘naar buiten’ te tre-
den. Met name wil zij zich wat meer 
richten op jongeren om die in haar 
winkel te ontvangen. Nieuw is het 
idee om een samenwerking met on-
dernemers in Uithoorn aan te gaan 
om bijvoorbeeld in restaurant Sjiek 
aan de Amstel een jaarlijks event 
met een kleinschalige modeshow 
te organiseren voor zowel mensen 
uit Mijdrecht als Uithoorn. Dat alles 
om zich te onderscheiden van an-
dere aanbieders van soortgelijke fa-
shion en zich meer fysiek te profile-
ren als tegenhanger van het digitale 
aanbod op internet. Maar ook op de 
koopzondagen in Mijdrecht is Tru-
dy actief waarbij zij altijd iets extra’s 
voor haart klanten in petto heeft. 
Trudy ontvangt u graag in haar boe-
tiek aan de Dorpsstraat 33 om (vrij-
blijvend) de collectie te bekijken en 
kleding te passen. De (sinds kort 
aangepaste) openingstijden zijn: 
maandag van 13.00 tot 17.30 uur; 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 
tot 17.30 uur. Tel. 0297-769203. So 
True is ook bereikbaar via Facebook. 
Of bezoek de website www.sotrue-
fashion.nl. E-mail: info@sotrue-fa-
shion.nl.

Collectanten gezocht in 
Uithoorn
Uithoorn - Het Leger des Heils 
zoekt collectanten in Uithoorn voor 
de jaarlijkse deur-tot-deurcollec-
te. De collecte wordt gehouden van 
27 november tot en met 2 decem-
ber 2017. De opbrengst van de col-
lecte wordt gebruikt voor het soci-
aal maatschappelijk werk van het 
Leger des Heils. Steeds meer men-
sen doen een beroep op het werk 
van het Leger des Heils. In 2016 
kwamen meer dan honderdduizend 
mensen in aanraking met het Leger 
des Heils. Dat is bijna 20.000 meer 
dan het jaar daarvoor. Denk hierbij 
aan activiteiten als: kledingwinkels, 
de huiskamer in de buurt, scouting 
en schuldhulpverlening.
 
Eenzaamheid
“Het wordt in Nederland steeds be-
langrijker naar elkaar om te kijken 
in de eigen buurt. Het Leger des 
Heils wil sociale uitsluiting en een-
zaamheid bestrijden door actief 
aanwezig te zijn in wijken en buur-

ten waar wekelijks activiteiten or-
ganiseren, stelt commissioner Hans 
van Vliet, commandant van het Le-
ger des Heils in Nederland. “De 
deuren van buurtsteunpunten en 
kerkgebouwen staan voor iedereen 
open en wekelijks worden inloop-
ochtenden, gezamenlijke maaltij-
den en andere activiteiten georga-
niseerd. Zo dragen we bij aan een 
menswaardig bestaan voor mensen 
in nood." Voor deze projecten en 
het ontwikkelen van nieuwe initia-
tieven zoekt het Leger mensen die 
willen helpen, zodat dit belangrij-
ke werk door kan blijven gaan. On-
der de noemer ‘Samenleven doe je 
dus niet alleen’, organiseert het Le-
ger des Heils in veel plaatsen een 
deur-tot-deurcollecte. Helpt u ons 
mee die extra stap te zetten? Bent 
u tijdens de collecteweek beschik-
baar en wilt u zich aanmelden om 
in uw wijk te collecteren? Ga dan 
naar www.legerdesheils.nl/collec-
te of bel met 036 - 53 98 175.

Scau presenteert: 
‘Diamanten in de sneeuw’
Regio - Al regelmatig te zien en te 
horen geweest in Podium Witteman: 
de jonge, Nederlandse zanger Ra-
oul Steffani met zijn prachtige stem, 
die klankrijk en expressief is. Daar-
mee won hij als eerste bariton ooit 
de Elisabeth Evertsprijs 2016 (een 
tweejaarlijkse prijs voor een jong, 
Nederlands muziektalent van uit-
zonderlijk niveau) en het Grachten-
festival Conservatorium Concours 
2016. Hij heeft o.a. masterclasses 
gevolgd bij Thomas Hampson en 
Elly Ameling. Momenteel studeert 
hij bij Margreet Honig aan de Dut-
ch National Opera Academy in Am-
sterdam. Raoul is zeer actief binnen 
het liedgenre, maar zingt ook veel 
in oratoria en opera (al twee keer 
in de NTR ZaterdagMatinee!). Zijn 
begeleider is de jonge pianist Daan 
Boertien, die in 2010 prijswinnaar 
was van het Prinses Christina con-
cours. In 2015 ontving hij de ‘Kunst 
aan de Dijk Prijs voor Jong Talent’. 
Daan volgde o.a. masterclasses bij 
Enrico Pace en Naum Grubert. Sa-
men met Raoul staat hij in de fina-
le van Dutch Classical Talent 2017-
2018. In het voorjaar van 2018 zul-
len zij samen liedrecitals geven in 
de meest vooraanstaande concert-
zalen van Nederland, zoals Muziek-
gebouw Eindhoven en het Concert-
gebouw te Amsterdam. De finale zal 
plaatsvinden in TivoliVredenburg te 
Utrecht op 29 april 2018.

Trots
En nu dus al te horen in Uithoorn! 
De Stichting Culturele Activitei-
ten Uithoorn (SCAU) is er bijzon-
der trots op dat zij een podium kan 
bieden aan deze twee aanstormend 
talenten. Zij brengen een  (laat)ro-
mantisch liedrecital met liederen 
van broer en zus Robert en Clara 
Schumann, Richard Strauss en Jean 
Sibelius, repertoire dat niet dage-
lijks voorbij komt. 
Laat u betoveren door een stem 
die klinkt als een klok! Losse kaar-
ten à 14,- euro (jongeren onder de 
16 jaar betalen slechts 7,- euro!) 
zijn vanaf tien dagen vóór het con-
cert te koop bij The Read Shop Ex-
press (Zijdelwaardplein) en bij Bru-
na (Amstelplein). Ze zijn ook online 
te bestellen via de vernieuwde web-
site: www.scau.nl  Daar is tevens het 
programma en andere informatie te 
vinden over dit bijzondere recital. 

Op de website zijn ook nog steeds 
abonnementen te bestellen voor 
zes of vier evenementen/concerten 
naar keuze. Een abonnement maakt 
dat je gaat! Het liedrecital door Ra-
oul Steffani en Daan Boertien vindt 
plaats op zondag 15 oktober a.s. in 
de Thamerkerk aan de Amstel en 
begint om 14.30 uur. Om 14.00 uur 
gaan de deuren van de zaal open en 
gaan de resterende losse kaarten in 
de verkoop.

“Verstilde en versteende 
Herinneringen succesvol”
Regio - Afgelopen weekend is de 
expositie met bovengenoemde titel 
in Art Galerie Boven Verwachting in 
Wilnis goed bezocht. Sonja Bruning 
had haar sculpturen tentoongesteld 
die gretig van de hand gingen. De 
overige werken van Hilde Streefkerk 
zijn nog te zien tot en met 19 okto-
ber. Hilde schildert vanaf 1995 en 
volgde lessen volgens de oude tech-
niek uit de 17e eeuw aan de Volks-
universiteit in Amsterdam. Haar wer-
ken zijn realistisch en bestaan uit 

stillevens en stadsgezichten vervaar-
digd in olieverf. De werkwijze is laag 
over laag waardoor een diepe trans-
parantie ontstaat. Hilde is lid van het 
“Olieverfcollectief Lijnden”. Open op 
afspraak; 06-38312891 of vrij bin-
nenlopen op de donderdagochtend 
van 5, 12 of 19 oktober, dat is tij-
dens de repetities van het meezing-
koor Mijdrecht-Wilnis tussen 9.00 
en 12.30 uur. De expositie is rolstoel 
toegankelijk. Het adres:  Herenweg 
298a, Wilnis

Eerste prijs gevuld speculaas 
geen toevalstreffer
Regio – En wéér is ambachtelijke 
bakker Jan Westerbos met zijn pro-
ducten in de prijzen gevallen. Het 
loopt in de richting van Sinterklaas 
en dan komt ook gevuld speculaas 
in het vizier. Het lag nauwelijks in de 
winkel of Jan had er alweer een prijs 
mee gewonnen vanwege de uitzon-
derlijke kwaliteit, smaak en de zui-
vere ingrediënten. “Een landelijk 
opererende inkoopvereniging, met 
afdelingen in de provincies, daagt 
bakkers uit heel het land uit om be-
paalde producten te maken en die 
in te leveren. In dit geval speculaas. 
De producten wordt door een des-
kundige jury gekeurd. In elke pro-
vincie komt er een winnaar uit de 
bus. Voor de provincie Utrecht viel 
ik in de prijzen. De bereiding en het 
bakproces vonden in het bakkerij-
gedeelte achter de winkel in De Lin-
deboom plaats,” vertelt Jan opgeto-

gen. Twee jaar geleden viel hij ook 
al in de prijzen, eveneens met zijn 
gevuld speculaas. Toen in de Pro-
vincie Noord-Holland omdat zijn 
product in de bakkerij in De Kwa-
kel was gebakken. Vorig jaar kreeg 
hij een eervolle vermelding voor zijn 
gevulde speculaas. Dan kan je dit 
geen toevalstreffer meer noemen. 
“Misschien komt het omdat wij on-
ze amandelspijs zelf maken en dat 
scheelt in de smaak. Bovendien 
wordt onze gevulde speculaas op 
een ambachtelijke manier geprodu-
ceerd, zoals zo veel van onze brood- 
en banketbakkersproducten. Dat 
geldt voor zowel de vestiging in 
Mijdrecht als in De Kwakel.” Aldus 
Jan die er voor zijn klanten meteen 
een smakelijke actie aan vast heeft 
geknoopt in de vorm van een aan-
bieding. Zie hiervoor de advertentie 
elders in deze krant.

Geen krant?
0297-581698
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Vrijdag 29 september werd op obs Toermalijn het schooljaar geopend met een Tropical Party. Aangezien er een tro-
pische storm opkomst was, werd er besloten om de party binnen te houden. Ouders en teamleden waren de hele 
middag in touw geweest om de school te versieren en alle activiteiten neer te zetten en om half vijf ging het feest 
van start. In de lokalen en op de gang van Toermalijn waren er leuke spelletjes te doen. Zoals krokodillenrace, kege-
len -met kokosnoten-, met je tenen knikkers uit een bak water vissen en het ‘zeer moeilijke’ strandbalspel, ook kon-
den de kinderen zich laten schminken. De beide speellokalen werden ingenomen door een variëteit aan opblaas-
bare spelletjes en een ieder kon hier zijn soepelheid ten toon spreiden bij het Limbodansen. 

Klimtoren
In het atrium van de Brede School stonden een klimtoren en een jungle stormbaan. Voor de inwendige mens was 
ook gezorgd. Iedere leerling had een deelnemerskaart gekregen waarmee ze een broodje hamburger, limonade en 
snoep konden krijgen. Voor de volwassenen waren consumptiekaarten te koop. Dit jaar was er ook weer een “Toer-
mamarkt”. Hier konden de ouders voor het luttele bedrag van twee euro een creatief werk van hun kind kopen. Er 
werden twee loterijen gehouden, één voor de kinderen en één voor de volwassenen. Mede dankzij de inzet van le-
den van de ouderraad en leerkrachten, het enthousiasme van kinderen en hun ouders is dit schooljaar voor de leer-
lingen van obs Toermalijn feestelijk van start gegaan. De opbrengst van het Schoolfeest komt geheel ten goede aan 
de oudercommissie voor de aanschaf van nieuw buitenspeelmateriaal.

OBS Toermalijn start schooljaar met een

Tropical Party
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Sluiting van het wegseizoen bij 
UWTC met de Gentlemansrace
Uithoorn - Zondag 1 oktober is 
het wegseizoen van de wielrenners 
van UWTC weer afgesloten met de 
Gentlemanswedstrijd Ad Fiege me-
morial. Het is een koppeltijdrit over 
ruim 10 km en 21 koppels waagde 
zich vandaag aan de strijd. Gelukkig 
was het droog weer maar de stevige 
wind maakte het de deelnemers nog 
best lastig. Vanaf de start hadden de 
renners het windje in de rug en was 
iedereen nog fris en fruitig. Maar 
weer richting Uithoorn was het flink 
tegen de wind in stompen en gin-
gen ook de kilometers tellen. Menig 
renner kwam hier de beruchte man 
met de hamer tegen. Tussen de 16 
en 35 minuten wist iedereen de fi-
nish weer te bereiken. Ons eerste 
koppel had een vroege starttijd aan-
gevraagd, maar de stress sloeg wel 
een beetje toe bij Job toen 5 minu-
ten voor de start zijn partner Mark 
nog steeds niet aanwezig was. Maar 
nog net op tijd was Mark gearri-
veerd en konden ze toch van start. 
En dat deden ze niet slecht, want ze 
werden de winnaars van de Gent-
lemans klasse in een tijd van 16.52 
minuut. Bij de dame-heer klasse 
maar 2 koppels aan start. Het echt-
paar Marian en Ben de Bruin en Mi-
chael Breedt met Floortje Baas. Mi-
chael en Floortje mochten de bloe-
men voor de winst in ontvangst ne-
men, zij zette 18.45 op de klok.
En de 14 jeugdkoppels maakten het 
spannend, tussen plaats vier en vijf 
zat maar 1 seconde verschil! Voor 

de jongste jeugdleden was het een 
hele afstand en zij mogen allemaal 
trots zijn op hun prestatie. Zij kre-
gen dan ook allemaal een mooie be-
ker als herinnering mee naar huis. 
Mike Derogee was met zijn vader 
het snelste en met een tijd van 18.44 
gingen zij weer tevreden naar huis. 

Wereldkampioen
Wereldkampioen handbiken Tim de 
Vries reikte alle bekers en bloemen 
uit. Tim reed met zijn dochter Janna, 
ondanks een lekke voorband van 
Tim in de laatste kilometer, naar de 
9e plaats bij de jeugd.
Uitslag Gentlemanswedstrijd: 1 Job 
Bosse en Mark Best, 2 Harry van 
Pierre en Michel Pullen, 3 Marcel 
Versteeg en Hans de Best, 4 Theo 
Heuzen en Fernando Rejon-Barrera, 
5 Ian van den Berg en Gerard van 
Veen
uitslag ouder-jeugd: 1 Mike De-
rogee en Vincent Derogee, 2 Lars 
Hopman en Edu Hopman, 3 Nees 
Wahlen en Marcel Wahlen, 4 Sterre 
van Schaik en Edwin van Schaik, 5 
Teun Wahlen en Jan Willem Wahlen, 
6 Jasmijn Wiegmans en Guus Zan-
tingh, 7 Stijn Kleijn en Jelle Kleijn, 8 
Rens Grömmel en Brenda Grömmel, 
9 Janna de Vries en Tim de Vries, 10 
Mike Knook en Sjon van den Berg, 
11 Thorvald Vleerbos en Wim Veen-
boer, 12 Benjamin Spooren en Leon 
Spooren, 13 Jaiden London en Jo-
ris Beverloo, 14 Daryen Vleerbos en 
Olaf Holtrop

Uitslag dame-heer: 1 Floortje Baas 
en Michael Breedt, 2 Marian de 
Bruin en Ben de Bruin

Clubhuis
Na afloop ging de deur van het nieu-
we clubhuis nog even open en kon 
men de vorderingen van de nieuw-
bouw bekijken. Mooi om te zien hoe 
hard hier gewerkt wordt. Een aan-
tal leden van de afdeling toer is mo-
menteel druk aan het schilderen en 
de geluiden gaan dat één lid zelfs 
een week vakantie voor heeft opge-
nomen! Wat een betrokkenheid van 

deze vrijwilligers. Volgende week 
heeft de jeugd nog het jaarlijkse 
uitje als afsluiting. Sommige gaan 
hierna een paar maanden veldrij-
den, andere zullen rust nemen of de 
schaatsen op zoeken.  
Op zondag 15 oktober gaat de Am-
sterdamse cross competitie van 
start in Nieuwveen. Rondom zwem-
bad Aarweide zal weer een pittig 
parcours worden uitgezet door le-
den van UWTC. Starttijden: 10.30 
uur jeugd, 12.00 uur 40+, 13.30 uur 
40- en dames/nieuwelingen. Pu-
bliek is van harte welkom.

Thamen Honkbal Pupillen 
3 ook kampioen!
De Kwakel - Zondag 1 oktober 
mochten de Honkbal Pupillen 3 on-
der leiding van coaches Kirsten & 
Mart op bezoek bij Almere ‘90 PH3 
en dat werd een bijzonder spannen-
de wedstrijd. De honkbal pupillen 3 
hadden namelijk in het tweede ge-
deelte van de competitie, 3e klasse, 
nog geen enkele wedstrijd verloren. 
In de eerste inning wisten zij met-
een 6 punten te scoren, maar ook 
de tegenpartij kwam vijf keer over 
de thuisplaat. Het werd een bijzon-
der gelijk opgaande strijd en na drie 
volledige innings was het zelfs 17-

15 in het voordeel van Almere. Door 
een bijzonder goede slagbeurt en 
slim honklopen in de vierde inning 
wist Thamen 6 punten te scoren en 
moesten zij de boel dicht houden. 
Er waren een paar mooie acties en 
Almere wist ook nog wel te scoren, 
maar dat waren maar 2 punten en 
zodoende konden de mannen (en 1 
dame) en de coaches na afloop van 
de wedstrijd feest vieren.
Woensdag 4 oktober spelen zij de 
laatste wedstrijd van het seizoen bij 
en tegen Quick Amsterdam PH2 om 
17.30 uur.

Thamen Honkbal Pupillen 2 ook kampioen
De Kwakel - Ook voor de Honkbal 
Pupillen 2 dat uitkomt in de tweede 
klasse stond er zondagochtend een 
wedstrijd voor het kampioenschap 
op het schema.
Dit team bestaat in zijn geheel uit 
Japanse kinderen waarvan de ou-
ders voor kortere of langere tijd in 
Nederland wonen en werken. Zij 
speelden ook tegen Almere, maar in 
dit geval de honkbal pupillen 1. 
Ook dit werd een nek aan nek race 
en na anderhalf uur spelen kwam 
de einduitslag op 10-9 in het voor-
deel van Thamen. 

Legmeervogels boeken 
eerste thuisoverwinning
Uithoorn - Legmeervogels zijn er 
in geslaagd om de eerste thuiswed-
strijd van dit seizoen in winst om te 
zetten. Het duel tegen de  Langedij-
ker Sport Vereniging Voorwaarts is 
geëindigd in een 4-1 overwinning 
voor het elftal van Michel Nok. Ten 
opzichte van de eerste competitie-
wedstrijd is het elftal op een plaats 
gewijzigd. De geblesseerde Damien 
de Vegt is vervangen door Dennis 
Bakker.
In de eerste 45 minuten van dit du-
el is Legmeervogels duidelijk de be-
tere ploeg. Met goed voetbal en veel 
inzet van de zijde van Legmeervo-
gels weet LSVV bijna niet onder de 
druk vandaan te komen en wordt 
LSVV gedwongen tot verdedigen. 
In de eerste 15 minuten krijgt Leg-
meervogels zeker drie goede mo-
gelijkheden om de score te ope-
nen. Door goed ingrijpen van de LS-
VV doelman Job Touwhorst wordt 
er niet gescoord door Legmeervo-
gels. Na deze eerste 15 minuten ko-
men de gasten enigszins onder de 
druk vandaan en weet zo nu en dan 
zelfs in de buurt van het door Mi-
chel Dijkstra verdedigde doel van 
Legmeervogels te komen.

Voorsprong
Legmeervogels komen in de 33ste 
minuut dan eindelijk op een ver-
diende voorsprong. Een vrije trap 
net buiten het 16-metergebied 
wordt door Dennis bakker recht-
streeks op het doel geschoten. 
Doelman Job Rouwhorst krijgt de 
bal niet klemvast en dan is Yorick 
v.d.Deijl er als de kippen bij om de 
bal in alsnog in het doel te werken. 
Voor Legmeervogels is dit loon naar 
werken. Dan wil Legmeervogels nog 
voor de rust de voorsprong uit brei-
den. Zo ziend Yasin Poyraz en Geof-
frey Verweij hun inzet net voorlangs 
of over het doel verdwijnen. Bij het 
ingaan van de rust is de stand dan 
ook nog maar een magere 1-0 voor-
sprong voor Legmeervogels. 

Zwaar
Wat er in de thee heeft gezeten zal 
wel altijd onduidelijk blijven maar 
Legmeervogels heeft het heel erg 
zwaar zeker in de eerste 20 minu-
ten. Van het grote veldoverwicht in 
de eerste 45 minuten is niets meer 
over. Het is nu LSVV wat de klok 
slaat. Legmeervogels wordt nu vast 
gezet op zijn eigen helft. Het spel 

van Legmeervogels wordt er niet 
fraaier van. Te gehaaste passes die 
dan verkeerd terecht komen en veel 
onrust in het spel van Legmeervo-
gels zijn de oorzaak van dat men 
nauwelijks onder de druk van LSVV 
vandaan weet te komen. Vooral Kai 
Botman van LSVV zorgt met zijn ac-
ties voor veel gevaar. In de 63ste mi-
nuut is het geluk aan de zijde van 
Legmeervogels. Het is weer LSVV 
speler Kai Botman die voor gevaar 
zorgt. Zijn inzet eindigt gelukkig op 
de paal daar waar doelman Michel 
Dijkstra van Legmeervogels al ver-
slagen is. Een treffer van LSVV was 
misschien op dat moment wel ver-
diend. Legmeervogels hebben het 
gewoon even moeilijk. Eindelijk na 
een minuut of 20, 25 weet Legmeer-
vogels onder de druk vandaan te 
komen en weet zelfs zo nu en dan 
weer gevaarlijk door te komen.

Fraaie actie
 In de 70ste minuut is er een fraaie 
actie van Geoffrey Verwey, maar oog 
in oog met de doelman van LSVV 
weet hij niet te score.  Een minuut 
later is het wel raak. Tim Correia be-
reikt met een pas Dennis Bakker en 
op zijn inzet heet Job Rouwhorst van 
LSVV geen verweer. 2-0. Dan is het 
verzet van LSVV min of meer gebro-
ken. LSVV heeft met heel veel inzet 
en kracht geprobeerd om op gelij-
ke hoogte te komen maar dit is dan 
jet gelukt. De 2-0 voorsprong voor 
Legmeervogels heeft toch wel iet te 
weeg gebracht bij LSVV. De voor-
sprong brengt bij Legmeervogels 
gelijk de rust in het spel weer te-
rug en weet dan ook onder de druk 
van LSVV vandaan te komen. Een 
paar minuten later wordt het zelfs 
3-0 voor Legmeervogels. Een com-
binatie tussen Faouzi en Geoffrey 
Verwey brengt de bal voor de voe-
ten van Yasin Poyraz en hij weet 
dan de 3-0 te scoren. 2 minuten la-
ter wordt de 4-0 geboren. Een inzet 
van Geoffrey Verwey wordt in eer-
ste instantie nog gekeerd door de 
SLVV doelman maar de bal komt 
dan voor de voeten van Yasin Poyraz 
en hij tekent dan voor zijn 2e tref-
fer en de 4e treffer voor Legmeer-
vogels. dan in de 89ste minuut is er 
dan nog de spreekwoordelijke ere 
treffer voor LSVV. Het is Kai Botman 
die zijn goede wedstrijd beloond ziet 
met een treffer 4-1 wat dan gelijk de 
eindstand is.

Klaverjasuitslagen
Uithoorn - De eerste klaverjas-
avond van dit seizoen bij Legmeer-
vogels is druk bezocht. 40 dames en 
heren hebben de weg naar het club-
huis van Legmeervogels gevonden. 
Na een 4-tal spannende rondes is 
de uitslag opgemaakt. De poedel-
prijs is gegaan naar John Wijfje met 
5089 punten. De hoogste partij van 
deze avond is gespeeld door Wil-
lem Boer en Richard v.d.Bergh met 
2374 punten. Er was ook een laag-

ste partij deze is gespeeld door Wil-
lem Tjalsma en Jaquline v.d.Berg 
met 802 punten. Dan de top 3 van 
de eerste klaverjasavond van dit 
seizoen. Op de 3e plaats is geëin-
digd Isabella v.d.Giesen 7151 pun-
ten. Op de tweede plaats is geëin-
digd Tinus Smit 7219 punten en de 
eerste plaats deze avond was voor 
Egbert Verkerk met 7621 punten. De 
volgende klaverjasavond is op vrij-
dag vrijdag 27 oktober 2017

Jeugdschaatsen 
Amstelland van start!
Uithoorn - Op zaterdag 14 oktober 
a.s. gaat het schaatsseizoen weer 
beginnen! Op die dag gaat de ver-
nieuwde Jaap Edenbaan in Amster-
dam weer open.
Bij Schaatsvereniging Amstelland 
Uithoorn kunnen alle kinderen te-
recht die willen leren schaatsen. 
Weet je niet of schaatsen iets voor 

jou is? Geen probleem want op één 
van de zaterdagochtenden, 14, 21 of 
28 oktober, kunnen kinderen t/m 12 
jaar op de Jaap Edenbaan éénmaal 
gratis bij onze vereniging op proef 
komen schaatsen. Voor meer infor-
matie over tijdstip, aanmelden etc. 
ga naar onze website www.svam-
stelland.nl

Delta Sports te sterk voor 
KDO JG1
De Kwakel - Het indelen van de 
jeugd G-voetbal in meerdere klas-
sen is lastig omdat er weinig teams 
beschikbaar zijn in de regio. Dus om 
een leuke competitie te spelen moet 
je al snel ver rijden. De ouders van 
de spelers draaien daar hun hand 
niet voor om en zorgen ervoor dat 
hun kind toch lekker kan voetballen.
Afgelopen zaterdag had KDO JG1 
een zware tegenstander. Gemid-
delde leeftijd van Delta Sports lag 
op 16 jaar en die van KDO op 14 
jaar. Dat fysieke overwicht was aan 
het eind van de wedstrijd te mer-
ken. In de eerste helft ging het nog 
best goed. Na een 1-0 achterstand 
kwam KDO terug in de wedstrijd 

door een doelpunt van Feroz 1-1. 
Er waren meer kansen voor KDO 
maar er stond bij Delta Sports ook 
een hele goede keeper op doel. Del-
ta sports kon door snelle counters 
uitlopen naar 3-1 voor de pauze. Na 
de pauze zakte het spel van KDO in 
elkaar. KDO had extra spelers inge-
bracht (dat kan allemaal bij G-voet-
bal) maar de tegenstander was ge-
woon sterker. Delta Sports liep on-
danks de extra spelers uit naar een 
8-1 voorsprong. Aan het eind van 
de wedstrijd waren er een paar goe-
de momenten van KDO. Bart schoot 
keihard op de paal maar uiteindelijk 
kon Thomas de 8-2 nog maken net 
voor het eindsignaal.

De Kwakel - Vrijdag 6 oktober is er weer een gezellige bingo in Dorps-
huis ‘De Quakel’, Kerklaan 16 te De Kwakel. De koffie staat om 19.30 
uur klaar en ze beginnen om 20.00 uur.

Bingo in ‘Quakel”
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Gelijkspel voor KDO G1
De Kwakel - Op de laatste (regen-
achtige) dag van september begon 
KDO iets beter aan de wedstrijd dan 
de thuisploeg VVIJ in IJsselstein.
Met grote kansen voor Daan, Jef-
frey, Luke en Mike. 
Maar helaas bleven de kansen on-
benut. VVIJ werd steeds gevaarlijker 
maar ook hun kansen werden niet 
benut en daarom was de ruststand 

0-0. Vlak na rust wist VVIJ via de 
kluts van afstand de 1-0 in te pun-
teren.
Tijd voor KDO om meer aanvallend 
te spelen en meer risico’s te nemen, 
maar nog vele kansen gingen mis. 
Uiteindelijk werd het toch 1-1 via 
Daan. VVIJ kreeg daarna nog wat 
kansen maar het bleef 1-1. Verslag-
gever Jeffrey Buskermolen.

Karaktervol KDO pakt 
volle buit
De Kwakel - Na de keiharde ken-
nismaking met de tweede klasse 
van vorige week, mocht KDO het af-
gelopen zondag gaan proberen te-
gen DOSR. In Roelofarendsveen 
traden de Kwakelaars aan tegen 
de nummer 11 van vorig jaar in de 
tweede klasse C. Ten opzichte van 
vorige week kon trainer Raymond 
de Jong beschikken over nagenoeg 
dezelfde selectie. De enige wijziging 
in de opstelling t.o.v. TAC’90 was de 
basisplaats van Nick Smits ten koste 
van Bas Kok. Thijs Plasmeijer begon 
als rechtermiddenvelder, waardoor 
Mathijs van Rijn op zijn vertrouwde 
plek in de spits startte.
Nog lang niet alle supporters had-
den hun stekje langs de lijn gevon-
den, toen KDO al op voorsprong 
kwam. Binnen één minuut kopte 
Mitchel Smits uit de corner de 0-1 
binnen. Saillant detail: dit betekende 
het eerste Kwakelse doelpunt ooit 
in de 2e klasse. Na dit vroege ope-
ningsdoelpunt ontspon zich een ge-
lijk opgaand duel in Roelofarends-
veen. Na een kwartier spelen kreeg 
de thuisploeg zijn eerste kans, maar 
de lange doelman Jesper Ouds-
hoorn reageerde zeer alert en voor-
kwam hiermee de gelijkmaker. 

Om zeep
Het fysiek sterke DOSR schuwde 
het duel niet, terwijl KDO probeer-
de om te profiteren van de wind in 
de rug. In de 35e minuut waren de 
Kwakelaars dichtbij de 0-2. Joeri 
Stange legde de bal echter verkeerd 
af op zijn broertje Jesse, waardoor 
een kans om zeep werd geholpen. 
Vlak voor rust sloeg de vlam in de 
pan, toen spits Mathijs van Rijn 
zijn tweede gele kaart van de mid-
dag kreeg en dus mocht gaan dou-
chen. DOSR rook na de rode kaart 
zijn kans en in de blessuretijd van 
de eerste helft kwamen ze op gelijke 

hoogte. Vanuit een corner werd de 
bal bij de tweede paal ingekopt door 
Dave Fennes, 1-1. Na deze twee 
mokerslagen werd de rust bereikt.

Tien man
Met tien man moesten de Kwake-
laars dus in de tweede helft stand 
proberen te houden tegen ‘de voet-
balvereniging uit de Veen’. KDO 
speelde na rust met alleen Joe-
ri en Jesse Stange in de voorhoe-
de. DOSR, met o.a. oud-KDO trainer 
Ron Langhout op de bank, wist nau-
welijks raad met één man meer. Bei-
de ploegen kwamen amper tot ver-
zorgd positiespel, waardoor er lange 
tijd geen noemenswaardige hoog-
tepunten te noteren waren. Voor 
de Kwakelaars leek het een kwestie 
van tegenhouden te zijn, maar stie-
kem bleef KDO hopen op die ene 
succesvolle uitbraak.
Tot groot genoegen van de ve-
le meegereisde supporters maak-
te de gebroeders Stange in de slot-
fase van de wedstrijd het verschil. 
Via een klutsbal kreeg Jesse Stange 
de bal, behield het overzicht en zag 
Joeri vrijstaan. Met uiterste preci-
sie kwam de bal dan ook in de voe-
ten van Joeri, die vervolgens in de 
85e minuut de 1-2 tegen de touwen 
schoot. De stabiele Kwakelse verde-
diging gaf in de slotminuten geen 
krimp, waardoor de eerste driepun-
ter in de tweede klasse even later 
een feit was.
Door deze zwaarbevochten over-
winning is KDO gelukkig al snel van 
de hatelijke nul af en nestelt het zich 
in de middenmoot in 2C. Aanstaan-
de zondag spelen de Kwakelaars 
om 14:00 uur thuis tegen Laakkwar-
tier. Deze degradant vanuit de eer-
ste klasse komt uit Den Haag en 
pakte afgelopen zondag zijn eerste 
punt van de competitie na een 1-1 
gelijkspel tegen RKDEO.

Inschrijvingen 
Quakeltoernooi gestart
De Kwakel - De sporthal op het 
schitterende sportpark van SV KDO 
in De Kwakel vormt ook dit jaar weer 
het toneel voor het leukste zaalvoet-
baltoernooi uit de regio, het Qua-
keltoernooi! Sinds de start in 1985 
is het toernooi uitgegroeid tot een 
van de grootste zaalvoetbaltoernooi-
en waaraan meer dan 40 teams uit 
de wijde omtrek aan deelnemen. De 
herenteams worden ingedeeld in vijf 
poules van zes teams en spelen in (9 
en 16) December 2017, (6, 13 en 27) 
Januari. De winnaars van elke poule 
gaan door naar de finale-avond die 

aansluitend gespeeld wordt op 3 fe-
bruari 2018, waarin zij tegen elkaar 
strijden voor de eindoverwinning. 
De damesteams worden ingedeeld 
in één poule van zes teams en spe-
len op 20 januari 2018. Op de onder-
staande link kun je direct naar de in-
schrijfpagina van het toernooi. Hier 
vindt u de verschillende data waar-
op zowel de mannen als de vrou-
wen zich kunnen inschrijven. Wees 
er dus op tijd bij om zoveel mogelijk 
kans te kunnen maken om op jouw 
favoriete avond te kunnen spelen. 
http://quakeltoernooi.nl/inschrijven

Lijnie en Cobie ladderden 
het best
Uithoorn - De voorlaatste avond 
ladderbridge was voor Lijnie Tim-
mer & Cobie Bruine de Bruin die 
met 67,01% allen, zowel in de B- 
lijn als overall, overklasten. Renske 
& Kees Visser kwamen met 63,19%  
als tweede door , eveneens in de-
ze lijn als totaal. Voor de anderen 
bleven er aldus weinig procenten 
te verdelen over. De best of the rest 
waren Bep de Jong & Ben ten Brink 
die als derde paar op 54,86% kwa-
men. De overige paren bleven allen 
onder de vijftig procent en verdwe-
nen zo geruisloos in de bridgeano-
nimiteit. In de C- lijn was de zesti-
ger voor Adrie & Ko Bijlsma die met 
hun 61,25% ook ruim afstand na-
men. Op twee eindigden Anneke & 
Bram van der Zeeuw met 54,17%, 
gevolgd door Tini Geling & Jo We-
vers die met 53,13% derde werden. 
De plaatsen vier en vijf werden ge-
deeld door Irene Hassink & Henri-
ette Omtzigt en Gerda van Liemt & 
Els van Wijk met voor beide paren 
51,56%.

A-lijn
In de A-lijn maakten Rina de Jong & 
Gerard van Beek diepe indruk door 
met 60,71% met de winst aan de 

haal te gaan. Jan de Jong & Theo 
Klijn voerden hier het achtervol-
gende peloton aan als tweede met 
55,65%, gevolgd door Nel & Adri-
aan Koeleman die met 54,46% der-
de werden. Maria Baas & Klaas Ver-
rips verrasten bridge vriend en vij-
and toch wel door in deze top lijn 
met 54,17% heel erg netjes vierde te 
worden. Ankie Bots & Agnes Kroes 
lieten als vijfde met 53,57% tenslot-
te nog elf paren achter zich in het 
stof bijten! Nog één avond te gaan 
en dan is men inmiddels wel weer 
“ladderzat” en kan de paren compe-
titie van start gaan.
Ging het ladderen niet zo florissant 
en wilt u met het paren beter pres-
teren, dan krijgt u daarvoor de kans 
vanaf zaterdag 7 oktober. Dan start 
eveneens in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn “Bridge in de Winter”, zo-
wel voor Beginners als Gevorder-
den. Voor inlichtingen bridge.in-
dewinter@gmail.com of telefoon 
06-15115388. Voor het bridgen op 
woensdagavond van De Legmeer 
kunt u uw licht opsteken bij het se-
cretariaat: e- mail gerdaschave-
maker@live.nl of telefonisch 0297 
567458.

Geslaagde clubkampioen-
schappen bij AKU
Uithoorn - Zondag 24 septem-
ber hield atletiekvereniging AKU op 
sportpark Randhoorn zijn jaarlijkse 
clubkampioenschappen. Meer dan 
110 leden, met name jeugdleden,  
hadden zich hier voor aangemeld.
Voor alle deelnemers stond een vier-
kamp op het programma. Dat bete-
kende dat elke atleet een sprintaf-
stand en een lange afstand moest 
afleggen en afhankelijk van de leef-
tijd werd er ver of hoog gesprongen 
en was het laatste onderdeel bal-
werpen, kogel stoten of speerwer-
pen. Er werd in veel leeftijdscate-
gorieën gestreden, van de minipu-
pillen van 6/7 jaar oud tot aan de 
masters van 40/50 jaar die aan de 
meerkamp of de 3 kilometer mee-
deden. Op deze dag mogen ook jon-
gere broers en zussen meedoen en 
daarom stond er zelfs een 3-jarige 
op de deelnemerslijst. Voor sommi-
ge jonge en ook nieuwe leden was 
dit de eerste kennismaking met een 
wedstrijd en dat gaf natuurlijk extra 
spanning. Het enthousiasme en fa-
natisme was groot maar alles ver-
liep wel in een gezellige en spor-
tieve sfeer. Het heerlijke zonnetje 
droeg uiteraard wel bij aan de fij-
ne sfeer. Natuurlijk doet iedereen 
zijn best om hoog te eindigen in de 
eindstand maar bij atletiek gaat het 
toch vooral om de eigen prestatie en 
hoef je die prestatie niet te verge-
lijken met die van anderen. Na de 
prijsuitreiking werden er teams van 
vier vrienden, vriendinnen en fami-
lieleden bij elkaar gezocht en deden 

18 teams mee aan de familieesta-
fette. Zo kwam een einde aan een 
heerlijke sportmiddag waarna ie-
dereen voldaan naar huis ging.

Uitslagen
Meisjes mini: 1. Ninka Veen, 2. Nao-
mi Keteku, 3. Emmanuella Amaris
Jongens mini: 1. Sem Rossing, 2. 
Thijs Schoen, 3. Tim Taanman
Meisjes pupillen C: 1. Esmee Kriger, 
2. Isa Bouman, 3.Mirte Gunther
Jongens pupillen C: 1. Florian Faber, 
2. Stef Rohling, 3. Akira Kerr
Meisjes pupillen B: 1. Elin van Dij-
ken, 2. Tess van Tol, 3. Ralycia Fines
Jongens pupillen A: 1. Abel Klop-
penburg, 2. Robin Gunther, 3. Pe-
ter Idema
Meisjes pupillen A: 1. Suzan Taal, 2. 
Esmee Meering, 3. Lotte Kes
Meisjes junioren D: 1. Jade Linthorst, 
2. Lois Wielage, 3. Lonneke Rekelhof
Jongens junioren D: 1. Bor Meier, 2. 
Sjoerd Zuiderduin, 3. Wouter Voorn
Meisjes junioren C: 1. Cindy de 
Bruin, 2. Jessamy Roubos, 3. Pauli-
ne Idema
Meisjes junioren B: 1. Vera Zonne-
veld, 2. Kirsten Heemskerk, 3. Tama-
ra van Lingen
Jongens junioren B: 1. Marijn Hou-
dijk, 2. Simon Klapper
Jongens Junioren A: 1. Thijs Heems-
kerk, 2. Thimo Mayenburg, 3. Loek 
Janmaat
Masters mannen: 1. Bart van Mars-
bergen, 2. Jeroen Taanman
Masters vrouwen: 1. Anouk van 
Marsbergen

Zilveren Turfloop op
5 november a.s.
De Ronde Venen - Atletiekvereni-
ging De Veenlopers organiseert jaar-
lijks de Zilveren Turfloop,  het groot-
ste sportevenement van De Ronde 
Venen. De Zilveren Turfloop bestaat 
uit een aantal onderdelen: de Rabo 
GeZZinsloop, de Scholierenchallen-
ge, de Businessloop en natuurlijk de 
5, 10 en 16,1 km prestatielopen. 

GeZZinsloop en G-run
Voor de kinderen is er de Rabo 
GeZZinsloop over een afstand van 
bijna 1 km, waarvan het parcours 
door het sportpark voert. De deel-
name hieraan is gratis. Elk kind ont-
vangt een sportief aandenken. Aan-
sluitend aan de GeZZinsloop zal de 
G-run gelopen worden. Deze run is 
bestemd voor mensen met een ver-
standelijke beperking en hun bege-
leiders. De atletiekvereniging is trots 
dat het gelukt is ook deze groep 
mensen te verwelkomen tijdens de 
Zilveren Turfloop.

Scholierenchallenge
Voor de middelbare scholieren is 
er de Scholierenchallenge. Zij kun-
nen in teams deelnemen aan de  5 
km. De inschrijving is geopend, ook 
voor scholen buiten de Ronde Ve-
nen. Aanmelding loopt via de scho-
len. De Businessloop is bedoeld voor 
bedrijven en instellingen. Men loopt 
in teamverband de 5 of 10 km  en de 
gezamenlijke tijd telt voor het uitein-
delijke resultaat. Net als voorgaan-
de jaren is de belangstelling van de 
bedrijven uit de ruime omtrek van 
Mijdrecht heel groot. Tenslotte kun-
nen de deelnemers kiezen om indi-
vidueel mee te lopen. Er is keuze uit 
drie afstanden: 5 km, 10 km en 16,1 
km. Dit jaar heeft de atletiekvereni-
ging in samenwerking met de ge-

meente het parcours langs de Krom-
me Mijdrecht verkeersvrij gemaakt. 
Dat betekent dat u als deelnemer of 
toeschouwer niet meer alert hoeft te 
zijn op voorbijrazende wielrenners of 
knetterende brommers, maar kunt 
genieten van het prachtige uitzicht 
op de Kromme Mijdrecht.

Goed doel
Een deel van de inkomsten van de 
startgelden  van de Zilveren Turfloop 
wordt ieder jaar gedoneerd aan een 
goed doel. Dit jaar is er gekozen voor 
Buurtgezinnen De Ronde Venen. 
Buurtgezinnen.nl is er voor alle ge-
zinnen, die om wat voor reden dan 
ook, behoefte hebben aan ontlas-
ting en ondersteuning bij de opvoe-
ding. Die steun wordt gegeven door 
andere gezinnen met ervaren ouders 
die een gezin in hun buurt willen hel-
pen. Dat kan uiteenlopen van af en 
toe logeren tot opvang van een kind 
op vaste dagen in de week. En van 
oppassen tot samen iets leuks doen 
met de kinderen. Maatwerk dus. 
Steungezinnen krijgen geen vergoe-
ding voor hun ondersteuning; het is 
vrijwilligerswerk. Steunouders heb-
ben een belangrijke rol die soms 
moeilijk kan zijn. Daarom worden 
zij op hun beurt ondersteund door 
Buurtgezinnen.nl. Meer informatie is 
te vinden op: www.buurtgezinnen.nl/
de-ronde-venen/ Daar kunt u ook le-
zen welke gezinnen op dit moment 
ondersteuning nodig hebben.

Inschrijven
Meer informatie over de onderdelen 
van de Zilveren Turfloop is te vin-
den op de website: www.zilveren-
turfloop.nl Inschrijven voor de re-
creatie- en wedstrijdloop kan nu al 
via www.inschrijven.nl

Zilver behaald op het Nederlands 
Kampioenschap ploegentijdrit!

Regio - Stijn Ruijter uit Uithoorn en 
Sven Nijhuis uit Wilnis (trainingsle-
den UWTC Uithoorn) vertrokken za-
terdag 30 september jl., naar Dron-
ten voor het Nederlands Kampioen-
schap tijdrijden. Samen met hun 2 
ploeggenoten Jesse de Rooij en 
Niels van Ekeren kwamen zij uit 
voor Monkey Town Cycling Team 
te Purmerend als junioren forma-
tie. Monkey Town Speelparadijs 
is welbekend in Uithoorn. Sven en 
Stijn wisten dat het een spannen-
de dag zou worden. Vijf teams wa-
ren favoriet voor het podium waar-
onder Monkey Town Cycling Team. 
Het parcours was 34,2 km lang en 

ging vooral over lange wegen en 
dijken van de Flevopolder. Vanaf de 
start werd er meteen hard gereden 
en het tempo van gemiddeld ruim 
47 km per uur, werd er goed inge-
houden. Na 24 km wisten de jon-
gens zelfs een directe concurrent 
in te halen. De renners hadden al-
les gegeven en kwamen na een tijd 
van 43,09 over de finish.
Deze tijd bleek snel genoeg te zijn 
voor de 2e plek. Het team UWTC de 
Volharding uit Utrecht was hun he-
laas net te snel af. Stijn en Sven, de 
2 renners uit de regio, hebben met 
dit mooie resultaat hun seizoen af-
gesloten.

Boule Union Thamen start 
met winst en verlies
De Kwakel - Zaterdag 30 septem-
ber is de Nationale Petanque Com-
petitie (NPC) haar derde jaar in-
gegaan. Voor de spelers van Bou-
le Union Thamen betekende dit het 
tweede jaar, daar het eerste jaar al-
leen in de hoogste divisie gespeeld 
werd. Het eerste team van BUT was 
als kampioen van de vijfde divisie 
gepromoveerd naar de vierde divi-
sie en moest aantreden tegen het 
uit de derde divisie gedegradeerde 
JBV Bulderbaan. Deze ontmoeting 
vond plaats op het thuisterrein van 
Bulderbaan in het Broersepark in 
Amstelveen. De start ging gepaard 
met een regenbui en onder die om-
standigheden in combinatie met het 
harde en gladde terrein kregen de 
spelers van BUT geen grip op de 
partijen in de eerste speelronde, de 
doublettenronde. Ook de tripletten-
ronde werd verloren en met een 5-0 
achterstand gingen de spelers de 
afsluitende speelronde in. Nu ging 
het een stuk beter en twee van de 
drie doubletten wonnen hun partij, 
waarmee de eindstad op 6-2 voor 
Bulderbaan kwam.

Extra team
In de competitie 2017-2018 komt 
BUT met een extra team uit.
Het tweede en het derde team zijn 
ingedeeld in dezelfde poule in de 
zesde divisie en moesten in deze 
eerste ontmoetingsronde tegen el-
kaar.
Deze ontmoeting vond plaats op de 
thuisbasis aan de Vuurlijn.
Het werd een strijd met spannen-
de partijen, hoewel de einduitslag 
dat niet zou vermoeden. Na de eer-
ste doublettenronde stonde BUT 2 
met 2-1 voor (13-7, 13-12 en 4-13). 
Ook de twee partijen van de triplet-
tenronde waren spannend. Nu werd 
de winst gedeeld (13-11 en 10-13). 
Met een stand van 3-2 was alles 
nog mogelijk in de afsluitende dou-
blettenronde.
Het was echter het tweede team dat 
de partijen naar zich toetrok met 13-
11,13-11 en 13-12. Daarmee boek-
te team twee een 6-2 overwinning. 
Dit was de eerste overwinning van 
dit team in de NPC, want vorig jaar 
werd slechts eenmaal gelijk ge-
speeld.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 28 sep-
tember vond weer de wekelijkse 
klaverjasavond in de Schutse plaats 
waaraan ditmaal door 37 liefheb-
bers werd deelgenomen. 
Winnaar  werd  deze avond  Fred 
Witsel  met 7254 punten. Als twee-
de eindigde Tinus Smit met 7082 
punten en Tineke de Munk ging er 
met de derde prijs vandoor. Haar to-
taal bedroeg 7065 punten. De minst 
scorende deelnemer was deze keer 
Gaby Abdesselem.  Met een totaal 
van 4512 punten mag hij de vol-
gende kaartavond de poedelprijs in 
ontvangst nemen. De marsenprij-

zen, bestaande uit door DUOplant  
verzorgde boeketten bloemen, gin-
gen deze avond naar Douwe Douw-
stra, Marian van Gestel, Gijs Brozi-
us en Gaby Abdesselem,  terwijl de 
cadeaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, als marsenprij-
zen gewonnen werden door Maus 
de Vries, Egbert Verkerk, Jacqueline 
van den Bergh en Fred Witsel.  Fles-
sen wijn waren er deze keer  voor 
Jan de Kuijer en Gerard Cordes. 
De eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op woensdag  4 oktober  
in de Schutse, Merodelaan 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 20.00 uur.



Streekderby blijft lang 
spannend
Mijdrecht - Zaterdag 30 november 
was het zover, dé streekderby tus-
sen Atlantis, gesponsord door Ra-
bobank, uit Mijdrecht en De Vinken 
uit Vinkeveen. Om 14.00 mochten 
beide 2e teams met elkaar de strijd 
aangaan. Scheidsrechter F. van der 
Meer mocht deze altijd strijdlustige 
wedstrijd leiden. Voor de wedstrijd 
gaf de coach van Atlantis 2, Mark 
Goverse, het team nog tips en tricks 
mee, maar toen mocht het echt be-
ginnen. 
De eerste helft ging zeer gelijk op. 
Atlantis opende de score, waar al 
vrij vlug weer een antwoord op-
kwam. Door twee fraaie acties wist 
de thuisploeg twee mooie doelpun-
ten op het scorebord erbij te zetten. 
Die bleven langere tijd staan, maar 
uiteindelijk wist de Vinken weer op 
gelijke hoogte te komen. Een punt 
voor de Vinken en een punt voor At-
lantis. Een punt voor Atlantis en een 
punt voor de Vinken. Zo werd het 
uiteindelijk 5-5 met rust. 

Doelpuntenfestijn
Het was geen doelpuntenfestijn, 
maar wel spannend om naar te kij-
ken. Waar aan de ene kant van At-
lantis het vak zeer veel druk zette op 
het vak van De Vinken en goed de 
opdrachten van coach Mark Gover-
se opvolgden, werd het het andere 
vak goed lastig gemaakt, waardoor 
ze lastig tot scoren kwamen.
Beide teams kwamen opper gemoti-
veerd uit de kleedkamer en dat was 
te zien.

Weer vielen er twee doelpunten aan 
beide kanten en was er al nog geen 
gat in de score. Vanaf de 7-7 kwam 
de ploeg van De Vinken los door 4 
punten achter elkaar te scoren. Tus-
senstand van 7-11 met nog onge-
veer 12 minuten te spelen. De thuis-
ploeg moest er alles aan doen om 
deze stand nog goed te trekken, 
maar door een sterke verdediging 
en het uitspelen van de juiste spe-
lers mocht Atlantis het gat kleiner 
maken naar 2 doelpunten in voor-
deel van de ploeg uit Vinkeveen. 

Achterstand
Met nog een minuut of 5 op de klok 
werd de achterstand verkleind naar 
1 punt. Het zou nog spannend wor-
den, wat deze derby’s eigenlijk al-
tijd wel zijn. Op ongeveer 1,5 mi-
nuut voor tijd werd het gat gedicht 
en was de score gelijk, 11-11. Bei-
de ploegen waren gedreven voor de 
winst en gaven in de laatste minuut 
alles. Helaas mocht het niet meer 
baten en werden de punten eerlijk 
verdeeld tussen Mijdrecht en Vin-
keveen. 
Een wedstrijd waar Atlantis zich met 
veel strijdlust doorheen heeft gesla-
gen, de sterke punten van de Vin-
ken zwak hebben gemaakt en last 
minute dat ene punt nog naar bin-
nen heeft geknokt. Wij bedanken de 
scheidsrechter, die een goede wed-
strijd heeft gefloten, de invallers en 
alle supporters, want er stond weer 
een enthousiaste menigte aan de 
zijlijn, zelfs in de regen.

Arie van Vliet kampioen 
van Biljartclub de Merel
De Ronde Venen - Arie van Vliet 
is kampioen geworden van Biljart 
Club de Merel/Heerenlux uit Vin-
keveen van het seizoen 2016/2017 
Arie speelde afgelopen competitie 
het constantst en dus de terechte 
kampioen met 281 punten.
Als goede tweede Dennis Kraak 
die vooral in de tweede helft van 
de competitie opdreef was met 276 
punten en als derde Toon van Dijk 
met 264 punten, de kortste par-
tij ging naar Jeroen van Rijn met 
11 beurten en de hoogste serie was 
voor Dorus van der Meer met een 
serie van 83!!! B.J.C. de Merel /Hee-
renlux verven (onderdeel van CTM) 

zal de naam ook dragen op haar kle-
ding tijdens De Ronde Venen com-
petitie en op de clubavonden, de 
Merel bestaat op dit moment uit 27 
leden en kan er nog wel wat leden 
bij hebben, zowel heren als dames 
zijn van harte welkom, de speel-
avond is op dinsdag en de aanvang 
van de avonden is 20.00 uur en we 
starten op dinsdag 10 oktober met 
de competitie.
Voor meer informatie kan u zich 
wenden naar Café de Merel, Arken-
park MUR 43, 3645 EH Vinkeveen, 
tel. 0297-263562 of 06-47944950 of 
06-47944949 of e-mail thcw@xs4all.
nl.

Sport- en spelgroep “De Ronde Venen”

30 jaar jubileum
De Ronde Venen - Deze kleine 
Sport- en Spelgroep De Ronde Ve-
nen is 30 jaar geleden opgericht met 
als doel om mensen met een hart- 
of vaatziekte weer aan het spor-
ten te krijgen. Het blijkt dat na een 
hartaanval of een operatie sommige 
mensen wat angstig blijven om zich 
in te spannen met als gevolg dat zij 
zich steeds minder gaan bewegen. 
Ook voor mensen met een lichame-
lijk beperking door reuma, diabetes 
of bij revalidatie is deze sportles ui-
termate geschikt. De deelnemers 
weten van elkaar wat zij wel of niet 
kunnen en dat geeft een gevoel van 

saamhorigheid. Na een warming-up 
wordt er een half uur gesport met of 
zonder materiaal zoals bijv. badmin-
ton of bal en gewerkt aan de con-
ditie. Het laatste half uur wordt er 
volleybal gespeeld met aangepas-
te regels (de bal mag stuiten), zo-
dat een ieder op eigen niveau kan 
meedoen. Tijdens de actie Oktober 
Actief kunt zonder OktoberActief-
pas gratis meedoen aan deze ge-
specialiseerde sportles o.l.v. Car-
la van Nieuwkerk. Maandag 16.00-
17.00 uur in sporthal De Willisstee in 
Wilnis. Inl. Hugo Mulders tel. 0297-
263866 of Ton Vis 286453.

Atlantis A1 boekt overwinning
Mijdrecht - Het is zaterdag 30 sep-
tember. De dag waarmee de maand 
september werd afgesloten. Het 
was een maand waar de regenre-
cords en warmterecords werden 
verbroken. Aan Atlantis A1 de taak 
om het doelpuntenrecord te verbre-
ken. Dit kon de door Van Walraven 
gesponsorde ploeg waarmaken te-
gen KZ Danaïden A2 uit leiden. Het 
werd al snel duidelijk dat Atlantis A1 
de bovenliggende ploeg was in de 
wedstrijd. Een dominantie waar een 
Kim Jong-un U tegen zegt. Atlantis 
wist het echter niet om te zetten in 
doelpunten. Er werd wel gescoord, 
maar de thuisploeg kwam in de eer-
ste helft niet verder dan 7 doelpun-
ten. Hier deed Atlantis zich te kort 
mee. Aan de andere kant liet Atlan-
tis wel haar verdedigende kwalitei-
ten zien. De ploeg uit Leiden kwam 
niet verder dan 1 doelpunt in de eer-
ste helft.

Rust
In de rust werd de ploeg uit 
Mijdrecht toegesproken om het 
tempo in de aanval te versnellen 
en de duimschroeven in de verde-
diging aan te draaien. In de tweede 
helft werd gelukkig meer gescoord. 
Het tempo ging omhoog en de kan-
sen werden afgerond. Dit is het spel 
wat de supporters langs de kant wil-
de zien.
Ondertussen zaten de reserves te 
trappelen om in te vallen. Zij wilde 
zich graag ook van hun beste kant 
laten. Hun geduld werd beloond en 
alle vier de reservespelers werden 
ingezet. Twee van de vier invallers 
wisten bovendien te scoren.
Dat is natuurlijk erg mooi om te 
zien. Uiteindelijk wist de ploeg uit 
Mijdrecht met 17-4 te winnen en 
werd de ploeg uit Leiden uit hun lij-
den verlost na het laatste fluitsig-
naal.

Argon laat voorsprong uit 
handen glippen
Mijdrecht - In de eerste helft kwam 
Argon vanaf elf meter al snel op 
voorsprong, echter het verzuimde 
om de score verder op te voeren. Na 
de thee kwam opponent Nootdorp 
feller dan Argon uit de startblokken. 
Een lage harde hoekschop werd bij 
eerste paal ingetikt. Voeg daarbij 
een ongelukkige handsbal van Lo-
renzo Zorn (van dichtbij tegen de 
arm) en Nootdorp mocht ook van elf 
meter aanleggen, de bal werd feil-
loos ingeschoten, eindstand 1-2. 
Door deze uitslag nestelt Argon zich 
stevig in de onderste regionen van 
de hoofdklasse A.

Beter dan vorige week
Argon speelde beter dan vori-
ge week, maar dat kan ook aan 
de Nootdorpers liggen die de eer-
ste helft geen grote indruk achter-
lieten. Al in minuut één stuitte Mark 
van der Weijden op de doelman, na 
een schot van Stefan Tichelaar. Even 
daarna bracht een hoekschop van 
Younes Ouaali keeper Yannick Au-
gustinus bijna in verlegenheid, ech-
ter hij ranselde de bal goed weg. 
Aan de andere kant greep Rome-
ro Antonioli tijdig in toen Maurice 
Kerkhof te dichtbij kwam. Een voor-
zet van Jordly Petronia bereikte net 
niet Patrick Lokken. Maar in minuut 
17 was het dan toch raak toen Adil 
Choukoud Mark van der Weijden 
aan zijn shirtje trok. Scheidsrechter 
De Cock wees naar de stip en Pa-
trick Lokken schoot raak. 1-0. Even 
daarna moest keeper Augustinus 
van Nootdorp zich laten vervangen 
door Simonis. Veel verschil maakte 

het niet want keeper Simonis werd 
niet echt op de proef gesteld. Noot-
dorp daarentegen probeerde Ar-
gondoelman Antonioli wel te tes-
ten. Een doorschietende bal zet-
te Said vrij voor de Argondoelman 
echter de bal belandde op de vuis-
ten van Antonioli. Dat gebeurde ook 
vlak voor rust toen Korteling op doel 
kopte. Argon kreeg die eerste helft 
ook een vrije trap maar de bal van 
Younes Ouaali werd door Ian Refos 
naast gekopt.

Weer strafschop
Na de thee kwam Nootdorp beter 
uit de startblokken dan Argon, voor-
al Maurice Kerkhof, de snelle rech-
tervleugelspeler, veroorzaakte me-
nigmaal onrust in de Argondefen-
sie. Ook Hollenberg kreeg een mo-
gelijkheid maar hij schoot over. Na 
ruim tien minuten kreeg Nootdorp 
een hoekschop, de bal kwam laag 
in en bij de eerste paal frommelde 
Korteling de bal binnen 1-1.
Argon kreeg weinig mogelijkheden 
om de wat aan de stand te doen en 
het was Antonioli die eigenlijk er-
ger voorkwam. Een schot van Kerk-
hof werd met geluk gekeerd en met 
nog een kwartier te gaan kreeg Lo-
renzo Zorn van dichtbij de bal tegen 
zijn arm. De strafschop werd door 
Aimen raak geschoten 1-2. Daarna 
probeerde Argon nog iets te veran-
deren aan de stand, echter de de-
fensie van Nootdorp bleef overeind. 
Een teleurstellend Argon dat van-
middag niet echt aan klantenbin-
ding deed.Zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij RVVH in Ridderkerk.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 6 oktober is er weer 
de maandelijkse BINGO bij de Lijn-
kijkers, de bingo vindt plaats in de 
kantine van sport vereniging Argon.
De hoofdprijs is 2 minuten winkelen 
bij de Boni.

Zaal open om 19.15 uur en de aan-
vang is 20.00 uur, en natuurlijk is het 
eerste kopje koffie weer gratis.

Met het meedoen aan deze BINGO 
steunt u de jeugd van Argon.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdag  28 sep-
tember is de vierde ronde op de 
groene tafels gespeeld met voor de 
een verrassende resultaten en voor 
de ander teleurstelling over de sco-
res. Sommige paren hebben zich 
herpakt en zijn weer op de weg naar 
de ereplaatsen, andere dalen wat af. 
De resultaten van de bridgemiddag 
laten dit weer zien. De uitslagen in 
de lijnen zijn A-lijn:  1. Jan Bunnik 
& Corry Twaalfhoven 64,90%, 2. Lin-
neke van Oefelen & Corrie de Jong 
64,84 %, 3. Pieter Koopmans & Ot-
to Hoogendijk 54,79 . B-Lijn: 1. Theo 
Lambers & koos Wieling  67,08%%, 

2. Rene de Jong & Tineke Schreurs 
61,25%,  3. Tiny Tijssen & Bea van 
den Heuvel 60,00%. C-lijn:1. Han-
nie Visser & Ria Versteeg 73,13%, 
2, Bart Groeneveld & Bea Veerlaan 
61,88%, en 3. Heermine Elmoudi & 
Lenny van Diemen 69,63%. Deze 
scores hebben de rangeschikking 
op diverse plaatsen ingrijpend ge-
wijzigd. In de A-lijn gaan aan de lei-
ding: team Jan Bunnik, in de B-lijn 
team Rene de Jong en in de C-lijn 
team Hannie Visser. Bent u geïnte-
resseerd neem dan contact op met 
het secretariaat e-mail: secretariaat.
bvm@gmail.com.

Atalante dames 2: niet 
lullen maar poetsen
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 
speelde dames 2 haar tweede wed-
strijd van het seizoen. Ditmaal was 
coach Sjaak Immerzeel van de partij 
en kon beschikken over de volledige 
selectie. Het door GT.Bunck gespon-
sorde team kwam fantastisch uit de 
startblokken, kende daarna wat las-
tige sets, maar herpakte zich prima 
en ging met de volle winst weg uit 
het druilerige Weesp. De eerste set 
startte coach Immerzeel met Nadi-
ne Brockhoff op spelverdeling, Irma 
Schouten op diagonaal, Paula Pas-
set en Ellen Marques op midden en 
tot slot Marilot Molewijk en Nancy 
Lijten op buiten. Atalante kwam zeer 
goed uit de startblokken dankzij een 
fantastische servicereeks van Ellen 
en Nancy. Binnen no-time was er 
een ruime voorsprong opgebouwd, 
die niet meer uit handen werd ge-
geven. Wel slopen er af en toe wat 
slordigheidjes en onwennigheidjes 
in, waardoor Oberon 2 meer pun-
ten kreeg dan strikt noodzakelijk. 
De eerste set was met 15-25 prooi 
voor de Vinkeveense meiden. Set 
2 werd gestart met een compleet 
nieuw achterveld: Carin van Kou-
wen op midden, Sayuri Iwasaki op 
buiten en Anne-Wil de Haan op de 
diagonaal. Dit was even wennen en 
daar maakte Oberon met een goe-
de serviceserie goed gebruik van. 
Atalante kwam er niet echt aan te 
pas en maakte in deze fase veel on-
nodige fouten. Toch bleef de ploeg 
knokken en kwam terug in de set. 
Irma kwam even binnen de lijnen 
om de druk wat op te voeren en het 
spel te versnellen. Er kwam meer af-
wisseling en Atalante zat weer lek-
ker in de set. Op de service van we-
derom Ellen werd het beslissen-
de gat geslagen en met 22-25 was 

set twee ook voor Atalante. Set 3 liet 
een compleet ander spelbeeld zien. 
Oberon had gemerkt dat er kansen 
lagen en bleef goed serveren, waar-
door Atalante onder druk kwam te 
staan. Het kraakte aan alle kanten 
en Atalante kwam niet meer tot sco-
ren. Toch werd een achterstand el-
ke keer weer goedgemaakt, mede 
door stofzuiger Sayuri. Ook was de 
foutenlast, net als in de vorige wed-
strijd, laag bij Atalante. Er werd niet 
gescoord, maar er werden ook wei-
nig directe fouten gemaakt. Anne-
Wil en Marilot zijn door mooie voor-
beelden zijn. Aan het einde van de 
set liep het niet meer goed bij Ata-
lante en Oberon scoorde er lustig op 
los. Met 23-16 achterstand kwam 
topserveerder Carin echter aan ser-
vice. Ze serveerde Atalante hele-
maal terug in de set en bracht het 
team zelfs op setpoint. Die werd he-
laas niet verzilverd, waarna Oberon 
gelijk maakte. Nu was het wederom 
Carin die met een fraaie druik Ata-
lante staande hield en de set werd 
binnen geharkt. Met 24-26 was de 
wedstrijd gewonnen. De vierde set 
werd weer gestart in de basisop-
stelling. Atalante bleef wat slordig, 
maar Paula en Ellen werden op het 
midden gretiger. Door hun leng-
te en alertheid werd menig scherpe 
pass van Oberon direct afgestraft. 
De mooiste aanval van de wedstrijd 
werd ook in deze set gemaakt. Ma-
rilot leverde een bovenhandse pass 
perfect af bij verdeler Nadine, die op 
haar beurt de set-up panklaar ach-
terover legde voor Irma en zij beuk-
te de bal genadelos binnen. Hierna 
kon het niet meer stuk bij Atalan-
te en met 21-25 ging ook de laat-
ste set naar de Vinkeveense equipe. 
LetsGoYellow!!!

Zilveren Turfloop op
5 november a.s.
De Ronde Venen - Atletiekver-
eniging De Veenlopers organiseert 
jaarlijks de Zilveren Turfloop,  het 
grootste sportevenement van De 
Ronde Venen. De Zilveren Turfloop 
bestaat uit een aantal onderdelen: 
de Rabo GeZZinsloop, de Scholie-
renchallenge, de Businessloop en 
natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km pres-
tatielopen. 

GeZZinsloop en G-run
Voor de kinderen is er de Rabo 
GeZZinsloop over een afstand van 
bijna 1 km, waarvan het
parcours door het sportpark voert. 
De deelname hieraan is gratis. Elk 
kind ontvangt een sportief aanden-
ken.
Aansluitend aan de GeZZinsloop zal 
de G-run gelopen worden. Deze run 
is bestemd voor mensen met een 
verstandelijke beperking en hun 
begeleiders. De atletiekvereniging 
is trots dat het gelukt is ook deze 
groep mensen te verwelkomen tij-
dens de Zilveren Turfloop.

Scholierenchallenge
Voor de middelbare scholieren is er 
de Scholierenchallenge. Zij kunnen 
in teams deelnemen aan de  5 km. 
De inschrijving is geopend, ook voor 
scholen buiten de Ronde Venen. 
Aanmelding loopt via de scholen.
De Businessloop is bedoeld voor 
bedrijven en instellingen. Men loopt 
in teamverband de 5 of 10 km  en de 
gezamenlijke tijd telt voor het uitein-
delijke resultaat. Net als voorgaan-
de jaren is de belangstelling van de 
bedrijven uit de ruime omtrek van 
Mijdrecht heel groot. 
Tenslotte kunnen de deelnemers 
kiezen om individueel mee te lo-
pen. Er is keuze uit drie afstanden: 5 
km, 10 km en 16,1 km. Dit jaar heeft 
de atletiekvereniging in samenwer-

king met de gemeente het parcours 
langs de Kromme Mijdrecht ver-
keersvrij gemaakt. Dat betekent dat 
u als deelnemer of toeschouwer niet 
meer alert hoeft te zijn op voorbij-
razende wielrenners of knetterende 
brommers, maar kunt genieten van 
het prachtige uitzicht op de Krom-
me Mijdrecht.

Goed doel
Een deel van de inkomsten van de 
startgelden  van de Zilveren Turfloop 
wordt ieder jaar gedoneerd aan een 
goed doel. Dit jaar is er gekozen 
voor Buurtgezinnen De Ronde Ve-
nen. Buurtgezinnen.nl is er voor al-
le gezinnen, die om wat voor reden 
dan ook, behoefte hebben aan ont-
lasting en ondersteuning bij de op-
voeding. Die steun wordt gegeven 
door andere gezinnen met ervaren 
ouders die een gezin in hun buurt 
willen helpen. Dat kan uiteenlopen 
van af en toe logeren tot opvang 
van een kind op vaste dagen in de 
week. En van oppassen tot samen 
iets leuks doen met de kinderen. 
Maatwerk dus. Steungezinnen krij-
gen geen vergoeding voor hun on-
dersteuning; het is vrijwilligerswerk. 
Steunouders hebben een belang-
rijke rol die soms moeilijk kan zijn. 
Daarom worden zij op hun beurt 
ondersteund door Buurtgezinnen.
nl. Meer informatie is te vinden op: 
www.buurtgezinnen.nl/de-ronde-
venen/ Daar kunt u ook lezen welke 
gezinnen op dit moment ondersteu-
ning nodig hebben.

Inschrijven
Meer informatie over de onderdelen 
van de Zilveren Turfloop is te vin-
den op de website: www.zilveren-
turfloop.nl Inschrijven voor de re-
creatie- en wedstrijdloop kan nu al 
via www.inschrijven.nl
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 BLAUWHOFF 
 BOUWCENTER

 BOULANGE ONTWERP 
 ADVIESBUREAU

 CARLA DE KLERK 
 INTERIEUR

 CARPENTIER 
 KEUKENS EN WONEN

 DEN OUDEN WONEN
 FA. HARTELUST
 FINANCIELE 

 DIENSTEN MIJDRECHT
 GERARD KEUNE 

 MEUBELEN BV
 GOEMANS TAPIJT 

 EN SLAAPCOMFORT
 HOME DECOR
 KUNSTUITLEEN-GALERIE 

 TIMELESS
 MEUBELS EN MEER
 MIJDRECHTSE 

 ZONWERING SPECIALIST
 MONTEL AMSTELVEEN
 MULTIMATE 

 UITHOORN BV
 PHILIPPO KEUKENS
 SCHEEPERS-WIJFJES 

 ZONWERING
 SIMON DE BRUIN  

 SLAAPCOMFORT
 VAN BERKEL 

 AANNEMERS LEIMUIDEN
 VAN KREUNINGEN
 VINCENT VAN DER MEER 

 HOVENIERS
 VOKU.COM BV
 WESTEINDER 

 ADVIESGROEP
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MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR: 

Felkleurige fornuizen stelen de show

Italiaanse sfeer in de keuken

De keuken is uitgegroeid tot het 
hart van ieder huis, dé plek waar 
alles binnen het gezin gebeurt. 
Logisch dat er steeds meer aan-
dacht aan deze leefruimte wordt 
geschonken. Een keuken met 
saaie kleuren, is niet meer van 
deze tijd. Het mag, nee moet, uit-
bundiger.

Grote losse koelkasten en fornui-
zen met felle kleuren passen in 
het Italiaanse thema. Steeds vaker 
wordt hier voor gekozen. Je kunt 
binnen dit thema wel weer voor 
verschillende combinaties kiezen. 
Geïnspireerd op beroemde Itali-
aanse kustplaatsjes combineren 
heldere Mediterrane kleuren bij-

Voor culinaire verrassingen is Italië nog altijd een populaire be-
stemming. Maar we kunnen Italië ook in onze eigen keuken ha-
len. Door heerlijke gerechten te maken, of door de inrichting 
stijlvol aan te passen.

De keuken is uitgegroeid tot het hart van ieder huis. Foto: Smeg

Kleuren zwart en wit zorgen voor stijl
Slaapkamer krijgt stoere look

Zwart en wit staan voor stijlvol. 
Zeker als de kleuren verwerkt 
worden in passende dessins. Zo-
als dekbedovertrekken geba-
seerd op mooie tegels, die je te-
genkomt in landen zoals Marok-
ko. Oftewel het effect dat zwart 
in de ene hoek uitloopt naar wit 
in de andere hoek. Een dergelijk 
dekbedovertrek is enerzijds stoer, 
maar door de patroontjes krijgt de 
overtrek toch een vriendelijke uit-
straling. 
Wil je liever een wat chiquere 
uitstraling dan ga je voor zwart- 

en grijstinten in combinatie met 
oranje en zachtroze. Het geeft je 
slaapkamer een moderne en tren-
dy uitstraling. Je kunt ook kiezen 
voor een natuurtrend met hori-
zontale banen en een gevlochten 
motief. Samen met neutrale tinten 
past dit dessin zowel in een stoer 
landelijke als moderne slaapka-
mer. 
Verder zijn de ruitpatronen dit sei-
zoen niet weg te denken uit het 
trendbeeld. Uitgevoerd in een 
neutrale kleurencombinatie van 
antraciet, grijs, taupe, zand en wit.

Het zwart en wit thema blijft zowel in de mode als bij interieurde-
sign een terugkerend thema. Deze trend wordt komend seizoen 
vertaald in stoere collecties beddengoed. Heel fraai is de combi-
natie van zwartwit dessins met subtiele kleuraccenten voor een 
warme uitstraling.

voorbeeld prachtig bij roestvrij-
staal. 
Grote fornuizen zijn tegenwoor-
dig verkrijgbaar in allerlei uitge-
sproken kleuren, zoals rood, geel, 
oranje, olijfgroen, wit, zwart, rvs 
en antraciet. Met deze kleuren 
krijgt de retrokeuken een leven-
dige en professionele uitstraling. 
Daarbij biedt een groter fornuis 
gewoonweg meer mogelijkheden. 
Met grote kookplaten - met zes 
branders - inclusief wokopties, 
wordt het koken een feest. 

Zwartwit dessins combineren fraai met heldere kleuraccenten.
Foto: Beddinghouse

Draadloze technieken maken het 
wonen aangenamer
Radio luisteren in de 
badkamer

Veel moderne woningen worden 
voorzien van innovatieve technie-
ken, die het wonen aangenamer, 
veiliger en gemakkelijker maken. 
Een wereld waarin alles met el-
kaar is verbonden, ook op het ge-
bied van muziek. Een nieuwe in-
novatie is bijvoorbeeld de Bus-
ch-Radio BT-connect. Na het in-
schakelen maakt deze inbouwra-
dio automatisch verbinding met 
het als laatste verbonden blue-
tooth-apparaat. De RDS FM-radio 
wordt in de muur ingebouwd en 
is voorzien van een geïntegreer-
de digitale versterker en bijpas-

sende inbouwluidspreker. Het re-
sultaat is een fraai geluid en op-
timaal bediengemak via het ver-
lichte display. 
De inbouwradio heeft acht voor-
keurzenders en is in kleine ruim-
tes zonder problemen te installe-
ren in gangbare inbouwdozen. De 
radio gaat automatisch aan wan-
neer je binnenkomt of het licht 
aandoet. Overigens zijn er ook 
oplossingen zonder bluetooth! Je 
ontvangt dan je favoriete FM-zen-
ders via wifi . Digitaal - dus met 
een goede geluidskwaliteit - zon-
der ruis en storingen.

Je favoriete radiozender beluisteren of je persoonlijke playlist 
vanaf je smartphone streamen? Dat kan tegenwoordig op een 
simpele manier. Met de nieuwste technieken geef je de badka-
mer, slaapkamer of keuken een eigen ‘muziekkleur’.

Ultiem genieten van muziek in de badkamer. Foto: Busch

Hulpje in de 
keuken

Warme kleuren met winterviolen
Snelle metamorfose 
van de buitenkamer

Een opgeruimd aanrecht kan 
lelijk worden ontsierd met 
een rondslingerend, onhy-
giënisch vaatdoekje. Toch is 
dat de praktijk van alledag. 
Het is namelijk praktisch om 
dat vaatdoekje altijd binnen 
handbereik hebben. Geluk-
kig is daar nu een oplossing 
die de vaatdoek uit het zicht 
brengt. Die zorgt dat de vaat-
doek niet meer onhygiënisch 
over de rand van de spoel-
bak hangt, maar een plek 
krijgt waar deze hoort. Een 
magnetische vaatdoekhou-
der is het ‘ei van Columbus’. 
De houder is zonder gereed-
schap te plaatsen in bijna al-
le spoelbakken! Er zijn twee 
uitvoeringen in roestvrij staal: 
een gebogen en een rechte 
versie. Hoe handig wil je het 
hebben.

Ze zijn inmiddels weer vol-
op verkrijgbaar... winterviolen! 
Met violen geef je in een hand-
omdraai een boost aan de bui-
tenkamer.

Het najaar is de tijd om het balkon, 
het terras of de tuin gereed te ma-
ken voor de winter, want de zo-
merbloeiers en vaste planten zijn 
nagenoeg uitgebloeid. Wie denkt 
dat het balkon of terras maanden-
lang kleurloos blijft, heeft het mis. 
Winterviolen bloeien in de winter-
maanden dapper door. 
Ze trekken zich van wind, regen 
of vorst nauwelijks wat aan. Rood, 
geel, paars of wit: herfst en winter 
waren nog nooit zo kleurrijk!
Een paar potten gevuld met kleur-

De houder is zonder 
gereedschap te plaatsen.
Foto: Magisso 

rijke violen zorgen al voor een 
sfeervolle buitenkamer. Populai-
re winterkleuren zijn dieppaars 
en wijnrood. Door deze violen 
in rieten manden te zetten, cre-
eer je een warme en landelijke 
sfeer. Een modern effect krijg je 
door knalgele violen te gebruiken 
in ‘strakke’ potten. Violen zijn ide-
aal om de buitenkamer op te vro-
lijken.
Winterviolen zijn gemakkelijke 
plantjes. Ze hebben geen plan-
tenvoeding nodig, enkel water! 
Tijdens vorstperiodes laten de 
bloemetjes hun kopjes hangen, 
maar wanneer de temperatuur 
weer boven het vriespunt komt, 
richten ze zich omhoog en kijken 
ze weer stralend de wereld in. 

Winterviolen trekken zich van wind, 
regen of vorst nauwelijks wat aan.
Foto: Bloemenbureau Holland
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Tegenwoordig zijn badkamer en 
toilet volwaardige ‘leefruimtes’ in 
huis. Je kunt er ontspannen en tot 
jezelf komen. De sfeer van de rest 
in het huis zie je hier terug. De ba-
sis van de meeste badkamers is 
functioneel, waarbij de details de 
ambiance bepalen en de badka-
mer compleet maken. Veel sani-
tair merken spelen in op de be-
hoefte van mensen om hun ei-
gen badkamer te ontwerpen met 
modulaire systemen. In de show-
room van Bouwcenter Blauwhoff 
kun je je dromen, werkelijkheid 
maken. Jouw nieuwe droombad-
kamer heeft een eigen stijl en ka-

rakter. Denk aan de grote diversi-
teit in stijlen zoals: industrieel, stijl-
vol wit, retro, klassiek en bijvoor-
beeld comfort, dat in alle gemak-
ken voorziet. Daarnaast kiezen 
steeds meer mensen ervoor om de 
bad- en slaapkamer te combine-
ren tot één grote ruimte. De show-
room van Bouwcenter Blauwhoff 
laat veel verschillende stijlen zien. 
Op het grote tegelplein kan je zelf 
aan de slag. Hier kun je als het wa-
re een eigen moodboard creëren 
van jouw droom badkamer. 
De showroom is elke werkdag van 
8.30-17.00 uur en op zaterdag van 
9.00-17.00 uur open.

Bouwcenter Blauwhoff
Jouw droombadkamer
Ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of heb je al ideeën, 
maar kun je nog wel wat hulp gebruiken? Bij Bouwcenter Blauw-
hoff slaag je gegarandeerd.

Landelijk wonen wint aan populariteit 
Knusheid van 
het buitengebied

Maar hoe ziet de sfeer van ‘lan-
delijk wonen’ er eigenlijk uit? 
We zetten een aantal ingrediën-
ten op een rijtje. Zoals de eiken-
houten leefkeuken met betonnen 
werkblad, het vrijstaande fornuis 
en het kookeiland van bijna vier 
meter doorsnede. Als kloppend 
hart van de woning. Fraai, prak-
tisch en een feest om in te verblij-
ven. Het geheim aan een landelij-
ke keuken is de eenvoud in com-
binatie met originele variaties. Zo-
als in de badkamer waar je kiest 
voor een volledig vrijstaand bad. 
Met meubelen en accessoires die 
stuk voor stuk die warme en tijd-
loze sfeer uitstralen. 

Heel belangrijk bij landelijk wo-
nen is de keuze voor vloeren. Een 
doorleefd parket in de eet-, woon- 
en slaapkamer doet het goed, 
maar ook authentieke tegels in de 
keuken, badkamer en op het ter-
ras zijn erg fraai. 
Met sfeerverlichting maak je het 
plaatje af. Een stoer armatuur 
boven het keukeneiland of een 
mooie
plafondlamp geïnspireerd op het 
verleden. Belangrijk is dat je je ei-
gen ideeën de kans geeft. Besef 
dat er op het gebied van inrich-
ting niet één enkele waarheid is. 
Probeer gerust te experimenteren.

Landelijk wonen is in! Steeds vaker kiezen mensen voor een huis 
buitenaf. En als dat niet mogelijk is, proberen ze hun huidige wo-
ning aan te kleden in een landelijke stijl. Om vrijheid en knus-
heid te creëren.

Creëer vrijheid en knusheid met een landelijke inrichting.
Foto: Wonen Landelijke Stijl

Snel de lamp verplaatsen of 
verwijderen
Licht op de plek 
waar het nodig is 
Nederlanders veranderen steeds vaker de inrichting van hun wo-
ning. Het zo nu en dan aanpassen van het interieur maakt ons 
blij. Maar dan blijkt opeens dat het stroompunt niet meer op de 
juiste plek zit boven de eettafel en de lamp dus niet meer goed 
hangt. 

Iedereen is er wel eens tegen-
aan gelopen. Het lichtpunt dat net 
even verkeerd zit. Natuurlijk kun 
je de leidingen laten verleggen 
en het plafond opnieuw stuken. 
Of zelfs draad langs het plafond 
hangen, maar mooi is het allemaal 
niet. En soms heel prijzig. Nu is er 
een nieuwe innovatieve oplossing: 
de Lightswing. Een product, waar-
mee je elke hanglamp tot 80 cen-
timeter van het lichtpunt kunt ver-
plaatsen. Alle kanten op! Hiermee 
krijg je licht op de plek waar je het 
nodig hebt. 

De Lightswing is gemakkelijk 
te monteren over het bestaan-
de lichtaansluitpunt in je plafond. 
Vervolgens hoef je de lamp maar 
om de as te draaien en hij hangt 
zonder ingewikkelde aanpas-
singen op de gewenste plek. Dit 
geldt voor elke hanglamp tot 3,5 
kilogram. De Lightswing beschikt 
over een handige stekker; één klik 
en ieder type hanglamp is een-
voudig te bevestigen of tijdelijk te 
verwijderen. Het maakt de moge-
lijkheden om je huis opnieuw in te 
richten een stuk groter.

Licht is belangrijk in de woning! Foto: Illumade

Montel Amstelveen
Jouw droombadkamer

“De winkel was nog maar amper 
open en de mensen wisten ons 
gelijk te vinden in Amstelveen. Ve-
le Aalsmeerders kenden ons nog 
van de meubelwinkel aan de Oos-
teinderweg. Zodoende hadden 
we gelijk de loop en de bekend-
heid” aldus Jeroen.
Daarbij hielp de naamsbekend-
heid van het mooie merk Mon-
tel ons natuurlijk ook. De kwaliteit 
en de gunstige prijs geeft bij veel 
mensen een prettig gevoel. Tel 
daar nog bij op dat we nog steeds 
de vertrouwde service verlenen en 
je hebt een prachtig concept. Na 
5 jaar zijn we inmiddels een stuk 
groter geworden. We hebben af-
gelopen zomer heel hard gewerkt 
aan het vergroten van de show-
room. We zijn van 1000m2 naar 
2000m2 gegaan. Een verdubbe-
ling! Dat hebben we niet alleen in-
gevuld met Montel, maar we heb-
ben wederom een ondernemen-
de stap gezet. We zijn een nieuw 
concept begonnen. Dit nieuwe 
concept Enzo Luca moet nog ver-
der landelijk uitgerold worden. Wij 
zijn echter de eerste die dit op de-
ze manier nu hebben staan. Rem-
co vult Jeroen aan: “Enzo Luca 
biedt een prachtige collectie aan 
rijkelijk uitgevoerde zitmeubelen 
met daarnaast andere woonka-
mer meubelen zoals eethoeken, 
dressoirs, wandkasten, tv meube-
len en salontafels. De stijl is echt 
afwijkend te noemen. Stoer/chic/
urban/groots... noem het zoals je 
wilt, maar het spreekt nu al enorm 

veel mensen aan.” De winkel ziet 
er dan ook echt prachtig uit. Aan-
gekleed met bijzondere elemen-
ten zoals een grote boksbal en 
een citybike aan de muur. Al met 
al echt een aanrader om eens in-
spiratie op te doen. Jeroen: “We 
bieden net zoals vroeger bij van 
der Schilden nu weer een totaal-
concept en kunnen vele dingen 
op maat en kleur laten aanpas-
sen. Niets is ons vreemd. De ser-
vice blijft gewoon zoals men van 
ons gewend is. Of we nu een zit-
meubel naar het buitenland moe-
ten vervoeren of een bank per 
bootje over het water moeten be-
zorgen. We draaien onze handen 
er niet voor om. Remco: “Al moe-
ten we de koffie met de fiets rond-
brengen door de winkel, we doen 
het met liefde en passie voor het 
meubelvak en de klant.” De bei-
de neven hebben duidelijk lol in 
hun vak. 
Als laatste zegt Jeroen: U bent 
van harte welkom om te genie-
ten van de prachtige collectie’s, 
Montel en Enzo Luca. Loop ge-
rust even binnen om de winkel te 
komen bekijken. Bovendien kunt 
u deze maand onze banken inruil 
actie weer verwachten bij Mon-
tel. Tot 350 euro retour voor je ou-
de bank! Hou de brievenbus en tv 
maar goed in de gaten. Wij staan 
voor u klaar. Graag tot ziens in on-
ze mooie winkel.

U vindt Montel aan de Binderij 4, 
Amstelveen – Bovenkerk

Het is al weer precies 5 jaar geleden dat Jeroen v.d. Schilden sa-
men met neef Remco hun prachtige Montel winkel openden in 
Amstelveen. Een dappere stap in een moeilijke tijd voor de meu-
belbranche. Nu vijf jaren verder kunnen zij beide terugkijken op 
een zeer succesvolle meubelzaak.

Westeinder Adviesgroep
Starters op de woningmarkt

Je hoeft maar om je heen te kij-
ken of een willekeurige huizen-
site te bezoeken en je weet dat 
de huizenprijzen de laatste jaren 
sterk zijn gestegen. Dit fenomeen 
deed zich in eerste instantie voor-
al in de grote steden voor, daar is 
vrijwel geen betaalbare woning 
meer te vinden met als gevolg dat 
nu ook de prijzen in de omliggen-
de gemeentes de pan uit begin-
nen te rijzen. 
De groep die bijzonder veel last 
heeft van deze gekte op de wo-
ningmarkt zijn de starters. Dit zijn 
de mensen die voor het eerst een 
woning willen kopen.
Tijdens de financiële crisis zijn 
de regels rondom het verstrek-
ken van hypotheken sterk aange-
scherpt. Hierdoor is onder andere 
het bedrag dat je maximaal kunt 
lenen ten opzichte van de waar-
de van de woning verlaagd. Dit 
feit in combinatie met de geste-
gen huizenprijzen maakt het voor 
een starter bijna een mission im-
possible om een eigen huis te ko-
pen, zo lijkt het. De adviseurs van 
de Westeinder Adviesgroep mer-
ken dan ook dat er veel starters 
de moed al opgeven voordat ze 
begonnen zijn met zoeken naar 
een woning. Ten onrechte!

De Westeinder Adviesgroep helpt starters op de woningmarkt. 
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in voor de informatie-
bijeenkomst op 16 oktober 2017.

neemt. Juist door de overspan-
ne markt moet je soms in kor-
te tijd een beslissing nemen. Dit 
geldt met name bij starters en de-
ze groep heeft dan ook nu meer 
dan ooit de behoefte aan goede 
voorlichting over hun specifieke 
mogelijkheden bij het kopen van 
een huis. Daarom organiseert de 
Westeinder Adviesgroep op 16 
oktober aanstaande van 19.00 uur 
tot 21.00 uur, in samenwerking 
met Huisman | Hoogendoorn ma-
kelaars en notaris Geert Labor-
dus, een gratis informatiebijeen-
komst speciaal voor starters. Deze 
laagdrempelige bijeenkomst vindt 
plaats in het kantoor van de West-
einder Adviesgroep gelegen aan 
de Zwarteweg 96 in Aalsmeer. 
Bovendien zijn er experts aanwe-
zig waaraan je gratis en vrijblij-
vend al je vragen kunt stellen.
De Westeinder Adviesgroep is 
sinds jaar en dag een vertrouwd 

adres in Aalsmeer, Uithoorn en 
omgeving en heeft al veel men-
sen geholpen bij de financiering 
van hun woning. Het voordeel van 
dit kantoor is dat zij onafhanke-
lijk zijn. Dit betekent dat er geen 
enkele band is met welke bank 
of hypotheekverstrekker dan ook. 
Hierdoor staat er maar één belang 
centraal en dat is het belang van 
de klant.
Bezoekers van de informatiebij-
eenkomst ontvangen na afloop 
een interessante starterskit met 
nuttige informatie en kunnen ge-
bruik maken van speciale star-
tersacties bij de Westeinder Ad-
viesgroep, Huisman | Hoogen-
doorn makelaars en notaris Geert 
Labordus. 
Schrijf je nu snel en gratis in op 
www.westeinder.nl/startersactie 
of bel ons op 0297-384980. Be-
perkt aantal inschrijvingen mo-
gelijk.  

Er is meer mogelijk 
dan je denkt
Er is heel veel informatie op in-
ternet te vinden op het gebied 
van woningaankoop en woning-
financiering. Maar helaas is veel 
van die informatie onduidelijk, in-
gewikkeld en in sommige geval-
len zelfs ronduit onjuist. Alleen al 
de veelheid aan informatie en re-
gels doet menigeen de moed in 
de schoenen zinken. Daar wil de 
Westeinder Adviesgroep wat aan 
doen. Er is in heel veel gevallen 
meer mogelijk dan je in eerste in-
stantie zou denken. Door het ge-
ven van eerlijke voorlichting over 
de (on)mogelijkheden van het 
verkrijgen van een eigen woning 
wil de Westeinder Adviesgroep de 
vooroordelen wegnemen. De er-
varing leert dat als je beter voor-
bereid de woningmarkt betreedt 
de kansen dat je er in slaagt een 
woning te bemachtigen sterk toe-
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U vindt daar ruim 2500 m2 aan 
wooninspiratie. Meubels en Meer 
heeft een gevarieerd assortiment 
wat bestaat uit kasten, tafels, stoe-
len, banken tot aan lampen en 
woonaccessoires. Zij verkopen 
veel unieke meubelstukken voor 
een scherpe prijzen! U kunt het as-

sortiment in meubelen, verlichting 
en woonaccessoires ook online be-
kijken op www.meubelsenmeer.nl.  
Meubels en Meer heeft buiten de 
zaak in Mijdrecht aan de Rende-
mentsweg 12D-F-G ook een ves-
tiging in Amsterdam aan de Zeil-
straat 44-46.

Meubels en Meer
2500 m2 wooninspiratie 
in Mijdrecht

Simon de Bruin Slaapcomfort
De vormgever van 
uw nachtrust

 Wilt u gratis stylingadvies of wilt u wooninspiratie opdoen? Kom 
dan eens gezellig een kijkje nemen bij Meubels en Meer in 
Mijdrecht.

Naamgever en eigenaar Simon de 
Bruin startte zijn zaak meer dan 
27 jaar geleden op industrieterrein 
Bovenkerk. Groot geworden als de 
specialist in (water-)bedden, is De 
Bruin een bekende ondernemer in 
de regio, zelfs tot over de grenzen 
die vele klanten een comfortabele 
nachtrust heeft kunnen geven. ‘We 
hebben een prachtige collectie 
voor een goede en comfortabele 
nachtrust, zegt De Bruin. Van box-
springs tot ledikanten en van bed-
bodems tot matrassen bent u bij 
Simon de Bruin Slaapcomfort aan 
het juiste adres. We verkopen ook 
nog steeds waterbedden, maar we 
zijn natuurlijk met onze tijd mee-
gegaan,’ zegt De Bruin.

Still going strong
Gevestigd pal tegenover woon-
centrum Co van der Horst staat 
kwaliteit en service al jaren zeer 
hoog in het vaandel. In de loop 
der jaren zag de ras-ondernemer 
beddenspeciaalzaken om hem 
heen komen en gaan, maar Si-
mon de Bruin is still going strong. 
Hij maakte door de jaren heen een 
aanzienlijke kwaliteitsslag en de 
ruime showroom is een genot om 
te bezoeken.

Niches
Voornamelijk gericht op de niches 
in de markt verrast de uitgekiende 
collectie van de ‘vormgever van uw 
nachtrust’ menig bezoeker. Ook de 
persoonlijke benadering is prettig. 
‘De klant heeft bij ons een naam 
en is meer dan alleen ordernum-
mer,’ zegt de Bruin, doelend op de 
grote ketens waarvan hij zich wil 
onderscheiden. ‘We luisteren altijd 
goed naar wat de klant wil en ge-
ven vervolgens eerlijk advies.’ 

Filosofie 
Simon de Bruin is een volwaardi-
ge speciaalzaak. ‘Maar dat bete-
kent niet dat we alleen maar dure 
producten hebben,’ zegt De Bruin, 
die zijn zaak samen met zijn vrouw 
Annemieke met grote passie runt. 
‘We hebben voor elk budget een 
bed. Onze filosofie is vooral dat 
prijs en kwaliteit goed in even-
wicht moet zijn.’

Sfeervolle showroom
De showroom is sfeervol en volle-
dig up-to-date en de nieuwste ma-
trassen, bedden en textiel, geven 

Wat een fraaie zaak en wat een vriendelijke bejegening. Simon 
de Bruin Slaapcomfort is al meer als een kwart eeuw een ge-
vestigde naam in Amstelveen en omstreken en weet zijn klan-
ten altijd te verrassen met een bijzonder fraaie collectie bedden 
en toebehoren, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding volledig in 
evenwicht is.

Simon de Bruin met zijn vrouw Annemieke in de showroom aan Binderij 1.

Een stoer huisje waar kinderen graag in gaan slapen. Foto: Saartje Prum

Trendy: slaaphuis waar je ook in 
mag spelen
Frisse kleuren in 
de kinderkamer

Kunstuitleen-galerie Timeless

Diverse ontwerpers komen nu met 
collecties waar kinderen dolen-
thousiast van worden. Met bloe-
mig beddengoed, mooie kussens 
met prachtige details en bijpas-
sende wandlampjes om het hele-
maal af te maken. En wil je jouw 
kamer extra opleuken, dan hang je 
fleurige slingers op. Om je vingers 
bij af te likken! 
Een heel bijzonder ontwerp voor 
de jonge generatie is het slaap-
huisje oftewel het poppenhuis. 
Schattig en knus. Je slaapt ’s 

nachts als een prinses (of prins) 
bovenin en hebt overdag ruim-
te genoeg om onderin te spelen 
en je spullen op te bergen. Dub-
bel plezier! 
Saillant detail: het bed is ook heel 
praktisch voor kleine kinderen. 
Het matras is op borsthoogte ge-
maakt, dus je leest jouw kroost 
makkelijk voor en zonodig kun je 
ze in bed verschonen. Wat wil je 
nog meer? Het huisje is zo leuk 
dat kinderen graag naar bed gaan. 
En dat is dan ook wel weer prettig.

Kinderen worden blij van frisse kleuren. Zeker jonge meiden we-
ten wel raad met zoete tinten in hun slaapkamer. Die kom je dan 
ook overal tegen.

Inwoners van Uithoorn en ande-
re belangstellenden  konden het 
gebouw komen bekijken en te-
vens horen, van aanwezige des-
kundigen wat de nieuwe plannen 
zijn voor deze locatie. Kunstuit-
leen Timeless werd benaderd om 
het nu leegstaande gebouw wat 
op te fleuren met enkele kunst-
werken, wat zij natuurlijk erg leuk 
vonden, aangezien zij in de toe-
komst een ruimte krijgen in dit 
pand. Dus hebben zij hun auto-
tje volgeladen met mooie kunst-
werken en zijn richting de Hoek-
steen gereden om daar een ruim-
te op te fleuren. Het leuke was dat 

er ook enkele meubels van Riet-
veld stonden waaronder een gro-
te replica van “de Stokke-stoel“ en 
een originele kerkbank. Druppels-
gewijs kwamen de belangstellen-
de binnen en konden onder het 
genot van een heerlijk kopje koffie 
het pand bezichtigen en genieten 
van de kunstwerken en horen hoe 
het werkt bij onze galerie-kunst-
uitleen. Mocht u meer informatie 
willen over onze galerie-kunstuit-
leen,  dan kunt u kijken op onze 
website  www.kunstuitleen-time-
less.nl, en natuurlijk bent u altijd 
welkom in ons huidige filiaal op de 
Ondernemingsweg 45 te Uithoorn.

Afgelopen monumentendag, stond de deur van het gebouw de 
Hoeksteen open voor het publiek. Zoals u wellicht weet, is dit ge-
bouw ontworpen als kerk door de bekende architect Rietveld en 
is later gebruikt als bibliotheek. 

210 cm = 10% meerprijs

Limited Edition
Continental

Limited Edition
verstelbaar 
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nu tijdelijk voor

4.59500

160/180x200
van € 6.357,00

Limited Edition
verstelbaar

nu tijdelijk voor

5.99500

160/180x200
van € 7.732,00

Viking textielpakket
bestaande uit:
   een hoeslaken
   een molton
   dekbedovertrek 

GRATIS

210 cm = 10% meerprijs

Drie jaar op rij het beste beddenmerk 
uit Zweden. En dát vieren we met 
onze unieke Limited Editions.

gratis hoofdbord
gratis bedtextielpakket

de winkel een luxe en comfortabe-
le uitstraling en het liefst zou je di-
rect op een van de bedden neer-
strijken. ‘We gaan ieder jaar di-
verse beurzen af om de beste en 
mooiste bedden in onze collec-
tie op te nemen. En ja, alle bedden 
proberen we eerst zelf, voordat we 
ze in onze collectie opnemen. We 
willen weten dat het goed is.’

Betrokken
Simon de Bruin loopt altijd net een 
stapje harder en is zeer betrokken 
bij zijn klanten. ‘Als iets niet naar 
wens is lossen we dat ook op. En 
onze klanten waarderen onze ex-
pertise en advies, dat wordt steeds 

belangrijker en daar zetten we 
hoog op in.’

Binderij 1
Telefoon 020 645 69 21
info@simondebruin.nl
www.simondebruin.nl

Na jarenlang juridische strijd is 
het bestemmingsplan  “Nieuw 
Calslagen” onherroepelijk ver-
klaard door de Raad van State. 
“We hebben een flinke strijd moe-
ten leveren, maar het is zover” al-
dus Frans van Berkel (Projectont-
wikkelaar). Volle vaart vooruit met 
positieve energie. We zijn momen-

teel al aan het bouwen en  de ani-
mo is groot! Er zijn al een aantal 
kavels met woning verkocht en de 
gesprekken met potentiële kopers 
kunnen ter plaatse van het project 
aan de Westeinderplassen wor-
den gevoerd.  (Het bouwteam van 
Van Berkel Aannemers – Nieuw 
Calslagen)

Groen licht voor Calslagen!
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Hark het blad in het najaar 
van het gras 
Een mooi gazon
vergt onderhoud

Tijdens het seizoen moet je het 
gras regelmatig maaien. Dat oogt 
niet alleen mooi, maar bevordert 
ook de groei van het gras. Veel 
sproeien lijkt in een droge periode 
verstandig, maar dat is het hele-
maal niet. Een volgroeid gazon is 
diep geworteld en kan tegen een 
stootje en droogte. 
Voor een sterke grasmat is het 
verstandig om het gazon na de 
winter te bekalken. Kalk bevor-
dert de opname van voedingsstof-
fen bij het bemesten van het gras. 
Eén of twee keer per jaar moet je 
het gazon verticuteren. Dat kun 
je ook aan het eind van het sei-
zoen doen. Daarvoor gebruik je 
een verticuteerhark. De messen 

van de hark doorsnijden het gras, 
waardoor lucht en water makkelij-
ker bij de wortels kunnen komen. 
Met verticuteren haal je ook met-
een alle mos en onkruid omhoog.
Als de herfst is begonnen, moet je 
regelmatig de gevallen bladeren 
van het gazon harken. Dit voor-
komt schimmels en ziekten. Ge-
bruik hiervoor een gewone blad-
hark of een bladblazer. Dat werkt 
het eenvoudigst. Het zijn geen 
grote werkzaamheden, maar als 
je het een beetje bijhoudt, valt het 
allemaal reuze mee.

Haal in het najaar regelmatig 
het blad van het gras. 
Foto: Plant Publicity

Voor een mooi gazon moet je het hele jaar attent zijn. Niet dat 
het nou zoveel werk kost, maar je moet wel even in actie komen.

Schenk extra aandacht aan 
buitenmeubelen 
Onderhoudsbeurt
voor tuinmeubilair

Veel mensen kiezen nog steeds 
voor houten tuinmeubelen. De 

trend, die we al enkele jaren heb-
ben vastgesteld, vertaalt zich in 

Nu de donkere dagen zijn aangebroken, moet je eigenlijk even 
aandacht schenken aan de tuinmeubelen. Dankzij goed onder-
houd blijft het tuinmeubilair er langer stralend uitzien. 

Na een stevige reiniging zijn de meubelen als nieuw. Foto: V33

een terugkeer naar het natuurlijke 
en het authentieke in een tuin, die 
steeds meer als een volwaardig 
verlengstuk van het huis gezien 
wordt, maar dan in open lucht. Dat 
betekent dat er veel hout wordt 
toegepast, dat echter wel onder-
houden dient te worden. Het zou 
zonde zijn om straks in het voor-
jaar te moeten constateren dat 
de meubelen zijn aangetast door 
de barre weersomstandigheden 
van de winter. Het kan dus geen 
kwaad om de houten producten 
- stoelen, tafels, eventueel zelfs 
een tuinhuis - een kleine revitali-
seringskuur te geven. De meube-
len hebben door het jaar heen veel 
te lijden. 
De seizoenen laten sporen ach-
ter op het hout. Diverse producten 
geven het hout hun glans terug, 
waarna ze nog jaren mee kunnen. 
Er zijn speciale onderhouds- en 
reinigingsproducten op de markt 
net als speciale shampoos. Daar-
mee gaat het vuil er eenvoudig af. 
En wees gerust. Heb je er nu nog 
geen zin in… het mag ook in het 
voorjaar.
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