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BOXSPRING 
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Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

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
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Wij zijn op zoek naar algemene

Inclusief eindejaars-kaartjes

Kunst en cultuur voor ieder kind toegankelijk dankzij fonds

Cultuureducatie onmisbaar 
voor vorming kinderen
Uithoorn - De gemeente is een campagne gestart om het Jeugd-
fonds Sport en Cultuur meer onder de aandacht te brengen. Het 
fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen 
met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of 
aan dans, muziek, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. 
Burgemeester Pieter Heiliegers: ,,Doel van de campagne is dat er 
meer aanvragen worden gedaan zodat meer kinderen lid worden 
van een vereniging.

”Het is volgens burgemeester Pie-
ter Heiliegers belangrijk dat ál-
le kinderen en jongeren kunnen 
sporten of iets aan kunst en cul-
tuur kunnen doen: ,,Niet alleen 
omdat het leuk is, maar ook om-
dat het belangrijk is voor de per-
soonlijke ontwikkeling. Het is on-
verteerbaar dat kinderen geen lid 
kunnen worden van een club en 
niet kunnen meedoen, omdat er 
te weinig geld is.”
De gemeente is daarom sinds an-
derhalf jaar aangesloten bij het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het 
fonds keert uit wanneer het geza-
menlijk inkomen van de ouder(s) 

of verzorger(s) maximaal 125 pro-
cent bedraagt van het minimum-
inkomen. Als de aanvraag wordt 
goedgekeurd dan wordt de con-
tributie/lesgeld direct betaald 
aan de vereniging. In 2018 heb-
ben 97 Uithoornse kinderen kun-
nen meedoen door een bijdrage. 
86 kinderen zijn lid geworden van 
een sportvereniging en 11 kinde-
ren hebben iets cultureels ge-
daan. ,,Dat er maar elf aanvragen 
zijn gedaan voor cultuur vind ik 
jammer. Want cultuuronderwijs is 
onmisbaar voor de vorming van 
jonge mensen tot zelfverzeker-
de volwassenen. Lessen in thea-

ter, dans, muziek en bezoek aan 
musea zijn nodig voor de bre-
de vorming van kinderen. Hier-
door kunnen kinderen hun ta-
lenten ontwikkelen. Talenten die 
wellicht nooit tot uiting zouden 
komen, omdat ze er niet mee in 
aanraking komen,” legt de burge-
meester uit die kunst en cultuur 
in zijn takenpakket heeft. Hij ver-
volgt: ,,Ook is bewezen dat kin-
deren gewoon blij worden als ze 
creatief bezig zijn of iets cultu-
reels doen. Ik was niet zo lang ge-
leden met m’n twee nee� es bij 
het NEMO Science Museum in 
Amsterdam. Ze waren zo onder 
de indruk en waren heel geïnte-
resseerd en leergierig. Dat vind ik 
mooi om te zien. Maar denk ook 
aan het volgen van danslessen, 
bijvoorbeeld streetdance of hip-
hop bij dance centre Colijn of mu-
ziek maken bij de muziekschool. 
Dat kan allemaal in Uithoorn.” 
Vervolg elders in deze krant.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 

(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Afl evering 50

1968 Kwakelsepad, …Toen 
De R.K. St. Jans Geboortekerk 
is ontworpen door de archi-
tect Evert Margry uit Rotterdam 
en werd in gebruik genomen in 
1875. De bouwer was de Kwakel-
se aannemer Sippe Heeres Hen-
drikse van de Boterdijk. In de ja-
ren 40 begon de kerk te lekken en 

te verzakken en in oktober 1958 
besloot men om de mooie spitse 
toren eraf te halen. De toren zou 
te zwaar zijn voor de slappe veen-
grond van het Vrye Noortveen, 
vandaar dat er een kleiner dak 
voor in de plaats kwam dat lichter 
was, in de volksmond werd dat de 
‘hooikap’ genoemd.

2018 Kwakelsepad, … Nu
Na jaren van weer lekkage’s en 
verzakkingen werd besloten te 
gaan sparen voor een heel nieu-
we kerk. Hierdoor werd in 1960 
de Kerkenveiling (Kwakelse Vei-
ling) in het leven geroepen. Pas-
toor Heemskerk werd de ‘bouw-
pastoor’, onder zijn leiding werd 
er veel geld ingezameld. Het ont-
werp is van architect J.G. de Groot 
(Uithoorn) en heeft een zeer mo-
derne uitstraling, gericht op de 

toekomst. In 1967 begon de 
bouw vlak achter de oude kerk 
en op 6 november 1968 werd 
de nieuwe in gebruik genomen. 
Er zat slechts 15 cm ruimte tus-
sen de oude en de nieuwe kerk! 
De oude kerk werd daarom in ok-
tober 1968 héél voorzichtig ge-
sloopt. Deze nieuwe St. Jans Ge-
boortekerk staat er dit jaar 50 jaar 
en op 24 en 25 november wordt 
er een feestweekend georgani-
seerd.

DEZE WEEK:

Uithoorn - Dit jaar 4 november 
wordt er weer een Veteranendag 
georganiseerd voor de oorlogsve-
teranen uit Uithoorn en de Kwa-
kel. Bent u veteraan dan bent u 
eventueel met partner/begeleider 

van harte welkom op deze bijeen-
komst. U kunt onder het genot van 
een kop koffi  e of thee lekker bij-
praten en mogelijk nieuwe vetera-
nen ontmoeten. Juist de nadruk op 
nieuwe, want bij eerdere vetera-
nendagen is gevraagd om het eens 
in een weekend te organiseren zo-
dat ook de jongere veteranen kun-
nen komen. Deze dag wordt ge-
houden in de Bilderdijkhof 1 in Uit-
hoorn van 11.00 tot 16.00 uur. Van 
12.00-12.30 is Kees de Bakker, uit-
gever van diverse boeken over de 
Tweede Wereldoorlog spreker bij 
de “Veteranen”- dag.
 
Buff et
Kees de Bakker - uitgeverij Con-
serve - geeft al langere tijd zoge-

4 November: 
Dag voor onze veteranen

naamde oorlogsboeken uit. Boe-
ken die gaan over verzet, onder-
duiken en soldatentijd. Een aantal 
boeken spelen zich af in Nieuw- 
Guinea en Indonesië, maar ook in 
Nederland. U merkt het al, het is 
een breed scala aan onderwerpen 
en plaatsen. Daarom is deze le-
zing niet alleen voor veteranen uit 
de 2de wereldoorlog, maar ook 
bedoeld voor vrijheid-strijders 
van Nederland na wereldoorlog II. 
Vanaf 11.00 uur bent u van harte 
welkom. Naast de lezing bieden 
wij u ook een heerlijk buff et aan 
en heeft u alle gelegenheid om 
met elkaar te praten. Deze bijeen-
komst wordt mede mogelijk ge-
maakt door: Dwarz-veteranen, Sa-
men aan de Amstel, Participe, AH 
Jos van den Berg en het initiatie-
venfonds Uithoorn .Graag opge-
ven voor 28 oktober bij Ria Tam-
mer dwarzvoorveteranen15@
gmail.com of 06 30717741.



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

Gemeente Uithoo
rn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 
24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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)
Alleen 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
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 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

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter 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 commissie-
vergaderingen 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 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Evenementen in de gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te 
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in 
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning 
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement? 
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.

Oktober
4 t/m 7 Renz Berlin, circusvoorstellingen

December
28, 29 en 31 Verkoop van consumentenvuurwerk

 KAPPEN BOOM 
 A. COOLENLAAN
In de A. Coolenlaan, bij huisnum-
mer 13 staat een populier in het 
trottoir (stoep). Bewoners uit de-
ze buurt hebben bij ons geklaagd 
over de onveil igheid van de 
boom. Deze klachten gaven ons 
aanleiding om een onderzoek te 
doen naar de gezondheid en de 
grootte van deze boom. 
Uit het onderzoek blijkt dat de in-
middels 47-jarige boom in mati-

ge staat is. Deze boom zou kun-
nen blijven staan als we de tak-
ken regelmatig snoeien. Maar po-
pulieren worden niet echt oud. De 
boom staat op een schoolgaan-
de route, bij geparkeerde auto’s 
en de takken hangen over privé-
tuinen en een woning heen. Om 
deze redenen gaan we de boom 
kappen.
Hiervoor is een kapvergunning 
afgegeven. Op deze plek planten 
we een kleiner soort boom terug.

Werk in uitvoering

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 0297-
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi cië-
le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet 
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn. Ter inzage vanaf donder-
dag 4 oktober 2018 t/m 14 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen 
en werken, de heer L. Schuijt van de gemeente Uithoorn via (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van be-
zwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 1, het realiseren van een freerun parkje (ontvangen 

21-09-2018);
De Kwakel
- Noorddammerweg 3, het realiseren van een dam met duiker en inrit (ont-

vangen 13-09-2018);
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 58, het vervangen van de gevelbetimmering (ontvangen 16-

09-2018);

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Zijdelwaard
- Herman de Manlaan 14, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 

van de woning (verzonden 27-09-2018).

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
- Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-

ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.

De Kwakel
- Boterdijk 38, omgevingsvergunning voor het maken van een dakkapel met 

een Frans balkon (verzonden 20-09-2018).
- Hoofdweg 117, omgevingsvergunning voor het omzetten van een bedrijfs-

woning naar een plattelandswoning (verzonden 19-09-2018).
- Steenwycklaan 40, omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning (verzonden 24-09-2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West. Randhoornweg, evenementenver-

gunning voor circus Renz Berlin, circusvoorstellingen van 4 t/m 7 oktober 
2018 (verzonden 27-09-2018);

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 37, ontheffi ng geluid op diverse data in januari 2019 in verband 

met werkzaamheden t.b.v. de verbouwing van het fi liaal van AH Jos van den 
Berg (verzonden 19-09-2018)

Thamerdal
- Koningin Maximalaan, ontheffi ng geluid voor civiel onderhoud wegwerk-

zaamheden op 27, 28 en 29 september 2018 van de kruising Koningin 
Maximalaan tot aan de kruising Admiraal van Ghentlaan (verzonden 25-
09-2018).

- Stationsstraat te Uithoorn, vergunning verleend aan SkyhighTV voor het 
plaatsen van een container, zeecontainer, schaftkeet en eco-toilet van 1 
oktober t/m 8 oktober 2018 (verzonden 27 september 2018).

Zijdelwaard
- Churchillaan 2 t/m 20, Straatsburglaan 37 t/m 53 en Europarei 40 t/m 94, 

omgevingsvergunning voor het oprichten van 21 appartementen en 26 een-
gezinswoningen (verzonden 14-09-2018).

- Zijdelwaardplein 77, drank- en horecavergunning verleend aan de exploi-
tant van Jason Aziatisch Fusion Restaurant (verzonden 19-09-2018).

- Arthur van Schendellaan 100a, exploitatievergunning horecabedrijf en 
drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant van het horecage-
deelte van Sporthal de Scheg (verzonden 25-09-2018).

- Boutenslaan 38, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een blokhut 
(verzonden 20-09-2018).

Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan de heer W. Börger voor het plaatsen van drie-

hoeksborden t.b.v. activiteit Qua Kunst en Ambacht in de periode van 16 
oktober t/m 29 oktober 2018 (verzonden 27 september 2018).

- Verklaring van geen bezwaar aan SkyhighTV t.b.v. fi lmopnamen aan de Ad-
miraal Tromplaan 1 te Uithoorn in de periode 1 oktober t/m 8 oktober 2018 
(verzonden 28 september 2018)

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 MFA KUYPERLAAN UITHOORN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan ‘MFA Kuyperlaan Uithoorn’ met identificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPMFAKuyperlaan-ON01 met ingang van 4 oktober 2018 ge-
durende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘‘MFA Kuyperlaan 
Uithoorn’ is de realisatie van het nieuwe buurtcentrum op de locatie van de 
voormalige basisschool aan de Kuyperlaan 50, Uithoorn. De kavel voor deze 
ontwikkeling en is nu leeg en ingezaaid met gras.
Wijzigingen ten opzichte van voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan is verfi jnd en nu gereed om als ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage te leggen. De verfi jning heeft als doel om het parke-
ren in het plangebied goed te regelen.
Toelichting
Er zijn tekstuele aanvullingen doorgevoerd. Daarnaast is het aantal parkeer-
plaatsen dat moet worden gerealiseerd op het eigen terrein van het nieuwe 
buurtcentrum bepaald op 10. Er is beargumenteerd dat ook de ‘kiss & ride 
strook’ naast Het Duet kan worden gebruikt ten behoeve van het parkeren voor 
het nieuwe buurtcentrum; Regels: De regels zijn aangepast om aan te sluiten 
bij de wijziging in de toelichting; Verbeelding: geen wijzigingen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 4 oktober 2018 voor 
een periode van zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0451.BPMFAKuyperlaan-ON01
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeen-
teraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeen-
teraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen 
over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 3 oktober 2018

 OPLEGGEN AANLIJN- EN MUILKORFGEBOD ARTIKEL 2:59 
 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING UITHOORN 2015
Het college heeft op 11 september 2018 besloten voor de hond, genaamd Dad-
dy, een American Bully, die verblijft aan de Dwerggans 8 te Uithoorn, aan de ei-
genaar en houder(s) van de hond een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking 
van dit besluit (gerekend vanaf 11 september) een bezwaarschrift indienen.

Inmeten aanbouwen van 
woningen door Lacarto
De gemeente houdt de Basis-
registratie Adressen en Gebou-
wen (BAG) bij. De BAG bevat 
gegevens van alle adressen en 
gebouwen in Nederland, zoals 
bouwjaar, oppervlakte, gebruiks-
doel en locatie op de kaart. De 
gemeente is wettelijk verplicht 
deze gegevens bij te houden. Ie-
der jaar laat de gemeente daar-
om luchtfoto’s maken. Aan de 
hand van de luchtfoto’s wordt be-
keken  of er wijzigingen zijn aan-
gebracht aan gebouwen zoals 
bijvoorbeeld aanbouwen.
Op de luchtfoto’s uit 2017 is te 
zien dat er veel aanbouwen zijn 
bijgekomen. Deze aanbouwen 
zijn vaak vergunningsvrij aan-
gebracht. Ze moeten echter wel 

in de BAG opgenomen worden. 
Om de aanbouwen in de BAG 
op te kunnen nemen, moeten 
de aanbouwen ingemeten wor-
den. De gemeente heeft hiervoor 
opdracht gegeven aan Lacarto. 
Dit gespecialiseerde bedrijf voert 
de metingen de komende drie 
maanden uit. De verkregen infor-
matie wordt ook opgenomen in 
de gemeentelijke WOZ-admini-
stratie.
Heeft u een aanbouw aan uw 
huis aangebracht? Dan komt La-
carto deze binnenkort inmeten. U 
ontvangt hierover een brief van 
de gemeente. In deze brief staat 
meer informatie over wat er gaat 
gebeuren en waar u terecht kunt 
met eventuele vragen.

Nieuwe folder 
schuldhulpverlening
De gemeente heeft een nieuwe 
folder uitgebracht over de ge-
meentelijke schuldhulpverle-
ning. Doel van de folder is inwo-
ners te informeren wat schuld-
hulpverlening betekent zodat het 
eenvoudiger is om hulp te vra-
gen. De nieuwe folder ligt ook 
op het gemeentehuis. Ze zijn te 
vinden in de folderrekken vlak-
bij de receptie. De schuldhulp-
verleners zijn te bereiken via 
0297-513111 van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00-10.30 
uur. Een e-mail sturen kan ook: 
schuldhulpverlening@uithoorn.nl

Lees het volledige bericht op 
www.uithoorn.nl

Opruimactie fi etswrakken
Onze surveillanten hebben in de 
week van 17 september 2018 
fietswrakken een speciale stic-
ker gegeven en zij hebben op 25 
en 26 september deze gesticker-
de fi etsen van straat gehaald. De 
fi etsen zijn tijdelijk opgeslagen op 
de gemeentewerf.

Fiets ophalen
Is uw fiets van straat wegge-
haald? Dan kunt u uw fi ets op de 
gemeentewerf ophalen: Industrie-
weg 25. Om uw fi ets mee te kun-
nen nemen moet u aantonen dat 
de fiets uw eigendom is. Neemt 

u ook een legitimatiebewijs mee. 
De fi etswrakken die niet zijn op-
gehaald, worden na 6 weken af-
gevoerd en vernietigd. U kunt de 
fi etsen ophalen op 3 en 5 oktober 
2018 van 13.00-14.00 uur.

Contact met surveillanten
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij onze gemeentesurveil-
lant van de gemeente Uithoorn. 
Deze kunt u telefonisch berei-
ken op nummer 0297-513111 van 
maandag t/m donderdag tussen 
10.00-10.30 uur en van 13.00-
13.30 uur.









ander met betraande ogen. Wan-
neer ze met een drankje en wat 
te eten plaatsnemen voor het po-
dium geeft Debbie Prijs, een van 
de organisatoren, een welkomst-
woord.
De komende dagen krijgen de 
deelnemers powertalks, coa-
ching, activiteiten en entertain-
ment. “Door intensieve begelei-
ding willen wij een goede kick-
start van Stoptober geven.
Stoppen blijft iets wat je zelf moet 
doen maar je zal hier voorzien 
worden van tips en motivatie”, al-
dus Prijs. Wanneer wordt aange-
kondigd dat er ook gezond gege-
ten en bewogen zal worden, grij-
pen twee mannen naar de schaal 
met koekjes op tafel. 
“We kwamen toch om te stoppen 
met roken?”, zegt er een lacherig. 
Het beloofd een bijzondere week 
te worden.
Het Stoptoberhuis duurt tot 
donderdag 4 oktober 17.00 uur. 
Livestreams vanuit het huis zijn 
te volgen op https://stoptober.tv 
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 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. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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 Ho�, 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

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

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
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Afsluiting N201 door 
oefening hulpdiensten 
in Waterwolftunnel
Regio - De Waterwolftunnel (tus-
sen de gemeente Aalsmeer en 
Haarlemmermeer) is op 8 okto-
ber 2018 van 19.00 uur tot 00.00 
uur afgesloten vanwege een oe-
fening voor nood- en hulpdien-
sten. Het verkeer op de N201 
wordt tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer omgeleid. Het verkeer moet 
rekening houden met enige ver-
traging. Om de veiligheid in tun-

nels te garanderen is er eens per 
vier jaar een oefening voor hulp-
diensten. Brandweer, politie, am-
bulances van de veiligheidsre-
gio’s Amsterdam Amstelland en 
Kennemerland en de tunnelbe-
heerorganisatie van de provincie 
Noord-Holland (verzorgd door 
Arcadis Nederland B.V.) werken 
aan deze realistische oefening 
mee. Om het verkeer zo weinig 
mogelijk te hinderen, vindt deze 
oefening ’s avonds plaats.

Vijf dagen vrijwillig rookvrij opgesloten: 
Eerste Stoptoberhuis van start
Door Elisabetta  Santangelo

Regio - Al op de parkeerplaats 
verzamelen steeds meer mensen 
zich om voor hun auto nog even 
te roken. Voor de vijftig deelne-
mers van het Stoptoberhuis, een 
initiatief van Stoptober waarbij 
mensen zich vijf dagen lang vrij-
willig laten opsluiten, begon gis-
teren in Vinkeveen een rookvrij 
avontuur. 
Omringd door familie en vrien-
den vinden deelnemers vanuit 
heel Nederland hun weg naar 
het volstromende terrein van zeil-
school de Vinkeveense Plassen. 
Volgens de organisatie is dit de 
ideale plek voor het Stoptober-
huis: “Het is een centraal gelegen, 
rustige en ruime omgeving die af-
gesloten kan worden zodat deel-
nemers niet zomaar weg kunnen 
gaan”.
Bepakt en bezakt zoeken deelne-
mers elkaar voorzichtig op. On-
danks dat het een zonnige laatste 
septemberdag is, is de spanning 
voelbaar. Een deelneemster uit 
Vinkeveen heeft gemengde ge-
voelens. “Ik heb er zin in en maar 

ik kijk er ook wel tegen op.” zegt 
de jonge vrouw met een gespan-
nen gezicht. “Vooral de neiging 
om te roken zoals nu tijdens het 
wachten, wanneer je even niks te 
doen hebt vind ik lastig. Dat zijn 
die momenten dat ik normaal die 
sigaret pak.” 

Allerlaatste sigaret
Als de deelnemers na een tijd-
je verzocht worden om afscheid 
te nemen van de overgebleven 
vrienden en familie, gaat het echt 
gebeuren. Met tranen in haar 
ogen neemt een moeder afscheid 
van haar dochtertje en ook ande-
ren krijgen hun laatste aanmoedi-
gingswoordje.
Iedereen verzamelt zich rond sta-
tafels met asbakken wanneer een 
van de organisatoren luidkeels 
omroept: “Eindelijk het is zo ver, 
jullie mogen je allerlaatste siga-
ret roken.”
Omdat ze enkel twee minuten de 
tijd krijgen, schieten de aanste-
kers uit de broekzakken en tas-
sen, waarna ze in de zon zichtbaar 
genieten van hopelijk hun laatste 
moment als rokers. 

Detoxkliniek voor rokers
Robbert van de Graaff is versla-
vingsarts en tevens een van de 
coaches die de deelnemers gaan 
begeleiden in het stopproces. 
Terwijl de rooklucht langzaam 
verdwijnt vertelt hij dat het Stop-
toberhuis een soort detoxkliniek 
is, een afkickkliniek voor rokers.
“Roken wordt veelal gezien als 
een slechte gewoonte en niet 
als verslaving, omdat je vaak nog 
goed kan functioneren.”
Dit is volgens hem de reden dat 
er geen echte klinieken voor zijn 
zoals voor drugsverslaafden of al-
coholisten.
Van de Graaff zou van dit con-
cept graag reguliere zorg willen 
maken. Glimlachend laat hij zijn 
fantasie in de vrije loop. “Er zou-
den afspraken gemaakt kunnen 
worden met vakantieparken om 
bij leegstaande periodes dit soort 
stophuizen te organiseren.” 

Gezond eten en beweging 
Nadat de sigarettenpakjes zijn in-
geleverd lopen de deelnemers de 
knusse zeilschool binnen, de een 
met een lach op het gezicht en de 

Regio - Sammy Muita, een wees-
kind uit het Keniaanse plaatsje Ti-
mau, is ernstig ziek. Bij hem is on-
langs chronische leukemie vast-
gesteld. Geld voor behandelin-
gen heeft hij niet en een verze-
kering, zoals wij die hier kennen, 
is daar al helemaal niet. “Het kan 
niet waar zijn, dat deze 23-jari-
ge jonge man, die ik op heb zien 
groeien, bij voorbaat het gevecht 
al verloren heeft, omdat hij geen 
behandelingen krijgt”. Sabine van 
Eijk doet een noodkreet. Ruim 12 
jaar geleden verhuisde Sabine 
vanuit Kudelstaart met haar gezin 
naar Kenia vanwege het werk van 
haar vriend. Zij heeft daar niet stil 
gezeten. Ze kwam in contact met 
het weeshuis St. Steven’s Child-
ren’s Home in Timau en heeft zich 
daar ten volle voor ingezet. Door 
middel van fondsenwerving bij 
en via familie, vrienden en ken-
nissen zorgde ze voor kleding, 
voedsel, maar ook grotere pro-
jecten, zoals een moestuin met 
irrigatiesysteem en opleidingen 
voor de kinderen. Anderhalf jaar 
geleden kwam daar een einde 
aan. Ze verhuisde terug naar Ne-
derland en streek neer in De Kwa-
kel. Omdat ze geen direct zicht 
meer had op de uitgaven die ge-
daan zouden worden vanuit haar 
Stichting, besloot ze met pijn in 
het hart, de bankrekening te slui-
ten. Verbonden met het weeshuis 
is ze echter nog wel. Ze blijft op 
de hoogte en brengt nog regel-
matig een bezoek.

Weeskinderen
Sammy Muita, is een van haar 
weeskinderen van het eerste uur. 
Het is een gedreven jongen, die 
zijn droom waarmaakte. Zonder 
problemen heeft hij de middel-
bare school doorlopen om ver-
volgens de opleiding tot elek-
tricien te voltooien. Regelmatig 
kwam hij nog bij het weeshuis 
langs om te vertellen hoe het 
met hem ging. Nu kwam echter 
het vreselijke bericht dat hij ern-
stig ziek is. Hij heeft behandelin-
gen nodig, maar wordt bij het zie-
kenhuis weggestuurd omdat hij 
geen rekeningen kan betalen. Fa-
milie op wie hij financieel kan re-
kenen, heeft hij niet en werken en 
dus geld verdienen, is vanwege 
zijn gezondheid nu niet mogelijk.

Haar Sammy
Voor Sabine is het onmogelijk om 
achterover te leunen en niets te 
doen. Ze komt voor “haar” Sam-
my in actie en heeft een bankre-
kening geopend waarop dona-
ties gedaan kunnen worden. Ze 
heeft contact gezocht met een 
haar bekende arts in Kenia. Via 
hem zal ze op de hoogte gehou-
den worden welke behandelin-
gen nodig zijn en de betreffende 
kosten daarvan.
Zo blijven de financiële zaken 
toch helder en in eigen hand. Ie-
dere euro die binnenkomt, gaat 
een op een naar de behandelin-
gen van Sammy.
Via Facebook “Stichting Kinderen 

van Timau” kunt u de activiteiten 
van de afgelopen 12 jaar bekijken. 
Voor vragen rechtstreeks aan Sa-
bine kunt u mailen naar: sabine-
vaneijk@hotmail.com en voor de 
zo hard benodige donaties kunt 
u gebruik maken van rekening-
nummer: NL93INGB0669451800 
t.n.v. S. van Eijk onder vermelding 
van “donatie Sammy”.
Laten we er met z’n allen voor 
zorgen, dat deze jonge man, die 
zo hard gewerkt heeft voor een 
eerlijke toekomst, nu niet alleen 
komt te staan.

Steun Sammy Muita in zijn 
gevecht tegen kanker
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Uithoornse maakt droom 
met eigen boek waar
Uithoorn - Waar het in 2013 met 
een Facebookpagina begon, ligt 
er nu 5 jaar later een eigen re-
ceptenboek in de (online) boek-
handel.Lucia Boer, Uithoornse en 
food- health- en lifecoach en ge-

passioneerd kok deelt op Happy 
Healthy Club haar succesrecep-
ten met 22.500 volgers. Een aan-
tal van deze recepten kookt ze 
zelfs al meer dan 40 jaar met veel 
succes voor familie en vrienden. 

Concert met pianist/
organist Gert van Hoef
Regio - Op zaterdagavond 20 ok-
tober zal Gert van Hoef weer een 
concert verzorgen in het Licht-
baken in Rijsenhout. Gert zal ook 
dit jaar weer diverse mooie stuk-
ken op het orgel/piano spelen. 
Van fi lmmuziek tot een mooie 
improvisatie over een psalm, het 
komt allemaal langs deze avond. 
Om een indruk te krijgen over 
het spel van Gert zou u hem eens 
kunnen opzoeken op Youtube.  
Op dit moment heeft hij al meer 
dan 38.000 volgers, veel men-

sen genieten dus van hem. De 
avond zal beginnen om  20 uur. 
Er zal een korte pauze zijn voor 
koffi  e en thee, waarin ook gele-
genheid is tot aanschaf van een 
cd of bladmuziek. Een kaartje 
zal 10 euro kosten. Kinderen tot 
16 jaar 5 euro. Kaarten kan u be-
stellen via zwaardvdjohan@hot-
mail.com. Tevens is er ook moge-
lijkheid om op de avond zelf een 
kaartje te kopen.  Het Lichtbaken 
vindt u aan de Aalsmeerderweg 
751 in Rijsenhout.

EHBO vereniging 
Camillus heft zich op
Uithoorn - Op 4 juni 2018 hak-
te EHBO Vereniging Camillus 
de knoop door: na 71 jaar gaat 
de vereniging op in de grootste 
EHBO vereniging van Uithoorn. 
In een speciale vergadering leg-
de het bestuur de kwestie voor 
aan haar leden. Jarenlang heeft 
de vereniging met veel liefde en 
plezier EHBO lessen verzorgd. “Zo 
een besluit is niet eenvoudig te 
nemen, hier zijn veel gesprekken 
aan vooraf gegaan.” meldt voor-
zitter Jan Zeldenthuis. Helaas 
bleek het niet langer haalbaar om 
de vereniging in stand te houden. 
Mede door een gebrek aan men-
sen voor in het bestuur en de da-
ling van het aantal leden werd 
een dergelijke stap onvermijde-
lijk. “Uiteraard hebben we ge-
lijk gekeken naar een goede op-
lossing voor onze leden. Wij den-
ken deze gevonden te hebben bij 
de Koninklijke Nederlandse Ver-
eniging EHBO afdeling Uithoorn. 
Wij willen onze vereniging op la-
ten gaan in deze vereniging. Het 
betreft dus géén fusie.” benadrukt 
Zeldenthuis. In het verenigingsle-

ven zit veel emotie. Afscheid ne-
men zal dan ook gaan met een 
lach en een traan. De mooie her-
inneringen blijven echter. Na-
mens de KNV EHBO afdeling Uit-
hoorn heet voorzitter Hans Vis-
scher de leden van Camillus van 
harte welkom bij onze vereni-
ging: “We zijn erg enthousiast dat 
Camillus ons benaderd heeft. We 
bieden graag iedereen een plek 
binnen onze vereniging. Hope-
lijk gaan zij zich net zo thuis voe-
len bij ons als bij Camillus!” Aldus 
Visscher.
“Het zal ongetwijfeld even wen-
nen zijn, daarom organiseren wij 
een kennismakingsavond waar-
bij leden van beide verenigingen 
kennis met elkaar kunnen maken. 
Ook biedt dit leden van Camillus 
de gelegenheid het bestuur en 
de instructeurs van de KNV EHBO 
afdeling Uithoorn  te ontmoeten. 
Deze avond organiseren we bij 
de start van het seizoen op 2 ok-
tober.”
Meer informatie? www.ehbo-uit-
hoorn.nl Op 9 oktober starten wij 
met een nieuwe cursus EHBO.

Wim Daniëls met ‘de 
wondere wereld van de taal’
Uithoorn – Na het zeer succes-
volle openingsconcert in septem-
ber door moeder en dochter Ba-
silova vierhandig op één piano, 
presenteert de Stichting Cultu-
rele Activiteiten Uithoorn (SCAU) 
op 14 oktober a.s. in De Schut-
se een afwisselend programma 
rondom taal. Wim Daniëls schreef 
een groot aantal boeken over uit-
eenlopende onderwerpen. Vaak 
gaat hij in zijn boeken op zoek 
naar de oorsprong van iets, naar 
de oorsprong van onze woorden, 
naar de oorsprong van de komma 
in de taal,  naar de oorsprong van 
de fi ets, naar de oorsprong van 
het leven, naar de oorsprong van 
het lager onderwijs in Nederland. 
In zijn voordracht in Uithoorn ver-
telt hij wat hij zoal te weet is ge-
komen over de hier genoemde 
zoektochten. En dat doe hij op 
een aanstekelijke wijze, humoris-
tisch en toch leerzaam. Wim Da-
niëls is schrijver en taalkundige. 

Hij schrijft boeken over taalver-
schijnselen, over de geschiede-
nis van het Nederlands, over spel-
ling, enzovoort. Enkele titels zijn: 
‘Koken met taal’, ‘De taal van de 
fi ets’, ‘De taal achterna’ en ‘De la-
gere school: toen bijna alles nog 
heel anders was’. Voor jongeren 
schrijft hij ook romans en verha-
lenbundels. Daarnaast ontwik-
kelde hij dit jaar ook een gezel-
schapsspel over taal: Het grote 
Taalspel. Zijn hobby’s zijn dansen 
en fi etsen. Hij houdt van vriende-
lijke mensen, maar hij heeft een 
hekel aan agressie en aan men-
sen die geen rekening houden 
met anderen. Hij verslond als 
kind de boeken van Arendsoog… 
Wim Daniëls schrijft Groot Dictee
Vorig jaar werd het Groot Dic-
tee der Nederlandse Taal van de 
buis gehaald, maar alles komt te-
rug: op 15 december a.s. organi-
seert NPO Radio 1 de 28ste editie 
van het dictee. Wim Daniëls is dit 

‘We hopen dat mensen eerder hulp vragen bij fi nanciële 
problemen’
Gemeente brengt nieuwe folder 
schuldhulpverlening uit
Uithoorn – Vorige week las u een 
klein deel van dit artikel op de 
voorpagina van deze krant. Eron-
der stond: vervolg elders in deze 
krant. Helaas is het vervolg niet in 
de krant terecht gekomen. Deze 
week het complete artikel er nog-
maals in. De gemeente heeft een 
nieuwe folder uitgebracht over 
de gemeentelijke schuldhulpver-
lening. Doel van de folder is in-
woners te informeren wat schuld-
hulpverlening betekent zodat het 
eenvoudiger is om hulp te vra-
gen. ,,We hopen dat mensen eer-
der bij ons aan de bel trekken,” al-
dus Angela van der Meer, een van 
de schuldhulpverleners van de 
gemeente Uithoorn. ,,Veel men-
sen weten niet dat wij er niet al-
léén zijn voor inwoners die inge-
wikkelde schulden hebben,” be-
gint Van der Meer. ,,Inwoners kun-
nen ook bij ons terecht voor infor-
matie over het aanvragen van re-
gelingen. Denk aan huur- of zorg-
toeslag. Of als mensen moeite 
hebben om het overzicht over 
hun fi nanciën te houden. Ook zijn 
er mensen die hun baan hebben 
verloren en ineens moeten rond-
komen met een veel lager bud-
get. Wij staan klaar om advies 
en tips te geven. Meestal is een 
gesprek al voldoende om hem 
of haar weer op weg te helpen. 
Soms is er meer nodig dan alleen 
advies en kijken we samen hoe 
we het kunnen oplossen.” 

Maatje voor Elkaar
De schuldhulpverleners werken 
samen met Maatje voor Elkaar. 
Daar werken vrijwilligers die ver-
stand hebben van fi nanciën en 
belasting. ,,Soms kunnen we on-

dersteuning bieden door bij-
voorbeeld een ‘maatje’ te koppe-
len aan een persoon of gezin. Een 
‘maatje’ kan helpen met een over-
zicht van alle inkomsten en uitga-
ven en het ordenen van post en 
rekeningen. Sommige mensen 
hebben al zoveel brieven gekre-
gen van instanties dat zij de post 
niet meer durven te openen en 
daarbij kunnen wij dus hulp bie-
den. Er is echt veel mogelijk op 
het gebied van hulp bij fi nancië-
le problemen,” legt Van der Meer 
uit. (vervolg elders in deze krant)
“Als blijkt dat er ingewikkelde en 
omvangrijke schulden zijn, dan 
kan er een schuldhulptraject ge-
start worden. Samen wordt be-
keken wat de problemen zijn en 
hoe deze het beste opgelost kun-
nen worden. Van der Meer: ,,Als er 
hoge schulden zijn die niet meer 
betaald kunnen worden, dan 
kunnen wij helpen om betaalaf-
spraken te maken met schuldei-
sers. Meestal werken schuldeisers 
mee aan een betalingsregeling 
maar als dat niet lukt dan kan een 
stap naar de rechter volgen. Ook 
hierin ondersteunen wij onze in-
woners. Onze hulp is overigens 
altijd gratis.” Vaak zien de schuld-
hulpverleners aan het eind van 
een eerste afspraak dat er weer 
wat vertrouwen komt dat de situ-
atie opgelost kan worden. ,,Maar 
we zijn eerlijk,” zegt Van der Meer. 
,,Een schuldentraject kan drie tot 
vijf jaar duren en dat is niet ge-
makkelijk.  Het budget om van te 
leven is krap, want een groot deel 
van het inkomen wordt ingezet 
om de schulden mee af te beta-
len. Schuldeisers gaan er van uit 
dat degene zich bij een proble-

matische schuldensituatie drie 
tot vijf jaar inzet om de schul-
den af te lossen. De schulden die 
na die jaren overblijven worden 
meestal kwijtgescholden. Het is 
doorbijten, maar er is wel zicht op 
een toekomst zonder schulden. 
Dat geeft mensen weer hoop. De 
mensen die wij succesvol hebben 
geholpen zijn vaak blij dat ze de 
stap hebben genomen om hulp 
in te schakelen. Wij vinden het fi jn 
dat we deze mensen kunnen hel-
pen en mogen bijdragen aan een 
schuldenvrije toekomst.”
De schuldhulpverleenster weet 
dat iedereen met schulden te ma-
ken kan krijgen. Denk aan een 
scheiding, het overlijden van de 
kostwinner, baanverlies, verkeer-
de keuze of ziekte waardoor al-
les veranderd. ,,Soms komen al-
le vervelende zaken bij elkaar en 
zie je door de bomen het bos niet 
meer, dan kan het fi nancieel mis-
gaan,” zegt Van der Meer. Ze roept 
daarom op om eerder naar de ge-

meente toe te komen om de situ-
atie te bespreken en om het aan 
te pakken. 

Vroeg Eropaf
De gemeente Uithoorn zet in 
haar beleid in op het voorkomen 
van schulden. De nieuwe fol-
der schuldhulpverlening is een 
van de onderdelen uit dit beleid. 
Een ander onderdeel is de zo-
genoemde ‘Vroeg Eropaf’ aan-
pak in samenwerking met wo-
ningcorporatie Eigen Haard. Ei-
gen Haard geeft huurachter-
standen van 2 maanden of meer 
door aan de gemeente. De con-
sulent schuldhulpverlening gaat 
naar de huurder toe om te vra-
gen of er hulp nodig is bij de be-
taling van de huur. Doel van de 
aanpak is om de huurachterstand 
niet verder te laten oplopen, om 
samen fi nanciële problemen aan 
te pakken en uiteindelijk huisuit-
zetting te voorkomen.  De nieu-
we folder over schuldhulpverle-
ning is onder andere te verkrij-
gen op het gemeentehuis. Ze zijn 
te vinden in de folderrekken vlak-
bij de receptie. De schuldhulpver-
leners zijn te bereiken via tele-
foonnummer 513111 van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 10.30 uur. Een e-mail sturen 
kan ook: schuldhulpverlening@
uithoorn.nl.

Uithoorn - Donderdagavond 
hebben de drie opppositiepar-
tijen PvdA, CDA en Groen Uit-
hoorn een motie ingediend 
waarin ze Uithoorn graag aan 
willen sluiten bij het interactie-
ve netwerk Rainproof.nl.  Door 
de veranderingen in het kli-
maat zullen we met zijn allen 
aanpassingen moeten doen 
aan bijvoorbeeld onze tui-
nen om schade die gepaard 
kan gaan met klimaatverande-
ring te voorkomen. Er zijn stap-
pen nodig om Uithoorn besten-
dig te maken tegen toenemen-
de hoosbuien en hittegolven als 
gevolg van klimaatveranderin-
gen. Rainproof.nl is een inter-
actief platvorm waar bewoners, 
bedrijven en de gemeente ken-
nis kunnen delen om samen Uit-
hoorn Rainproof te maken. Rain-
proof.nl telt momenteel 85 part-
ners waar onder andere; Water-
net, TUDelft, Intratuin, GVB, Roy-
al HaskoningDHV, Verbond van 
Verzekeraars, Dura Vermeer, Wel-
lant College, Eigen Hard, Mova-
res en Wageningen Universiteit  
zijn aangesloten.  
De oppositiepartijen zijn erg te-
leurgesteld dat ook DUS! niet 
voor deze motie heeft gestemd. 

Terwijl Dus! in haar verkiezings-
programma toch zegt dat ze 
“duurzaam handelen willen be-
nadrukken en bewoners en be-
drijven uitnodigen om aan de 
slag te gaan.”  Helaas wil DUS! 
alleen kaders stellen en niet sa-
men met bewoners nu al iets 
doen. Dat doen is wel het hei-
kele punt. Wethouder Bouma 
zei  in zijn reactie dat Rainproof.
nl nog te vroeg komt omdat “hij 
nog niet weet wat de gemeen-
te Uithoorn moet doen.” Diverse 
kundige ambtenaren zijn al een 
hele tijd aan het onderzoeken 
wat er moet gebeuren op het 
gebied van klimaat adaptatie.  
Eerder in de raadsvergadering 
zei wethouder Hazen nog dat 
ze dag in dag uit bezig zijn met 
de klimaattransitie. Dat rijmt op 
ambitie. Daar ontbreekt het de-
ze coalitie aan. Diverse colleges 
voeren al verregaande gesprek-
ken met hun Gemeenteraden 
op het gebied van klimaat adap-
tatie en energie transitie. Maar 
misschien staat Uithoorn ach-
terin de rij bij de gevolgen van 
de klimaatveranderingen .

Burgerlid Groen Uithoorn
Charles Couzijn

LEZERSPOST

DUS! kiest niet voor klimaat maar 
voor coalitiee

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

In haar praktijk begeleidt Lucia 
al meer dan 30 jaar cliënten om 
Happy & Healthy te worden en te 
blijven.
De Happy Healthy Club is naast 
haar werk als voedingsconsu-
lent een dagtaak geworden, el-
ke ochtend plaatst ze een gezond 
en lekker recept online. Met suc-
ces want sommige recepten zijn 
al meer dan een miljoen keer be-
keken!

Receptenboek
Een eigen receptenboek was al 
langer een gekoesterde wens, 
maar waar begin je en hoe pak 
je dat verder aan? Via-via kwam 
Lucia in contact met Marc Hor-
vat die tevens als assistent-uitge-
ver werkzaam is bij een uitgeverij. 
Zijn ervaring en netwerk bracht 
Lucia’s wens dichter bij de wer-
kelijkheid. Nu vijf maanden later 
is haar boek in eigen beheer uit-
gegeven en in (online) boekhan-
dels verkrijgbaar. De eerste druk 
van 1200 exemplaren was binnen 
3 weken uitverkocht, een tweede 
druk is inmiddels onderweg! Het 
leuke is dat ondernemers in de re-
gio ook enthousiast reageren, bij 
de Readshop op Zijdelwaard la-
gen 3 exemplaren op proef, de-
zelfde dag belde de eigenaar dat 
ze verkocht waren en bestelde 
er gelijk 10 bij, maak ook bij de 
Alexanderhoeve op Zijdelwaard 
en De Choco Toko in de Dorp-
straat zijn de boeken verkrijgbaar.

jaar de schrijver van het dictee en 
geeft het ook een nieuwe impuls. 
Philip Freriks zal het dictee op-
nieuw voorlezen en de presenta-
tie is in handen van Frits Spits. Het 
is de bedoeling om de jarenlange 
dicteetraditie op een toeganke-
lijke wijze in ere te herstellen en 
daarom wordt weer teruggegaan 
naar de oorsprong. De uitzen-
ding van Groot Dictee der Neder-
landse Taal is op zaterdag 15 de-
cember, van 11.00 tot 13.00 uur 
op NPO Radio 1. U hoeft niet te 
wachten tot december om Wim 
Daniëls te horen (en te zien!): dat 
kan al op zondagmiddag 14 okto-
ber a.s., in De Schutse, De Méro-

delaan 1, 1422 GB te Uithoorn.
De aanvangstijd is 14.30 uur; de 
deuren van de zaal gaan open 
om 14.00 uur. Boekhandel The 
Read Shop Express is aanwezig 
met een boekentafel en verkoopt 
boeken van Wim Daniëls, die hij 
ook zal signeren. Losse kaarten à 
15 euro zijn online te bestellen via 
de website van de SCAU: www.
scau.nl Jongeren tot en met zes-
tien jaar betalen slechts 7,50 euro. 
Een week voor de voorstelling be-
gint de losse kaartverkoop in de 
boekwinkels The Read Shop Ex-
press (Zijdelwaardplein) en Bru-
na (Amstelplein). Laat u verrassen 
door taalvirtuoos Wim Daniëls!
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IVN Vogelexcursie
De Hoge Dijk Abcoude
Regio - Op zaterdag 6 oktober or-
ganiseert de vogelwerkgroep van 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
een mooie excursie naar De Ho-
ge Dijk.
Een klein maar prachtig natuur-
gebied onder de rook van Am-
sterdam. Je vindt hier rietmoeras-
sen, bos, struweel, een waterplas 
en sloten. Voor vogels ideaal om 
te verblijven.
Verschillende eendensoorten 
kunnen we  op het water aantref-
fen zoals, krakeenden, dodaar-
sen, wilde eenden, kuifeenden,  
misschien al smienten, verder 
futen en meerkoeten. In de bo-
men en struiken: vinken,  putters, 
mezen, misschien goudhaan-
tjes en sijsjes. Soms een specht. 

Er kan een  ijsvogel langsflitsen. 
In de lucht kan van alles overko-
men, ganzen, torenvalk, buizerd, 
meeuwen. Als je gelukt hebt zie 
of hoor je een waterral. Hoe is het 
met het haviksnest? We verzame-
len om 8.30 uur bij de Nieuwe Be-
graafplaats aan de Ir. Enschede-
weg in Wilnis en verwachten daar 
om 12.00 uur weer terug te zijn. 
Per auto meerijden is mogelijk. 
Trek waterdichte schoenen aan 
en neem iets te drinken mee en 
vergeet de verrekijker niet. De ex-
cursie is gratis. Aanmelden is niet 
nodig. Informatie: Peter Betlem 
tel : 06-53743460.
Zie voor andere activiteiten de 
website:  ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn.

Najaarsmarkt Kringloopdag Stichting Ceres
Regio -Op zaterdag 6 oktober 
2018 is het feest bij Stichting Ce-
res vanwege de Nationale Kring-
loopdag. In navolging van de 
voorjaarsmarkt, wordt tijdens de 
Nationale Kringloopdag de ‘na-
jaarsmarkt’ gehouden. Het be-
looft niet  alleen een dag met leu-
ke acties en activiteiten te wor-
den. In de winkel is een hele gro-
te afdeling gemaakt met alleen 
maar nieuwe artikelen . Uiter-
aard schenkt Ceres een lekkere 
kop koffie, thee en voor de kin-
deren een glas limonade. Zie te-
vens de advertentie elders in de-
ze krant of kijk op de website 
van Stichting Ceres Kringloop-
centrum (www.ceres-kringloop.
nl). De kringloopbranche geeft 

niet alleen spullen een tweede 
kans maar, wat veel mensen nog 
niet weten, geeft ook mensen 
een tweede kans en zet zich in 
voor het ondersteunen van goe-
de doelen. Voor veel mensen in 
Uithoorn, De Kwakel en omlig-
gende plaatsen is de kringloop-
branche ‘iets vreemds’. En onbe-
kend, maakt onbemind. Daarom 
is het goed om eens een kijkje te 
komen nemen bij Stichting Ce-
res. Heerlijk snuffelen tussen de 
enorm uitgebreide sortering ar-
tikelen. De kledingafdeling van 
Stichting Ceres is uniek te noe-
men en de boeken- en platenaf-
deling is vorig najaar volledig ge-
moderniseerd. Tevens heeft Ceres 
dit jaar heel veel nieuwe artikelen 

in de verkoop tijdens de najaars-
markt op deze Nationale Kring-
loopdag. Leuk om alvast inkopen 
te doen voor de Sinterklaas en de 
Kerst!

Waarom is kringlopen 
goed, wat levert het op?
Als u spullen inlevert of koopt bij 
een kringloopwinkel levert u een 
belangrijke bijdrage aan het mi-
lieu. Door spullen nog een twee-
de leven te geven zorgt u voor 
een vermindering van de afval-
berg 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 
verkochte spullen wordt zowel 

Zaterdag 13 oktober Bibliotheek Mijdrecht

Voorlichting 
studiekeuzeadvies
Regio - Middelbare school scho-
lieren die in het eindexamenjaar 
zitten, moeten vóór 1 mei 2019 
hun studiekeuze gemaakt heb-
ben als ze in september van dat 
jaar willen gaan studeren. 
Sommige opleidingen in het ho-
ger onderwijs hebben een be-
perkt aantal plaatsen. Zij kunnen 
een maximum aantal studenten 
aannemen; een numerus fixus. 
Hiervoor moet je je op uiterlijk 15 
januari aanmelden. De tijd begint 
al te dringen en binnenkort star-
ten de eerste open dagen voor 
opleidingen weer. Noloc erkend 
studiekeuzecoach Rose-Marie 
Lucas van Rooskleurig Coaching 
“het is best lastig om op jeugdi-
ge leeftijd te kiezen voor een stu-
die en te bedenken wat voor werk 
je later wilt gaan doen. Een stu-
diekeuze maken is iets heel per-
soonlijks en een belangrijke be-
slissing. Er is veel aanbod en al-
les lijkt even boeiend te zijn. Maar 
hoe ga je uitzoeken welke studie 
er het beste bij jou past? Hoe kies 
je? En wat kan je als ouder doen 
om je kind te helpen bij het stu-
diekeuze proces?”. 

Voorlichting
Om hiermee te helpen organi-
seert Rooskleurig Coaching een 
GRATIS voorlichtingsmiddag ‘hoe 
maak ik een studiekeuze?’ Deze is 
bedoeld voor scholieren, die een 

MBO, HBO of WO studie gaan kie-
zen en voor hun ouders. Tijdens 
de voorlichtingsmiddag kom je 
meer te weten over het maken 
van een studiekeuze en is er vol-
op ruimte voor het stellen van 
vragen. Na afloop krijg je nog 
eens tips en adviezen mee naar 
huis. Scholieren die meer tijd no-
dig hebben om in één keer de 
juiste studiekeuze te kunnen ma-
ken, willen steeds vaker kiezen 
voor een tussenjaar. Rooskleurig 
Coaching introduceert daarom 
de mogelijkheden van ‘Tussen-
jaarcoaching’, waarmee zij scho-
lieren en hun ouders goed onder-
bouwd kan begeleiden bij de af-
weging ‘doorstuderen of een tus-
senjaar’ en bij de invulling van 
een tussenjaar. 
Aanmelden doe je door een 
WhatsApp bericht te sturen naar 
06-53135015. 
De voorlichtingsmiddag is op za-
terdagmiddag 13 oktober van 
14.00-15.15 uur in de Bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen, Dr. J. 
van der Haarlaan 8, 3641 JW te 
Mijdrecht.

De voorlichting is toegankelijk 
voor iedereen, ook als je geen lid 
bent van de bibliotheek.  
Meer informatie vind je op www.
rooskleurigcoaching.nl of zie de 
advertentie verder op in deze 
krant.

Theehuis winkelcentrum Amstelplein 
wordt PLEIN57
Regio - De bekende lunchroom 
het Theehuis in winkelcentrum 
Amstelplein is voorlopig een aan-
tal weken gesloten wegens een 
intensieve verbouwing en voor 
een nieuwe inrichting. De hore-
cagelegenheid is door de voor-
malige exploitant Mark Schoorl 
per 1 oktober overgedragen aan 
de nieuwe eigenaar Mickel Spie-
ringhs (34) die zijn ambities des-
gevraagd de vrije loop laat en 
hoog heeft ingezet.
De ruimte van de lunchroom laat 
hij strippen en verbouwen en er 
komt een nieuwe keuken en bar. 
Ook krijgt de plek waar de vitrine 
van de vlaaien stond in de passa-
ge een ander aanzien in de vorm 
van een nieuwe gevel. De kleur-
stelling van de ruimte wordt lich-
ter, er komt een ander meubilair 
en ook de verlichting wordt ge-
wijzigd. Al met al zal een en ander 
bijdragen aan een geheel nieuwe 

uitstraling. Maar dat is niet alleen 
daaraan te danken, want ook het 
complete menu verandert van sa-
menstelling en presentatie.
De lat wordt daarbij creatief ge-
zien een stuk hoger gelegd dan 
tot nu toe het geval was. Kortom, 
Mickel wil zijn gasten straks een 
hogere culinaire beleving bieden 
dan alleen maar standaard. Hij is 
ook in voor het vieren van een 
verjaardag of een jubileum, voor 
de bridgeclub maar ook de ver-
zorging van de catering voor be-
drijfspersoneel en de ambtenarij 
als dat door omstandigheden zo 
uitkomt.
Na de intensieve verbouwing 
en inrichting wil Mickel, als al-
les meezit, zijn geheel vernieuw-
de horeca-etablissement met een 
aantrekkelijke welkomst-aanbie-
ding (her)openen op zaterdag 10 
november a.s. onder de nieuwe 
naam PLEIN57.

Zaak met potentie
Mickel Spieringhs is gepokt en 
gemazeld in de horeca. Zijn he-
le familie stamt uit dat vakge-
bied en is afkomstig uit Brabant. 
Zijn eeneiige tweelingbroer heeft 
een goed lopende horecaonder-
neming in Tilburg en dat is wat 
Mickel ook wil: een zelfstandig 
ondernemer die streeft naar een 
succesvolle horecazaak. Mickel is 
vanuit het ‘Brabantse’ met een fik-
se dosis kennis van de horeca ‘in 
het westen’ terecht gekomen en 
heeft zijn sporen bij restaurants 
en bedrijven verdiend. Hij is chef-
kok, in velerlei opzicht creatief en 
weet ook als gastheer hoe hij zijn 
gasten dient te benaderen. Een 
man die weet wat hij wil. “Ik was 
al lang op zoek naar een horeca-
gelegenheid op een geschikte 
locatie waar ook wat van te ma-
ken is. Een zaak niet te groot en 
niet te klein maar wel met poten-
tie,” vertelt Mickel. Toen kwam ik 
deze zomer in contact met Mark 
en zijn we om tafel gaan zitten en 
ik was meteen enthousiast. Het 
lijkt mij een geweldige uitdaging 
om hier in winkelcentrum Am-
stelplein een goede lunchroom 
neer te zetten die boven de mid-
delmaat uitsteekt. Ik wil dat er-
van gaan maken wat ik voor ogen 
heb. Dat geldt ook voor het culi-
naire aanbod met producten en 
gerechten waar mensen door-
gaans van houden, met een leu-
ke ‘twist’ eraan, een aantrekkelijke 
en bijzondere manier van presen-
teren, samen met mooi servies en 
glaswerk. Daar wil ik mij in onder-
scheiden. Ik heb een collega van 
mijn vorige werkgever zover ge-
kregen dat hij met mij mee gaat 

Mickel Spieringhs (li.) gaat het Theehuis van Mark Schoorl (re.) nieuw le-
ven inblazen

om als kok in de keuken te wer-
ken. Hij is een hele goede! Ik blijf 
weliswaar wel de supervisie hou-
den, maar ga eerder in het lunch-
roomgedeelte als gastheer optre-
den. Verder kan ook het perso-
neel dat bij Mark in dienst was ge-
woon bij mij verder gaan als men 
dat wil.”

Druk met verbouwen
Niet alleen binnen maar ook bui-
ten ziet Mickel mogelijkheden 
voor zijn lunchroom. Hij heeft de 
beschikking over het buitenter-
ras op het Amstelplein waar hij 
wat mee wil en als hij toestem-
ming krijgt zou hij voor zijn gevel 
in de passage misschien ook wel 
iets gezelligs kunnen neerzet-
ten. Maar dat komt volgend voor-
jaar allemaal nog aan de orde. 
Kortom, Mickel zit vol met plan-
nen die, zo aanhorend, best een 
grond van realiteit in zich bergen 
om ze uit te voeren. Voorlopig 
gaat hij na de officiële opening 
zes dagen per week open; nog 
niet op zondag, maar dat kan ver-
anderen als daar genoeg belang-
stelling voor is.
Al doende maakt hij zich ook 
maar op voor de intocht van Sin-
terklaas in het winkelcentrum; 
dat is een week na de opening 
van zijn lunchroom. Intussen 
heeft Mickel zich vanuit Amstel-
veen met zijn gezin gevestigd 
in de nieuwbouwwijk De Maric-
ken in Wilnis, de plaats waar zijn 
vrouw ook vandaan komt. Op 
keurige afstand van de zaak. De 
komende weken is hij druk met 
het toezicht op de uitvoering 
van de verbouwing. Vanaf zater-
dag 10 november kunt u ken-
nis maken met dat wat de nieu-
we lunchroom PLEIN57 in winkel-
centrum Amstelplein u te bieden 
heeft. Nieuwsgiering? Gewoon 
binnenstappen en ervaar zelf of 
het de moeite waard is!

geïnvesteerd in mensen die het 
moeilijk hebben om op de regu-
liere arbeidsmarkt een baan te 
vinden als in goede doelen (lan-
delijk en plaatselijk). 

Activiteiten
Op deze Nationale Kringloopdag 
vinden bij Stichting Ceres diver-
se activiteiten en acties plaats. 
Zo kunnen kinderen zich tussen 
11.00 uur en 15.00 uur prachtig 
laten schminken. De klanten die 
op deze Nationale Kringloopdag 
voor minimaal € 10 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 zaterdag 6 okto-
ber a.s. tussen 10 en 16 uur naar 
de winkel van Stichting Ceres aan 
de Industrieweg 33 in Uithoorn 
(0297-568608). 

Meningen verdeeld bij inloopavond 
Vuurlijn Oost
Uithoorn - Het onderwerp ‘Vuur-
lijn’ is al enige jaren onderwerp 
van breed gaande gesprekken en 
discussies tussen aanwonenden, 
bedrijven en de gemeente. Afge-
lopen woensdag 26 september 
presenteerde de gemeente maar 
weer eens het zoveelste plan voor 
de vernieuwing en herinrichting 
van de Vuurlijn Oost.
Die is gesitueerd tussen de 
Watsonweg en de Noorddam-
merweg, (achter)langs de woon-
wijk Park Krayenhoff en het ge-
zondheidscentrum De Water-
linie. Nagenoeg 30 belangstel-
lenden gaven blijk van hun be-
langstelling en ooit is dat fors 
meer geweest! Er was een pro-
jectleider die het plan toelicht-
te. Hij benoemde dat het plan is 
uitgewerkt met belanghebben-
den waaronder bewoners uit de 
Kwakel, aanliggende bedrijven 
en, ondanks hun afwijzing, ‘met 
de werkgroep ‘Vuurlijnveilig’. De 
Vuurlijn Oost is aangewezen als 
erftoegangsweg met autoverkeer 

De Vuurlijn Oost moet veilig worden ingericht voor alle verkeersdeelne-
mers

o fie o tend onderos
Uithoorn - Op 11 Oktober start 
Uithoorn Voor Elkaar met de kof-
fieochtend in
Buurthuis Ponderosa voor alle 
bewoners jong en oud van Tha-
merdal.
Gezellig even samen bijkletsen of  
spelletjes doen onder het genot 
van een bakje koffie of thee, kom 

dan naar de koffieochtend in de 
Ponderosa. Voor de kleintjes is er 
genoeg speelruimte en gelegen-
heid om te knutselen. Datum: 11 
Oktober, , 25 Oktober, 8 Novem-
ber, 22 November, 6 December,  
Aanvang 10.00 tot 12.00. U vindt  
Buurthuis Ponderosa aan de Ples-
manlaan 27 in Uithoorn

passeerstroken zal ontstaan. Het 
wordt voor voetgangers of fiet-
sers op dezelfde rijbaan dan veel 
gevaarlijker. 

Aansluiting
Ook over de vernieuwde aanslui-
ting met de Watsonweg werd ge-
discussieerd. Het is onduidelijk 
waarom hier niet hetzelfde uit-
gangspunt geldt als bij de Bo-
terdijk waarbij de afslag vanaf en 
naar Meerwijk wordt afgesloten.
Dit stuurt doorgaand verkeer 
naar de N196/Noorddammerweg 
en beperkt zo sluipverkeer.
De route N196/Noorddammer-
weg is bij de bouw van de woon-
wijk al vastgesteld als hoofdrou-
te voor doorgaand verkeer. Ve-
len vinden dat het ontwerp ook 
hier moet worden aangepast om 
doorgaand sluipverkeer te mij-
den.
Hebt u naar aanleiding van de in-
loopavond aanvullende vragen 
of opmerkingen, dan kunt u deze 
tot vrijdag 12 oktober 2018 stu-
ren aan gemeente@uithoorn.nl.
Op het plan kan worden gere-
ageerd tot vrijdag 12 oktober 
2018. Reacties op het plan kunt u 
ook sturen naar het hiervoor ge-
noemde e-adres.
De door u gestelde vragen en ge-
maakte opmerkingen worden, in-
dien mogelijk, verwerkt in het de-
finitieve ontwerp. Meer informa-
tie over de Vuurlijn vindt u ook op 
www.vuurlijnveilig.nl.

door aanwonenden zonder door-
gaande verkeersfunctie. Met één 
rijstrook voor alle soorten verkeer 
dat gemengd plaatsvindt. Passe-
ren gebeurt bij passeervakken. 

30 km
Het is een zogeheten ‘verblijfsge-
bied’ binnen de 30 km zone van 
de woonwijk. Het plan is nu om 
de 30 km zone langs de woon-
wijk Park Krayenhoff uit te brei-
den naar de Noorddammerweg, 
waardoor langs de gehele Vuur-
lijn Oost een maximum snelheid 
van 30 km/h geldt. Op de weg 
langs de woonwijk wordt vlak 
zwart asfalt aangebracht Tus-
sen het gezondheidscentrum en 
de Noorddammerweg komt een 
vlakke fietsstraat. De gehele weg 
wordt verbreed van 3,50 naar 
3,80 meter en langs de weg ko-
men passeerstroken en een be-
rijdbare bermversteviging. Bij de 
aansluiting met voetpaden komt 
een geringe versmalling naar 
3,45 m breed. Er zijn geen (dwin-

gende) snelheidsbeperkers ge-
pland. Verkeersdrempels of pla-
teaus bij zijwegen zoals die op 
de Boterdijk wel komen, worden 
volgens de projectleider door de 
dijkbeheerder verboden. De aan-
sluiting met de Watsonweg wordt 
opgehoogd en verbreed. Aldus 
enige omschrijving van het plan.

Verdeelde reacties
Naast positieve reacties vanuit 
de bedrijven langs de Vuurlijn en 
bewoners uit de Kwakel waren 
er ook veel afwijzende reacties. 
Vanwege de wegverbreding met 
daarnaast een berijdbare berm. 
Zonder afdwingen van een lage 
snelheid. Er wordt volgens om-
wonenden nu al onverantwoor-
delijk hard gereden op de smal-
lere weg waar ook veel voetgan-
gers lopen. Velen zijn van me-
ning dat de weg zo veel te com-
fortabel wordt en alleen een 30 
km/h bord niet tot die snelheid 
zal leiden. Alleen een rode asfalt-
kleur op de fietsstraat zal even-
eens niet helpen. Omdat er over-
dag nauwelijks fietsers zijn zal de 
snelheid door niets meer worden 
afgedwongen. Het doorgaand 
sluipverkeer zal dan toenemen, 
ook omdat passeren buiten de 
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Kinderen van ’t Startnest strijden tegen plastic
Uithoorn – Groep 6,7 en 8 van Je-
naplanschool ’t Startnest hebben 
zich de afgelopen weken druk be-
zig gehouden met het project ‘plas-
ticsoep’, de grote hoeveelheid plas-
tic die rondzwerft in de natuur. De 
kinderen van de basisschool kre-
gen zelf het idee om iets te doen 
aan het afval in hun leefomge-
ving en richtten daarom ‘De Op-
ruim Club’ op. Op de vrijdagmiddag 
wanneer andere kinderen bijko-
men van een drukke schoolweek, 
ruimen leden van de club met el-
kaar het park op. Ze hebben daar-
voor van de gemeente Uithoorn 
opruimmateriaal gekregen zoals: 
hesjes, grijpers en vuilniszakken. 
Gelukkig zorgt één van de moeders 
voor heerlijke hapjes en drankjes 
en wordt het opruimen nog leu-
ker om te doen. ‘’We hebben al heel 
veel opgeruimd”, aldus Athena en 
Nina, leerlingen van ‘t Startnest. “En 
we gaan er voorlopig nog mee ver-
der. Ook na het project. We hopen 
dat er op deze manier minder plas-
tic in het milieu komt, omdat dat 
slecht is voor mens en dier.”

Wethouder Zijlstra spreekt met 
inwoners met een minimum inkomen
Uithoorn - Wethouder Ria Zijlstra 
heeft woensdag gesproken met 
inwoners die leven van een mini-
mum inkomen. Doel van het ge-
sprek was om van inwoners zelf te 
horen waar ze in het dagelijks le-
ven tegen aanlopen en waarin zij 
ondersteund willen worden. De 
deelnemers aan het gesprek lie-
ten weten het te waarderen dat 
de gemeente het initiatief heeft 
genomen om in gesprek te gaan. 
Dat de gemeente haar dienstver-
lening en het beleid moet verbe-
teren staat volgens de deelnemers 
als een paal boven water. De deel-
nemers aan het gesprek lieten we-
ten veel beter geïnformeerd te 
willen worden door de gemeente 
over welke regelingen er allemaal 
bestaan waar zij mogelijk recht op 
hebben. “Vaak wordt ons verteld 
wat er niet mogelijk is. We willen 
graag weten wat er wél mogelijk 
is,” aldus een van de deelnemers. 
De tijden om het Sociaal Loket te 
bellen (van 9.00 tot 10.30 uur) en 
het baliespreekuur op woensdag-
middag zijn veel te beperkt vol-

gens de deelnemers. “We leven 
dag in dag uit met stress. Bon-
nen verzamelen voor de gemeen-
te, formulieren invullen, instan-
ties bellen. Maar ook zorgen over 
of we de huur en zorgpremie kun-
nen betalen, of we wel eten kun-
nen kopen, de verjaardag van on-
ze kinderen kunnen vieren en dat 
er op school getrakteerd kan wor-
den. Dan realiseer je ineens dat je 
nog met de gemeente had moet 
bellen. En dan bel je net na half 11. 
Te laat dus. Dan gaat er weer een 
hele dag overheen totdat je weer 
kan bellen. Of nog erger, een heel 
weekend.”

Potje voor sociale activiteiten
Ook zou er een potje moeten ko-
men voor volwassenen die nog 
geen 65 jaar zijn. De deelnemers 
aan het gesprek zitten in de leef-
tijdscategorie tussen de 18 en 65 
jaar. Voor hen is er geen potje om 
mee te doen aan sociale activi-
teiten. Met je kinderen meegaan 
naar een museum of de bioscoop 
is er niet bij. De reiskosten om er 

te komen en het entreekaartje 
zijn simpelweg te duur. “Voor het 
museumkaartje voor je kinderen 
kan je wel bij de gemeente te-
recht bij het declaratiefonds jon-
geren, maar als volwassene kan je 
daar niet terecht.” Ook meedoen 
aan een beweegactiviteit zit er 
niet in, alles kost geld. Ook een 
hondje nemen om mee te wan-
delen is een te groot risico, ‘want 
wat als het ziek wordt, die kosten 
kan ik echt niet betalen.’

Lichtpuntjes
Er waren ook wat lichtpuntjes. “Ik 
ben enorm tevreden met mijn 
schuldhulpverleenster. Ze helpt 
mij aan alle kanten en staat altijd 
voor me klaar en heeft een luiste-
rend oor. Ook merk ik dat er best 
veel regelingen zijn wanneer je 
niet veel te besteden hebt. De ge-
meente moet hierover wel veel 
duidelijker communiceren.” Ver-
der wordt een van de deelnemers 
ondersteund door een maatje 
van Maatje voor Elkaar. “Mijn ma-
tjes heeft me geholpen om weer 

Uithoorn - Tussen dinsdag 25 
en woensdag 26 september is 
vanuit een garage aan de Ge-
ometrielaan een motor gesto-
len. De Yamaha RN12 is rood van 

overzicht te krijgen in alle papie-
ren en mijn financiën. Ik ben blij 
met mijn maatje.” De wethouder 
gaf na het huiskamergesprek te-
vreden te zijn met het gesprek. 
“We hebben een goed inhoude-
lijk, eerlijk en open gesprek ge-
had. Iedereen kon zeggen wat hij 
of zij op het hart heeft. Deze in-
put nemen we zeker mee in ons 
beleid.” Zijlstra liet verder weten 
dat zij vaker met inwoners wil 
spreken over de dienstverlening 
en het beleid. “In deze gesprek-
ken wordt ons een spiegel voor-
gehouden en dat hebben we 
soms nodig.”

Wethouder Ria Zijlstra

Poging inbraak in woning
Uithoorn - Op vrijdag 28 septem-
ber is tussen twee uur en half zes 
in de middag geprobeerd in te 
breken in een woning aan Zon-
nendaal. De bewoners ontdekten 
bij thuiskomst diverse beschadi-

gingen aan de deur. Vermoede-
lijk is getracht met een schroe-
vendraaier de deur te openen. De 
inbraak is gelukkig bij een poging 
gebleven. De dieven zijn niet in 
het huis geweest.

Auto weggesleept
Uithoorn - In opdracht van de 
gemeente en de politie is op za-
terdagmorgen 29 september 
een voertuig weggesleept uit de 
Dorpsstraat. De auto was gepar-
keerd op de stoep voor de ingang 

van een winkel. Er geldt hier een 
parkeer- en een stopverbod. Het 
bleek te gaan om een lease-au-
to. De wagen is vervoerd naar de 
Daniël Goedkooplaan in Amster-
dam. 

Trailer vast onder viaduct
Uithoorn - Op zondag 30 sep-
tember om half elf in de ochtend 
zijn de politie en de brandweer 
gealarmeerd voor een ongeval 
bij het viaduct bij de Wilhelmi-
nakade en de Stationsstraat. Ter 
plaatse bleek een auto met paar-
dentrailer zich onder het viaduct 
vastgereden te hebben. In de 
trailer stond een paard. Het dier is 

met een vrachtwagen van de ma-
nage opgehaald en naar de stal-
len gebracht. Het paard is onge-
deerd gebleven. De bestuurster 
uit Amsterdam is eveneens met 
de schrik vrijgekomen. De hulp-
diensten hebben de trailer los 
weten te krijgen door lucht uit de 
banden te laten lopen. De trailer 
is beschadigd geraakt.

Gestolen bromfiets gevonden
Uithoorn - Op zaterdag 29 sep-
tember om twee uur in de middag 
kreeg de politie een melding dat 
er mogelijk een gestolen brom-
fiets was gestald achter bij de wo-
ningen in de Marsmanlaan. Agen-
ten zijn ter plaatse gegaan en de 
bromfiets bleek inderdaad te zijn 

gestolen op 22 september in Am-
stelveen. Het slot was open gebro-
ken. In de buddy troffen de agen-
ten een helm, handschoenen en 
een hoes aan. De eigenaar is op de 
hoogte gesteld en rijdt inmiddels 
weer rond op de bromfiets, die ze-
ven dagen vermist is geweest. 

Fietsen weg
Uithoorn - Op dinsdag 25 sep-
tember is tussen zeven uur en 
kwart voor negen in de avond een 
damesfiets gestolen bij de sport-
velden aan de Randhoornlaan. De 
fiets is van het merk Cortina, type 
U4 en het registratienummer ein-

digt op 204. Op zondag 30 sep-
tember is tussen zes en tien uur in 
de avond een fiets ongewenst van 
eigenaar gewisseld. De dames-
fiets, die gestolen is vanaf het bus-
station, is van het merk Popal, is 
zwart van kleur, heeft een zwarte 
krat op de voorbagagedrager en 
is voorzien van beige handvatten.

Motor gestolen kleur, bouwjaar 2007 en het ken-
teken is MX-PP-02. Uit de gara-
ge is ook een scooterhoes ont-
vreemd. De inbraak heeft tus-
sen zes uur dinsdagavond en 
half zes woensdagavond plaats-
gevonden.

Doe je mee aan de Rabo GeZZinsloop?
Regio - Atletiekvereniging de 
Veenlopers organiseert elk jaar de 
Zilveren Turfloop op 4 november. 
De dag begint natuurlijk met de 
sportieve uitdaging voor de kin-
deren: De Rabo GeZZinsloop. Dit 
is een sportieve loop van 1 kilo-
meter door het sportpark aan de 
Hoofdweg. Natuurlijk kun je je 
best doen om de eerste prijs te ha-
len, maar we zijn trots op alle kin-
deren die over de finish komen. 
Daarom is er voor iedereen een 
aandenken. Je kunt al meedoen 
als je vier jaar oud bent. Er wordt 

gelopen in zes categorieën: meis-
jes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar, 
meisjes 10 t/m 12 jaar, jongens 
t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar en 
jongens 10 t/m 12 jaar. Als je het 
nog spannend vindt, om alleen te 
lopen, mag een van je ouders na-
tuurlijk gezellig met je meelopen. 

Argon
Er wordt gestart op de parkeer-
plaats bij voetbalvereniging Ar-
gon. Daar staan startvakken, aan 
de kleur op je startnummer kun 
je zien in welk startvak je kunt 

gaan staan. Vanaf de start lo-
pen je eerst door het park, rond-
om de voetbalvelden, en dan fi-
nish je op de lekker brede Hoofd-
weg. Genoeg ruimte om dege-
ne die voor je loopt in te halen 
net voor de finish! Direct na de fi-
nish van de jongste kinderen is de 
prijsuitreiking in de sporthal. Tij-
dens de prijsuitreiking worden er 
leuke (sport)prijzen verloot, dus 
kom zeker even kijken bij de prijs-
uitreiking. Je ouders kunnen ook 
meelopen met een van de lange-
re afstanden: 5, 10 of 16,1 km. Voor 

meer informatie zie de website: 
www.zilverenturfloop.nl De Zilve-
ren Turfloop is een onderdeel van 
het Zorg en Zekerheidcircuit. De-
ze bestaat uit acht lopen in de re-
gio. De Rabo GeZZinsloop is cool, 
er doen veel kinderen mee, het zal 
dus druk zijn bij de start. Vraag je 
ouders de auto thuis te laten, en 
op de fiets of lopend te komen. 
Je kunt je inschrijven in sport-
hal de Phoenix of een mailtje stu-
ren naar: GeZZinsloop@zilveren-
turfloop.nl. Dan ligt je startnum-
mer al voor je klaar in de sporthal.

Bridgeclub Harten-
vrouw/Hartenheer
Regio - Dinsdagmiddag 25 sep-
tember vond de derde zitting 
plaats van de eerste competitie-
ronde van het seizoen. Dat be-
tekent dat we op de helft zijn 
van deze ronde. De hoogste sco-
re viel in de A-lijn. Refina van Me-
ijgaarden & Cathy Troost eindig-
den daar als eerste met 61,67%. 
Op de tweede plaats een mooie 
59% voor Annet Roosendaal & Ri-
ni Tromp en op drie met 57,92% 
An van Schaik & Ria Verkerk. In de 
B-lijn scoorde het eerste paar ook 
een 60-plusser: Coby Bruine de 
Bruin & Ada Maarsseveen behaal-
den 60,42%. Op twee eindigden 
Fien Leeftink & Greet van de Bo-

venkamp met 56,77% en de der-
de plaats was voor Willie Woerden 
& Ellen Boeringa met 51,56%. Dan 
nu ook de voorlopige competitie-
stand: In de A-lijn bestaat de top 
3 uit eerder genoemde Refina & 
Cathy, Ina Melkman & Jetty Wee-
ning en Gerda Bosboom & Nel Ha-
melijnck. In de B-lijn voeren Coby 
& Ada het peloton aan met Mat-
ty Overwater & Loes Wijland op 
de tweede plaats en Inge Dyrbye 
& Thea Stahl op drie. De verschil-
len zijn lang niet onoverbrugbaar. 
Zowel in de A- als in de B-lijn staan 
de eerste zeven paren tussen de 
50 en de 57%. Het kan nog een 
spannende strijd worden.

Superscore voor Jan 
Broeckmans & Kees Visser
Regio - Maandag 1 oktober 2018 
werd met 33 paren de 4e ronde 
van de 1e parencompetitie van 
Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) 
gespeeld in de barzaal van sport-
hal De Scheg. In deze 4e ronde 
pakten in de A-lijn Marijke & Ger v 
Praag met 61,67% de 1”plaats op 
de voet gevolgd door Wies Glou-
demans & Marcel Dekker met 
60% op de op de 3”plaats eindig-
de Henk v/d Schinkel & Jan v Beur-
den met 59,17 %. In de onderste 
regionen beleefde Huub v Gef-
fen & Lambert Koeter een diep-
te punt in hun bridge carriere met 
32,92% ook Cees Harte & Jos v 
Leeuwen hadden hun avond niet 
met 35,42%. In de de B-lijn ging de 
zege met 72,92% naar Jan Broeck-
mams & Kees Visser op de 2”plaats 
eindigde met ook een prachti-

ge score van 71,88% Tonny Gode-
froy& Harry Rubens op de 3”plaats 
eindigde Ans Breggeman & Henk 
v Dijke met 63,75% in de onder-
ste regionen hadden Jeanette & 
Bep Braakman ook hun avond niet 
met 30.63% evenals Fons Roelof-
sma & Ton Ter Linden met 31,77%. 
In de C-lijn pakte Corry v Tol & Kees 
Geerlings opnieuw de 1”plaats met 
60,31% op de 2”plaats het combie 
paar Lia Guijt & Marieke Schaken-
bos met 51,82% en op de 3”plaats 
Jacqueline Beukers & An Volkers 
met 51,20% op de laatste plaatsen 
eindigde Anja Baars & Marja Calis 
met 46,77% en Cor de Bok & Tom v 
Meijgaarden met 39,84% Volgen-
de week de laatste ronde van deze 
1”parencompetitie waarbij de ver-
schillen klein zijn voor zowel pro-
motie als degradatie.
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Afzuigkap lijkt steeds meer op een lamp 

Aandacht
voor detail
De keuken van nu moet op z’n minst dezelfde sfeer uitstralen als de 
woonkamer. Een leefruimte die uitnodigt om uren in te vertoeven. 
Geen standaard keuken, maar een zorgvuldig samengesteld 
interieur.

Voor iedere tapijtstijl een andere tint

Laat je creativiteit
in huis de vrije loop
Bij het kiezen van een tapijt of vloerkleed denk je als eerste aan kleur. 
Welke modische, ingetogen of naturelle kleur past het beste bij jouw persoonlijke woonstijl? 

Dat geldt dan ook voor de on-
derdelen van de keuken. Stan-
daard is tegenwoordig niet meer 
aan de orde. Zelfs de afzuigkap 
heeft een styling ondergaan. Zo-
wel in techniek als in vormge-
ving zijn de collecties de laatste 
jaren naar een hoger niveau ge-
tild. Hierdoor krijgt de afzuig-
kap de allure die past bij de he-
dendaagse keuken. Een keuken 
die meer en meer transformeert 
naar een eenheid met de living. 
Wat opvalt zijn de ‘lamp’-model-
len binnen de nieuwste program-
ma’s. ‘Lampachtige’ afzuiginstal-

laties die living en keuken sa-
menbrengen, zonder teveel aan-
dacht te vragen. Geen apparaat 
dat er een beetje bijhangt, maar 
tijdloze meubelstukken, met oog 
voor detail. Voorzien van specia-
le led-verlichting die niet alleen 
kan dimmen, maar ook van warm 
wit naar koud licht verandert met 
een simpele druk op de knop. 
Ideaal als je de sfeer wenst te 
veranderen. Zo zie je tijdens het 
werk alles goed, maar creëer je tij-
dens het diner wellicht wat meer 
sfeer. Super stoer, elegant en heel 
praktisch.

Inhakend op de nieuwste woon-
trends kun je met tapijt alle kan-
ten op in je interieur. Laat je crea-
tiviteit de vrije loop! Een paar voor-
beelden: Houd je van rust en ruim-
te dan is het kleuradvies om pas-
tel kleuren te kiezen en deze op 
de wanden door te laten lopen. Je 
kunt ook voor een verfkleur kie-

Nieuwe collecties geïnspireerd op fashion

Bedtextiel moet
kleur bekennen

De prachtige dessins uit de 
najaarscollectie hebben rijke 
kleurstellingen met folkloristi-
sche invloeden. Structuren en 
breisels geven de dekbedover-
trekken een warm karakter. De 
collecties zijn opgedeeld in 
verschillende thema’s met dek-
bedovertrekken die qua kleur 
en stijl perfect bij elkaar pas-
sen. Er wordt door de produ-
centen continu gezocht naar 
nieuwe materialen en tech-
nieken om collecties samen te 
stellen. Zo heeft de najaarscol-
lectie van Beddinghouse als 
noviteit stonewashed katoen, 
in de kleuren blauw en grijs. 
Een andere noviteit is het �a-
nel als toevoeging op het uni-

programma. Inspelend op de 
behoefte van de consument 
worden ook steeds vaker extra 
lengtes aangeboden voor de 
overtrekken.
De verschillende thema’s ge-
ven ieder een eigen draai 
aan de kleurrijke slaapkamer. 
Mooie herfsttinten en patro-
nen zijn geïnspireerd op de ja-
ren zestig en het thema ‘Colour 
Obsession’ komt met extre-
me kleuren zoals donkerrood, 
groen, blauw en okergeel ge-
combineerd met roze accen-
ten vrolijk voor de dag. Zoek je 
wat luxe dan kies je voor �anel-
len en satijnen overtrekken. Je 
kunt alle kanten op. Als je maar 
durft te combineren.
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Afzuigkap in de vorm van een lamp voor in de keuken. Foto: Wave

Als je de trends volgt, ziet jouw slaapkamer er binnenkort 
kleurrijk uit. De nieuwe collecties slaapkamertextiel zijn 
geïnspireerd op de fashion- en interieurwereld. 
Ook daar draait op dit moment alles om kleur.

Het wordt een vrolijke boel in de slaapkamer..Foto: Beddinghouse

zen die net iets donkerder of lich-
ter is voor een toon-op-toon e�ect. 
Er ontstaat meer dynamiek in het 
interieur door meer met contrast 
te spelen en een vloerkleed te ne-
men in een contrasterende kleur 
ten opzichte van de wand. In plaats 
van je interieur helemaal wit te ma-
ken, wat vaak wat kil overkomt, ga 

je met een pastelgrijze vloerbe-
dekking voor een licht interieur en 
combineer je dit met lichtgekleur-
de houten meubelen. Door witte 
muren en witte accessoires te ge-
bruiken doet het geheel fris en hel-
der aan. Liefhebbers van het lande-
lijk-moderne interieur willen voor-
al natuurlijke kleuren en materia-

len in huis. Gebruik lichtbruine tin-
ten in het vloerkleed voor een hon-
derd procent naturel e�ect en mix 
dit met de nieuwe trendkleur pas-
tel groen op de wanden. Voor een 
modisch interieur is colourful de 
‘way-to-go’. Maak hippe combina-
ties met meerdere kleden in een 
gra�sch blokpatroon.

Met tapijt kun je alle kanten op in het interieur. Foto: Parade Colour King





I N T E R I E U R  •  S T Y L E  •  I N S P I R A T I E  •  I D E E Ë N  •  T U I N

De kantoren van de Westein-
der Adviesgroep in Aalsmeer en 
Zoetermeer zijn open tijdens de 
Open Huizen Dag. Vergroot je sla-
gingskans bij de aankoop van je 
nieuwe woning en kom langs tus-
sen 11.00 en 15.00 uur voor een 
gratis en vrijblijvend oriëntatie-
gesprek. Onze hypotheekspecia-
listen staan voor je klaar en reke-
nen voor wat je � nanciële moge-
lijkheden zijn. De Westeinder Ad-
viesgroep is al jaren hét adres in 
de regio voor onafhankelijk hypo-
theekadvies. Een huis is voor veel 
mensen de grootste � nanciële 
uitgave in hun leven. Vaak den-
ken mensen als eerste aan hun 
eigen bank als het gaat om een 
hypotheek. Bijna altijd adviseert 
de bank een product uit hun ei-
gen assortiment en bijna altijd is 
dat niet de beste oplossing. “Ge-

lukkig weten heel veel mensen 
ons kantoor te vinden voor echt 
onafhankelijk advies” aldus Jan 
Bruine de Bruin, de adviseur die 
al vanaf het begin bij de West-
einder Adviesgroep werkzaam is. 
Op de vraag waarom onafhanke-
lijk advies beter is dan het advies 
van een bank, antwoordt Jan: “Wij 
ontvangen geen enkele vergoe-
ding van welke bank of verzeke-
raar dan ook. Dit betekent dat we 
geen enkel belang en ook geen 
voorkeur hebben voor een aan-
bieder. In onze adviezen wordt 
maar met één belang rekening 
gehouden en dat is het belang 
van de klant. Omdat wij de hy-
potheekmarkt door en door ken-
nen en de aanbieders continue 
met elkaar vergelijken op ren-
te, voorwaarden en kwaliteit van 
de dienstverlening, kan dit gedu-

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Op zaterdag 6 oktober is er de NVM Open Huizen Dag

Westeinder 
Adviesgroep opent 
haar deuren

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Jan Bruine de Bruin

Hans Rozendal

rende de looptijd van een hypo-
theek heel veel geld schelen. Bo-
vendien is iedereen anders. Wij 
verdiepen ons eerst grondig in je 
persoonlijke situatie en gaan dan 
pas aan de slag met een oplos-
sing. Onze oplossing is dus altijd 
maatwerk. Daarmee is het voor 
ons nog niet klaar, wij zijn pas te-
vreden als alles geregeld is en je 
over leuke zaken zoals de inrich-
ting van je nieuwe huis kunt gaan 
nadenken,” besluit Jan. Hans Ro-
zendal, een van de vier vennoten 
van de Westeinder adviesgroep 
vervolgt: “Je ziet steeds meer ban-
ken en verzekeraars hun kantoren 
sluiten. Iedereen moet zijn zaken 
via het internet gaan regelen. Ge-
heel tegen deze trend in vind je 
op de website van de Westeinder 

Adviesgroep nergens een link om 
zelf een pensioen, hypotheek of 
verzekering af te sluiten. Wij ge-
loven niet in doe-het-zelven met 
� nanciële risico’s. Financiële pro-
ducten zijn per de� nitie niet een-
voudig, dat hebben de gebeurte-
nissen in de afgelopen jaren wel 
aangetoond. Wij zijn ervan over-
tuigd dat, als we elkaar beter le-
ren kennen, de kwaliteit van het 
advies beter zal zijn. Beter dan 
wanneer je zelf bij je � nanciële ri-
sico’s een oplossing probeert te 
bedenken. In een persoonlijk ge-
sprek kunnen onze deskundige 
adviseurs haar� jn bepalen welke 
oplossing het beste bij de betref-
fende situatie past. Dit hoeft lang 
niet altijd een verzekeringsoplos-
sing te zijn. Daarom komen wij 

graag met je in contact. Zodat we 
in een persoonlijk gesprek kun-
nen laten zien hoe wij voor jou 
van toegevoegde waarde kunnen 
zijn.” “Wij hebben op onze web-
site een groot aantal gebeurte-
nissen geschetst waarbij je onze 
hulp goed kunt gebruiken”, ver-
volgt Hans Rozendal. “En zo kun 
je ons dan ook zien, als een per-
soonlijke � nanciële raadgever. 
Een visie die nogal afwijkt van 
wat gebruikelijk is, maar die ons 
veel uiterst tevreden klanten op-
levert. En dat is wat ons vak leuk 
maakt en waar we het voor doen.”
Kom langs tijdens de Open Hui-
zen Dag. Je bent van harte wel-
kom! Op voorhand een afspraak 
maken mag uiteraard maar hoeft 
niet.

Al ruim 18 jaar richt Richard zich 
vooral op bedrijfsonroerend goed 
in eigen beheer, maar start per 1 
oktober 2018 als erkend en gere-
gistreerd vastgoedmakelaar voor 

Aalsmeer e.o. en (ver) daarbuiten. 
Dit doet hij samen met zijn vrouw, 
Bianca Wegbrands, geregistreerd 
vastgoedstyliste en woningfo-
tograaf, opgeleid door House 

of KIKI, bekend van verschillen-
de woonprogramma’s op RTL 4. 
Als echte ondernemers zijn Ri-
chard en Bianca er van overtuigd 
een aanvulling te zijn in de huidi-

Vliegende start

Lankamp Real 
Estate Advisors B.V.
Met zijn aanbod van 1 procent courtage bestormt Richard Lankamp als aan- en verkoop makelaar de 
huizenmark in regio Aalsmeer e.o. en de Spaanse Huizenmarkt aan de Costa Blanca.

Op zaterdag 6 oktober wordt weer de hal� aarlijkse Open 
Huizen Dag georganiseerd. De NVM Open Huizen Dag is voor 
woningverkopers en woningzoekers een belangrijke dag waarop 
woningen massaal vrijblijvend bezichtigd kunnen worden. De NVM 
Open Huizen Dag kan nog altijd rekenen op grote belangstelling. 
Op deze dag doet ca. 25% van het totale woningaanbod in 
Nederland mee en houden tienduizenden woningbezitters Open 
Huis. Voor wie een huis zoekt, is het heel aantrekkelijk om in de 
gewenste regio een aantal huizen zonder afspraak te kunnen 
bekijken en vergelijken. Voor wie zijn huis wil verkopen, biedt de 
NVM Open Huizen Dag de kans om zijn woning aan een groter 
aantal geïnteresseerden te laten zien.

ge makelaardij. Veel mensen heb-
ben een negatief beeld van make-
laars. Lankamp Real Estate Advi-
sors B.V. wil laten zien dat het ook 
anders kan. Niks mooie pakken, 
snelle scooters, ingewikkeld vak-
jargon of vlotte babbels. Gewoon 
boter bij de vis. Mensen goed hel-
pen (zelf ) hun huis te verkopen. 
En tegen de laagst mogelijke kos-
ten. Als erkend Vastgoedpro ma-
kelaar weet Richard goed waar 
hij over praat. Na een jarenlange 
succesvolle carrière als vrijwillig-, 
en beroeps brandweerman en 
brandweero�  cier te zijn geweest, 
kroop het bloed toch waar het 
niet gaan kon: het makelaars vak. 
Richard dacht: ‘het is nu of nooit. 
Laat ik in het diepe springen en 
met enthousiasme en passie ma-
kelaar worden. Niet afwachten 
maar actief en gedreven voor u 
aan de slag als het gaat over ver-
koop, aankoop of taxatie van een 
woning. Als woningverkoper of 
woningkoper wilt u alleen het al-
lerbeste. Dat betekent een ma-
kelaarskantoor dat beschikt over 
vakkennis, de juiste marketing-
middelen, uitgebreid netwerk, in-
tegriteit, creativiteit en professio-
naliteit. Wij werken met verschil-
lende pakketten op maat zoals, 
een Start Pakket, een Plus Pakket 
en een All-In Pakket met eventu-
eel NO CURE, NO PAY garantie. 
Daarmee onderscheiden we ons 
echt van de reeds gevestigde ma-
kelaars. Bij ons kunt u kiezen; wat 
kunnen wij voor u doen en wat 
wilt u zelf doen. En dit alles tegen 
een eerlijke en betaalbare prijs! 
Bianca zegt: ‘Als vastgoedonder-
nemers zien wij mogelijkheden 
en denken we in oplossingen met 
de klant mee. Onze speerpunten 

zijn; goed luisteren, deskundig 
en helder advies geven en maxi-
male service verlenen. Wij vinden 
betrokkenheid en persoonlijk ad-
vies heel belangrijk. We zeggen 
wat we doen en we doen wat we 
zeggen! Wij komen altijd naar de 
klant toe en hebben geen 9 tot 5 
mentaliteit. 

Een huis kopen in Spanje?
Lankamp Real Estate Advisors B.V. 
is ook uw Nederlandstalige make-
laar bij het vinden van uw droom-
huis in Spanje. Zoekt u een wo-
ning aan de prachtige Costa Blan-
ca in Spanje, wij staan voor u 
klaar om u te helpen. Als uw Ne-
derlandstalige vastgoedadviseur 
zoeken en vinden wij via ons be-
trouwbare partner netwerk de 
villa of het appartement dat vol-
doet aan al uw wensen. Wij staan 
u terzijde gedurende het gehe-
le aankoopproces en zelfs daar-
na, zodat u zorgeloos kunt genie-
ten. Lankamp Real Estate Advi-
sors B.V. is een erkend Vastgoed-
pro makelaarskantoor. Tegen mi-
nimale kosten kan uw woning al 
op Funda geplaatst worden. Ri-
chard komt graag bij u langs voor 
een vrijblijvend kennismakings-
gesprek met gratis waardebepa-
ling. Wilt u eens vrijblijvend ken-
nis met ons maken? Pak dan nu 
de telefoon en bel: 06-53 53 27 
04 of bekijk onze website: www.
lankamp-realestate.nl. Vastgoed-
pro makelaars behartigen altijd 
het belang van hun klant en dit in 
de lijn met de opgestelde Ere Co-
de. Tevens werkt een Vastgoed-
pro makelaar volgens Algemene 
Consumentenvoorwaarden die 
tot stand zijn gekomen in over-
leg met de Consumentenbond 

en Vereniging Eigen Huis. Om-
dat Lankamp Real Estate Advisors 
B.V. een nieuw makelaarskantoor 
is starten zij gelijk met een mooie 
actie die geldt tot het december 
2018. 

Huizen(ver)kopers winnen 
makelaarskosten terug
Klanten van Lankamp Real Esta-
te Advisors B.V. pro� teren tot en 
met december 2018 van een bij-
zondere actie. Iedereen die in 
deze periode een huis verkoopt 
of aankoopt via ons maakt kans 
om de bemiddelingskosten te-
rug te winnen. Dat kan oplopen 
tot een vergoeding van 2.500 
euro per winnaar! Tijdens de ac-
tie ‘Uw eigen makelaar op on-
ze kosten’ maakt elke klant die 
tijdens de actieperiode een op-
dracht geeft voor de aan- of ver-
koop van een woning kans op de-
ze prijs. Voorwaarde is wel dat de 
transactie binnen 2 jaar wordt af-
gerond. Lankamp Real Estate Ad-
visors B.V.: “Onze klanten kunnen 
vanzelfsprekend rekenen op ons 
vakkundige advies en professi-
onele presentatie van hun wo-
ning. Een mooie bijkomstigheid 
is dat iedere opdrachtgever in de-
ze periode kans maakt dat we dat 
gratis doen.” Onze branchever-
eniging Vastgoedpro trekt tot en 
met december 2018 elke maand 
een winnaar die de vergoeding 
ontvangt. In totaal worden er tij-
dens de actieperiode vier (ver)ko-
pers verblijd met de prijs. 

Wilt u meer weten over deze 
actie? 
Pak dan nu de telefoon en bel: 06-
53 53 27 04 of bekijk onze web-
site: www.lankamp-realestate.nl 
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Handige katoenen opbergzakken praktisch en sfeervol

Een kinderkamer
vol vrolijkheid
In een huis met kinderen wordt geleefd. Daar mag het best een vrolijke bedoening zijn. 
Ook de kinderkamer verdient vrolijkheid. Met een leuk bed, mooi behang en niet te vergeten de woonaccessoires.

Daarmee doen we de trap, die 
doorgaans een prominente en 
zichtbare plek in huis inneemt, te-
kort. Gelukkig herkennen steeds 
meer architecten de schoonheid 
van een trap en maken ze er een 
echte blikvanger van. In nieuwe 
woningen en in bestaande wonin-
gen. Trappen hebben we in ver-
schillende vormen en maten. De 
meeste woningen kennen open 
trappen in de woonkamer of hal. 
Een dergelijke trap die niet ver-
stopt is achter een deur, kan een 
interieur maken of kraken. De 
schoonheid van een trap heeft te 
maken met het gebruikte materi-
aal en de vorm. De eenvoudigste 
vorm is de rechte trap in een schui-
ne lijn naar boven. Heb je weinig 

ruimte, dan is een spiltrap ge-
schikt. Deze trap, ook wel draaitrap 
of wenteltrap genoemd, draait in 
een ronde vorm rond een centra-
le as naar boven. Naast de vorm is 
het materiaal van belang. Er is on-
derscheid te maken tussen trap-
pen van hout, natuursteen, me-
taal en glas. Hout heeft een war-
me en natuurlijke uitstraling, maar 
vergt regelmatig onderhoud. Glas 
en metaal kunnen wat killer over-
komen, maar doen het in een mo-
dern interieur erg goed. Heb je al 
een trap dan hoef je je geen zor-
gen te maken over de vorm. Heel 
trendy is het om je bestaande trap 
een nieuw leven te geven. Trapre-
novatie! Het bezorgt je interieur 
een compleet nieuwe look. 

Die horen namelijk in een kinder-
kamer om er echt een feestje van 
te maken. Verborgen schatten, 
mooie spullen, grappige lijstjes. 
Daar worden de kinderen blij van. 
Gelukkig zijn er voldoende leu-
ke, sfeervolle en praktisch oplos-
singen. Creëer bijvoorbeeld een 
gezellig plekje waar je kind uren 

Met accessoires maak je jouw 
interieur compleet

Fluweel in de
woonkamer
Veel woninglabels richten zich 
volledig op accessoires en ha-
len hun inspiratie overal van-
daan. Ook komend seizoen 
hebben de trendwatchers zich 
�ink uitgeleefd. Met als re-
sultaat mooie collecties met 
kleurrijke eettafeltjes, bonte 
kussens, trendy lampen en an-
tiek ogende stoelen. 
Een accessoire geeft net die 
extra touch aan je interieur en 
maakt je woning echt persoon-
lijk. Bijzonder is dat de labels ie-
der op hun eigen manier nieu-
we trends lanceren. Het acces-
soire merk Kaat Amsterdam 

haalt dit keer bijvoorbeeld haar 
inspiratie uit reizen over de he-
le wereld en ontmoetingen 
met nieuwe mensen en cultu-
ren. Deze indrukken zijn ver-
taald in unieke schatten voor 
in huis. Een mooie collectie 
sierkussens, plaids en spreien 
brengen werelddelen als Afri-
ka, Azië, Amerika en Europa en 
zelfs de Noordpool tot leven. 
Luxe �uweel, in warme aard-
se kleuren, afgewisseld met 
exotische prints en stoere be-
tonachtige kleurstellingen zijn 
kenmerkend voor het komend 
seizoen.

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Een mooie tafel, een comfortabele bank of een leuk behang. 
Op alle fronten geef je jouw woning een eigen verhaal. Met 
trendy accessoires maak je jouw interieur helemaal af.

Met mooie accessoires geef je jouw woning een eigen verhaal.
Foto: Kaat Amsterdam

wil spelen op een lekker zacht 
vloerkleedje in de vorm van een 
wolk of ster. Heel handig zijn de 
katoenen opbergzakken. Je trekt 
de zak open, speelt uren op het 
kleedje dat dan op de grond ligt 
met allerlei spulletjes er bij en 
heb vervolgens geen gedoe met 
opruimen. Dat gaat in een sim-

pele handbeweging. Een gezelli-
ge slaapkamer creëer je ook door 
ook leuke combinaties te maken. 
Een vrolijk nachtlampje of spaar-
pot in de vorm van een papieren 
boot, vos, olifant of wolk. Speel-
goed dat tegen een stootje kan 
en er zo mooi uitziet dat het nooit 
in een kast verdwijnt.

Verder verdient de muur op 
de kinderkamer aandacht. Een 
mooie vintage poster, een we-
reldkaart van kurk, een prachtig 
groot magneetbord of een letter-
bord met een mooie quote. Ge-
nieten. En je maakt de kamer af 
met een vrolijke slinger boven je 
bed.

Meer dan een verplicht nummer in huis 

Trap als eyecather 
In het interieur
Een trap is voor nieuwbouwwoningen met meer verdiepingen vaak 
een verplicht nummer. We kiezen met z’n allen nog steeds het liefst 
voor standaarduitvoeringen, meestal in hout.

Maak leuke combinaties in de kinderkamer. Foto: StudioZomooi.nl
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 26 sep-
tember werd door 38 liefhebbers 
deelgenomen aan de wekelijkse 
kaartavond in de Schutse.  Winna-
res werd deze avond Willy van der 
Hilst met 7042 punten. Als twee-
de eindigde met 6948  punten 
Riet de Beer terwijl Ria Smit met 
6916 punten beslag wist te leg-
gen op de derde plaats. De minst 
scorende was deze avond Dora 
van der Steen. Met een totaalsco-
re van 4780 punten werd de poe-
delprijs haar deel. Als troost mag 
zij hiervoor de volgende kaart-
avond een fles overheerlijke wijn 
in ontvangst nemen. De mar-
senprijzen bestaande uit prach-

tige, door DUOplant verzorgde 
boeketten bloemen, werden ge-
wonnen door Ria Verhoef, Corrie 
van Bemmelen, Tineke de Munk 
en Bettie Verhaegh terwijl de ca-
deaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUOplant, in het bezit 
kwamen van wederom Tineke de 
Munk, Gerard van Eekhout, Corrie 
Smit en Fred Witsel.  Flessen wijn 
gingen deze avond als marsen-
prijs naar Corrie Smit en Fred Wit-
sel. Alle winnaars van harte profi-
ciat. De eerstvolgende klaverjas-
avond wordt gespeeld op don-
derdag 4 oktober  in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

Succesvolle start klaverjas-
seizoen Legmeervogels
Uithoorn - De eerste klaverjas-
avond bij Legmeervogels onder 
de nieuwe leiding is een groot 
succes geworden. De opkomst 
was groter als verwacht dus even 
snel een paar tafels en stoelen 
extra in orde brengen. Toen al-
le 16 tafels en de 64 stoelen op 
de plaats stonden kon het start-
schot worden gelost voor de eer-
ste klaverjasavond. Zoals gewoon 
lijk is er 4 rondes gespeeld. Na af-
loop van de vierde ronde is de 
stand opgemaakt. Verrassend, en 
dit geeft al aan dat iedereen ge-
woon kan mee spelen op deze 
klaverjasavonden is het wel dat 
Terry Vernooy als winnaar van de-
ze avond is afgevlagd Beginners, 
zoals de winnaar van deze eerste 

avond of mensen die al wat lan-
ger klaverjassen kunnen dus in 
de prijzen vallen. Terry Vernooy 
is eerste geworden met een pun-
tentotaal van 8011? Beginners 
geluk wordt dit dan genoemd. 
Op de 2e plaats is geëindigd Jo-
sef Lebesque met een keurig to-
taal van 7306 punten. De 3e prijs 
is gegaan naar Bep Groenveld. Zij 
sprokkelde 7188 punten bij el-
kaar. De een zit het mee op een 
avond en de ander zit het tegen. 
Nu, bij Riet de Beer zat het even 
niet mee. Met 4837 punten sloot 
zij de rij deze eerste avond. De 
volgende klaverjasavond bij Leg-
meervogels is op vrijdag 26 ok-
tober 2018. De aanvang is dan 
20.00 uur.

Selectie KDO, komend 
seizoen ‘in actie voor KWF’
De Kwakel - Na zes jaar heeft de 
KDO selectie afscheid genomen 
van Ronald McDonald Kinder-
fonds als shirtssponsor.
Dit mooi initiatief werd destijds 

in het leven geroepen door John 
Vork. John stapte destijds bij de 
promotie van KDO 1 van de 4e 
naar de 3e klasse, in als sponsor, 
maar vond het niet nodig om zijn 

eigen bedrijf op het shirt te pro-
moten. Ronald McDonald Kinder-
fonds werd toen het gezicht op 
de shirts van KDO. Als tegenpres-
tatie besloot de selectie ieder jaar 
deze organisatie te steunen d.m.v 
het organiseren van een loterij/
veiling rond om één van compe-
titie wedstrijden. Ieder jaar brach-
ten zij daarmee een leuk bedrag 
op t.b.v. het goede doel.

Genefar
Genefar is gevestigd in Uithoorn 
en is een international bedrijf dat 
zich richt op investering in de he-
althcare industrie en biotechno-
logie. Genefar was 2 jaar gele-
den al als sponsor verbonden aan 

KDO, maar heeft besloten om de 
selectie dit jaar te voorzien van 
nieuwe kleding. Naast de spon-
sornaam Genefar, mochten de se-
lectiespelers zelf een goed doel 
uitkiezen. Dat is KWF geworden. 
De komende jaren zal zowel bij 
het eerste als het tweede team de 
slogan ‘In actie voor KWF’ naast 
de sponsornaam Genefar op de 
shirts staan. In de komende pe-
riode zal KDO weer een aantal 
wedstrijden uitzoeken, waarbij 
de selectie en de sponsorcom-
missie geld gaan ophalen voor 
KWF. De spelers en de sponsor-
commissie van KDO bedanken 
Genefar voor deze mogelijkheid. 
Op de actie pagina van KWF is er 
inmiddels een actie gestart, waar 
geld op gedoneerd kan worden 
(acties.kwf.nl/svkdoinactievoor-
kwf). Dit geld komt dan direct bij 
KWF terecht. 
Mooi dat we met de komst van 
deze nieuwe kledingsponsor, dit 
initiatief kunnen voortzetten.

Sportmarkt groot succes
Uithoorn - Woensdagmiddag 26 
september was er genoeg te be-
leven in het park de Groen-Rode 
Scheg. In het kader van de Nati-
onale Sportwerken werd er een 
heuse Sportmarkt georganiseerd. 
SV Omnia 2000, Team Champ, 
Freerun University, SAS 70, Qui 
Vive, HSV Thamen en Michiel de 
Ruyter stonden allen paraat om 
de meer dan 100 kinderen op te 
vangen en het plezier van hun 
sport te laten ervaren. Op het 
speelveld werd er volop bewo-
gen. Ook de gemeenteambtena-
ren hebben meegedeeld in de 
vreugde door een sportief wed-
strijdje tegen de jongeren uit de 
wijk te voetballen. Atletiekver-
eniging Uithoorn en fysiothera-
piepraktijk Motion waren aan-
wezig om iedereen de mogelijk-

heden van de beweegtuin te de-
monstreren. Ook konden de kin-
deren de mogelijkheden van de 
calisthenics ontdekken én Uit-
hoorn voor Elkaar was present 
om buurtbewoners te informe-
ren over de mogelijkheden in de 
buurt. Vanuit Jongeren Op Ge-
zond Gewicht werd er in samen-
werking met Albert Heijn wa-
ter en fruit uitgedeeld. In de tent 
kon iedereen heerlijke hapjes en 
drankjes halen. Met een rap van 
een jongere over de wijk en het 
speelveld was de dag helemaal 
compleet. 
Kortom: een sportieve, gezelli-
ge en zonnige middag. Zowel de 
vrijwilligers van de verenigingen, 
als de sponsoren die de beweeg-
tuin en het speelveld hebben mo-
gelijk gemaakt; bedankt!

Podium voor UWTC
Uithoorn - Zondag 30 septem-
ber is de tweede nationale cyclo-
cross wedstrijd verreden. Hier-
voor moesten de UWTC leden 
naar Dordrecht waar om de Grote 
Prijs van Cees Sint Nicolaas werd 
gestreden. Bij de amateurs/sport-
klasse stond bijna het hele UWT-
CX team aan de start. Menno was 
helaas ziek. Het werd een snelle 
koers waarbij eerst een 3-tal ren-
ners een lichte voorsprong had-
den genomen. Deze werden later 
weer bijgehaald. In de laatste fa-
se van de wedstrijd kwamen vier 
renners op de finish afgestormd. 
Klaas Groenen uit Boxtel pakte de 
winst voor Dennis vd Kruisweg uit 
Oldebroek. UWTC lid Bart de Veer 
en Mattijn Motshagen uit Nijkerk 
kwamen hierna gelijktijdig over 
de streep. De omroeper gaf aan 
de Bart 3e was geworden. Even 
later werd aangegeven dat Mat-
tijn 3e was geworden. Navraag 
bij de jury leverde geen duidelijk-
heid en de jury had verzuimd om 
foto/video beelden te maken van 
de finish. Uiteindelijk besloot de 
jury om beide mannen op de der-
de plaats te zetten. Tommy Ou-
de Elferink zat vlak achter het eer-
ste groepje en werd 6e en Bas de 
Bruin werd 10e. 

Mooie start
Dennis Moolhuijsen eindigde als 
56e. Een mooie start van het sei-
zoen voor UWTCX team met drie 
man bij de beste 10 renners.
Bij de masters 40+ werd Mark 
Touwen 21e, Sjon vd Berg 50e en 
Frank Jansen 57e.. Bij de junioren 
hadden Sven Buskermolen en Ian 
vd Berg het NCK nog in de benen 
zitten, Ian 38e en Sven 49e.

Bij de dames stond een heel 
sterk deelnemersveld aan de 
start. Maar de UWTC dames lie-
ten zich goed zien. Elleke Claes-
sen 6e, Laura Gorter 10e, Judith 
van Maanen 11e en Rebecca Cor-
nelisse 18e. Afgelopen woens-
dag is de eerste veldrittraining 
bij UWTC geweest. Bijna 30 (trai-
nings)leden kwamen hier op af 
en moesten flink aan het werk. 
Leuk om ook een heel aantal van 
deze trainingsleden in Dordrecht 
in actie te zien.

Afsluiting interclub in Hoorn
De leuke interclub competitie 
voor de jeugd is op zondag 30 
september afgesloten in Hoorn. 
Helaas maar 3 UWTC jeugdleden 
aan start, maar wat deden ze het 
goed.
Bij cat 5-6 stond een flink deel-
nemersveld aan de start en de 
wedstrijd eindigde in een massa-
sprint. Mike Derogee werd twee-
de en maakte het de winnaar nog 
even flink lastig in de laatste me-
ter. Lars Hopman werd heel knap 
derde en Jasmijn Wiegmans werd 
22e.

NCK
Zaterdag 29 september hebben 
Ian vd Berg, Sven Buskermolen, 
Danny Plasmeijer en Romy Snel 
meegedaan aan het NCK in Dron-
ten. Ruim 34 km’s strijden tegen 
de klok die ze in 52 minuten en 
19 seconde wisten te volbrengen.
Ruim 1 minuut sneller dan in 
2017. UWTC werd hiermee 44e, 
maar als team hebben deze jon-
ge wielrenners weer veel geleerd, 
goed samengewerkt en plezier 
gehad.

Legmeervogels breken 
na 489 minuten de ban
Uithoorn - Na 4 officiële wedstrij-
den, drie bekerduels en een com-
petitiewedstrijd, is Legmeervo-
gels er eindelijk in geslaagd om 
de hatelijke nul weg te werken. 
In het duel, in Alkmaar, tegen 
AFC’34 heeft Legmeervogels ein-
delijk weer weten te score, twee 
maal, en weet gelijktijdig de eer-
ste drie punten van dit seizoen 
binnen te halen. AFC’34 – Leg-
meervogels is geëindigd in een 
1-2 overwinning voor Legmeer-
vogels. Een 10-tal minuten voor 
de aanvang van dit duel moet 
Florian Wolf de trainer van Leg-
meervogels een wijziging in zijn 
opstelling aanbrengen. Tijdens 
de warming up verstapt Kenneth 
van der Nolk van Gogh zich dus-
danig dat hij niet aan dit duel kan 
beginnen en moet worden ver-
vangen. Zijn plaats in het elftal 
wordt ingenomen door Revellio-
nio Slijters. 
De eerste mogelijkheid in dit du-
el is er een voor AFC’34. Sebasti-
aan Ntim kan ver doordringen in 
de defensie van Legmeervogels 
maar ziet zijn inzet voor het doel 
langs gaan. Aan de andere kant 
is er een mogelijkheid voor Leg-
meervogel Een voorzet van Yasin 
Poyraz kan nog wel worden in-
gekopt door Puck Postma, alleen 
ontbreek de kracht bij deze kop-
bal om de doelman van AFC’34 
Mike Wesseling te passeren. En-
kele minuten later is er weer 
een mogelijkheid voor Legmeer-
vogels om de score te openen. 
Op aangeven van Yorick v d De-
ijl staat Puck Postma alleen voor 
de doelman van AFC’34 maar de-
ze weet zijn inzet te keren en blijft 
de 0-0 op het scorebord staan. In 
de 25ste minuut is er een corner 
voor AFC’34. Uit deze corner weet 
torent Brain-Paul Tesselaar hoog 
boven iedereen uit en weet met 
een gerichte kopbal AFC’34 op 
een 1-0 voorsprong te koppen. 
Lang heeft AFC’34 niet kunnen 
genieten van deze voorsprong. 
Door goed door te gaan weet 
Yorick v.d.Deijl de bal te verove-
ren. Zijn voor zet op Puck Postma 
wordt dan doorgeschoven naar 
Yasin Poyraz die vervolgens de 
bal in het doel weet te schieten 
en is de stand weer gelijk 1-1. Een 
paar minuten later zou het zo-

maar 1-2 kunnen zijn geworden 
als Noud Schartman uit een cor-
ner rakelings naast het doel van 
AFC’34 kopt. Op slag van rust is er 
nog een grote mogelijkheid voor 
de thuisclub om op voorsprong 
te komen. Maar goed keepers 
werk van de Legmeervogels doel-
man Halil Suzulmus voorkomt dit.
De tweede helft begint met een 
furieus startende AFC’34. De 
thuisclub heeft dan veel balbe-
zit maar de verdediging van Leg-
meervogels kan de vele aanval-
len eigenlijk makkelijk pareren. 
Na dat de AFC’34 storm is gaan 
liggen ontstaan er mogelijkhe-
den voor Legmeervogels. Mit-
chell Verschut is dicht bij de 1-2. 
Na een vrije trap genomen door 
Rodney Smorenberg kopt Ver-
schut net naast. Toch komt Leg-
meervogels op voorsprong. Een 
schot van 25 meter. Van Yasin 
Poyraz is even te machtig voor 
de AFC’34 doelman Mike Wesse-
link en leidt Legmeervogels met 
1-2. Een paar minuten later was 
er voor Jordan de Jong om de 
wedstrijd te beslissen. Maar de-
ze keer weet de doelman van 
AFC’34 de inzet wet te pareren.  
Met nog 15 minuten te spelen be-
gint Othman Lechkar aan een ac-
tie die hem zelf tot aan de achter-
lijn weet te brengen. Allen maakt 
hij dan de fout om te proberen te 
score uit een eigenlijk onmogelij-
ke hoek. De bal voor geven waar 
op dat moment een drietal spe-
lers van Legmeervogels geheel 
vrij staan was een veel betere op-
tie geweest dan voor eigen suc-
ces te gaan. De mooiste moge-
lijkheid voor Legmeervogels om 
de wedstrijd op slot te gooien is 
voor Martijn Tjon-A-Njoek. Na-
dat hij zelf was neergelegd in het 
16-metergebied en de scheids-
rechter Legmeervogels een straf-
schop toekende wilde hij deze 
zelf nemen. Vanaf 11 meter lukte 
het Martijn Tjon-A-Noek niet om 
de doelman van AFC’34 te passe-
ren. Met een fraaie redding weet 
Mike Wesselink deze strafschop 
te keren. Ondanks het missen van 
deze strafschop weet Legmeer-
vogels dan toch nog de eerste 
overwinning uit het vuur te sle-
pen en nestelt zich dan gelijk in 
het linkerrijtje.

Ladderalert bij 
Bridegclub De Legmeer

Regio - Vrij naar OO7’s James 
Bond stond de start van de 
vierde avond ladderbridge de-
ze keer in het teken van “stir-
red- not shaken”. En dat had 
niets met een droge martini 
te maken, toch? Cobie Bruine 
de Bruin & Trudi Zandbergen 
bleken het beste bestand te-
gen die emoties en namen de 
hoogste trede in met een pri-
ma 65,39%. Ruud Lesmeister 
& Ger Quelle volgden op de 
voet met 64,93% en hebben 
dus ook geen last van hoogte-
vrees. Er waren nog twee pa-
ren die een zestiger voor hun 
rekening namen: Gerda van 
Liemt & Els van Wijk met 62,38 
en Wies Gloudemans & Gijs de 
Ruiter met 61,11% bereikten 
zo dus ook dit hoge niveau. 
Renske & Kees Visser voerden 
het vijftiger peloton aan met 
57,52% toepasselijk als vijf-
de met daar weer vlak ach-
ter Tini Geling & Jo Wevers die 
op 57,29% uitkwamen. Ger-
da Schavemaker & Jaap Ken-
ter vervolgden hun weg naar 

boven met nu 57,06% als ze-
vende en Joop van Delft & 
Frans Kaandorp deden het 
wat rustiger aan als achtste 
met 56,02%. Tom de Jonge & 
Herman Vermunicht hadden 
een goede avond als negende 
met 55,56% waarna Heleen 
& Mees van der Roest de top 
tien afsloten met 55,44%.In de 
tussenstand voeren Ruud en 
Ger met nog twee avonden 
te gaan met een gemiddel-
de van 63,49% de gehele club 
aan. De achtervolgers zijn in 
het gedrang op de lader niet 
meer helemaal duidelijk zicht-
baar, dat vereist dus nog eni-
ge studie.
Wilt u zich hier ook indringen, 
kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e-mail gerdaschave-
maker@live.nl, telefoon 06-
83371540.
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Uithoorn - Zondag 30 september 
j.l. organiseerde AKU de jaarlijk-
se clubkampioenschappen. Een 
leuke wedstrijd, bedoeld voor 
AKU atleten en hun familieleden, 
vrienden en vriendinnen. Net als 
voorgaande waren de ook dit jaar 
de weergoden goed gezind. Een 
perfect zonnige en windstille dag 
voor zowel sporter als toeschou-
wer. Beiden waren dan ook in 
grote getalen aanwezig op de at-
letiekbaan. In totaal hadden 133 
atleten, verdeeld over 24 catego-
rieën, zich ingeschreven. De deel-
nemers konden kiezen om deel 
te nemen aan de meerkamp, de 
3000 meter of de 1000 meter G-
RUN. 

De mini pupillen 
De mini pupillen mochten het 
spits afbijten. De mini pupillen 
startten hun 4-kamp met balwer-
pen. De jongste pupillen waren 
met maar liefst 17 atleten waar-
van 12 jongens en 5 meisjes, va-
riërend in de leeftijd van 4 t/m 7 
jaar. Senn Koek en Tygo van Dij-
ken namen bij het balwerpen de 
leiding met worpen van maar 
liefst 14 meter. Liam Röling, Ru-
ben van Vliet en Roel Verlaan be-
haalden veel punten bij het ver-
springen door ruim over de 2 
meter te springen. Deze jongens 
streden om de medailles. Uitein-
delijk kwamen Liam, Ruben en 
Roel op het podium om een me-
daille in ontvangst te nemen. Bij 
de meiden kwamen Suus Hogen-
boom, Josephine de Jong, Evi 
Schoen, Rowan van Kempen en 
Mila Wegbrands in actie. Met een 
balworp van maar liefst 11,46 m 
nam Suus direct de leiding. Dit 
hield ze bij alle onderdelen vast. 
Josephine en Evi zaten met alle 
onderdelen dicht bij elkaar, maar 
Josephine maakte het verschil op 
het verspringen met maar liefst 
2,20 m. Uiteindelijk won Josep-
hine zilver en ging Evi met een 
bronzen plak naar huis. 

C pupillen 
Ook in deze categorie een leuke 
strijd bij de negen jongens om 
het podium. Thijs Schoen nam bij 
het verspringen de leiding met 
eens sprong van maar liefst 3,17 
meter, op de voet gevolgd door 
Sem Rossing en Tim Taanman. 
Sem was het snelste op de 40 me-
ter spring en Tim won het bal-
werpen met maar liefst 21,33 m. 
De 600 meter zou bepalend zijn 
voor wie het goud, zilver en brons 
omgehangen kreeg. Uiteindelijk 
stond Sem op het hoogste po-
dium na een snelle race in 2.17 
min,. Thijs kwam als 3e over de 
streep en bleef zo concurrent Tim 
voor in het klassement waardoor 
hij met het zilver naar huis ging. 
Bij de meisjes C was het verschil 
tussen de winnares van de meer-
kamp en de andere meiden erg 
groot. Met bijna het dubbele aan-
tal punten, mocht Nynke Veen op 
het hoogste podium plaats ne-
men. Met name op het versprin-
gen maakte zij het verschil met 
een sprong van 2,82 meter. 
Op de 600 meter kreeg zij serieu-
ze concurrentie van Marit Wiedijk 
die met dezelfde tijd over de fi-
nish kwam. Marit werd in het klas-
sement 3e, vlak achter Naomi Ke-
teku die een razendsnelle 40 me-
ter liep in een tijd van 7,6 sec.. 

B pupillen
In deze categorie verschenen er 
acht jongens aan de start. Flori-
an Faber, Jannick de Jong, Day-
iro Thomas, Mark Westra, Aki-
ra Kerr, Finn Verhaar, Andy Ba-
ron en Arco Kolhoop. Dat Flori-
an het goud zou winnen, was na 
een sprint in 7,0 sec en een bal-
worp van maar liefst 34,84 meter, 
vrij duidelijk. Akira was op de 600 
meter met een tijd van 2.04 min. 
veruit de snelste van het veld 
en eindigde in het klassement 
als 2e.  De strijd om de 3e plaats 
was in deze categorie groot. Na 

3 onderdelen stond Dayiro Tho-
mas op een 3e plaats, mede door 
zijn verre sprong van 3,31 meter.  
Fleur Hofmijster pakte met name 
op de looponderdelen veel pun-
ten, waardoor zij een zilveren me-
daille in ontvangst mocht nemen. 
Zij eindigde met een verschil van 
maar 80 punten voor Dana Ho-
genboom die de bal het verst van 
de meiden het veld in werp (20,07 
meter) Dana liep tevens de 3000 
meter waar zij ook nog eens een 
zilveren medaille mee won. 

A pupillen
bij de A pupillen wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen de 
eerstejaars en tweedejaars. Bij de 
eerstejaars jongens startten Ky-
an Valentijn en Ryan Taylor. Bei-
de sprongen 1,05 meter hoog en 
zaten ook bij de andere onderde-
len dicht bij elkaar. Kyan won het 
goud, Ryan het zilver. Elin van Dij-
ken, Tess van Tol en Dagmar van 
den Berg kwamen bij de meiden 
A1 in actie. Elin won maar liefst 
drie van de vier onderdelen en 
ontving hiermee het goud. Tess, 
die dezelfde tijd op de sprint had 
als Elin (10.0 sec), won ook het ko-
gelstoten met een afstand van 
bijna 5 meter. Dagmar kreeg de 
bronzen medaille omgehangen 
en behaalde haar meeste pun-
ten bij het hoogspringen. Bij de 
A tweedejaars deden elf fanatie-
ke jongens mee. Morris de Kuijer 
bleek hier oppermachtig en won 
alle vier de onderdelen met bij-
zonder goede prestaties. Hij liep 
de 60 meter in 9,0 sec en sprong 
1,30 meter hoog. Noah van Leeu-
wen en Koen Kaijen behaalden 
een hoogte van 1,15 meter. Zij 
eindigden op een respectievelijk 
2e en 4e plaats in het klassement. 
Het brons ging naar Pol Plasme-
ijer die zijn debuut had. Hij stoot-
te de kogel maar liefst 6,30 meter 
weg en liet Noah en Morris niet 
ver voor zich op de 600 meter. Net 
als bij de jongens, was ook bij de 
meisjes hier één iemand opper-
machtig. Klasgenootje van Mor-
ris, Maud Schrama, wist ook al-
le vier de onderdelen te winnen. 
Met een afstand van 6,19 meter, 
stootte zij de kogel ruim 2 meter 
verder dan de nummer twee. Ook 
op de 600 meter liet ze de andere 
meiden bijna tien seconden ach-
ter zich. Vriendin Anouk Nieuw-
koop eindigde op een knappe 2e 
plaats en verbaasde zichzelf met 
deze mooie prestaties. Zij sprong 
maar liefst 1,10 meter hoog. In-
dra Rossing won het brons, mede 
door het behalen van een hoogte 
van 1,15 meter. 

D junioren
Bij de D junioren werd, net bij de 
C junioren, gestreden om de titel 
van de vijfkamp. Abel Kloppen-
burg wist het goud te veroveren 
met prachtige prestaties op de 
springnummers: hoogspringen 
(1,30 m) en verspringen (3,90 m). 
Wilhelm Burger won het zilver, 
mede door zijn mooie worp bij 
het speerwerpen. Op één cm na 
wierp hij 20 meter. Met maar liefst 
30 punten verschil in het eindto-
taal, werd Robbin Gunther 3e. 

Zijn snelle 4.00 min op de 1000 
meter was net niet voldoen-
de voor het zilver. Bij de meiden 
wist Jade Lindhorst, ondanks de 
prachtige prestaties van de an-
deren, iedereen op elk onder-
deel achter zich te laten en maak-
te zij een verbluffende indruk op 
het publiek. Ze sprong maar liefst 
1,30 meter hoog, 4,06 meter ver 
en liep de 60 meter in minder dan 
9 sec.  De 2e en 3e plaats lagen 
heel dicht bij elkaar, deze meiden 
waren erg aan elkaar gewaagd. 
Esmée Meering was op het speer-
werpen en de 1000 meter sterker 
dan Lois Wielage, die de sprint en 
het hoogspringen won. Met ver-
springen was het verschil nihil (6 
cm) Esmée ging met het zilver 
naar huis en Lois met het brons. 

C junioren
Ook hier was de strijd om het 
podium groot en waren de ver-
schillen klein. Bor Meijer, Wou-
ter Voorn en Derk Pranger waren 
zeer aan elkaar gewaagd. Bor won 
de 100 meter (14,0 sec), het hoog-
springen (1.40 m) en het versprin-
gen (4.07) Wouter kwam als eer-
ste over de finish op de 1000 me-
ter (3.40 min) en Derk behaalde 
veel punten met het hoogsprin-
gen (1,40 m) en het speerwerpen 
(21,27 m). Uiteindelijk stond Bor 
op het hoogste podium, gevolgd 
door Wouter. Derk won de bron-
zen medaille. Sien Saadat, Ma-
rit Lodema, Julia Meering en Di-
ana Taeme streden bij de meiden 
om het podium. Marit wist de 100 
meter te winnen in een tijd van 
12,1 sec, Sien prikte de speer op 
17,55 m ver de grond in en won 
daarmee dat onderdeel en Julia 
won het hoogspringen met een 
hoogte van 1,25 m. Diane liep 
net als Julia een tijd van 13,6 sec 
op de 100 meter en behaalde in 
het klassement de 4e plaats. Sien 
won na een snelle 1000 meter het 
goud, Marit het zilver en Julia het 
brons. 

B junioren
Sjoerd Polder, Marijn Houdijk 
en Simon Klappe waren voor-
af al verzekerd van een medail-
le. Maar wie ging naar het huis 
met het goud, zilver en brons?  Si-
mon wist het onderdeel speer-
werpen te winnen en wierp de 
speer 25,31 meter weg. Marijn 
won het onderdeel kogelstoten 
met een afstand van 8,00 meter 
en Sjoerd was het sterkst op de 
loopnummers. De 100 meter liep 
hij in een tijd van 13,0 sec en met 
een tijd van 2.27 min op de 800 
meter was hij de anderen te snel 
af. Voor het eindklassement be-
tekende dit, met een minimaal 
verschil van 40 punten, een gou-
den plak voor Sjoerd, een zilveren 
voor Marijn en een bronzen voor 
Simon. Bij de meiden streden ze 
met z’n vieren om een medail-
le. Vera Zonneveld leek echter al 
snel te sterk voor de andere vier. 
Zij liep maar liefst een seconde 
harder dan de nummer twee en 
wist ook beide springnummers te 
winnen. Paulien Idema was ver-
uit het snelst op de 800 meter en 
Tamara van Lingen wist de speer 
24,02 meter ver weg te werpen. 
Melissa Jansen behaalde op drie 
van de zes onderdelen een twee-
de plaats, maar miste de punten 
van het hoogspringen. Zij eindig-
de als 4e. Vera ontving de gouden 
medaille, Paulien won het zilver 
en Tamara (A junior) het brons.
 

3000 meter
Buiten de meerkamp, konden at-
leten zich ook inschrijven voor de 
3000 meter. Er verschenen maar 
liefst 17 atleten aan de start. De 
jongste atleten waren Jay van 
Kempen, Sem Rossing en Dana 
Hogenboom die met hun 8 jaar 
veel indruk maakte op het pu-
bliek. Daarnaast deden atleten 
uit verschillende leeftijdscatego-
rieën mee, waaronder de 70- ja-
rige Jos Snel en meerdere atle-
ten van Ons Tweede Thuis in Uit-
hoorn.  Bij de mannen ging het 
goud naar Jorrit Koek die in een 
tijd van 11.57 min. Finishte, op 
de hielen gevolgd door Bram 
van Schagen die vijf seconden 
later over de streep kwam. C ju-
nior Benjamin Klooster won het 
brons in 12.26 min. Bij de dames 
werd Pauline Idema 1e in een tijd 
van 14.03 min. Haar B-pupil die ze 
trainen geeft, Dana Hogenboom 
eindigde nog geen halve minuut 
achter haar en won het zilver. Lie-
ve van Avezaath won het brons in 
een tijd van 16.23 min. 

1000 meter G-RUN
AKU heeft sinds 2015 een trai-
ningsgroep met atleten van Ons 
Tweede Thuis, onder begeleiding 
van René Noorbergen, die weke-
lijks met elkaar trainen. Dit jaar 
stond er ook voor hen een 1 km 
op het programma en daar werd 
flink op ingeschreven. Met maar 
liefst 14 atleten verschenen zij 
aan de start. Onder luid gejuich 
en aanmoediging van alle atle-
ten en toeschouwers, liepen zij 
vol trots de 1000 meter. Bram van 
Schagen had zelfs na zijn 3000 
meter nog genoeg adem over om 
de 1000 meter te winnen in een 
tijd van 4.02 min. en mocht na af-
loop zijn tweede medaille opha-
len. Richard Villerius Elias won 
een zilveren medaille in een tijd 
van 6.25 min. Het brons was voor 
René Meekel die nauwelijks kon 
geloven dat hij 3e was. Hij liep 
een tijd van 6.36 min. Robin Fie-
ge werd bij de dames 1e in een 
tijd van 5.22 min. Fanous Akpi-
nar, die ook al een goede 100 me-
ter had gelopen in 17.7 sec., pak-
te hier een zilveren medaille in 
een tijd van 5.50 min. Britt Stol-
ker deed 6.36 min. Over de 1000 
meter en dit was voldoende voor 
een prachtige 3e plaats. Ook zij 
mocht het podium beklimmen. 
Marinda van den Wollenburg, Ti-
ne, Dennis Elias , Sander Spiering, 
Arnold van Soest en Marco Brou-
wer liepen vielen net buiten de 
prijzen, maar mogen trots zijn op 
hun mooie resultaat. Wij nemen 
ons petje voor hen af. 

Zonnige en sportieve 
clubkampioenschappen bij AKU








