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Quaker rent voor 
Kinderhospice Biezenwaard!
De Kwakel - Het Quaker Business 
Team heeft de Dam tot Dam loop 
2011 gelopen voor de Kinderhos-
pice Biezenwaard in Uithoorn. Het 
initiatief kwam van Noëlle Lobbes 
en Jan Felthuis. ”Vorig jaar liepen 
we de Dam tot Dam loop nog indi-
vidueel maar onze werkgever Qua-
ker gaf dit jaar aan zeer positief te 
staan tegenover het sponsoren van 
een Quaker team, omdat dit past in 
een programma dat in de startblok-
ken staat bij Quaker. Quaker kiest 
ervoor een werkgever te zijn, die 
persoonlijke charitatieve activitei-
ten van haar eigen medewerkers wil 
ondersteunen. Wij kozen ervoor ons 
in te zetten voor het Kinderhospice 
Biezenwaard te Uithoorn. Dus werd 
er door het Quaker team niet alleen 
hard getraind, maar ook werden er 
donaties binnen gehaald en spon-
soren benaderd voor dit belangrij-
ke goede doel! Het opgehaalde be-
drag van maar liefst 3300 euro werd 
uitgereikt aan Dhr. Manfred Jansen, 
clustermanager van Kinderhospice 
Biezenwaard. Onze speciale dank 

gaat uit naar natuurlijk onze werk-
gever Quaker, maar ook aan Firma 
Unitherm, Den Hartogh Liquid Lo-

gistics, Boumans Hoveniers, Schil-
derbedrijf Chris Ekelschot en na-
tuurlijk onze gulle Quaker collega’s!

Zaterdag 15 oktober in de Mix:
Live optreden van het 
Duitse J.B.O.
Uithoorn - JBO werd door de pers 
al, unieke fun-metalband, parels 
van de humor, professionele kome-
dianten, domme rockers, gek kwar-
tet, cult band of zelfs metal-smi-
le monster genoemd! Allemaal be-
namingen die nog niet eens de la-
ding dekken van dit fenomeen uit 
Duitsland! Eigenlijk is er geen de-
finitie voor JBO. Maar één ding is 
duidelijk: ze zijn de verdedigers 
van “Bloedsinn”, een niet te verta-
len Duits woord, zoiets als onzin, en 
combineren humor met heavy-me-
tal. Degene die lol heeft , die heeft 
de kracht! Het begon in 1989 als een 
geintje na een avond stappen, maar 
het werd al snel serieus toen er een 
platencontract klaarlag! De cd’s die 
volgde schoten omhoog in de charts 
en elke tour werd een triomftocht! 
De band heeft op alle grote metal-
festivals gestaan met hun ‘strijdlie-

deren’. De liederen in de Duitse taal 
doen denken aan bands als Ramm-
stein, maar JBO neemt het niet zo 
serieus qua tekst. Langzaam gaat 
de band de grenzen over geeft nu 
twee optredens in Nederland, waar-
van dus één in The Mix. De nieu-
we cd “Killer Album” is op 7 oktober 
uitgekomen en zal in de zaal te koop 
zijn. Als support heeft het Mix-team 
het eveneens unieke Heavy Hoem-
pa geboekt. Acht blazers spelen , of 
liever, blazen het dak eraf met be-
kende hardrocknummers van on-
der andere AC/DC, Queen en Me-
tallica. Een unieke avond in The Mix 
die niet gemist mag worden. De 
avond begint om 21.00, de deuren 
zijn 20.30 uur open. De entree is € 
10,00 euro. JC The Mix vindt u aan 
de J.A. van Seumerenlaan 1 te Uit-
hoorn, tegenover de Thamerkerk. Er 
is voldoende parkeergelegenheid.

Uithoorn - Resinall Rütgers Res-
ins GmbH (RRR), een joint venture 
tussen het Duitse RÜTGERS Nova-
res GmbH en het Belgische Resi-
nall Europa bvba, koopt het chemi-
sche bedrijf Neville Chemical Euro-
pe BV (NCE). De betrokkenheid van 
RRR zal de positie van NCE op de 
lange termijn versterken. De over-
name van NCE maakt deel uit van 
de expansiestrategie van RRR en is 
bedoeld om de leidende positie als 
producent in de Europese markt van 
industriële koolwaterstofharsen van 
de joint venture partners duurzaam 
te versterken. “NCE is een idea-
le toevoeging aan onze portfolio en 
kan een wezenlijke bijdrage leveren 
aan de groei van RRR”, zegt Stefan 
Knau, één van de twee algemeen 
directeuren als commentaar op de 
transactie. RRR is een joint ven-
ture tussen RÜTGERS Novares Gm-
bH uit Duisburg en Resinall Europe 
bvba uit Brugge. Het hoofdkwartier 

van RRR is gevestigd in Duisburg. 
Het bedrijf is opgericht in 2009 met 
als doel zich verder te vestigen als 
kundige partner voor de Europe-
se drukinkt industrie. Centraal in de 
groeistrategie van RRR staat om de 
Uithoorn locatie van NCE verder te 
ontwikkelen tot een eerste klas pro-
ductielocatie. De integratie van NCE 
in de Duisburg (RÜTGERS Novares 
GmbH) en Brugge (Resinall bvba) 
locaties zal een effectief productie-
netwerk creëren, waarin de indivi-
duele productielijnen optimaal in-
gezet kunnen worden, gebruikma-
kend van de specifieke locatievoor-
delen. “De overname zal de posi-
tie van Uithoorn als productieloca-
tie versterken en NCE zal hierdoor 
op de lange termijn een concurre-
rende speler in de markt blijven” 
legt Jerry Johnson, de andere alge-
meen directeur, uit als commentaar 
op de toekomst van de Uithoorn lo-
catie. “Ons lange termijn doel is om 

de capaciteit uit te breiden”, merkt 
Johnson verder op. Voor de overna-
me, was NCE eigendom van Neville 
Chemical Company (NCC) uit Pitt-
sburgh, Pennsylvania, USA. “Wij bij 
RRR focussen ons op een coöpe-
ratieve oog tot oog samenwerking”, 
zegt Stefan Knau, algemeen direc-
teur van RRR, als commentaar op 
de samenwerking tussen de part-
ners. Daarom zal er een gezamen-
lijke managementstructuur worden 
opgezet, die de sterktes van de drie 
locaties zal samenbrengen, tenein-
de een geleidelijke en geordende 
overgang te bewerkstelligen. De sa-
menwerking tussen RRR en het hui-
dige NCE management zal de hoek-
steen vormen van de nieuwe busi-
ness. Bij NCE zijn wij enthousiast 
over de overname door RRR, daar 
dit nieuwe kansen schept voor het 
bedrijf en de locatie Uithoorn”, zegt 
Ruud Koene, directeur en bestuur-
der van NCE.

Resinall Rütgers Resins GmbH 
koopt Neville Chemical

Van brommer 
gelanceerd
Uithoorn -  De politie in Badhoeve-
dorp kreeg woensdagavond 5 okto-
ber omstreeks 21.15 uur een mel-
ding van een eenzijdig ongeval met 
letsel op de Nieuwemeerdijk. Twee 
mannen van 18 en 24 jaar uit Uit-
hoorn bleken ten val te zijn geko-
men nadat zij tegen een hoop asfalt 
aangereden waren die daar gestort 
was. De 24-jarige passagier werd 
van de brommer gelanceerd waarbij 
hij zijn valhelm van zijn hoofd ver-
loor. De man liep een hersenschud-
ding op. De 18-jarige bestuurder 
brak zijn sleutelbeen. Het tweetal is 
naar een ziekenhuis vervoerd.

Uithoorn - Bij EHBO-vereniging 
St. Camillus is enkele weken ge-
leden het seizoen weer van start 
gegaan in het vertrouwde thuis-
honk Het Buurtnest. Verschillen-
de leden hadden EHBO-ervarin-
gen opgedaan waarover de erva-
ringen zijn uitgewisseld. In de les-
sen worden de kennis en kunde be-
treffende EHBO weer bijgespijkerd 
en aangevuld. Vorige week maan-
dag was de 63ste algemene leden-
vergadering. De agenda werd vast-
gesteld, notulen goedgekeurd, het 
jaarverslag werd voorgelezen, de 
kascontrole commissie gaf aan te-
vreden te zijn met het eindresul-
taat van dit boekjaar en deze goed 
te keuren. De financiële gezondheid 
van Camillus werd in een overzich-
telijk financieel verslag weergege-
ven evenals de begroting voor het 

komend jaar. Het zittend bestuur is 
klein maar zeer betrokken en actief 
en de leden spraken hun dank naar 
hen uit. Doch, zoals bij vele vereni-
gingen, is men ook al geruime tijd 
zoekende naar meer bestuursle-
den zodat de continuïteit van Cam-
illus meer zekerheid krijgt. Voorzit-
ter Jan Wester bekleedt momenteel 
een interimfunctie, penningmeester 
Barbera Veul-van Berkel en secre-
taris Alice van Zanten hebben er al 
meerdere termijnen in het bestuur 
op zitten. Tevens is het team van ka-
derinstructeurs flink geslonken, ook 
dit baart zorgen.

Trouw
Er werden insignes uitgereikt aan 
trouwe leden die al jaren aan Cam-
illus (en hun EHBO-diploma!) ver-
bonden zijn: Bart en Thea Verhaar 

(35 jaar, en elkaar indertijd hier ont-
moet, een EHBO-koppel dus!); Arie 
v/d Heyden (30 jaar); Mieke Lek (20 
jaar); John Bakker (15 jaar); Derkje 
Gieling (15 jaar); Afwezigen die hun 
insignes nog tegoed houden: Chris 
Bertoen (25 jaar); Danielle en Maar-
ten van Kessel (15 jaar); Ad de Kort 
(15 jaar); Patrick Lakerveld (15 jaar). 
Vele trouwe leden dus die met ple-
zier de nodige EHBO-lessen blij-
ven volgen! Dan nog de waardering 
voor de mensen die met regelmaat 
standby hebben gestaan bij eve-
nementen waarbij Bart Verhaar de 
kroon spande en terecht een bloe-
metje ontving! Ook mag hierbij Alice 
van Zanten niet worden vergeten, 
als zij is op vele vlakken binnen Ca-
millus zeer actief, zowel bestuurs-
matig als met lesgeven en stand-
by staan!

St. Camillus weer van start!



Toelichting begroting 

Dagmar Oudshoorn: 
‘Uithoorn wordt op de toekomst voorbereid’ 
Uithoorn wordt op de toekomst voorbereid. Finan-
cieel gezond zijn en blijven is dan een belangrijke 
voorwaarde. De eerste taak voor ons als college is 
volbracht, we hebben een sluitend begroting 2012 
en een sluitende meerjarenperspectief tot 2015. 
Maar we zijn er nog niet, want onze verantwoorde-
lijkheid gaat verder. Ook na 2015 moeten onze op-
volgers verder kunnen met een fi nancieel gezonde 
gemeente. Uithoorn heeft daarvoor wel het funda-
ment, maar het huis is nog niet af. 

Dat Uithoorn nog wat te bouwen heeft, komt ook 
naar voren uit de bestuurskrachtmeting. Met de E-
dienstverlening zitten we op de goede weg: alle ge-
meentelijke producten zijn straks via één (digitaal) 
kanaal beschikbaar voor onze inwoners, makkelijk 
en effi ciënt. Tegelijkertijd is de ambitie dat de wat 
minder ‘digi-onderlegde’ burger ook makkelijk en 
effi ciënt in ons gemeentehuis terecht kan, name-
lijk via één loket. 

Die toekomst van Uithoorn is niet alleen zaak van 
het college en/of raad, maar ook steeds meer een 
zaak van u als inwoner. Of het nu gaat over veilig-
heid of over deelnemen aan plannen. U helpt mee 
aan de veiligheid in uw buurt door bijvoorbeeld in 
uw huis rookmelders te installeren of goede sloten 

op ramen en deuren te plaatsen. U maakt verschil 
in uw buurt als u niet alleen meedenkt over het ver-
beteren van de leefbaarheid in uw buurt, maar ook 
nog een stap verder gaat door een ‘buurtschoon-
maak’ te organiseren. En zo wordt u door mee te 
doen steeds meer een partner van de gemeente. 
Participatie is een recht van iedere inwoner, maakt 
u daar vooral gebruik van. Maar wees u ervan be-
wust dat niet iedereen hetzelfde wil. Uiteindelijk 
zullen wij als college en/of de raad de belangen 
van verschillende participanten tegen elkaar afwe-
gen en tot een beslissing komen. Dan is er ook wel-
eens een teleurstelling te verwerken. 

Naast samenwerking met u staat ook samenwer-
king met andere partijen: bijvoorbeeld gemeenten, 
bedrijven of andere overheden, hoog op ons ver-
langlijstje. Vooral in de zorg willen we met ande-
re partijen samenwerken. Die sluitende zorgketen 
moet gerealiseerd worden. Dan kunnen we de ex-
tra taken die het Rijk op ons bordje legt, prima aan, 
ook als we minder middelen tot onze beschikking 
hebben. 

Zo werkt Uithoorn aan de toekomst, samen met an-
deren, samen met u! 

Maarten Levenbach:
‘Het wordt er niet makkelijker op’
Het voelt inmiddels als een herhaling van zetten, 
want ook dit jaar hadden we een pittige opgave aan 
het sluitend maken van de Uithoornse begroting. 
We zitten niet meer ruim in onze jas, maar geluk-
kig hebben we de maatregelen weten te beperken 
tot het minimum en is er ook ruimte voor nieuw be-
leid gecreëerd. 

Het vraagteken achter onze belangrijkste inkom-
stenbron, het gemeentefonds staat er nog steeds. 
Maar we zijn uitgegaan van een ‘worst case sce-
nario’ en daarop hebben wij de begroting en het 
meerjarenperspectief gebaseerd. Beide sluiten nu 
tot en met 2015. Onze zorg is voor later, want bij 
ongewijzigd beleid voorzien we in 2016 een tekort 
van circa € 0,5 mln. Dit tekort loopt de jaren daarna 
verder op. Het college wil ook onze opvolgers een 
fi nancieel gezonde gemeente achterlaten en werkt 
hier hard aan. Het resultaat van onze inspanningen 
leggen we begin 2012 aan de gemeenteraad. (en 
onze inwoners) voor. 
Het ombuigingstraject betekende voor het hele col-
lege dat er met de stofkam door de portefeuilles 
gegaan is. Voor mijn portefeuille, Verkeer en ver-
voer, is bijvoorbeeld besloten projecten soberder 
of later uit te voeren. Daarbij tornen we niet aan de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze ge-

meente, maar de hoge ambities van het UVVP (Uit-
hoorns Verkeer- en Vervoerplan) hebben we bij-
gesteld. Een van de belangrijkste nieuwe projec-
ten voor de komende jaren is het Verkeerstructuur-
plan De Kwakel.
Kijken we naar de sociale voorzieningen dan we-
ten we dat ons het nodige te wachten staat: de uit-
voering van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) komt in 2012 naar ons toe, de Wet 
werken naar vermogen staat in 2013 op het pro-
gramma en in 2014 krijgen we de jeugdzorg in ons 
takenpakket. En deels ben ik daar blij mee. Som-
mige zaken kun je veel effi ciënter aansturen van-
uit een lokale overheid of in een samenwerkings-
verband met andere partijen en/of gemeenten. Te-
gelijkertijd weten we dat de middelen waarmee we 
het moeten doen waarschijnlijk onvoldoende zijn 
en dat geeft zorg. 

Die zorg is geenszins reden tot paniek. We zijn een 
fi nancieel gezonde gemeente. Dat hebben we tot 
nu toe bereikt door te schakelen bij nieuwe ontwik-
kelingen en te zoeken naar creatieve oplossingen. 
Daar gaan we gewoon mee door. Daarbij zetten 
we in op de kracht van samenwerken. De inwo-
ners van Uithoorn en De Kwakel zijn daarbij on-
ze troefkaart. 

Een begroting van de gemeente is veel meer dan 
een optelsom van allerlei bedragen: hij maakt dui-
delijk wat de gemeente het komende jaar wil doen 
en bereiken. De begroting is een van de belangrijk-
ste stukken van het jaar. De begroting, ook wel pro-
grammabegroting genoemd, bevat vooral hoofd-
lijnen voor het uit te voeren beleid. Op basis van 
het coalitieakkoord 2010-2014 zijn hiervoor 10 pro-
gramma’s opgesteld. 

Hieronder vindt u de visies van de programma’s: 

Programma’s: 
1.  Bestuur, bestuursondersteuning en 
 dienstverlening
 Om voor de inwoners en bedrijven een aantrekke-

lijke woongemeenschap te kunnen zijn, heeft de 
dienstverlening prioriteit. Dit vraagt om een helde-
re koers, hard werken, een rechte rug van het ge-
meentebestuur en duidelijke en eerlijke communi-
catie met inwoners en bedrijven. Voor de dienstver-
lening geldt dat we streven naar tenminste een vol-
doende. Uitgangspunt is dat klanten zelf bepalen via 
welk kanaal (internet, post, telefoon, persoonlijk) zij 
in contact komen met de gemeente. Echter qua ont-
wikkeling ligt de focus op het digitale kanaal. Het be-
stuur en de bestuursondersteuning zijn faciliterend.

2. Ontwikkeling Dorpscentrum
 De elementen waaraan Uithoorn zijn identiteit ont-

leent (Amstel, Groene Hart, nabij voorzieningen), 
komen tot uiting in het dorpscentrum. Doelstelling is 
het creëren van een bruisend centrum aan de Am-
stel, waar mensen met plezier werken, wonen, win-
kelen, verblijven en recreëren. De ontwikkeling van 
het dorpscentrum moet de identiteit van Uithoorn 
versterken.

3. Duurzaam Uithoorn
 Voor het programma Duurzaam Uithoorn betekent 

dit dat Uithoorn een aantrekkelijke woongemeen-
schap is en blijft, nu en in de toekomst. Daarom voe-
ren wij onze activiteiten duurzaam uit en zijn daar-
mee binnen de gemeente een voorbeeld voor de in-
woners en organisaties

4. Economie en Ondernemen 
 Bij de woongemeenschap ligt de focus ook op wer-

ken, omdat de werkgelegenheid een woongemeen-
te onderscheidt van een slaapgemeente. Uithoorn is 
een aantrekkelijke werkgemeenschap wanneer zij 
een wezenlijk deel kan uitmaken van de Greenport 
Aalsmeer. Recreatie en Toerisme dragen bij aan het 
uitbuiten van de unieke ligging aan de Amstel en het 
Groene Hart. Tevens draagt de economische activi-
teit bij aan het voorzieningenniveau, waardoor Uit-
hoorn aantrekkelijk is voor de eigen bevolking.

5. Bereikbaarheid 
 Om gebruik te kunnen maken van de nabijgelegen 

grootstedelijke voorzieningen alsmede de Amstel 
en het Groene Hart is het belangrijk dat Uithoorn en 
deze voorzieningen op een goede en verkeersveili-
ge manier bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, 
langzaam- en gemotoriseerd verkeer binnen accep-
tabele reistijden.

6. Meedoen en meedenken 
 In een aantrekkelijk (woon-)gemeenschap moeten 

burgers in het kader van ‘meedoen’ zoveel mogelijk 
zelfstandig kunnen participeren in de maatschap-
pij op verschillende wijzen. Daar waar de burger 
dat niet zelfstandig kan, fungeert de gemeente als 
vangnet en draagt zorg voor een sluitende zorgke-
ten. Daarnaast moeten de burgers in het kader van 
‘meedenken’ in de gelegenheid worden gesteld om 
zelf te kunnen participeren bij de vormgeving van 
die aantrekkelijke woongemeenschap.

7. Opgroeien 
 Binnen onze woongemeenschap moeten kinderen 

zoveel mogelijk kansen worden aangereikt om op 
te groeien tot volwaardige zelfstandige volwasse-
nen. Daar waar zij of hun opvoeders ondersteuning 
nodig hebben, zorgt de gemeente voor een sluiten-
de keten en vangnet.

 
8. Veiligheid 
 Een woongemeenschap kan alleen aantrekkelijk 

zijn wanneer deze veilig is. De lagen van bestuur 
(raad, college en burgemeester) moeten hierin hun 
verschillende rollen pakken en er moet aanvullend 
geïnvesteerd worden in de ketens.

9. Wonen 
 Bij een aantrekkelijk woongemeenschap zijn de in-

woners gelukkig met hun woonomgeving. Ten aan-
zien van het woningaanbod moet er voldoende dif-
ferentiatie zijn, zodat de inwoners hun wooncarrière 
binnen Uithoorn kunnen doorlopen. Daar waar hia-
ten zijn in de woningvoorraad, zal de gemeente de-
ze samen met marktpartijen toevoegen. De woon-
omgeving is onderdeel van het woongenot en moet 
schoon, heel en veilig zijn.

10. Financieel gezond Uithoorn 
 Om nu en in de toekomst uitvoering te kunnen ge-

ven aan de ontwikkeling en instandhouding van Uit-
hoorn moeten voldoende middelen worden gege-
nereerd om de visie in de programma’s en produc-
ten te kunnen realiseren. Hierbij zijn lasten en baten 
structureel in evenwicht.

Begrotingskrant 
gemeente Uithoorn 2012
Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2012 opgesteld. 
Op donderdag 10 november 2011 staat de begroting op de agenda van de gemeente-
raad. U bent van harte welkom bij deze vergadering, die om 19.30 uur begint. 

De begroting 2012 sluit met een positief saldo van bijna € 48.885. Ook het meerjarenper-
spectief tot 2015 laat een structureel sluitende begroting zien. Dankzij de ombuigingsope-
ratie waarmee de raad op 26 mei 2011 heeft in gestemd, is Uithoorn goed voorbereid op de 
rijksbezuinigingen die de komende periode op de gemeente af komen en is er ruimte voor 
nieuw beleid gecreëerd. 
Daarnaast is er ook reden tot zorg bij het college, vooral over de periode na 2015. Als geen 
actie wordt ondernomen ontstaat in 2016 een tekort van circa € 0,5 mln.. Dit tekort loopt de 
jaren daarna verder op. Om deze ontwikkeling tijdig het hoofd te kunnen bieden, wordt begin 
2012 een nota opgesteld over de fi nanciële positie van Uithoorn.
Het college realiseert zich dat sommige maatregelen effect zullen hebben op de Uithoornse 
samenleving. Tegelijktertijd is het college overtuigd van de kracht van samenwerking, met 
andere gemeenten, overheden en natuurlijk met de inwoners. Op deze pagina laten de colle-
geleden zien hoe zij die samenwerking invulling willen geven voor hun portefeuilles. 

Meer informatie? 
De stukken voor de begroting liggen vanaf vrijdag 14 oktober 2011 
voor iedereen ter inzage op de volgende locaties:
De receptie van het Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, 
De bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 
Het dorpshuis in De Kwakel, Kerklaan 16
Uiteraard zijn de stukken ook te vinden op www.uithoorn.nl



Jeroen Verheijen: 
‘Werken met de kracht van Uithoorn’ 
Economisch gezien zijn de tijden wat minder, maar 
dat betekent niet dat Uithoorn stilstaat. Juist nu ko-
men nieuwe initiatieven van de grond, juist nu is het 
tijd om samen de schouders eronder te zetten. Dat 
Uithoornaars en Kwakelaars daar uitstekend toe in 
staat zijn weten we. Ik zie regelmatig plannen op 
mijn bureau verschijnen. 

Nieuwe initiatieven komen er onder meer vanuit 
Buurtbeheer. Vier jaar werken met elkaar en de 
evaluatie van de Rekenkamer lieten zien dat Buurt-
beheer inmiddels stevig is verankerd in de meeste 
wijken van Uithoorn. Veel bewoners en professio-
nals zijn betrokken bij de buurt en elkaar en weten 
de verschillende kanalen, gemeente, politie en wo-
ningcorporatie Eigen Haard goed te vinden. Maar 
we zien ook dat iedere buurt verschillend is en dat 
we eigenlijk meer maatwerk moeten leveren per 
buurt. We willen in de toekomst meer inzetten op 
het nog beter benutten van de eigen kracht van in-
woners en het verhogen van de zelfredzaamheid 
van mensen. De nadruk ligt op prettig samenleven 
en sociale samenhang. 

Maar er zijn meer projecten die illustratief zijn voor 
wat onze inwoners en bedrijven zelf in gang weten 
te zetten. Ik denk dan aan ‘Uithoorn aan de Am-
stel’. Dit inspireerde de ondernemers tot initiatie-
ven voor meer slagkracht en de oprichting van de 
nieuwe stichting Uithoorn in Bedrijf. Hiermee sluit 
het Uithoornse bedrijfsleven aan bij concrete on-
derwerpen zoals de vernieuwing van het dorps-
centrum, de ontsluiting en het opknappen van het 
bedrijventerrein en de invoering van citymarketing. 
Tenslotte heeft de consumentgerichte aanpak bij 
onze (nieuw)bouwprojecten zoals Beleef Buiten-
dijks ook vruchten afgeworpen. Die aanpak biedt 
weer een model voor nieuwe ontwikkelingen in an-
dere delen van Uithoorn. 

Uithoorn laat met deze initiatieven zien dat je met 
oog en oor voor plannen en ideeën van inwoners 
en ondernemers veel bereikt. Daarbij is de rol van 
de gemeente steeds meer die van regisseur, bege-
leider en ondersteuner. Zo werken we samen aan 
de toekomst van Uithoorn.

Ria Zijlstra:
‘Doen we het goed en doen we het op de goede manier?’
We leven in een nieuwe eeuw. Een eeuw die een 
andere aanpak vraagt van de overheid. Niet in het 
minst omdat ook onze rol zo verandert. Steeds 
meer zijn wij de ‘facilitator, stimulator en regisseur’ 
van nieuwe ontwikkelingen. Ondernemers en par-
ticulieren bedenken vaak innovatieve plannen of 
ideeën en daar moet je als gemeente gebruik van 
kunnen en willen maken. 

We moeten nieuwe wegen bewandelen om cre-
atieve initiatieven naar boven te halen, bijvoor-
beeld op het gebied van duurzaamheid. Met het 
programma Energiek op Weg willen we inwoners 
en ondernemers ondersteunen en stimuleren om 
te kiezen voor duurzame oplossingen: en dat kan 
gaan van het kopen van een spaarlamp, het op-
zetten van een lokaal klimaatcompensatiefonds 
tot het ondersteunen van mogelijkheden voor bi-
overgisting. Daarbij staat samenwerken centraal. 
We willen partijen met specifi eke expertise en er-
varing samenbrengen en gezamenlijk tot een re-
sultaat komen. 

Dit geldt ook voor ons beleid voor jeugd en jonge-
renwerk. We nemen onze aanpak onder de loep en 
dat doen we niet vanachter het bureau, maar door 
ouders, scholen en vooral jongeren zelf hierbij te 

betrekken. Is wat we doen wel goed en is de ma-
nier die we kiezen wel de goede? Een voorbeeld is 
veel eerder ondersteuning bieden bij opvoedvra-
gen. Dat vraagt in onze ogen om een actief en lo-
kaal gericht Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Maar is dat ook waar ouders en kinderen behoef-
te aan hebben? Hoe zit het met de mogelijkheden 
voor jongeren in Uithoorn? Welke rol/ verantwoor-
delijkheid hebben zij zelf? 

Kijk ik naar de ‘harde’ kant van mijn portefeuille dan 
is het duidelijk dat ‘de Openbare Ruimte’ en het be-
heer van water en de riolering een grote hap ne-
men uit de begroting. In de Openbare Ruimte kie-
zen we voor wat minder luxe, maar rioleringspro-
jecten zijn kostbaar en noodzakelijk. Het gaat im-
mers om het waarborgen van de volksgezondheid, 
waarborgen van de waterkwaliteit en het beperken 
van (grond)wateroverlast. Maar toch zijn er ook 
hier mogelijkheden voor de inwoner zelf, al is het 
maar dat we kiezen voor minder verharding in de 
tuin of het niet door het riool wegspoelen van fri-
tuurvet. 
Het Uithoorn van de 21ste eeuw maken we samen, 
gemeente, ondernemers en inwoners en dat wordt 
een heel duurzaam (en efficiënt) Uithoorn. Daar 
geloof ik heilig in.

Financieel meerjarenperspectief 
op hoofdlijnen
De (meer)jarenbegroting 2011-2014 laat in 2011 een positief resultaat zien van € 0,25 mln. Met uitzondering 
van 2012 sluiten alle jaren met een klein overschot. In de jaren 2010 tot en met 2012 worden de resultaten voor 
een belangrijk deel beïnvloed door de incidentele lasten.

Overzicht (structurele) lasten en baten (meerjaren)begroting 2012-2015 
Totaal meerjarenperspectief: 2012 2013 2014 2015

Lasten 55.626.713 55.152.066 56.020.090 56.319.372
Baten 55.577.828 55.149.206 55.773.380 56.196.196

Totaal resultaat (incidenteel/ structureel) 48.885 2.860 246.710 123.176
 
Waarvan:
Incidenteel -1.188.658 -571.010 -372.852 0
Structureel 1.237.543 573.870 619.562 123.176

 Inkomsten 2011 2012  % 2011  % 2012

1 Belastingen en rechten 12,16  12,51  21,0% 22,50%
2. Dividend/belegging/fi nanciering 4,97  4,33  8,6% 7,8%
3. Uitkeringen sociale voorzieningen/maatschappelijke zaken 6,05  5,79  10,4% 10,4%
4. Algemene uitkering 24,06  24,08  41,6% 43,3%
5. Overige inkomsten 2,82  4,41  4,9% 7,9%
6. Aanwending reserves 7,84  4,50  13,5% 8,1%

 Totaal  57,90   55,63  100% 100%

*bedragen zijn in miljoenen euro’s  

PROGRAMMA 2011 PROGRAMMA 2012 INKOMSTEN 2011 INKOMSTEN 2012
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 Programma 2011 2012 % 2011 % 2012

1. Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening 6,41 5,01  11,1% 9,0%
2. Ontwikkeling dorpscentrum -  -  0,0% 0,0%
3. Duurzaam Uithoorn 8,03  7,81  13,9% 14,1%
4. Economie en ondernemen 0,47 0,40  0,8% 0,7%
5. Bereikbaarheid 1,01 1,70  1,7% 3,1%
6. Meedoen en meedenken  14,69  14,46 25,4% 26,0%
7. Opgroeien in Uithoorn  5,02   4,43  8,7% 8,0%
8. Veiligheid  2,50   2,62 4,3% 4,7%
9. Wonen in Uithoorn  8,61   7,14  14,9% 12,9%
10. Financieel gezond Uithoorn  11,11   11,88  19,2% 21,4%
11. Onvoorziene uitgaven  0,06  0,11 0,1% 0,2%

Totaal   57,90   55,58  100% 100%

4

Organisatie
 Gemeente 2.16 

 (toekomstproof)
 Dienstverlening burger 

 en bedrijven
 Regionale samenwerking

Sluitende Keten
 Veiligheid
 Jeugd
 Zorg

Dorpscentrum
 Schans
 Havenplan
 Amstelplein/Oude Dorp
 Cultuurcluster

Financien op orde
 Goed fi nancieel beleid 

 (meer dan sluitende 
 meerjarenbegroting)

 Subsidie herijken

Duurzaamheid
 Stap zetten energie 

 neutraal 2040 (4 thema’s)
 Regie voeren

Bereikbaarheid 
 Lokale infrastructuur 

 aangesloten op N201
 Verkeersstructuurplan 

 De Kwakel
 Concrete resultaten 

 OV en fi ets

Brede School  
 Samenwerking 

 cultuur onderwijs sport 
 cultuurbeleidsplan

 Uitrollen Brede School 
 concept

 Herijking kind/jongerenwerk

Economie en ondernemen  
 Green Port Aalsmeer
 Citymarketing (toerisme)
 Herstructurering 

 bedrijventerrein

Sociaal-maatschappelijk 
beleid 

 Meedoen (WMO) 
 en meedenken
 
Wonen 

 Integrale aanpak Europarei
 Thamerdal

Integrale Veiligheid 
 Handhaven
 Integraal veiligheidsbeleid

Speerpunten College
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ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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

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

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

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

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

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

t/m 14 okt. Expositie ‘360 graden Uithoorn, De Fotokring Uithoorn bestaat 
40 jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze 
expositie in de hal van het gemeentehuis Uithoorn. Gemeente-
huis Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Ope-
ningstijden maandag t/m donderdag 8.30-17.00 u en vrijdagen 
van 8.30-14.00 u. Toegang gratis.

t/m 22 nov.  Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend 
9.30-12.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn Kosten: €130,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 22 nov. Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 oktober 
in gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 u. Kosten: 
€ 44, incl. materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@xs4all.nl

t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag 
13.30-16.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
middag vrij spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (inclusief 

1x koffie/thee).
11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
11 okt. Bingomiddag van ouderenbonden ANBO en KBO in wijksteun-

punt Bilderdijk, Bilderdijkhof 1. Zaal open vanaf 13.30 u. Tijd: 
14.00-16.15 u. Info: H. Elserman, tel. 0297-566501. Toegang: 
gratis. 

12 okt. Buurtschouw Legmeer West, start bij Evenemententerrein, 
19.00 u.

13 okt.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u, kos-
ten: €5,- (incl. thee en teksten).

13 okt. t/m Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgen-
2 nov. de donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 

Tijd: 19.30-21.30 u. Kosten: € 60,-. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl.

13 okt.  Rockcafé met DJ Jack ‘The Ripper”, van 19.30-23.00 u., vrij 
entree.

14 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 
om 19.30 u. Kosten: €2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee).

14 okt. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 

foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 u. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com.

14 okt. Kinderdisco Kids @ The Mix; voor 8 t/m 12 jarigen. In The Mix, 
J.A. van Seumerenlaan 1. 19.00-21.30 u. Entree: € 3 (voorver-
koop bij Ten Hoope). Info: Natascha Halici: nhalici@cardanus.
nl / 06 52646156.

15 okt. Braderie op Amstelplein.   
15 okt. Rommelmarkt COV Amicitia in De Schutse, De Merodelaan 1.
 9.30-13.30 u. Toegang gratis. Info: Anita van den Bosch, tel. 

0297-563879.
15 okt. Harder Than Heavy-3: Live bands met J.B.O (D) en de blazers 

van Heavy Hoempa!. Aanvang: 20.30, entree 10 euro
16 okt. De Wereldmaaltijd, 17.30-21.30 u. Het Theehuis Amstelplein. 

Bij de wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel dan 
beschikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. Wie 
daarbij denkt aan een sobere of karige maaltijd, heeft het mis! 
Het is een smakelijk en voedzaam 3-gangen diner. Kosten: 
Volwassenen € 20,-, kinderen v.a. 6 jaar € 10,- en jonger dan 
6 jaar gratis. Info: wereldwinkel.uithoorn@gmail.com. 

18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 u.
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 u.
18 + 20 okt. Satsang (zingen mantras en mediteren in kleine groep). Mul-

tatulilaan 7. Inloop vanaf 19.30 u. Begin: 20.00 u. Kosten: € 5. 
Info:Carla de Brave, 06-22608327. 

18 okt. Inloop/chill, inloopavond voor iedereen, 19.30-23.00 u, entree 
vrij 20 oktober: Jamsessie, beginnende muzikanten spelen sa-
men, 19.30-23.00 u, entree vrij.

21 + 22 okt. Toneelgroep Maskerade speelt Tartuffe van Moliere. Alkwin 
Kollege, Weegbree55. Aanvang: 20.15 u. Entree: € 10. Reser-
vering: www.toneelgroepmaskerade.nl of: 0297-533305 (be-
perkt bereikbaar).

22 okt. Drie miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad,12 
nov/10 dec.Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 u. Kosten 
in totaal: € 105,-. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 

22 okt. PLUR Regio Core! Hardcore-feest met diverse DJ’s, aanvang: 
21.00 u, entree € 8,-.

25 okt. DJ Lounge, chillen in The Mix! 19.30-23.00 u, entree vrij.
27 okt. Rockcafé met live mystery guest... 19.30-23.00 u, entree vrij
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 

19.30 u. 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
28 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 

om 19.30 u. Kosten: € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee).
28 okt. H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor 

de modeshow:€1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee 
en pannenkoeken: €6,50. Kaarten te koop in het wijksteunpunt 
Info: 567209.

29 okt. Kwakelse veiling in KDO kantine.
29 okt.  Goodmen’s Helloween-feest! Aanvang: 21.00 u., entree €15,- 
30 okt. Sylvia Robbemont, conference en liedjes.
 “Liedjes uit het hart” heet het programma waarmee Sylvia Rob-

bemont babbelend en zingend een uitbundige sfeer doet ont-
staan. Thamerkerk, start 14.30 u. Kosten €12,-. Meer info: 
www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-
563709.

 evenementen vanaf november 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

Balie Burgerzaken gesloten 
op dinsdagmiddag 18 oktober
In verband met onderhoud aan het geautomatiseerde systeem is de 
balie Burgerzaken op dinsdag 18 oktober vanaf 12.00 uur gesloten. Wij 
staan weer voor u klaar op woensdag 19 oktober vanaf 8.30 uur. Onze 
excuses voor het ongemak.

in de gemeente uithoorn gaat over een paar weken de campag-
ne wat doe je? van start. Deze campagne stimuleert burgers om 
hun kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid te ver-
groten en wil hen bewuster laten omgaan met de risico’s in hun 
eigen omgeving. 

Gebleken is dat veel mensen willen helpen in noodsituaties. Hoe meer 
mensen weten wat zij in dergelijke gevallen moeten doen, des te be-
tere hulp zij kunnen bieden totdat de hulpdiensten (brandweer, ambu-
lance en politie) komen. Bij een groot incident kunnen burgers de hulp-
diensten ter zijde (blijven) staan. Het beter benutten en nog verster-

ken van deze kennis en vaardigheden van burgers bevordert de vei-
ligheid.

meer info
De campagne verwijst naar de website www.watdoeje.nl,  

waar behalve praktische tips over veiligheid en hoe 
te handelen bij ongelukken en andere noodsitu-

aties, ook informatie komt te staan over ri-
sico’s in Uithoorn. De komende we-

ken leest u meer over Wat doe je? 
op de gemeentepagina en  

www.uithoorn.nl

weRK in 
uitVOeRinG

weg en Randweg. In verband met de-
ze gedeeltelijke afsluiting is op de 
N201 de links- en rechtsaf strook 
naar de noordzijde van de Noord-
dammerweg afgesloten. Voor even-
tuele vragen kunt telefonisch contact 
opnemen met de heer L. Disseldorp. 
Hij is te bereiken via 0297-513111.

weRKZAAmheDen 
ALFOns ARiënsLAAn 

Sinds 3 oktober laten we de Alfons 
Ariënslaan tussen Potgieterlaan en 
Wiegerbruinlaan opnieuw asfalteren. 
Eerst worden de fietspaden en de 
voetpaden herstraat. 

tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de veiligheid van de 
wegwerkers geldt tijdens het herstra-
ten eenrichtingsverkeer. De rijrichting 
zal tijdens het werk wisselen. Na het 
herstraten begint het asfalteren. Dan 
is de Alfons Ariënslaan in zijn geheel 
afgesloten voor auto- en vrachtver-

ACtiViteiten KALenDeR

keer. Er wordt dan een omleidings-
route ingesteld. Volgens de planning 
zullen de werkzaamheden eind okto-
ber/begin november voltooid zijn. 

informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij de heer E.J. Warmerdam 
van de afdeling Leefomgeving. Hij is 
te bereiken via 0297- 513111. 

heRstRAten Ruit, 
RAAi en ReiGeRsBeK

Maandag 10 oktober is de aannemer 
begonnen met het herstraten van 
Ruit, Raai en Reigersbek. Eerst is 
Ruit aan de beurt, daarna Raai en tot 
slot Reigersbek. De verwachting is 
dat de werkzaamheden duren tot me-
dio december, maar deze planning is 
mede afhankelijk van de weersom-
standigheden.

snoeien beplanting 
Om het werk goed uit te kunnen voe-
ren moet over de openbare weg han-
gend groen gesnoeid worden. De be-
woners zijn gevraagd ervoor te zor-
gen dat ze dat groen gesnoeid heb-
ben voordat het herstraten begint. 

Parkeren tijdens werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats 
per straat om zoveel mogelijk wegen 
bereikbaar te houden. Tijdens het 
herstraten kan het dus voorkomen 
dat u uw auto niet voor het huis kunt 

parkeren. Parkeer daarom tijdens de 
werkzaamheden in uw straat uw auto 
op de parkeerplaats bij Zilverschoon 
en Zevenblad. 

informatie
Met vragen of opmerkingen over de 
uitvoering van het herstraten kunt u 
terecht bij de heer E. Wanningen van 
de afdeling Leefomgeving, via tel.: 
0297-513111.

BOteRDiJK 
AFGesLOten 

Vanaf vrijdagavond 14 oktober 
2011 19.00 uur tot en met zondag-
avond 16 oktober 19.00 uur.
De PWN heeft het weekend van 14 
tot 16 oktober werkzaamheden aan 
de waterleiding die in het midden van 
de Boterdijk ligt ter hoogte van Boter-
dijk huisnummer 75/77. Als gevolg 
van wet- en regelgeving is de PWN 
hierbij verplicht om zorg te dragen 
voor de werknemers van de aanne-
mer. Deze regelgeving geeft aan dat 
in deze situatie de Boterdijk volledig 
afgesloten dient te worden. De Boter-
dijk is afgesloten van 14 oktober 2011 
19.00 uur tot 16 oktober 2011. Wan-
neer de werkzaamheden eerder uit-
gevoerd zijn, gaat de Boterdijk uiter-
aard eerder open. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de heer 
C. Rood van Van Baarsen Buisleidin-
gen. De heer Rood is bereikbaar op 
06-10446122.

GeDeeLteLiJKe 
AFsLuitinG 
nOORDDAmmeRweG 

Vanwege de aanleg van een fiets- en 
voetpad voorlangs Noorddammer-
weg 44 in De Kwakel is sinds 27 sep-
tember de oostzijde van de Noord-
dammerweg tussen de provinciale 
weg N201 en de inrit van Noorddam-
merweg 1B/C afgesloten in de rich-
ting van Legmeer-West. Vanuit Leg-
meer-West kunt u wel over de Noord-
dammerweg naar de N201 rijden. 
De werkzaamheden zullen naar ver-
wachting 4 weken duren. Op de N201 
is een omleidingsroute aangegeven. 
De omleiding loopt via de N201, Poel-
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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

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

fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inza-

ge van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter in-
zage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297-
513111 

- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 sep-
tember t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111 

- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de wo-
ning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 novem-
ber 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost 
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 no-
vember 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Rode Klaver 83, aanvraag sloopmelding voor het verwijderen van asbesthou-

dende gevelbeplating. Ontvangen 4 oktober 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 22 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 5 oktober 2011

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 166, omgevingsvergunning voor het vervangen van de woning. Be-

zwaar: t/m 16 november 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Rode Klaver 83, sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende ge-

velbeplating. Bezwaar: t/m 16 november 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 12, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 15 november 2011.
Thamerdal
- Busstation Cort van der Lindenplein, omgevingsvergunning voor het realise-

ren van een droogloopconstructie en het plaatsen van een fi etsenstalling. Be-
zwaar: t/m 18 november 2011.

 TER INZAGE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED, 
 BOTERDIJK 91
Toelichting
Het bestemmingsplan Boterdijk 91 (Landelijk gebied) heeft betrekking op de 
nieuwbouw van een ronde veelstal naast het bestaande agrarisch en poldersport 
bedrijf aan de Boterdijk 91 te De Kwakel. De nieuwe veestal beoogt vervangende 
huisvesting voor het rundvee van het biologische bedrijf.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91” ligt vanaf vrijdag 14 
oktober 2011 tot en met 24 november 2011 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, ge-
durende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, ge-
durende de openingstijden van het dorpshuis. 
Mogelijkheid indienden zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 12 oktober 2011

In de gemeenteraadsvergadering van 
morgenavond komt onder meer de ontwikke-
ling van het gebied rondom de Iepenlaan 
aan de orde. Al sinds 2005 worstelt de 
gemeente met dit onderwerp. “De tijd om 
knopen door te hakken is nu gekomen.”

Dat het zo lang niet had mogen 
duren, dat is achteraf altijd 
makkelijk vast te stellen. 
Feit is dat het gebied rondom 
de Iepenlaan is verworden 
tot een lastig dossier voor 
Uithoorn. Alweer zes jaar 
lang lukt het niet om tot een 
goede oplossing te komen.

Bestemmingsplan
Het draait allemaal om het 
bestemmingsplan, vertelt 
Sjaak Verhaar. Hij is sinds 2006 
raadslid voor Gemeentebelan-
gen en heeft zich in de afgelopen 
periode fl ink in de Iepenlaan 
verdiept. “Het huidige bestem-
mingsplan schrijft voor dat 
het gebied alleen mag worden 
gebruikt voor de glastuinbouw”, 
legt Verhaar uit. “Maar die 
sector heeft het moeilijk. 
De ondernemers aan de 
Iepenlaan willen daarom 
andere bedrijfsactiviteiten 
ontplooien. Maar dan zal 
eerst het bestemmingsplan 
moeten worden verruimd.”

Eerste signaal
Ongeveer zes jaar geleden 
kreeg de gemeente het eerste 
signaal dat er iets moest 

gebeuren aan de Iepenlaan. 
Het college van burgemeester 
en wethouders (b&w) besloot 
toen het bestemmingsplan te 
handhaven. Reden: Uithoorn 
had met andere gemeenten 
afgesproken dat alle tuin-
bouwactiviteiten in de regio 
zouden worden geconcen-
treerd bij de N201, rondom 
de veiling bij Aalsmeer. De
Iepenlaan moest worden 
ontwikkeld in samenwerking 
met Stallingsbedrijf Glastuin-
bouw Nederland (SGN).

‘Verbijsterd’
SGN zou de Iepenlaan weer 
gezond maken, binnen het 
huidige bestemmingsplan. 
Waar een partij als Gemeente-
belangen zich afvroeg of het 
college van b&w het lot van de 
Iepenlaan nu niet in handen 
legde van één enkele particu-
liere partij, was het college vol 
vertrouwen in de afl oop. Tot-
dat SGN afhaakte. Vlak voor 
de zomer kreeg de gemeente-
raad het bericht. Verantwoor-

delijk wethouder Jeroen Ver-
heijen gaf bij die gelegenheid 
aan ‘verbijsterd’ te zijn. Ver-
haar kan er zich iets bij voor-
stellen. “SGN had al gesprek-
ken met de ondernemers van 
de Iepenlaan gevoerd. Alles 
was in gang gezet. En nu ligt 
de hele handel weer op zijn gat.”

Goudkust
De Iepenlaan heeft overigens 
ook goede tijden gekend. Ver-
haar: “De Iepenlaan kreeg zijn 
huidige functie toen de kwe-

kerijen in het Boterdijk-gebied 
plaats moesten maken voor de 
huizenbouw.” De kwekerijen 
vestigden zich daarop bij de 
Iepenlaan. Waar het gebied 
nu verouderd aandoet, was 
het destijds een toonbeeld 
van vooruitgang, met goede 
voorzieningen en – voor die 
tijd – ruime kavels. In de 
volksmond kwam het zelfs 
‘de goudkust van De Kwakel’ 
te heten, weet Verhaar zich 
te herinneren.

Nieuw plan
Van die status is in 2011 niets 
meer over. Om de Iepenlaan 
er bovenop te helpen, presen-
teert wethouder Verheijen 
morgenavond een nieuw 
plan aan de gemeenteraad. 
“Het voornaamste is dat 
er snel iets gebeurt”, zegt 
Verhaar. “Tegelijkertijd mag 
de vrijheid van de onder-
nemers die achterblijven 
aan de Iepenlaan niet de 
dupe worden van de nieuwe 
plannen, bijvoorbeeld 
wanneer er een woon- of 
recreatiebestemming komt.” 

Op het spel
Het raadslid van Gemeente-
belangen verwacht een 
levendig debat. “De tijd 
om knopen door te hakken 
is nu gekomen. Er staat iets 
op het spel.” Morgenavond 
is er sprake van een infor-
merend debat, waarin de 
partijen hun standpunt 
kunnen bepalen. In novem-
ber volgt een politiek debat. 
Dan wordt er daadwerkelijk 
een besluit genomen 
over de toekomst van de 
Iepenlaan. 

R A A D S A G E N D A

Datum: 13 oktober 2011 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening 

2    Inspreken burgers 

3    Openstelling bussluis 
Meerwijk 19.40 uur

4    Planvorming Iepenlaan 
20.15 uur

5    Verzelfstandiging 
Gov United 20.45 uur

6    Verordening Gemeentelijke 
Basisregistratie Personen 
(BRP) 2011 21.30 uur

7    Bestemmingsplan Lande-
lijk Gebied, postzegelplan-
nen 2011 22.00 uur

8    Bestemmingsplan Beleef 
Buitendijks 22.30 uur

9    Nota lokale heffi ngen 
gemeente Uithoorn 
2012 - 2015 23.00 uur

Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
3 november 2011.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

“Het voornaamste is 
dat er snel iets gebeurt”

Iepenlaan opnieuw op agenda gemeenteraad

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Raadslid Sjaak Verhaar van Gemeentebelangen



pagina 6 Nieuwe Meerbode  - 12 oktober 2011

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 27 
Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

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

brAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

124e jaargang

oPlAgE: 14.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Op zaterdag 15 oktober 
a.s. houdt Amicitia weer haar jaar-
lijkse rommelmarkt in kerkgebouw 
de Schutse naast het winkelcentrum 
Zijdelwaard in Uithoorn van 9.30 tot 
13.30 uur.
Traditiegetrouw gaat er weer van al-
les over tafel tegen een schappelij-
ke prijs. Er zijn boeken, huishoude-
lijke artikelen, speelgoed, kleding, 

schoenen, tassen enz. Ook is er 
een stand met handgebreide nieu-
we truien en een koffiehoek. Bezoek 
onze gezellige markt!
Heeft u nog spulletjes voor ons, dan 
graag een telefoontje naar A. van 
den Bosch, 0297-563879 of H. van 
Dijkhuizen, 0297-567758.
Helaas hebben wij geen plaats voor 
grote meubelen e.d.

Expositie Papier Textiel 4
Uithoorn - Van 9 oktober tot en met 
13 november kunt u bij galerie Fort 
aan de Drecht alweer de 4e editie 
gaan bekijken van de expositie Pa-
pier en Textiel. Ook in deze 4e edi-
tie is het weer wonderlijk om te zien 
wat voor prachtige kunstwerken met 
papier en textiel gemaakt kunnen 
worden. Er is werk te zien van Jan 
Jr. Schoonhoven, Boukje Voet, Miri-
am Londoño, Riny Smits en Marij-
ke Hillebrand. Jan Jr. Schoonhoven 
is de kleinzoon van Jan Schoonho-
ven. Zijn opa was fan en voorbeeld. 
De blauwe vlakken van Jan zijn ge-
maakt van papier machè op canvas. 
Het papier machè wordt handmatig 
en met paletmessen bewerkt waar-
door een ragfijn lijnenspel ontstaat.
Boukje Voet heeft een haat-liefde-
verhouding met tekst ook van we-
gen haar dyslectie maar, dat is niet 
de reden voor haar om in boeken te 
gaan snijden. Ze gebruikt het boek 
als een voorwerp waar ze de func-
tie van weg heeft genomen en de 
esthetiek de overhand neemt. Miri-
am Londoño gebruikt het papier als 
basis waarmee zij innovatieve cre-
atieve technieken ontwikkelt. De-
ze techniek geeft haar de moge-
lijkheid om ontwerpen en tekenin-

gen te maken die bestaan uit lijnen 
zwevend in de ruimte. Naast teksten 
verschijnen werken in verschillen-
de vormen zoals o.a. menselijke fi-
guren. Het werk van Riny Smits ont-
staat vanuit het materiaal. Zij ge-
bruikt flexibele materialen om haar 
ideeën vorm te geven. Aan de mo-
gelijkheden van het werken met pa-
pier en textiel lijken geen grenzen te 
zijn. Het is een uitdaging papier en 
textiel dat al een eerder leven had, 
nieuwe betekenis te geven.
Marijke Hillebrand haar ontwerpen 
lopen uiteen van modern, strak en 
eenvoudig, van verfijnd en ingeto-
gen tot speels en uitbundig. Het zil-
ver en goud wordt met materialen 
zoals edelstenen, glas, hout, bot, le-
der en textiel verwerkt. Haar inspira-
tie haalt ze uit de natuur.
De tentoonstelling wordt geopend 
op zondag 9 oktober 2011 om 15.00 
uur door Inge Evers met Kyrian Es-
ser aan de piano.
De expositie is te zien op don-
derdag en vrijdag 14.00-17.00 uur 
(v.a. 3 november tot 16.00 uur) 
en in het weekend van 12.00-
17.00 uur. Het adres: Grevelingen 
50 in Uithoorn. Meer informatie:  
www.galeriefortaandrecht.nl

Prijswinnaars Zonnebloem-
wedstrijd bekend
De Kwakel - In mei 2011 vierde 
de Zonnebloemafdeling De Kwa-
kel/Vrouwenakker haar 25-jarig be-
staan. In het jubileumboekje zat een 
zakje met zonnepitten die de gasten 
konden zaaien. 
Op de braderie in augustus konden 
zij hun zonnebloem tonen. De prijs 
voor de mooiste zonnebloem gaat 
naar mevrouw I. Koestal en de prijs 

voor de hoogste zonnebloem naar 
mevrouw Hogerwerf-Vork. Tevens 
mochten de kopers van een zon-
nebloemlot op de braderie het aan-
tal zonnebloempitten raden in een 
vaas. Het aantal was 13.513. Me-
vrouw S. Overes zat hier het dichtst 
bij met haar geraden 15.000. Al-
le prijswinnaars hebben reeds hun 
prijs in ontvangst genomen. 

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
infolijn Dierenbescherming
regio Uithoorn/De ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist: 
- Mijdrecht Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: Zwarte gechipte kater met zwart
 halsbandje. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje
 op borst.

Gevonden:
- De Kwakel, Cyclamenstraat: Zwart-witte kat.
- Uithoorn, Laan van Meerwijk. Zwarte kat.
- Mijdrecht, Saffier: Zwart-wit katje van ongeveer 2 maanden.
- Vinkeveen, Achterbos: een rood kitten (kater) en een rood-wit  
 kitten (poes).
- De Kwakel, Vuurlijn: Magere zwarte kat.
- Vinkenveen, Proosdijland: Klein donker cypers poesje.
- Mijdrecht, N201: Rood-witte kat witte voetjes voor en achter.
 Wit gezicht en rode staart met ringen. Heeft pas jongen gehad. 
- Mijdrecht, N-201 thv Johnson: Cyperse kat.
- Wilnis, Scheepswerf: Zwarte poes en zwart-witte kater.
- De Hoef, Oostzijde: Zwart-witte kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Open dag bij Believe in 
Beauty
Uithoon - “Er goed uitzien voor uw 
leeftijd” is al zeven jaar het motto 
van Believe in Beauty in Uithoorn.
Oktober staat dit jaar in het teken 
van: Leer Believe in Beauty (op-
nieuw) kennen. 

Zaterdag 15 oktober is er een open 
dag van 11.00 tot 16.00 uur. Beleef 
verschillende demonstraties of on-
derga zelf een van de behandelin-
gen. Deze dag lanceren ze een nieu-
we behandeling: Pascaud Diamond. 
Kom langs en wie weet zit de ech-
te diamand in uw glas t.w.v. e150,-!
Oktober staat dit jaar in het teken 
van: Leer Believe in Beauty (op-
nieuw) kennen. 
De deuren staan van 11.00 tot 16.00 
uur open voor iedereen die vrij-
blijvend kennis wil maken met het 
schoonheidsinstituut. 
Er zullen diverse demonstraties zijn 
van de L3 Laser; voor het liften en 
verstevigen van de huid, de Me-
so behandeling; voor het verjon-
gen van de huid, de nieuwe Dia-
mond Pascaud behandeling; een 
gelaatsbehandeling voor het verste-
vigen van de huid, Hot Stone mas-
sage; een ontspannende massage 
met warme lava stenen en verschil-
lende maskers van het merk Payot.
Meld u nu aan, via de web-
site van Believe in Beauty:  
www.believeinbeauty.nl, dat u graag 
langskomt op deze open dag en 
drink een glas Prosecco mee, en 
wie weet zit de echte diamand in uw 
glas. Tevens ligt er voor iedereen die 
zich heeft aangemeld een dvd klaar 
met tips voor een mooie huid.

Nieuw
Op 15 oktober wordt de nieuwe Pas-
caud Diamond behandeling gelan-

ceerd, een nieuwe innovatieve be-
handeling met een “passage” mas-
sage. De behandeling bevat een an-
ti-aging massage ontwikkeld door 
Pascaud, die de opperhuid passeert 
en werkt in de diepere huidlagen.
De Passage- massage is een inten-
sieve massage techniek, gericht op 
het herstelvermogen van de huid. 
De massage wordt niet toegepast 
op de spieren maar op het bind-
weefsel van het lichaam die zich 
tussen de opperhuid en spieren be-
vindt. De massage zorgt ervoor dat 
verklevingen worden opgeheven 
waardoor littekens en rimpels min-
der zichtbaar worden.
De week die volgt na de open dag, 
van 17 t/m 21 oktober is een spe-
ciale Pascaud week. Deze week 
staan alle behandelingen van Pas-
caud centraal en zijn er interessan-
te acties.
Op vrijdag 21 oktober is er een De-
mo-dag. Wilt u graag vrijblijvend 
kennis maken met het Pascaud 
concept: “Er stralend en jonger uit-
zien zonder prikken en snijden”, 
schrijf u dan nu in voor een proef-
behandeling op deze dag.
Believe in Beauty blijft zich ontwik-
kelen en innoveren. Naast een web-
site die up to date is, is Believe in 
Beauty nu ook via Twitter, Hyves en 
LinkedIn te volgen.
Op dit moment worden de laatste 
puntjes op de i gezet voor een on-
line reserveringssysteem. Een voor-
deel hiervan is dat u op ieder ge-
wenst moment van de dag zelf een 
afspraak kunt maken in de agenda, 
24 uur per dag 7 dagen in de week.
Kom op 15 oktober langs, samen 
met een vriendin, zus of moeder en 
Leer Believe in Beauty (opnieuw) 
kennen.

Startnest lopen sponsorloop 
voor het goede doel
Uithoorn - Op vrijdag 7 oktober 
liepen 300 kinderen voor de spon-
sorloop. Elk jaar houdt Basisschool 
’t Startnest een sponsorloop om 
een goed doel te steunen, en daar-
naast extra geld op te halen voor het 
schoolreisje/schoolkamp. Dit jaar is 
het goede doel het Adamas inloop-
huis in Hoofddorp. Het Adamas in-
loophuis biedt volwassenen en kin-
deren met kanker en hun naas-

ten ondersteuning in allerlei vor-
men. Hier kan je als je van dichtbij 
te maken hebt (gehad) met kanker 
rekenen op een arm om je schou-
der, er even over te kunnen praten 
of juist niet, of gewoon even lolma-
ken. Een heel belangrijk inloophuis 
dus! Daarom steunt ’t Startnest dit 
inloophuis. Dat ’t naast ’t goede doel 
ook leuk is voor de kinderen, laten 
de foto’s wel zien.

Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Op zaterdag 15 oktober 
a.s. houdt Amicitia weer haar jaar-
lijkse rommelmarkt in kerkgebouw 
de Schutse, De Merodelaan, naast 
het winkelcentrum Zijdelwaard in 
Uithoorn van 9.30 tot 13.30 uur.
Traditiegetrouw gaat er weer van al-
les over tafel tegen een schappelij-

ke prijs. Er zijn boeken, huishoude-
lijke artikelen, speelgoed, kleding, 
schoenen, tassen enz. Ook is er 
een stand met handgebreide nieu-
we truien en een koffiehoek. Bezoek 
onze gezellige markt!
Voor inlichtingen: A. van den Bosch, 
tel. 0297-563879.
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Lekker en goedkoop eten 
bij Cantina del Corazon
Nes a/d Amstel - Hoewel ieder-
een begin oktober nog genoot van 
de zomerse weersomstandigheden, 
maakt Cantina del Corazon zich al 
op voor ‘winterse acties’ in haar me-
nupatroon. Cantina del Corazon is 
een uniek specialiteitenrestaurant 
in de regio voor liefhebbers van 
de Spaanse en Mexicaanse keu-
ken. Wie de moeite neemt de web-
site www.cantinadelcorazon.nl eens 
te raadplegen zal wat dat betreft 
het water al in de mond doen lopen 
bij het zien van wat deze specifieke 
keuken in de aanbieding heeft.

Samen met zijn chef-kok Rob van 
der Wal en sous-chef Björn Doen-
se heeft restauranteigenaar Cas-
per Ramaker het idee opgepakt om 
meer mensen van zijn gerechten én 
specifieke sfeer in zijn knusse res-
taurant te laten genieten. En dat te-
gen een heel speciale prijs. Voor 
een compleet driegangen menu met 
telkens drie keuzes uit een voor-
gerecht, hoofdgerecht en dessert, 
hoeft slechts 17,95 euro te worden 
afgerekend. Een prijs die in deze 
dure tijden zeker door bezoekers zal 
worden gewaardeerd. Dat is natuur-
lijk wel exclusief drank. “De actie 
geldt van maandag tot en met vrij-
dag, de hele herfst en winter door.
Met bovendien elke maand andere 
keuzemenu’s (zie ook de adverten-
tie elders in deze krant). Als je van 
de actie gebruik wil maken is reser-
veren verplicht en eventuele kor-
tingskaarten die wij uitgeven mogen 
hierbij niet worden gebruikt,” legt 
Casper uit. “Natuurlijk kan ieder-
een bij ons ook gewoon à la carte 
eten volgens de menukaart. Reser-
veren is daarbij niet verplicht, maar 
wel gewenst. Vooral in de weekein-

den hebben we vaak veel gasten en 
dan kunnen wij niet altijd een vrije 
tafel garanderen. Ons restaurant is 
gevestigd op een prachtlocatie, pal 
aan de rivier Amstel in Nes aan de 
Amstel; vanuit Uithoorn gezien vijf-
honderd meter voorbij de veerpont. 
Parkeren voor de deur is beperkt, 
maar vijftig meter verder is een zij-
straat en daar kan je prima gratis 
parkeren.”

Smaakstation
Cantina del Corazon is een waar 
smaakstation voor liefhebbers van 
Spaanse en Mexicaanse gerech-
ten. Nergens anders vindt men op 
dit culinaire vlak een zo uitgebreid 
aanbod aan tapas, voor- en hoofd-
gerechten met nagerechten om op-
timaal van te genieten. Maar ook 
speciale Spaanse (zaken)lunches, 
(tapas)borrelgarnituur met bijzon-
dere menusamenstellingen voor be-
drijfs- en productpresentaties, fees-
ten en partijen zijn aan de orde. 
‘Cantina del Corazon’, letterlijk ver-
taald ‘Restaurant van het hart’, is zo 
genoemd omdat er met hart voor 
het welzijn en genoegen van de gast 
wordt gekookt.

De keuken biedt een zeer afwis-
selend palet aan gerechten, scho-
tels en niet te vergeten tapas die el-
ke liefhebber zal doen watertanden. 
Wat meer is, de koks Rob en Björn 
vinden het een uitdaging om op ver-
zoek van de gast buiten de menu-
kaart om iets bijzonders te koken. 
Daar komt bij dat met verschillen-
de voedingseisen (diëten) rekening 
kan worden gehouden. Dus ook 
degenen met voedingsvoorschrif-
ten kunnen hier gerust komen eten. 
Daarnaast is het zo dat gasten die 

wensen dat het culinair wat hen be-
treft wel wat ‘minder Spaans’ mag, 
hieraan tegemoet kan komen.

Vroegboekkorting
Casper: “Dit voorjaar hebben we 
het buitenterras aan het water ge-
renoveerd en uitgebreid. Ideaal om 
er een feestje te houden of een re-
ceptie. Het kan naar wens helemaal 
overkapt worden en mocht het koud 
zijn dan plaatsen we terrasverwar-
mers. We kunnen nu meer gasten 
ontvangen en buiten een zitplaats 
aanbieden. Daarnaast hebben we 
ook afmeerplaatsen voor water-
sporters. Die zijn hier afgelopen zo-
mer frequent geweest om te eten. 
Net als onze reguliere gasten kun-
nen we het ook groepen naar de zin 
maken. Dan bedoel ik behalve fami-
liefeesten ook festiviteiten met een 
zakelijke inslag, zoals jubilea, bij-
eenkomsten en personeelsfeestjes. 
Dat kan in een aparte, eventueel 
besloten ruimte. Doorgaans heb-
ben wij een capaciteit van 90 gas-
ten, maar voor groepen kunnen we 
dat uitbreiden tot 120 gasten. Nieuw 
is de vroegboekkorting voor het be-
drijfsleven. Daar kan men van pro-
fiteren als er nu al reserveringen 
voor december, nieuwjaarsrecepties 
en de nieuwjaarsborrel worden ge-
maakt. Wie daarover meer wil we-
ten gelieve ons te bellen voor nade-
re informatie.”
Cantina del Corazon is zeven dagen 
per week geopend, op maandag tot 
en met vrijdag vanaf 16.00 uur tot 
22.00 uur; zaterdag en zondag van-
af 12.00 uur tot 22.00 uur (lunches 
tot 16.00 uur). U bent van harte wel-
kom op de Amsteldijk Zuid 162, Nes 
a/d Amstel. Voor reserveringen belt 
u met 0297-582205.

Casper Ramaker (re.), chef-kok Rob van der Wal en sous-chef Björn Doense (niet op de foto) verwennen hun gasten 
vanaf heden ook met prettig geprijsde driegangen menu’s

Afsluiting op- en afrit Vinkeveen 
richting van Amsterdam naar Utrecht
Regio - In het weekend van vrij-
dag 14 oktober 20:00 uur tot maan-
dag 17 oktober 05:00 uur worden 
er asfalteringswerkzaamheden uit-
gevoerd aan de kruising tussen de 
N201 en de A2 nabij Vinkeveen. 
Hiermee wordt bijdeze aansluiting 
een belangrijke mijlpaal bereikt. De 
N201 tussen Vinkeveen en Hilver-
sum wordt  in beide richtingen af-
gesloten. Daarnaast is de op-en afrit 
Vinkeveen (afrit 4) in de richting van 
Amsterdam naar Utrecht afgesloten.

Afsluitingen
In het weekend van vrijdag 14 okto-
ber 20:00 uur tot maandag 17 okto-
ber 05:00 uur is de op-en afrit Vin-
keveen (afrit 4) in de richting van 
Amsterdam naar Utrecht afgesloten.
Vanaf vrijdag 14 oktober 20:00 uur 
tot maandag 17 oktober 05:00 uur is 

de N201 tussen Vinkeveen en Hil-
versum in beide richtingen afgeslo-
ten.

Omleiding
Dit heeft tot gevolg dat Vinkeveen 
niet bereikbaar is vanaf de A2 (af-
rit 4), het verkeer wordt omgeleid via 
aansluiting Breukelen (afrit 5).
-  Hilversum is niet bereikbaar 

via afrit 4 van Amsterdam naar 
Utrecht, dit verkeer wordt om-
geleid via aansluiting Breukelen 
(afrit 5)

-  Verkeer uit Vinkeveen richting 
Utrecht of Amsterdam wordt via 
lokale wegen omgeleid.

-  Komende vanuit Hilversum wordt 
verkeer richting Utrecht omge-
leid via aansluiting Abcoude (af-
rit 3)

Het verkeer dient rekening te hou-

den met een langere reistijd van 5 
tot 10 minuten. Vanwege weers-
omstandigheden kunnen de werk-
zaamheden worden opgeschoven.

Meer in formatie
Rijkswaterstaat werkt aan de ver-
breding en de vernieuwing 
van de A2. De capaciteit wordt ver-
groot waardoor de doorstroming 
verbetert. Tijdens de werkzaamhe-
den doet Rijkswaterstaat er alles 
aan om de hinder en de overlast zo 
beperkt mogelijk te houden en het 
verkeer zo goed mogelijk te laten 
doorstromen.
Voor actuele informatie over werk-
zaamheden en de te verwach-
ten hinder kan het publiek te-
recht op de landelijke informa-
tielijn 0800-8002 (gratis) en op  
www.rijkswaterstaat.nl

Mobiele Verkeersplein 
OBS De Kajuit
Uithoorn - Op 4 oktober streek het 
verkeersplein neer op de skate-
boardbaan nabij openbare basis-
school de Kajuit in Uithoorn. Leer-
lingen van groepen 4, 5 en 6 kregen 
op deze dag verkeersonderwijs.

Het Mobiele Verkeersplein is een 
gezamenlijk initiatief van Shell en 
Veilig Verkeer Nederland (VVN). Een 
grote opblaasbare wand van 30 me-
ter lang en 15 meter breed omsloot 

het verkeersplein. Het maakt kin-
deren in een veilige omgeving ver-
trouwd met verkeerssituaties en re-
gels die gelden in het verkeer.
Hiermee proberen beide partijen 
de verkeersveiligheid van scholie-
ren van de basisschool in de groe-
pen vier tot en met zes te vergroten.
Drie verkeersleerkrachten onder-
wezen de enthousiaste leerlingen. 
Door het gebruik van verkeersbor-
den, zebrapaden en verkeerslichten 

worden op het Mobiele Verkeers-
plein realistische verkeerssituaties 
nagebootst. Het gezamenlijke initia-
tief is een reactie op het toenemend 
aantal ziekenhuisopnamen door 
fietsongelukken onder de jeugd.
De kinderen van groep 4,5 & 6 zei-
den zelfverzekerd tegen hun ouders: 
“ik kan nu alleen naar school rijden”.
De leerlingen raakten er niet over 
uitgepraat. Het verkeersplein is ze-
ker voor herhaling vatbaar.

Buurtbus 
weer over 
de Kromme 
Mijdrecht
De Hoef - De Buurtbus, Lijn 
526, heeft vanaf maart 2011 
moeten “omrijden” over de 
Ringdijk Tweede Bedijking, 
omdat de Kromme Mijdrecht 
werd gerenoveerd. Inmiddels 
zijn deze werkzaamheden af-
gerond. Daarom zal de Buurt-
bus tussen Amstelhoek en 
De Hoef vanaf maandag 17 
oktober 2011 weer gaan rij-
den over de vertrouwde rou-
te: Mennonietenbuurt, Krom-
me Mijdrecht en de Oostzij-
de. Ter hoogte van de Spoor-
brug in De Hoef, wordt de 
route over de Oostzijde dan 
vervolgd. De Buurtbus gaat 
dan verder over De Hoef, 
Mijdrecht en Vinkeveen rich-
ting Breukelen. Het is voor-
al voor de bewoners van het 
gedeelte rond de Kromme 
Mijdrecht bijzonder plezierig 
dat de Buurtbus weer langs-
komt, zowel richting Breuke-
len, als ook richting Uithoorn.

Uithoorn - In het Bewonersoverleg 
dat Buurtbeheer Zijdelwaard dins-
dag 18 oktober houdt in De Schutse 
komen weer belangrijke zaken aan 
de orde. Zaken die de leefbaarheid 
in de buurt direct aangaan. Alle be-
woners van Zijdelwaard zijn welkom 
om mee te luisteren en mee te pra-
ten. Buurtbeheer Zijdelwaard zal in 
het komende Bewonersoverleg de 
buurtgenoten informeren over hoe 
het nu staat met de aanpak van on-
geligitimeerd wonen. Deze vorm van 
wonen heeft vooral betrekking op 

het verhuren van kamers in woon-
huizen waardoor er onevenredig 
veel mensen in één huis wonen. Ook 
zal er meer verteld worden over de 
stand van zaken met betrekking tot 
het Libellebos. Tot welke visie heeft 
de samenspraak met de werkgroep 
Libellebos geleid en welke concre-
te acties kunnen we verwachten? 
Tijdens de vergadering zal iemand 
van de Groengroep Uithoorn daar 
meer over vertellen. Afgelopen zo-
mer heeft Buurtbeheer Zijdelwaard 
samen met Buurtbeheer Europarei 

activiteiten voor kinderen georgani-
seerd. Ook voor de komende maan-
den staan er weer activiteiten op 
stapel. Daarover hoort u meer in het 
Bewonersoverleg.

Voldoende redenen om dinsdag 
18 oktober om 19.30 uur naar De 
Schutse aan De Mérodelaan te ko-
men om daar te luisteren en ook 
mee te praten. De vergadering zal 
tot ongeveer 21.30 uur duren. Voor 
meer informatie: buurtbeheerzijdel-
waard@hotmail.com

Op de foto staan mevrouw Wittenburg, haar zoon en Mark Velle 
(1e verkoopmedewerker)

Weer een winnaar bij 
C1000 Reurings
Uithoorn - Bij C1000 Reurings is er 
weer een gelukkige winnaar van een 
mooie prijs, namelijk een jaar lang 
gratis afwastabletten. Mevrouw Wit-
tenburg was onze gelukkige win-

naar, zij had producten van het merk 
Sun aangeschaft en haar bon in de 
inleverbox gedaan. Deze actie liep 6 
weken lang en uit alle bonnen werd 
zij als winnaar getrokken.

Zondag 11 december van 12.00-20.00 uur!

Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel
Uithoorn - Ondanks dat men vaak 
denkt in deze periode van de Herfst 
dat december nog ver weg is het 
voor Stichting Kerstmarkt Uithoorn 
aande Amstel al meer dan dicht-
bij. Alweer vanaf 8 februari 2011 is 
men druk bezig met de voorberei-
dingen om dit jaar weer een grandi-
oze Kerstmarkt te organiseren. Vorig 
jaar kwamen maar liefst 20.000 be-
zoekers naar de Kerstmarkt in Uit-
hoorn en voor dit jaar gaan we uit 
van een 25.000 bezoekers. We willen 
deze bezoekers dan ook gaan laten 
genieten van een echte sfeervol-
le Kerstmarkt. Vanuit het hele land 
komen de aanmeldingen binnen. Zo 
hebben er kerstmarktstandhouders 
uit Leeuwarden, Nijkerk, Enkhui-
zen , Beverwijk en Midden Beem-
ster zich al reeds aangemeld omdat 
hun ter ore was gekomen hoe ge-
zellig en groots de Kerstmarkt Uit-
hoorn aande Amstel in 2010 was. 
Naast de Kerstmarkt standhouders 
zal de kerstmarkt ingevuld worden 
door de inwoners, ondernemers, ho-
reca, verenigingen en vele anderen 
die een groot aanbod aanbieden 
van alleen maar Kerst gerelateerde 
producten, gift’s en cadeau’s. Ook 
aanwezig is een levende kerststal 
die ingevuld wordt door toneelver-
eniging Maskerade waarmee men 

ook op de foto kan. Daarnaast be-
staat Fotokring Uithoorn 40 jaar die 
hun prijzen uitreiken op de Kerst-
markt. 

Voor d e k ids
Voor de kinderen is er een kinder-
kerst poppentheater, kerstbomen 
worden verkocht, oliebollen, poffer-
tjes, appelbeignets, gluhwein en nog 
veel en veel meer. Het einde van de 
Kerstmarkt wordt ingeluid door een 
geweldig vuurwerk spektakel welke 
u niet mag missen. Heeft u interesse 
om deel te nemen aarzel dan niet en 
meld u aan via www.kerstmarktaan-
deamstel.nl. Ook kunt op deze web-
site de route bekijken welke door 
de Kerstmarkt gebruikt zal worden. 
Stichting Kerstmarkt Uithoorn aan-
de Amstel heeft ook voor dit jaar 
weer een Goed Doel gekozen , Tha-
merThuis in De Kwakel, waarvan de 
opbrengsten van de kerstmarkt ge-
heel aan ten goede komen.
Onzettend blij en verheugd is Stich-
ting Kerstmarkt Uithoorn aande 
Amstel met hun sponsors die er 
voor zorgen dat er een fantastische 
sfeervolle Kerstmarkt georganiseerd 
kan worden:
Hoofdsponsors zijn: Amstelhof 
Sport en Health Club, Albert Heijn 
Jos van den Berg en Rabobank.

Daarnaast wordt de Kerstmarkt ge-
sponsord door: Borus Kinderopvang
Rian van der Veldt, Bronbemalingen
PPG Industries, Coca Cola, Buurt-
beheren, Zijdelwaard, Thamerdal en 
Het Centrum, Geostick, Mars Ne-
derland, Solinas BV, Lions Club Uit-
hoorn, Café Drinken en Zo, EKZ 
Makelaars, SBBU, VMB Beveiliging, 
Notarispraktijk Amstelhoorn, Ad-
ministratie en adviesburo John de 
Vries, De Waal & De Waal incasso, 
Nahr Entertainment, Total Pre Press, 
Het Amstelfort, Careme Catering, 
Café Het Dorp, Café De Gevel, Cafe 
Herbergh 1883, Het Oude Spoorhuis
Hertog Jan op ´t Water, De Nieuwe 
Meerbode.

We willen deze sponsors enorm be-
danken voor hun bijdrage want zon-
der deze sponsors is het onmoge-
lijk om zo´n mooi evenement te or-
ganiseren. De kerstmarkt start op 
zondag 11 december vanaf 12.00 
uur en eindigt met het gigantische 
vuurwerkspektakel om 20.00 uur.  
Ook kunt u een kijkje nemen op on-
ze website: www.kerstmarktaande-
amstel.nl. Wij zijn enorm enthousi-
ast en hopen dat u dat net zo bent 
en ons met velen weer komt bezoe-
ken. Stichting Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel

Bewonersoverleg Zijdelwaard vol met 
belangrijke zaken



Uithoorn - Deze zomer stapte Mar-
tijn Titulaer (11) met zijn ‘opa’ John 
(66) op de fiets voor een vierdaag-
se tocht van in totaal 228 kilometer 
vanuit de Legmeer-West naar As-
sen, omdat John daar zijn caravan 
op een camping heeft/had staan. 
Martijn deed dat om sponsorgeld bij 
elkaar te fietsen voor Kika. In deze 
krant is daar destijds aandacht aan 
besteed. Het heeft Martijn met zijn 
opa als begeleidende ‘coach’ geen 
windeieren gelegd. Omdat de actie 
na zijn fietstocht nog korte tijd door-
liep en veel particulieren en bedrij-
ven het initiatief van Martijn bijzon-
der konden waarderen, werd een 
fors bedrag bij elkaar gefietst. Uit-
eindelijk werd dit afgerond op 2.850 
euro. Het bedrag werd recentelijk 
overgemaakt en door Martijn in de 
vorm van een cheque aan een ver-

tegenwoordiger van Kika overhan-
digd.
Al met al een prestatie van formaat, 
niet alleen vanwege het fietsen, 
maar meer nog dankzij de inspan-
ningen die Martijn - en met hem de 
mensen om hem heen - zich heb-
ben getroost dit bij elkaar te krij-
gen. Zelfs onderweg in plaatsen 
waar werd overnacht bij ‘Vrienden 
van Fietsers’, werden Martijen en 
zijn opa soms gesponsord met een 
gratis overnachting en een lunch-
pakket. Het geld dat zo werd uitge-
spaard ging ‘in de sponsorpot’.
“Het fietsen is mij goed bevallen. 
Leuk was de aankomst in Assen, 
waar mijn oma mij met mijn broer-
tje Thomas stond op te wachten. Dat 
was op camping De Witte Zomer. 
De volgende dag was er tijdens een 
avondvoorstelling op de camping 
een playback show en toen werd ik 
op het podium gevraagd. Nadat was 
uitgelegd wat ik had gedaan werd 
daar ook nog een cheque overhan-
digd van het geld dat de gasten van 
de camping spontaan hadden ge-
doneerd. Alle kleine beetjes bij el-
kaar heeft dat grote bedrag opgele-
verd, En dat terwijl ik eerst 500 eu-
ro had ingeschat… Dat is meer dan 
vijf keer zoveel geworden,” aldus 
de goed van de tongriem gesneden 
Martijn die op de man af gevraagd 
spontaan antwoordde zo weer een 
actie op touw te willen zetten voor 
Kika. Niet door te gaan fietsen, maar 
dan in een andere uitdaging… Hoe, 
dat blijft nog even in het midden.

Fantastisch doel
Martijn zit voor het laatste school-

jaar (groep 8) op de basisschool De 
Kwikstaart die gehuisvest is in de 
Brede School aan de Randhoorn-
weg. Aanleiding van zijn voornemen 
iets te willen doen voor verder on-
derzoek en de bestrijding van kan-
ker was een schoolopdracht om 
een opstel te schrijven over kan-
ker. Door op internet naar informa-
tie te zoeken kwam hij ook uit op de 
site van Kika, waarbij bleek dat 25 
procent van de kinderen met kan-
ker, zelfs na behandeling, aan deze 
ziekte overlijdt. Dat bracht hem er-
toe om te proberen al fietsend spon-
sorgeld bij elkaar te krijgen om Kika 
te steunen. Zijn inspanningen deze 
zomer leverde een bedrag op dat ie-
ders verwachting overtrof. Dagblad 
De Telegraaf overweegt in decem-
ber een special te maken over Ki-
ka, waarbij aan de ouders van Mar-

tijn en natuurlijk aan hem zelf is ge-
vraagd of hij daaraan zijn medewer-
king mag en wil verlenen. Zo komt 
van het een het ander. “Kika is na-
tuurlijk een fantastisch doel om daar 
iets voor te doen, niet alleen omdat 
Martijn daarvoor in beeld is geko-
men, maar omdat de organisatie als 
Kika weer in het nieuws komt. Dat is 
een nog belangrijker gegeven,” laat 
moeder Marieke Verkerk weten.
Martijn is gesponsord door zijn fa-
milie en vele vrienden en bekenden. 
Daarnaast door Carrier, Nebest, van 
Gelder kitafdichtingen, Buitencen-
trum de Witterzomer, C1000 Reu-
rings, kapper Joepsze, Exposize, Ten 
Hoope boekhandel, Speekenbrink 
Patisserie en Travel Counsellors. Na-
mens Martijn en ‘opa John’ allemaal 
hartelijk bedankt voor dit geweldige 
resultaat!
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AKU atlete Jolanda te Brinke 
wederom op podium
Uithoorn - Zondag 2 oktober werd 
het Nederlands Kampioenschap op 
de halve marathon in het warme 
Breda georganiseerd. De organisa-
tie had extra drinkposten neerge-
zet om de atleten van vocht te voor-
zien en enige verkoeling te bezor-
gen. In de stad was het ongeveer 28 
graden, waardoor de 21,1 kilometer 
een flinke uitdaging werd. Er waren 
dan ook legio uitvallers. Maar niet 
Jolanda te Brinke. Zij bouwde haar 
race rustig op, kreeg het nog wel 
een paar kilometer moeilijk, maar 
wist het tempo toch goed vast te 
houden. Zij finishte in de categorie 
Vrouwen 40+ in een voor deze om-

standigheden mooie tijd van 1.27,01 
waarmee ze een 3e plek, dus bron-
zen medaille, behaalde.

John van Dijk was eveneens van de 
partij. Direct na het startschot had 
John de pech dat zijn horloge op 
de grond viel. Hij moest toen terug 
om deze op te halen en na de nodi-
ge schermutselingen kon hij alsnog 
zijn weg vervolgen. Ook John liep 
een gedegen race en mede als ge-
volg van de warmte zat er geen top-
tijd in. In de categorie mannen 40+ 
kwam John als 10e over de meet in 
een tijd van 1.20,05. En het bleef nog 
lang warm in Breda.

Finale Wheel of Energy
Regio - Marathonloper Richard 
Bottram heeft ondanks tegenslagen 
zondag 9 oktober zijn 301e en laat-
ste marathon gelopen in het Wheel 
of Energy op Amsterdam Airport 
Schiphol. Met dit initiatief heeft hij 
sinds 10 oktober 2010 internationa-
le aandacht gevraagd voor het be-
lang van een beter leven met kan-
ker. De missie van Wheel of Ener-
gy is hoop uitdragen voor een be-
ter leven met kanker. Wheel of Ener-
gy is de afgelopen 365 dagen door 
duizenden lopers uit 67 verschillen-
de landen in estafettevorm zoveel 
mogelijk in beweging gehouden. Op 
zondag 9 oktober vond er als onder-
deel van Wheel of Energy een unie-
ke Schipholloop plaats, de finale 
van dit project. 365 lopers hebben in 

teams van 14 personen 7,5 kilometer 
gelopen als teamprestatie voor een 
beter leven met kanker. Op het mo-
ment dat Gert Lek (11 jaar) en Sven 
Notermans (12 jaar) uit Uithoorn 
van deze finale hoorden, was er 
voor deze jongens geen twijfel mo-
gelijk ze wilden deze finale meema-
ken en ook hun steentje bijdragen 
voor dit goede doel. Zo stonden ze 
afgelopen Zondag om 11:00 uur aan 
de start op Schiphol en hebben de 
7,5km in een team samen met nog 
12 volwassenen perfect uitgelopen, 
de laatste meters van deze loop 
hebben ze samen met Richard Bott-
tram in het Wheel gelopen. Een he-
le prestatie en het mooie is dat deze 
jonge jongens zich ook bewust zijn 
van de noodzaak van dit project!

Druk weekend voor 
BMX-ers van UWTC
Regio - Afgelopen zaterdag 8 ok-
tober vond het jaarlijkse tijdrijden 
plaats. De wisselbeker moest weer 
verdedigd worden. Genoeg concur-
rentie dit jaar, maar liefst 45 deel-
nemers hadden zich aangemeld. 
Zij hebben allemaal geprobeerd om 
3 rondjes in dezelfde tijd, of in ie-
der geval met zo min mogelijk ver-
schil, te rijden. 4 ouders hebben via 
de stopwatch de tijden geklokt, de-
ze zijn in de computer ingevoerd en 
daaruit is een winnaar naar voren 
gekomen. Of Michael Schekkerman 
de beker nog een jaar mee naar huis 
mag nemen houden we geheim tot 
de bingo-middag. Deze wordt ge-
houden op zondagmiddag 27 ok-
tober. Zondag 9 oktober werden de 
rijders in Schagen verwacht voor de 
8e BWC van dit seizoen. Of het aan 
de weersvoorspelling gelegen heeft 
of aan het feit dat Schagen voor 
sommige verenigingen wat ver-
der weg ligt, blijft gissen. Feit is dat 
er beduidend minder aanmeldin-
gen waren dan vorige week in Uit-
hoorn. Van UWTC waren er weer 37 
inschrijvingen voor de eigen klasse 

en nog eens 10 voor de open klasse.
Door wat problemen met het start-
hek verliep de training en eigenlijk 
ook de wedstrijd niet zoals de rij-
ders graag zien. Toch heeft iedereen 
weer zijn best gedaan om nog wat 
punten te verzamelen voor het eind-
klassement. Sommige rijders weten 
al dat ze afdelingskampioen zijn ge-
worden. De weersverwachting zag 
er niet al te best uit voor vandaag, 
en inderdaad zijn de halve finales en 
de finales in de regen verreden. 

Uitslagen
De uitslag is weer te vinden op de 
web-site van BMX west.
In de open klasse wisten vandaag 
de volgende rijders het podium te 
halen: 3e plaats Ferdi Cevahir (7-
); 2e plaats Izar van Vliet (8-9); 1e 
plaats Scott Zethoff (10-); 3e plaats 
Mats de Bruin (14-); 1e plaats Arjan 
van Bodegraven (12-); 
3e plaats Michael Schekkerman 
(16+). Volgende week rijden de rij-
ders een TopCompetitie wedstrijd in 
Volkel en over 2 weken de laatste 
BWC in Velsen.

AKU organiseert loopclinic
Uithoorn - Zondag 29 januari or-
ganiseert Atletiek Klub Uithoorn zijn 
jaarlijkse grote loopevenement “De 
10 Engelse mijlen van Uithoorn”. Er 
kan over 4 afstanden worden gelo-
pen: 1 km voor kinderen, 5 km, 10 
km. en 10 EM ( ruim 16 kilometer). 
Om u goed te kunnen voorbereiden 
op een van de 3 langere afstanden, 
kunt u meedoen aan de loopclinic 
die AKU organiseert.
We starten daarmee op zondag 
30 oktober. De clinic duurt 13 we-
ken en de kosten daarvan bedragen 
40,- en u ontvangt daarvoor ook een 

startbewijs voor een van de afstan-
den waarover gelopen wordt.
Op 30 oktober wordt er gestart om 
9.30 u. op de baan van AKU op 
sportpark de Randhoorn. Onder 
deskundige leiding van minimal 2 
trainers wordt er op de zondagmor-
gen en op dinsdagavond getraind, 
deels op de baan en deels op de 
weg, na overleg met de groep. 

U kunt altijd meedoen, ongeacht 
uw loopniveau of ervaring, er wordt 
voor iedere deelnemer een trai-
ningsschema gemaakt.

Zevenheuvelenloop in 
Nij megen
Regio - Zondag 20 november is er 
weer de Zevenheuvelenloop in Nij-
megen.
Aan dit evenement doen 18.000 lo-
pers mee. Net als afgelopen jaren 
gaan we met de touringcar daar 
naar toe. Je moet wel zelf inschrij-
ven alle informatie kun je vinden op  
www.zevenheuvelenloop.nl Let wel 
op je moet inschrijven voor 25 ok-
tober na inschrijving is niet moge-
lijk. Iedereen is welkom ook suppor-

ters. Voor lopers die mee willen en 
geen lid zijn van de KNAU die kun-
nen een code nummer krijgen (an-
ders moet je e5.00 toeslag betalen ). 
De opstapplaatsen voor de touring-
car zijn > Nieuwkoop > Uithoorn > 
Aalsmeer en Mijdrecht.

Wil je mee bel dan voor 1 november. 
Noteer vast in je loopagenda: janu-
ari 2012 gaan we ook weer naar Eg-
mond!!

Op de foto staan: Maudy Smit, Claudia van Eijk, Zoë van Leersum, Nina van 
Os, Rachel v.d. Sluis, Tessa Ruhe, Merle Konincks, Lotte Oostveen en Andrea 
Smit (coach).

Handbalmeiden C1 van 
Legmeervogels kampioen!
Uithoorn - De meiden van Leg-
meervogels C1 hebben de eerste 
helft van het veldseizoen afgesloten 
met een kampioenschap. Een kam-
pioenschap met volle overtuiging, 
want zij hebben geen enkele wed-
strijd verloren. De tegenstanders in 
de poule waren Vido, Volendam, Lo-
tus, HSV. De enige wedstrijd die zij 
gelijk speelden was afgelopen zon-
dag tegen NEA C1 (8-8). Deze laat-
ste wedstrijd voor het zaalseizoen 
werd dan ook de spannendste. Tien 
minuten voor het einde van de wed-
strijd stonden de dames nog vier 

doelpunten achter maar mede door 
hun doorzettingsvermogen werd dit 
weer gelijk getrokken.
Uit handen van coach en trainster 
Andrea ontvingen de speelsters een 
medaille die bij een kampioenschap 
hoort. Na de training die volgde op 
het kampioenschap vierden de mei-
den nog een feestje met limonade 
en chips. 

Een heel goed begin van het hand-
balseizoen voor de C1. Wellicht ne-
men zij deze ‘winning mood’ mee 
naar de zaalcompetitie.

Dammen:
Spannend damtreffen tussen 
teams Kunst & Genoegen
Uithoorn - De eerste bondswed-
strijd in de 1e klasse van de Noord-
Hollandse dambond ontaarde in 
een spannend gevecht in ’t Fort De 
Kwakel. Het eerste team van K&G, 
van boven de Amstel, nam het op 
tegen het 2e team, van onder de 
Amstel, ook wel DC Nieuwveen ge-
doopt door teamleider Leo Hooger-
vorst. Leo kreeg voor de start al een 
bittere pil te slikken omdat kop-
man Wim Konst verstek moest la-
ten gaan. Wim had zijn enkel gebro-
ken, niet tijdens het dammen, vol-
gens de verontrustende berichten 
vanuit Nieuwveen. Na een vrien-
delijk welkomstwoord van de voor-
zitter namen de dammers om half 
acht plaats achter de borden die al 
snel in vuur en vlam zouden worden 
gezet. Rene de Jong nam een ge-
vaarlijke stelling in tegen Jos Har-
te. Een verkeerde voortzetting gaf 
Jos een kans op een damcombina-
tie, Jos profiteerde hier dankbaar 
van. Nog geen vuiltje aan de lucht 
leek het voor Rene, die dam pak ik 
zo af. Maar met een daarop volgen-
de combinatie rammelde Jos bij-
na heel het bord leeg en zette zijn 
2e team verrassend op voorsprong. 
Al snel daarna kon kopman Adrie 
Voorn de invaller kopman Piet Ter-
louw met een verdekte combina-

tie verschalken waardoor de stand 
vlot werd rechtgetrokken. Op het 2e 
bord kreeg Kees Harte het zwaar te 
verduren tegen Wim Keessen, Wim 
had wat goed te maken tegen Kees, 
die het afgelopen seizoen Wim van 
de titel wist te houden. Kees had de 
werkdag voorafgaande aan dit tref-
fen een slipcursus gevolgd en dacht 
zich tijdens deze partij een slippertje 
te kunnen permitteren. Wim strafte 
dit echter meedogenloos en speel-
de Kees Total loss, het vlaggenschip 
van K&G kwam daardoor op voor-
sprong. Een partij restte er nog, die 
tussen de nestoren Piet van der Poel 
en Leo Hoogervorst. Samen ruim 
een eeuw,bijna twee eeuwen, ge-
passioneerde dammers. Zenuwslo-
pend was het voor de volgers van 
deze fraaie partij waarin uiterst se-
cuur moest worden gelaveerd. Er 
werden geen fouten gemaakt waar-
door Leo in remise moest berusten 
en zijn team net aan eervol verloor 
van het eerste team. 

Voor de beker verraste Bert van 
Wermeskerken met winst op Jan 
Bartels. Aanstaande maandag wor-
den de eerste partijen om het kam-
pioenschap van K&G gespeeld. Ie-
dere liefhebber is vanaf half acht 
welkom in ‘t Fort De Kwakel.

Martij n fietste 2.850 euro 
voor Kika bij  elkaar

Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Na vijf avonden balan-
ceren op de sporten van de ladder-
competitie werd de laatste avond 
toch met enige opluchting begroet! 
De onzekerheid over het resultaat, 
de groepsuitslag kwam niet altijd 
overeen met de rangorde van het 
totaal, trok een steeds grotere wis-
sel op het speel plezier. Edoch, voor 
de A- lijn kwamen toch wel de ver-
wachte namen boven drijven.
Op de aller hoogste sport natuurlijk 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter, die dat ook wel aan hun stand 
waren verplicht. Jan Egbers & Ben 
Remmers eindigden fraai als tweede 
net voor Andre van Herel & Cora de 
Vroom. Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter, eveneens zeer gerenom-
meerd, kwamen uit op vier en zwa-
ger Jan Schavemaker & Lijnie Tim-
mer presteerden ook uitstekend als 
vijfde van de in totaal veertien paren 
die de toplijn gaan vullen.

In de B- lijn was de zucht van ver-
lichting van Marijke van Praag sym-
bolisch. Ze heeft het met partner 
Ger toch prima gedaan door hier 
als eerste geplaatst te worden. Ri-
ra Vromen raakt met zoon Dustin 
steeds beter in vorm en de twee-

de plek zal binnen niet al te lange 
tijd wellicht opgewaardeerd worden 
naar het A- Walhalla.
Tom de Jonge & Herman Vermu-
nicht kunnen tevreden zijn met 
plaats drie en hetzelfde geldt waar-
schijnlijk voor Nel & Adriaan Koele-
man als vierde. Gerda Bosboom & 
Anneke van der Zeeuw nestelden 
zich als vijfde van de hier in totaal 
zestien paren die in deze lijn gaan 
spelen. De C, de lijn van net niet en 
op weg naar net wel, laat Tini Ge-
ling & Jo Wevers op de eerste po-
sitie zien. Wies Gloudemans & Rie 
Sudmeijer eindigden als tweede, 
voor Tini & Johan Lotgerink die tot 
de derde plaats reikten. Klaas Ver-
rips & Anneke de Weerdt volgden 
hierna en Atie de Jong begint met 
Evert Wevers als vijfde op een totaal 
van veertien paren, aan de opmars.

Nu dus vrijbaan voor de paren en 
viertallen competitie. Wilt u hier ook 
van genieten, kom dan proeven op 
de woensdagavond in de barzaal 
van sporthal De Scheg.
Aanvang 19.45 uur en inlichtingen 
zijn te verkrijgen bij het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297567458.
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Uithoorn - Ter gelegenheid van de viering van 20 jaar winkelcentrum Amstelplein kre-
gen kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar uit Uithoorn en omstreken vorige maand 
de kans om zich creatief te uiten in een eigen ontwerp van een (straat)tegelversiering. 
Dat leidde tot mooie ontwerpen op papier. Door een deskundige jury werden uit de 
talloze inzendingen de 15 mooiste tekeningen uitgekozen, waarvan de creaties ver-
volgens door de makers zelf op een (grijze) straattegel konden worden overgebracht. 
Dat deden zij met verve, waarna de ingekleurde tegels van een (professionele) trans-
parante antislijtlaag werden voorzien. De tegels werden kort daarop in de hal van het 
winkelcentrum in het plaveisel ingepast en afgedekt met een houten plaat, die rond-
om met tape werd vastgezet. Woensdag 5 oktober vond de onthulling plaats waar-
voor wethouder Jeroen Verheijen rond de klok van één uur ’s middags het startsein 
gaf. De kinderen werden daartoe bij toerbeurten telkens met z’n drieën bij hun tegel 
gezet die zij op aangeven van de wethouder mochten onthullen.
Dat gebeurde door de tape van de vloer en de afdekplaat te verwijderen. Iets dat hen 
onder het goedkeurende oog van ouders en nieuwsgierige bezoekers goed afging. 
Al met al is het een vrolijk gezicht de ingekleurde tegels in het plaveisel te zien liggen 
die veelal een herinnering aan het twintigjarige bestaan van het winkelcentrum Am-
stelplein weergeven. De vraag is alleen hoelang de coating op de tegel het zal uithou-
den bij de vele voetstappen en de wielen van de winkelwagentjes die er in de loop 
van de tijd overheen zullen gaan en slijtage zullen veroorzaken van de toplaag. Niet-
temin is de actie een even uniek als leuk bedacht initiatief. De namen van de jeugdige 
kunstenaars staan in de Nieuwe Meerbode van 28 september vermeld.

Kleurrijke tegelontwerpen in
winkelcentrum Amstelplein onthuld



Mijdrecht - Hoewel Van Rijn Ra-
cing het seizoen wat later instapte, 
kon het team toch nog goede zaken 
doen op het Duivelsbergcircuit. Voor 
het Mijdrechtse team telde deze af-
sluitende BK wedstrijd ook mee, 
voor hun Nederlands Kampioen-
schap. Voor onze Zuiderburen zou 
het de ontknoping worden van hun 
nationale kampioenschap rallycross, 
de kampioenen zouden na de wed-
strijd gekroond gaan worden!
Met deze spannende strijd in het 
vooruitzicht was er 9 oktober jl. ge-
noeg publiek afgereisd naar het 
Belgische Maasmechelen. Ondanks 
de slechte weersvoorspellingen, 
was er voldoende zonneschijn voor-
dat werkelijk de regen doorbrak. 
Van Rijn kon, ondanks wat opont-
houd in de eerste bochten, een paar 
fraaie resultaten bijschrijven, totdat 
de koppeling het begaf.

Niet best
De weersvoorspellingen waren niet 
al te best, maar toch begon de dag 
in België met zon. Na de vorige wed-
strijd op Belgische bodem, leek dat 
een ideaal begin van de wedstrijd. 

Vanaf de vrije trainingen wist Den-
nis zijn Skoda Fabia in een rap tem-
po over het circuit te sturen. Daar-
na volgde de kwalificatie, tot tevre-
denheid van het team en coureur 
werd er een achtste tijd in de tabel-
len gezet. De kwalificatie is bepa-
lend voor de startopstelling van de 
eerste manche. Hierin mocht Van 
Rijn starten met enkele sterke te-
genstanders, waarvan enkele uit de 
top 5 van het klassement. Vanaf de 
vierde positie op de startgrid moest 
Dennis de race gaan aanvangen. 
Met een zeer goede start schoot de 
Fabia langs de buitenkant als een 
van de eerste op de bocht af, mis-
schien iets te enthousiast en te snel 
stuurde Van Rijn naar binnen toe, 
waar hij de Belg Andy Martin tegen 
kwam. Beide auto’s kwamen met el-
kaar in aanraking en het gevolg was 
dat er drie rallyracewagens spinde 
in de eerste bocht. Kostbare secon-
des gingen verloren. Dennis besloot 
hierna meteen zijn jokerlap te ne-
men, om in de volgende rondes er 
vol in te gaan.
Hetgeen aardig lukte, Dave van 
Beers (B) in een Clio bevond zich op 

een tweede positie in de heat, maar 
had nog niet gejokerd en zou dat 
laatste ronde gaan doen. Hiermee 
won Van Rijn nog een positie en 
werd de ‘schade’ beperkt met een 
8e tijd (3 min. 07) algemeen. 

Hoop
De manche erop hoopte men zon-
der kleerscheuren de eerste bocht 
door te komen. Met een kleine tou-
che met Van Beers, die ook een 
goede start kende, konden beiden 
hun weg vervolgen. Van Rijn be-
sloot weer direct zijn jokerronde te 
nemen, hetgeen goed uitpakte. Al 
was er geen kans meer op een he-
atoverwinning, toch kon hij aanslui-
ting vinden in deze snelle groep ral-
lycrossers. Met een paar vliegende 
rondes van 41 seconde, wist Dennis 
(2 min. 57) wederom een achtste tijd 
te rijden! Plaatsing voor de B-fina-
le was hiermee veilig gesteld. Ech-
ter bleek bij terugkomst in het pad-
dock de koppeling kapot te zijn ge-
gaan. Er zou te kort tijd zijn om deze 
te wisselen tussen de manches of fi-
nale door. Daarom besloot het team 
zich af te melden voor hun derde 
manche, om zo de koppeling te spa-
ren voor de finale. 

Start
Enkel door het niet deelnemen aan 
de derde manche, kon het team zijn 
startpositie voor de B-finale niet 
verbeteren. Vanaf de laatste start-
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Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 4 oktober werd 
de op één na laatste zitting van de 
eerste competitie gespeeld, met in 
de A lijn 16 paren en de B lijn 12 
paren; met dank aan Greet van den 
Bovenkamp voor het invallen, zo-
dat we geen stilzit hadden. We be-
ginnen deze keer met de B lijn: op 
de eerste plaats, wat u niet zal ver-
wonderen, het paar Renske Visser & 
Francis Terra met 68,75%, de twee-
de plek werd ingenomen door Ted 
Brand & Alice Oostendorp met de 
geweldige score van 66,67%, terwijl 
de derde plaats werd opgeëist door 
de veteranen Ans Pickkers & Loes 
Wijland met 58,75%, en de vier-
de plaats is voor Wil Voss & Cathy 
Troost met 51,67%. Voor de compe-
titiestand betekent het dat uiteraard 
op de eerste plaats, met een gemid-
delde van 61,87%, Renske Visser & 
Francis Terra staan, de 2e plaats is 
nu met een gemiddelde van 57,04% 
voor de dames Ted Brand & Alice 
Oostendorp, de 3e plek wordt in be-
slag genomen, met het gemiddel-
de van 54,49%, door Ans Pickers & 
Loes Wijland, en de 4e plaats is voor 
de dames Wil Voss & Cathy Troost 
met het gemiddelde van 54,01%; dit 
heeft Wil toch maar mooi gepres-
teerd terwijl zij met diverse invallers 
heeft gespeeld. De volgende week 
zal bekend zijn welke 4 paren gaan 
promoveren naar de A lijn!

A lijn
Dan nu de A lijn: onverwacht op de 
eerste plaats Gertrude Doodkorte & 

Floor Janssen met 59,52%, helaas 
zijn ze met deze score nog niet uit de 
degradatie zone, de tweede plaats is 
voor Tini Geling & Paula Kniep met 
56,25%, en de derde plaats is voor 
het regelmatig scorend paar The-
cla Maarschalk & Rees van der Post 
met 55,36%, terwijl de vierde plaats 
naar het paar Geke Ludwig & Margo 
Zuidema gaat met 52,68%. Dan de 
competitiestand: op de 1e plaats Ina 
Melkman & Jetty Weening met, hoe-
wel ze niet gespeeld hebben, een 
gemiddelde van 56,78%; de 2e plek 
is voor het paar Thecla Maarschalk 
& Rees van der Post met 55,40%, 
die stuivertje hebben gewisseld met 
Kitty van Beem & Agnes de Kuij-
er die op de 3e plaats staan met 
54,95%, de 4e plaats wordt ingeno-
men door de dames Reina Slijkoord 
& Rita Vromen met het gemiddelde 
van 52,30%. 
Volgende week het uur der waar-
heid welke 4 paren gaan degrade-
ren. Wilt u ook “gezellig” bridgen, 
want er wordt afgebabbeld, dan 
bent u van harte welkom op dins-
dagmiddag bij dames bridgeclub 
“Hartenvrouw”, voor inlichtingen 
Mieneke Jongsma tel: 0297-56756 
of wjongsma1@hotmail.com. 

Biljarters De Merel 3 
halen maximale winst
Regio - De 9-0 overwinning van De 
Merel/Heerenlux 3 doet vermoe-
den dat het een “makkie”was tegen 
Cens 1. Drie van de vier wedstrij-
den waren superspannend. Met wat 
geluk en sterk spel op het eind van 
de partijen wist De Merel/Heeren-
lux 3 aan het langste eind te trek-
ken. Edwin de Jong (zie foto) van 
Cens 2 had in slechts 15 beurten de 
kortste partij van speelweek 6. Gijs 
van der Vliet en Willem van der Lin-
den van De Merel/Heerenlux 4 be-
haalden met een serie van 9 caram-
boles het hoogste serie-moyenne 
van 25,71%. De Merel/Heerenlux 1 
was met 3-6 een terechte overwin-
ning van APK Mijdrecht 4. van deze 
wedstrijd zijn geen opwindende fei-
ten te vermelden. DIO had met 5-4 
heel veel moeite met Cens 2. Edwin 
de Jong was in 15 beurten een wa-
re kwelgeest voor een goed spe-
lende Herman Turkenburg. Zwe-
der van Dalen verraste kopman Paul 
Schuurman. Bert Dijkshoorn en Eric 
Brandsteder zorgden voor de nipte 
winst van DIO.

Cens
Cens 1 verloor geflatteerd van De 
Merel/Heerenlux 3. Het winnen-
de team met Hans van Rijn, Caty 
Jansen, Wim Berkelaar en Cor van 
Wijk is weer ouderwets op dreef. De 
Springbok 1 zag De Merel/Heeren-
lux 4 met een winst van 2-7 vetrek-
ken. Jeroen Vis, Gijs van der Vliet en 
Wim van der Linden namen de pun-
ten mee naar Vinkeveen. Hen Han-
delaar redde de eer van de Hoefe-
naren. De Springbok 2 was op de 
andere tafel met 0-9 kansloos tegen 
De Schans. John Beets had maar 19 
beurten nodig om Jan van Veen aan 
zijn zegekar te binden. Henny Hoff-
mans, Henk Doornekamp en Hein 
Voorneveld lieten De Springbok 2 

met lege handen achter. De Kuiper/
van Wijk was met 7-2 te sterk voor 
APK Mijdrecht 3. Hero Janzing had 
maar 19 beurten nodig tegen Ra-
mon Alblas. Jos Lugtigheid kwam 
maar 2 caramboles tekort tegen 
Ron Schoonhoven. Nico Koster had 
slecht één carambole meer dan Roy 
van Lith.Verloor

APK Mijdrecht 1 verloor verrassend 
met 2-7 van De Kromme Mijdrecht 
2. Ab Augustin was in 23 beurten 
te sterk voor Cor Ultee. Jamal Ban-
mousa en Adrie van Yperen zorg-
den voor de overige punten van De 
Kromme Mijdrecht 2. De Paddestoel 
3 verraste De Paddestoel 2 door met 
5-4 net te winnen. Hans Bak speel-
de met 23 beurten een sterke partij 
tegen Pim de Jager en won. Jos van 
Wijk was veel beter als Arjan Bos-
man.
De Merel/Heerenlux 2 was met 5-4 
De Vrijheid/Biljartmakers de baas. 
Dorus van der Meer zag Bert Loog-
man op het eind van de partij nog 
tot 2 punten naderen. Bert kwam 
net tekort. Gijs Rijneveld had in 24 
beurten geen kind aan Nick van de 
Veerdonk.Paul Huzemeier en Bart 
Dirks redde de eer vor De Vijheid/
Biljartmakers.

Stand na 6 speelweken:
DIO 40 punten
De Merel/Heerenlux 3 40 punten
De Kuiper/van Wijk 37 punten
De Vrijheid/Biljartmakers 33 punten
De Paddestoel 2 32 punten
Op 15 en 16 oktober a.s. wordt de fi-
nale driebanden-B gespeeld in bar-
eetcafé De Lachende Ruiter. De fi-
nalisten zijn Jos Bader, Ab Siegrist, 
Henny Versluis, John Oldersma en 
Nick van de Veerdonk. De aanvang 
van de wedstrijden is op beide da-
gen om 13.00 uur.

Kevin Regelink begint 
seizoen goed
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de openingswedstrijd van het mara-
thonschaatsseizoen 2001-2012 op 
de ijsbaan De Scheg in Deventer. 
Het was nog geen KPN cup wed-
strijd maar wel een nationale wed-
strijd. 
Kevin Regelink, lid van ijsclub Nooit 
Gedacht uit Wilnis en gesponsord 
door Romex Restate, heeft een heel 
goede zomer gehad met veel fiets- 
en skeelerwedstrijden en trainings-
kampen. Kevin stond met veel zin 
en verwachting aan de start. Na een 
rommelige start met veel uitlooppo-
gingen was er halverwege de wed-
strijd over 75 ronden (normaal 100 
ronden) een groepje van 4 man weg 

die na 20 ronden een ronde voor-
sprong pakte op het peloton. Kevin 
zat vlak voor de finale van het pelo-
ton (voor de 5e plek) op een goe-
de positie toen hij door een tegen-
stander onderuit werd gereden. Hij 
stond weer snel op zijn schaatsen 
en kon door een flinke inspanning 
snel weer zijn positie innemen. Ke-
vin werd uiteindelijk nog knap 5e 
van het peloton en 9e plek totaal. 
Kevin was zeer tevreden met het re-
sultaat wat goede hoop geeft voor 
een mooi seizoen. Aanstaande za-
terdag rijdt Kevin de 1e KPN cup 
wedstrijd in Amsterdam op de Jaap 
Eden baan. De wedstrijd begint om 
18.00 uur.

Luidruchtige bridge-
ochtend bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 6 oktober 
was de derde competitieronde bij 
bridgeclub ABC. Het kwam waar-
schijnlijk omdat het weer zo herfst-
achtig was, het regende en er waai-
de een harde wind, maar iedereen 
was zo luidruchtig dat het voor een 
aantal paren hinderlijk was om te 
spelen. Het ene paar moet in een 
rustige sfeer verblijven om zich 
goed te concentreren en het an-
der paar doet het wat makkelijker, 
heeft er minder last van. We blij-
ven natuurlijk een gezelligheidsclub 
en daar hoort ook gezellig babbe-
len bij, maar men mag een ander 
niet hinderen. De wedstrijdleiding 
zei dan ook zeer terecht, dat men 
onder het bridgen net zo stil moet 
zijn als bij het oplezen van de uit-
slagen. Er moest op het laatste mo-
ment nog een tafel bijgeplaatst wor-
den, er kwam een paar waarvan de 
wedstrijdleiding dacht dat zij ver-
hindert waren toch kwam opda-
gen. Fien Leefting was jarig geweest 
en kwam met een heerlijke trakta-
tie. Wim Egbers kwam ook op kruk-
ken, had een ongelukje gehad tij-
dens zijn vakantie en kwam ook met 
het verheugend bericht dat zijn vas-
te maat Riet Bezuyen waarschijn-
lijk morgen uit het ziekenhuis komt, 
maar moet nog wel thuis verder re-
valideren. Er werd aan 14 tafels ge-
bridged. Zeven in de A-lijn en zeven 
in de B-lijn. Er werd in twee lijnen 
gespeeld.

A-lijn
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 59,38%, vorige week mel-
de ik al “dit is een paar dat hoor je 
niet, maar pakken wel de punten” 
ik hoop dat iedereen nu gewaar-
schuwd is. Tweede werd het echt-
paar Leny en Jan v.d.Schot met 57,99 
%, zij hebben blijkbaar mijn goed-
bedoeld advies opgevolgd en heb-

ben deze week rust gehouden na 
hun zware maar zo prachtige reis 
door Afrika. Derde werden Nel Heil-
man en Hetty Houtman met 57,64%, 
dit paar komt ook weer langzaam op 
stoom, het zijn diesels.

B-lijn
In de B-lijn werden Corry Olijhoek 
en Nel de Ruiter eerste met 65,90%, 
waarbij Corry fijntjes opmerkte “de 
gezusters Bruine de Bruin hebben 
het maar weer goed gedaan met 
twee eerste plaatsen”, maar ik weet 
niet of het aan de gezusters lag of 
aan hun partners. Tweede werden 
Miep v.d. Hoek en Nel v/d Neut met 
57,22%, het paar dat vorig jaar ook 
in de bovenste regionen verkeerde 
blijkt hun goede vorm weer hervon-
den te hebben. Derde werden Le-
ny van Noort en Phini Sutter met 
54,58%, een nieuw paar dat blijk-
baar snel een eenheid is gaan vor-
men.

De competitiestand.
Na de derde ronde begint zich en-
kele verschillen in de stand af te te-
kenen
A-lijn
Eerste is het echtpaar Ria en Joop 
Smit met een gemiddelde score van 
57,09%. Tweede is het paar Greet 
de Jong en Roel Knaap me 56,39% 
en derde Siep Ligtenberg en Piet 
Hoogenboom met 53,97%. Het licht 
nog allemaal dicht bij elkaar, er is 
nog van alles mogelijk.
B-lijn
Eerste zijn Hier Corry Olijhoek en 
Nel de Ruitermet een gemiddel-
de score van 59,24%. Tweede is het 
echtpaar Ans en Joop Zoethout met 
56,09% en derde Miep v/d Hoek en 
Nel v.d.Neut met 55,88 %, hier zijn 
de verschillen al iets groter, maar 
nog niet onoverkoombaar. Volgen-
de week wordt de vierde competi-
tieronde gespeeld.

Van Rijn Racing sluit seizoen af in 
België net buiten de top 10

rij moest Van Rijn proberen er zo-
veel mogelijk uit te halen. Inmiddels 
was het gaan regenen, ondanks dat 
de monteurs de koppeling enigs-
zins hadden weten te reparen, is 
het team nog wat te beperkt in zijn 
bandenkeuze voor een regenwed-
strijd. Een stond een moeilijke op-
gave te wachten, de haperende 
koppeling zorgde voor een minde-
re start en werd Dennis op achter-
volgen aangewezen. Maar al in de 
tweede ronde waren de rijder met 
auto het spoor kwijt met een paar 
spins tot gevolg. Uiteindelijk zou het 
team het seizoen afsluiten met een 
11de positie in het dagklassement. 
Toch konden er genoeg punten mee 
naar huis worden genomen, om zo 
een plaats in de top 10 te kunnen 
bevestigen. Na een moeizame start 
van het seizoen, heeft het team zijn 
laatste twee wedstrijden weer van 
zich kunnen doen spreken.
In de komende wintermaanden van 
dit jaar gaat het team zich weer 
voorbereiden op het volgende sei-
zoen, met de Fabia. Indien de mo-
gelijkheden het toe laten, zal de wa-
gen aangepast gaan worden, met 
als doel om volgend jaar de tijden 
weer omlaag te brengen.
Komende winter zal men middels 
de website www.vanrijnracing.nl 
de bezoekers zoveel mogelijk up to 
date houden! Achter de schermen 
is het seizoen nog lang niet afge-
sloten.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Legmeervogels pakken 
toch nog een puntje
Uithoorn - Uiteindelijk is Legmeer-
vogels er dan toch ingeslaagd om 
een punt aan het duel tegen was-
meer over te houden. Legmeervo-

gels speelde een redelijk goede eer-
ste 45 minuten waarin het dan ook 
verdiend op een 1-0 vorsprong komt 
door een treffer van Jordy de Groot. 

Clubkampioenschappen 
AKU zeer geslaagd!

Regio - Zoals elk jaar organiseert 
AKU ook dit jaar weer zijn jaarlijk-
se clubkampioenschappen op eigen 
terrein. Dit jaar waren er weer veel 
enthousiaste kinderen, volwasse-
ne en zelfs ouders van de partij, om 
hun persoonlijke records te gaan 
verbreken.

Rond de klok van 11.00 uur op zon-
dag ochtend was het dan zo ver, er 
kon worden ingeschreven en start-
nummers konden worden gehaald. 
Iedereen zorgde op zijn eigen ma-
nier voor de juiste voorbereidin-
gen, sommige waren actief de spie-
ren los aan het maken en de ande-

re lagen in het gras te genieten van 
de zon. Kortom het was erg zonnig 
weer, ruim 25 graden dit betekent 
een geweldige dag om een wed-
strijd te houden.
De dag verliep soepel, elke groep 
had zijn eigen onderdelen die hij/zij 
moest gaan uitoefenen. Van balwer-
pen tot kogelstoten, van verspringen 
tot sprinten, en van 600 m tot 1000 
m, zelf voor de echte fanatiekelin-
gen onder ons was er om 13.00 uur, 
een half uur loop.

Deze werd gewonnen door Rem-
co Sprenger, hij legde maar liefst 7,8 
km af in 30 minuten tijd.

Deze speler had enkele minuten 
later de pecht dat hij zijn inzet via 
de paal naast het doel ziet verdwij-
nen. dan is het even niet opletten 
in verdedigend opzicht en de gas-
ten komen nog voor de rust op ge-
lijke hoogte.
Na de rust is het een rommelig du-
el waarin beide ploegen uitblinken 
in foute passes. In de 85ste minuut 

een blunderende verdediging van 
Legmeervogels en Wasmeer komt 
op een 1-2 voorsprong. In een al-
les of niets offensief maakt Stefan 
van Grieken in de extra toegevoegd 
speeltijd dan toch nog 2-2.

Uiteindelijk dus een puntje waar 
duidelijk op drie was gerekend. Wen 
tegenvaller dus.
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Burendag 
voor de dementerende ouderen 

van het Hoge Heem zeer geslaagd

Uithoorn - Om 15.00 uur vertrokken 

de ouderen met hun begeleiders van-

uit het Hoge Heem naar het Karel van 

Manderhof, waar het Atrium prach-

tig versierd was. Ze begonnen na-

tuurlijk met koffi e, thee en een koek-

je. Er kon naar hartelust, gekleurd,

getekend en geknutseld worden.

Totdat Harrie kwam, de pianist van 

het Hoge Heem, en hij had zijn vriend 

meegenomen, die geweldig kon zin-

gen, dus kon er worden gedanst, ge-

zongen en gefeest! Met een hap-

je en een drankje werd het een groot 

feest.De bewoners genoten zichtbaar 

en had je nog geen lach op je gezicht, 

dan zorgde de clown daar wel voor!

Diezelfde clown kon van ballonnen de 

prachtigste vormen en diertjes maken 

en toveren, de mooiste bloemen en mu-

ziek maken met zijn mondharmonika!  En 

zangeres Anouk trok ook veel bekijks!

Zo rond 18.00 uur kwamen de

pannenkoeken en poffertjes op tafel, 

voor elk wat wils, met stroop, jam en/of 

suiker. De bewoners smulden ervan! En 

zo werd het 19.00 uur en weer tijd om de 

boel op te ruimen en de bewoners terug 

naar hun huisjes te brengen!

Familieleden, collega`s, vrijwilligers en 

iedereen die meegewerkt heeft, deze bu-

rendag tot een feest te maken, heel har-

telijk bedankt voor jullie hulp! De  bewo-

ners hebben enorm genoten!
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Magere opkomst bij BVK
De Kwakel - De brigdearena in 
Dorpshuis De Quakel bood afgelo-
pen donderdag aan wel een erg wei-
nig leden onderdak.  Slechts 31 pa-
ren waren van de partij, waar er toch 
ca 50 paren op de ledenlijst staan. 
We begonnen weliswaar met 32 pa-
ren, maar door onverwacht optre-
dende ziekteverschijnselen moest 
1 paar al zeer vroegtijdig weer naar 
huis. We hopen dat Marian inmid-
dels weer is opgeknapt. Hierdoor 
waren in de 6 speelronden die de-
ze 1e cyclus van de parencompetitie 
telt meerdere paren 2 of meer keer 
niet op komen dagen, wat natuur-
lijk wel een behoorlijke invloed op 
de uitslagen had.
 
A lijn 
In de A lijn hadden Andre en Dick 
nog een kleine theoretische kans 
om Wim en Rita van de eerste plaats 
te verdringen, maar ook deze top-
pers bleken niet bestand tegen de 
enorme druk die dat met zich mee-
nam. In plaats van dan maar de zo 
goed als zekere 2e plaats te conso-
lideren zakten zij deze week volle-
dig door het denkbeeldige ijs, om 
uiteindelijk op een voor hun doen 
zeer teleurstellende 7e plaats in de 
totaalstand te finishen. Rees en Ge-
rard van der Post waren deze avond 
met afstand de sterksten in deze 
lijn met precies 63%. Geke en Jaap 
Ludwig, die nog in de gevarenzo-
ne stonden aan het begin van de 
avond, toonden aan dat zij niet voor 
niets regerend clubkampioen paren 
zijn, want zij werden 2e met 55,4% 
en dat was ruim een half procentje 
meer dan Kitty en Huub van Beem, 
die 3e werden. Het verschil tus-
sen de nummers 2 en 10 was hier 
slechts 7%! Paula en klaas Kniep, 
Bep Verleun en Ria van Zuylen, Ria 
Bulters en Ans Nieuwendijk en Tru-
dy Stokkel en Huub Zandvliet ne-
men tijdelijk afscheid van de A lijn 
om vanuit de B lijn de weg omhoog 
weer in te gaan slaan (als zij die 
kunnen vinden tenminste).

B lijn 
In de slechts uit 9 paren bestaan-
de B lijn was Joop den Blanken uit 
de C lijn gekoppeld aan Jannie Sna-
bel. Dat bleek een verrassend ster-
ke combinatie, want zij noteerden 
de hoogste score van de avond met 

64,58%. Ook het gelegenheidsduo 
Truus Langelaan-Adrie Voorn wist 
elkaar goed te vinden en zij ein-
digden met 56,67% op de 2e plaats 
voor het sterkste paar uit deze to-
tale cyclus, Tiny en Adriaan Kooy-
man, die nu dus 3e werden met 
54,72% en in de totaalstand met 
55,64% gemiddeld met afstand  op 
de 1e plaats eindigden. Zij promo-
veren dus naar de A lijn en krijgen 
gezelschap van Hennie en Jan van 
der Knaap, Elly en Jaap van Nieuw-
koop en Ria Broers en Loes Schijf.
Aan de andere kant van de ranglijst 
vinden we de 4 paren die een stap-
je terug doen naar de C lijn en wel 
Jose Moller-Yvonne Koestal, Lous 
Bakker-Hans Elias, Hilly Camme-
lot-Mieneke Jongsma en Riet en Ab 
van Nieuwkerk.
 
C lijn
In de C lijn waren Piet-Hein en Eefke 
Backers door het plotselinge vertrek 
van hun respectievelijke bridgepart-
ners ineens tot elkaar veroordeeld, 
maar zij verstonden elkaar uitste-
kend en scoorden met 62,5% de 1e 
plaats, wat voor Piet Hein met vaste 
partner Huub Kamp ook de vooraf 
al verwachte 1e plaats in de totaal-
stand opleverde. Annie Lauwers en 
Toos Boelage vormden het zoveelste 
gelegenheidspaar en ook deze com-
binatie was succesvol met 59,9%, 
goed voor de 2e plaats.  Jannie en 
Nico Koning werden met 57,29% 3e 
en dat was voor hen net voldoen-
de op een promotieplaats weg te 
kapen. Met hen gaan uiteraard Piet-
Hein en Huub naar de B lijn, even-
als Trudy Fernhout met partner The-
cla Borggreven, maar de 4e  promo-
tieplek kwam onverwachts in han-
den van Joop den Blanken (u weet 
wel, die deze avond in de B lijn al-
vast ging wennen aan die nieuwe 
status), die Riet Doeswijk uiteraard 
meeneemt. Dat ging dus ten koste 
van Wim en Riet Beijer, die we vo-
rige week toch nog de nodige pro-
motiekansen toedichtten. Zo ziet u 
maar, voorspellingen doen heeft he-
lemaal geen zin. Als je dat echt zo 
goed kunt kun je beter waarzegger 
worden of op de effectenbeurs gaan 
werken. Volgende week met een 
hopelijk betere bezetting is de start 
van de 2e parencyclus van 6 speel-
avonden.

Top 3 manifesteert zich 
bij BVU
Uithoorn - Op maandag 3 oktober 
speelde de BVU de 4e ronde in de 
1e parencompetitie. Over de helft 
inmiddels en de contouren begin-
nen zich te vormen. De uitslagen: 
A-lijn:
 Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer 62,85%
Huib van Geffen &
Lambert Koeter 60,42%
Tineke van der Sluijs &
Anke Reems 59,58%
Ans Breggeman & Lia Guijt 59,17%
Bep & John de Voijs 58,75%
B-lijn:
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 61,46%

Thea Stahl & Hetty Houtman 59,72%
Hennie & Sierk Goedemoed 57,29%
Riki Spook & Hans Geels 56,94%
Cees Harte & Jan Visser 53,82%
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Tennisclub Uithoorn
Inlooptoernooi: Zelf spelen
Uithoorn - Zelf de baan op. De ide-
ale manier om kennis te maken met 
tennis op gravel en met de tennis-
club en haar park. Kom naar het In-
looptoernooi van Tennisclub Uit-
hoorn. A.s. zondag 16 oktober orga-
niseert Tennisclub Uithoorn (TCU) 
een Inlooptoernooi op haar ten-
nispark aan de Hollandse Dijk 3. U 
kunt dan zelf de baan op en kunt 
van 12 tot 4 uur (met uw kinderen) 
zelf proberen hoe leuk tennis is. Op 
een van de banen kan onder bege-
leiding van een van de tennisleraren 
gespeeld worden. Op de andere ba-
nen wordt u ingedeeld naar sterk-
te en kunt u met andere bezoekers 
en leden van de vereniging tegen 
elkaar spelen op één van de zeven 
verlichte gravelbanen. De club be-
schikt ook over twee verlichte mini-
banen waarop de allerkleinsten aan 
de slag kunnen. De minibanen wor-
den ook door de oudere junioren en 
senioren veel gebruikt om in te spe-
len, om hun techniek te oefenen of 
gewoon voor de lol.
 
Vrij spelen en competitie
Leden kunnen van ‘s morgen vroeg 
tot ‘s avonds laat (9-23 uur) onge-
dwongen genieten van hun sport en 
na afloop nog een gezellig drankje 
nuttigen. Ook voor competitiespe-
lers is er voldoende ruimte om te 
trainen en wedstrijden te spelen. De 
niveaus variÃ«ren van speelsterk-
te drie tot en met speelsterkte ne-
gen. Daarnaast besteedt TCU al ja-
renlang veel zorg aan de ontwikke-

ling van jeugdig talent. Het clubhuis 
ligt midden op het park en heeft 
een verhoogd terras, waar u een 
goed uitzicht over de banen heeft. 
De competitie is druk bezet. Ook de 
vele eigen toernooien worden zeer 
druk bezocht door de leden. Daar-
naast organiseert de vereniging al 
meer dan 25 jaar eind juni het be-
kende Open Ute Hoirne Toernooi, 
waarbij ook leden van andere ver-
enigingen kunnen inschrijven.
 
De oudste tennisvereniging 
van Uithoorn
Tennisclub Uithoorn, opgericht in 
1955, is de oudste tennisvereniging 
van Uithoorn. De vereniging telt 
ruim 600 leden en heeft bijna 200 
jeugdleden.

Activiteiten
TCU is een zeer actieve tennisver-
eniging en organiseert tijdens het 
tennisseizoen veel activiteiten. Zo 
kunt u meedoen met de mixed-
avonden, jeugdtoernooien, club-
kampioenschappen, open jeugd en 
senioren toernooi en een diversiteit 
aan overige activiteiten waar u vrij-
blijvend aan deel kan nemen. Voor 
meer informatie en eventueel in-
schrijven kunt u de website bezoe-
ken: www.tcuithoorn.nl.
Voor iedereen die zich tijdens het 
Inlooptoernooi (voor het eerst) in-
schrijft, geldt een aantrekkelijke 
korting op het lidmaatschap voor 
2012: à 10 euro voor junioren, à 20 
euro voor senioren

Qui Vive MC4 ongeslagen 
Herfstkampioen!!
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
is Qui Vive MC4 ongeslagen herfst-

kampioen geworden. Met maar 
liefst 19 doelpunten voor en niet 1 

doelpunt tegen zijn de meiden te-
recht Kampioen! De eerste wedstrijd 

moesten de dames naar Castricum 
waar makkelijk gewonnen werd 
met 5-0. Toen we thuis tegen mag-
nus moesten werden alle zeilen bij-
gezet want Magnus was sterk maar 
met goed samenspel werden ook zij 
met 2-0 naar huis gestuurd. Toen 
naar Pinoké, altijd lastig want dat 
is een ploeg waar we meestal erg 
veel moeite mee hebben. Alleen de-
ze keer niet! Laat in de middag, een 
zonnetje en werkelijk voortreffelijk 
positiespel wisten we uiteindelijk 
met een dikke 8-0 winst uit Amster-
dam te vertrekken. Toen tegen de 
nummer 2 van dat moment. Over-
bos was stug, lastig, soms wat grof 
maar de dames van de MC4 wisten 
ook hier wederom raad mee. Het 
duurde lang voordat de doelpunten 
vielen maar een keurig uitgespeel-
de 2-0 was dik verdiend. Als laat-
ste moesten we afgelopen zaterdag 
tegen de reigers. Beetje overmoe-
dig werd er begonnen waardoor 
de reigers steeds gebruik kon ma-
ken van snelle counters maar zoals 
al het hele seizoen staat de verdedi-
ging als een huis. Na een snel doel-
punt was het toch wel even zoeken 
maar het spel bleef fraai. Uiteinde-
lijk moesten de reigers met een dik-
ke 3-0 naar huis. Nu was het offici-
eel! MC4 is de terechte herfstkam-
pioen met imponerende cijfers. Me-
de te danken aan de leuke leerza-
me trainingen van Nicolette en de 
coaching van Jeroen. MC4 jullie zijn 
kanjers en we zijn nu al razend be-
nieuwd naar de rest van dit seizoen!

Petanque Boule Union Thamen

Günther Jacobs en Alfonso Atanes 
Clubkampioen doubletten 2011

Uithoorn - Op zondag 9 oktober 
traden 24 leden van Boule Union 
Thamen in actie tijdens de strijd om 
het clubkampioenschap doublet-
ten. De 24 leden hadden zich als 
paren (doubletten) aangemeld, zo-
dat twaalf doubletten onderling de 

strijd aangingen. In de dagen voor-
afgaand aan het kampioenschap 
werd “Buienradar” veelvuldig ge-
consulteerd, want regen is zeker 
geen welkome omstandigheid bij 
het boulen. Gelukkig kon er tussen 
de buien door gespeeld worden en 

is er eigenlijk maar één ronde on-
der regenachtige omstandigheden 
gespeeld.

Drie
Er werd een voorronde van drie par-
tijen gespeeld. Na deze drie par-
tijen werd een tussenstand opge-
maakt op basis van het aantal ge-
wonnen partijen en het puntensal-
do. De nummers 1 t/m 4 kwalifi-
ceerden zich voor de halve finales. 
De nummer 5 t/m 8 streden verder 
voor de vijfde plaats en evenzo de 
nummers 9 t/m 12 om de twaalfde 
plaats. Het deelnemersveld was op-
gebouwd uit spelers, die al lang lid 
zijn en leden die pas twee maanden 
in verenigingsverband boulen. 
Ook waren de leeftijden van de 
deelnemers heel verschillend. De 
oudste deelnemer was 83 jaar en de 
jongste 10 jaar. Ook de woonplaat-
sen van de deelnemers waren erg 
divers. 
Naast Uithoornaars namen inwo-
ners van De Ronde Venen, Amstel-
veen en zelfs Leiden deel. Er deden 
vijf echtparen mee, waarvan er drie 
ook samenspeelden. Verder was er 
een vader/zoon combinatie, waar-
van ook de opa deelnam.

De voorronde kende verrassende 
uitslagen na de voorronde ging de 
strijd om de titel tussen de equipes 
G, Jacobs/A. Atanes, N. Bloemers/T. 
Boersma, W. en G. Vreeken en H. 
Bloemers/H. Draper. In de halve fi-
nale versloeg de equipe Jacobs/
Atanes Bloemers/Draper met 13-8 
en de equipe Vreeken/Vreeken ver-
sloeg Bloemers/Boersma met 13-7.
In de finale was het de equipe Ja-
cobs/Atanes de sterkere equipe. Zij 
stonden gedurende de gehele partij 
op voorsprong en versloegen Vree-
ken/Vreeken dan ook met 13-7. Met 
dezelfde cijfer wonnen Bloemers/
Draper van Bloemers/Boersma. De 
vijfde plaats ging naar het echt-
paar Smit uit Wilnis en negende 
werd het echtpaar Hoekstra uit Uit-
hoorn, maar de titel 2011 ging dus 
naar Günther Jacobs (Uithoorn) en 
Alfonso Atanes (Mijdrecht). De be-
langrijkste activiteiten van het jaar 
zijn nu achter de rug. Er resten nu 
nog een paar clubtoernooien, waar-
van de eerste het Herfsttoernooi op 
30 oktober is. Maar intussen gaan 
de clubavonden op dinsdag en don-
derdag gewoon door en blijven de 
leden ook op woensdagmiddag hun 
balletje gooien.

Individuele fouten KDO keihard 
afgestraft door Swift
De Kwakel - Voor KDO stond afge-
lopen zondag de uitwedstrijd tegen 
Swift op het Olympiaplein in Am-
sterdam op het programma. Swift, 
een bekende tegenstander voor de 
Kwakelaars, bivakkeerde voor aan-
vang van de wedstrijd op de tiende 
plaats. 
Om bovenin mee te blijven doen, 
was een overwinning deze middag 
van groot belang. Hoofdtrainer Ray-
mond de Jong kon tegen Swift ech-
ter niet beschikken over de gebles-
seerden Sven Vlasman, Frank Ho-
gerwerf, Jochem Kok, Michael Me-
ijer en Mathijs van Rijn. Onder re-
genachtige omstandigheden werd 
er om 14:30 uur begonnen aan 
de wedstrijd op het kunstgras. De 
scheidsrechter had net gefloten 
voor de start van de ontmoeting 
of hij kon de bal al op de stip leg-
gen. Een overtreding van Bart-Jan 
van der Jagt op de achterlijn op een 
Amsterdamse aanvaller, beteken-
de direct een terechte strafschop. 
De nummer tien van Swift wist wel 
raad met dit buitenkansje en schoot 
de 1-0 binnen.

Achterstand
Toch pakten de Kwakelaars het op 
na deze vroege achterstand, wat le-
verde in veel balbezit voor KDO. Na 
ruim een kwartier spelen, kwam 
KDO verdiend op gelijke hoog-
te. Een voorzet van Rick Kruit aan 
de linkerkant, kwam op de voe-
ten van Patrick Schijff terecht en 
Schijff schoot de bal tegen de tou-
wen, 1-1. In het vervolg van de eer-
ste helft was KDO de ploeg die het 

spel maakte, maar vergat dit om te 
zetten in doelpunten. Onder andere 
Joeri Stange en Jelle de Jong waren 
dichtbij de 1-2, maar helaas scoor-
den zij niet, waardoor beide ploegen 
met een 1-1 de rust in gingen. 
In de tweede helft kwam KDO op 
onverklaarbare wijze weer matig uit 
de kleedkamer, want een paar mi-
nuten na rust was het opnieuw raak 
voor Swift. Doordat er matig uitver-
dedigd werd door de Kwakelaars, 
kreeg Swift een vrije trap op twin-
tig meter van het doel. De nummer 
tien zag een kleine gaatje in de kor-
te hoek en wist met uiterste preci-
sie de bal in deze hoek achter doel-
man Peter Onderwater te plaatsen. 
Een flinke klap voor KDO op dat 
moment, zodat de Kwakelaars weer 
een achterstand goed moesten ma-
ken. Na de 2-1 was Swift vooral op 
het middenveld de bovenliggende 
partij, waardoor KDO verder in het 
nauw kwam. 

Uitval
Een uitval van Swift in de 70e minuut 
leverde voor zoveel onrust bij KDO 
achterin, dat doelman Peter Onder-
water de bal tegen de rug van links-
back Joost Samsom schoot. De bal 
belandde vervolgens in de voeten 
van een aanvaller van Swift die op 
eenvoudige wijze de 3-1 kon bin-
nentikken. Na deze mokerslag pro-
beerde KDO, met een waar alles-of-
niets offensief, om snel terug te ko-
men in de wedstrijd. In de 85e mi-
nuut brak invaller Elton Shehu door 
aan de linkerkant en schoot de bal 
voor het doel. 

Een verdediger van Swift was zo 
vriendelijk om de bal vervolgens in 
eigen doel te werken, 3-2. Drie mi-
nuten later leek Rick Kruit de 3-3 
te maken, maar werd teruggefloten 
door de scheidsrechter, waardoor 
de euforie getempt werd. Ondanks 
een zeer hectische slotfase, waarbij 
onder andere doelman Peter Onder-
water mee naar voren kwam, wisten 
de Kwakelaars niet te scoren, waar-
door de eerste nederlaag van het 
seizoen geleden werd. Dit is een bit-
tere pil voor KDO, want de Kwake-
laars hadden tegen Swift een goe-
de slag kunnen slaan. Om boven-
in het klassement een rol van bete-
kenis te spelen, is een gunstig re-
sultaat volgende week thuis tegen 
de ongenaakbare koploper Arsenal, 
een welkome opsteker. De wedstrijd 
begint om 14:00 aan de Vuurlijn in 
de Kwakel.

KDO 2 in chaotisch duel 
in slotminuut onderuit
Afgelopen zondag speelde het 
tweede van KDO de uitwedstrijd te-
gen DCG 3. De routiniers uit Am-
sterdam wisten in een op- en neer-
gaand duel in de 35e minuut via een 
kopbal op voorsprong te komen, 1-0. 
Twee minuten later werd het zelfs 
2-0 nadat een afgeslagen bal loep-
zuiver in de linkerbovenhoek van 
het Kwakelse doel verdween. Vlak 
voor rust wist Jean-Paul Verbruggen 
de spanning in de wedstrijd terug 
te brengen, door een goede assist 
van Marco Rijbroek, koelbloedig af 
te ronden, 2-1. Na de rust eenzelf-
de spelbeeld, waarbij beide ploe-

gen nauwelijks iets voor elkaar on-
der deden en het scoreverloop alle 
kanten op kon gaan. In de 50e mi-
nuut wist Martin Bax de 2-2 binnen 
te schieten, waardoor de ontmoe-
ting helemaal open werd. In de 70e 
minuut was het opnieuw Martin Bax 
die zijn klasse toonde. Op aangeven 
van invaller Patrick van de Nesse, 
schoot Bax de bal kogelhard van-
af de linkerkant in de rechterhoek, 
2-3. Na deze voorsprong kreeg KDO 
diverse mogelijkheden om de wed-
strijd te beslissen, maar verzuimde 
dit te doen. In de 80e minuut straf-
te DCG geklungel achterin bij KDO 
wel af, zodat het 3-3 werd. 
Wat er vervolgens gebeurde, is 
met een pen moeilijk te beschrij-
ven. Martin Bax wilde ter hoogte 
van de middenlijn een overtreding 
maken op een speler van DCG. In 
plaats van de Amsterdammer te ra-
ken, raakte Martin KDO-verdediger 
Roy Klijn die met veel pijn onderuit 
ging.  De scheidsrechter zag deze 
situatie volkomen verkeerd en gaf 
Roy tot grote ontsteltenis van KDO 
een directe rode kaart. Hierdoor 
kwamen de Kwakelaars met tien 
man te staan en aangezien Rob Re-
wijk even later een forse overtreding 
op zijn enkel kreeg te verwerken, 
speelde KDO eigenlijk met negen 
man. In de allerlaatste minuut wist 
DCG dit overwicht uit te spelen en 
kwam op een 4-3 voorsprong, wat 
ook de eindstand betekende. Door 
deze gevoelige nederlaag zakt KDO 
op de ranglijst. Volgende week zon-
dag speelt het tweede om 11:30 uur 
thuis tegen koploper Nieuw West 2. 




