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Wees de koude winter voor 
met spouwmuurisolatie
Wat is dat eigenlijk, een spouwmuur?
De buitenmuur van uw huis is opgebouwd 
uit twee muren met een tussenruimte. Die  
tussenruimte noemen we de spouw. Ooit bedoeld 
om vochtdoorslag van buitenaf tegen te gaan,  
weten we nu dat via de spouw veel warmte uw 
huis verlaat. Tenminste, als er geen spouwmuur-
isolatie is toegepast. Van de woningen die vóór 
1975 zijn gebouwd, is maar een beperkt deel 
achteraf voorzien van deze vorm van isolatie. Dat 
zou dus ook bij uw huis het geval kunnen zijn.

Isoleren is besparen
Besparen op uw energiekosten door het aan-
brengen van spouwmuurisolatie is geen sprook-
je. Vele duizenden huishoudens gingen u al voor 

en werden verrast door een lagere energienota. 
Als uw huis geen spouwmuurisolatie heeft of een 
isolatie die ooit slecht of verkeerd is aangebracht, 
dan kunt ook u besparen. Eén advies: ga altijd 
in zee met een gerenommeerde, ervaren en be-
trouwbare leverancier. HGT-Geveltechniek vol-
doet aan al die kwalificaties en is aangesloten bij 
Meer Met Minder (MMM), IKOP-BKB en ook nog 
eens VCA-gecertificeerd.

Wat kost het en wat levert het op?
Om u een idee te geven van de kosten kijkt u 
even in onderstaand schema. Daar ziet u in één 
oogopslag wat u moet investeren en wat u per 
jaar bespaart. Het zijn natuurlijk gemiddelden, 
maar het overzicht geeft u een goed idee.

Snel terugverdiend
Wist u dat u de investering voor 
spouwmuurisolatie in gemiddeld 4 
jaar weer terugverdient. Daarna is 
elke bespaarde euro direct voor uw 
portemonnee. En dat is mooi mee-
genomen!

Subsidie
De overheid verleent regelmatig 
subsidie voor energiebesparende 
maatregelen. Door een grote vraag, 
kan het subsidiepotje snel leeg zijn. 
Maar ook zonder subsidie is het 
aanbrengen van spouwmuurisola-
tie verstandig. U verdient de inves-
tering namelijk snel weer terug.

Lagere energiekosten in 
5 doordachte stappen
Voor u met spouwmuurisolatie be-
gint, is het van belang te weten 
waarom u het gaat doen. Dat kan 
namelijk invloed hebben op de ma-
teriaalkeuze. Wilt u bijvoorbeeld 
een bijdrage leveren aan het milieu, 
koude en/of vochtige muren voor-
komen of besparen op uw energie-
rekening. We helpen u graag.

Type woning Gem. aantal m2 Eenmalige investering Besparing per jaar
Vrijstaand huis 150     m2 € 1950,- € 580,00

2-onder-1 kap woning 100     m2 € 1300,- € 380,00
Hoekwoning 90     m2 € 1260,- € 340,00
Tussenwoning 60     m2 €   840,- € 225,00
Appartement 25     m2 €   350,- €   95,00

Bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen en op basis van een spouwbreedte van 5 cm.

Stap 1. Een afspraak bij u thuis
We komen graag vrijblijvend bij u langs en be-
oordelen de situatie ter plekke. Op basis van dat 
onderzoek kunnen we een maatwerk begroting 
maken en voorkomen we verrassingen achteraf.

Stap 2. Inspectie spouwmuurisolatie
Voor het onderzoek boren we een piepklein 
gaatje in de muur van uw huis. Vervolgens gaan 
we met een soepele slang met mini-camera en 
ledverlichting door het gaatje de spouwmuur in 
en inspecteren alles dat van belang is voor de 
materiaalkeuze en uitvoering van de opdracht 
straks.

Stap 3. Een vrijblijvende prijsopgave
Aan de hand van de uitslag van het gedetailleer-
de onderzoek, ontvangt u van ons een rapport 
met een vrijblijvende prijsopgave.

Stap 4. Groen licht
Na uw akkoord gaan we voortvarend aan de 
slag. We boren op de van tevoren vastgestelde 
plaatsen minigaten en spuiten het isolatie- 
materiaal via die minigaten onder hoge druk 
naar binnen. Uiteraard checken we continu of 
de hele operatie perfect verloopt.

Stap 5. Afdichten en opruimen
Als de klus is geklaard, worden alle minigaten 
weer deskundig gedicht. U ziet er niets meer 
van. Behalve de kostenbesparing, want dat laat 
uw energienota wel zien.

BESpAAr nu GELd
Begin de winter goed. Bespaar op uw  
energiekosten en laat uw spouwmuur 
professioneel isoleren!

MAAk SnEL EEn AfSprAAk
professioneel, deskundig en ervaren. dat 
is HGT-Geveltechniek. kijk voor meer  
informatie op www.geveltechniek.nl of 
bel direct met 0297 254 009!

dEMOnSTrATIE ZIEn?
Ga naar www.geveltechniek.nl voor onze 
demonstratiefilm.

Besparing op energiekosten

6% BTW
voor isolatie-
maatregelen

www.geveltechniek.nl

Zie onze advertentie
in deze krant!
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Geweldige en drukbezochte 
open dag van de brandweer
Uithoorn - Het was afgelopen zater-
dag voor de open dag bij de Uithoorn-
se brandweer prachtig weer: niet te 
warm, niet te koud, niet te veel wind 
en geen spatje regen. En het was 
druk en heel leuk, de hele dag door. 
Er waren verschillende brandweerau-
to’s aanwezig, waaronder een klein
Fiatje, een Amerikaanse Dallas au-

to en een jeep waarmee, in de ba-
gagebak, de kinderen ook een rit-
je mochten maken. Natuurlijk kon 
je ook meerijden in een echte grote 
brandweerwagen en... in een echte 
Amerikaanse poltieauto. Dit alles on-
der luid sirenegeloei. Verder was er 
een demonstratie van hoe een per-
soon uit een gekantelde auto bevrijd 

wordt en bij de EHBO werden bij de 
kinderen levensechte wonden aan-
gebracht met schmink. Het was een 
laaiend succes! 
Bij de hoogwerker moest je een uur 
in de rij staan, dus aan animo hier-
voor ook geen gebrek. 
Voor een uitgebreid fotoverslag 
zie pagina elders in deze krant.

Overvaller in vinger 
gebeten bij poging overval
Uithoorn - De politie van Uithoorn 
zoekt getuigen. Twee mannen pro-
beerden op zondagavond 23 sep-
tember een restaurant aan de Wil-
helminastraat te overvallen. Een van 
overvallers werd daarbij in zijn vin-
ger gebeten. 
Als een medewerker van restau-
rant La Pamba omstreeks 21.20 uur 
de achterdeur opent om het ach-
terliggende schuurtje af te sluiten 
ziet hij twee mannen staan. Zij du-

Uithoorn - Dinsdagmorgen rond 
tien voor half tien vond er op de 
kruising Wiegerbruinlaan en de 
Joost van den Vondellaan een aan-
rijding plaats waarbij een fi etsster 

gewond raakte. Zij werd met ver-
moedelijk een beenbreuk met de 
ambulance naar een ziekenhuis 
vervoerd. 
Foto: Arena73.

Fietsster  gewond na 
aanrijding

Dag van de Ouderen bij 
Legmeervogels groot succes!
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
4 oktober vezamelden zich zo’n 160 
senioren in de sportkantine van 
Legmeervogels. Een volle tent. Zij 
genoten van elkaars gezelschap, de 
geboden informatie in de stalletjes, 
een luxe bingo en een uitgebreide 
lunch, waar uiteraard de kroket niet 

mocht ontbreken. De middag was 
aan het Flaminco trio ‘Brisa Flamen-
ca’. Een spetterende show maakte 
de dag compleet. Dank is verschul-
digd aan de sponsoren, de mensen 
in de stalletjes en vooral aan het 
fantastische vrijwilligersteam van 
Legmeervogels. Chapeau !

Uithoorn - Deze week het tweede 
deel uit een reeks van artikelen over 
de voorbereidingen voor de ver-
schillende onderdelen van Muziek-
vereniging KnA Uithoorn voor een 
concert op zaterdag 3 november 
waarin klassieke en moderne mu-
ziek elkaar ontmoeten. Deze week 
kijken we naar de manier waarop 
de Drumfanfare van KnA zich voor-
bereidt op een concert waaraan ve-
le mensen uit Uithoorn en omstre-
ken veel plezier zullen beleven.

Night of the Proms in onze regio
Een drumfanfare is een combinatie 
van een drumband en een fanfare. 
Een fanfare is een muziekensemble 
dat bestaat uit koperblazers en on-
gestemd slagwerk, aangevuld met 
saxofoons.
De vertegenwoordigde koperbla-
zers zijn onder andere trompetten, 
cornetten, hoorns, bassen en trom-
bones. Waar de drumfanfare tot en-
kele jaren geleden vooral marche-
rend op straat speelde, zie je tegen-
woordig steeds meer fanfares als 
volwaardig orkest muziek maken.
De afgelopen weken is de drumfan-
fare van KnA druk in de weer ge-

weest met de repetities voor “A Mu-
sic Night Out: Classic meets Rock”. 
Een muzikaal evenement dat niet 
eerder in deze vorm is georgani-
seerd in deze regio. Alle geïnteres-
seerden uit de regio De Ronde Ve-
nen, Uithoorn, Aalsmeer en Amstel-
veen worden getrakteerd op een 
avond muziek, gecombineerd met 
een diner-arrangement in een uit-
stekende ambiance. De muziek die 
avond bestaat zowel uit klassieke 
werken, marsen en walzen, maar 
ook uit herkenbare popmuziek en 
rockmuziek.

Elektrische gitaren 
met trompetten?
Alle instrumenten in de fanfare 
spelen onversterkt. Nu kan er be-
hoorlijk hard worden gespeeld op 
een trompet en slagwerkers kun-
nen zeer veel geluid produceren als 
ze een beetje hard slaan, maar het 
wordt natuurlijk pas mooi als een 
balans wordt gevonden in het vo-
lume van de verschillende instru-
menten die samen een orkest moe-
ten vormen en samen een muziek-
stuk ten gehore moeten brengen. 
De dirigent van de drumfanfare be-

Robbie Williams op trompet 
en gitaar bij concert KnA

steedt hier tijdens de repetities zeer 
veel aandacht aan. Alleen als de 
verschillende instrumenten qua vo-
lume in balans zijn, komt het totale 
orkest volledig tot z’n recht.
Voor een combinatie van versterk-
te gitaren en onversterkte blaasin-
strumenten is het noodzakelijk dat 
extra gerepeteerd wordt. Veel van 
de muzikanten in de drumfanfare 
spelen ook mee in het leerlingen-
orkest. Daar spelen ze hetzelfde in-
strument, alleen het orkest kent een 
andere samenstelling. Dit jaar wor-
den zelfs enkele nummers ten ge-
hore gebracht samen met een heu-
se rockband. Meer over de voorbe-
reidingen van het leerlingenorkest 
kunt u in de komende weken lezen 
in deze krant.

Dweilen met vrijwilligers
Zoals vorige week ook gemeld 
heeft KnA in overleg met een aan-
tal sponsoren kunnen regelen dat 
dit jaar een matineevoorstelling 
wordt georganiseerd speciaal voor 
vrijwilligers, zorgverleners en zorg-
behoevende mensen. De sponsors 
van KnA hebben geld bij elkaar ge-
bracht waardoor 50% korting kan 
worden gegeven op de kaarten voor 
het concert. Alle vrijwilligers en me-
dewerkers en bewoners van zorgin-
stellingen in Aalsmeer, De Ronde 
Venen, Uithoorn en Aalsmeer kun-
nen kaarten bestellen voor dit unie-
ke concert speciaal voor deze doel-
groep.
De veelzijdigheid van de muzikan-
ten van de drumfanfare wordt nog 
eens benadrukt als men weet dat 
de muzikanten ook als jeugddweil-
orkest optreden. In deze samenstel-
ling worden gezellige meezingers 
gespeeld op feesten, braderieën en 
festivals. Het dweilorkest brengt al-
tijd vrolijkheid en als de stemming 
er op 3 november een beetje inzit 
kunnen de vrijwilligers en andere 
gasten meezingen op de bekende 
melodieën van Bella Italia, Het Klei-
ne Café en Als de morgen is geko-
men...

Slagwerk onmisbaar 
in de muziek
U kent ze wel, vrienden of fami-
lie die altijd overal op zitten te tik-
ken: jampotjes, autostuur, wijngla-
zen, of als echte Bokito’s gebruiken 
ze hun eigen borst, benen en ande-
re ledematen om ritmes ten geho-
re te brengen. Grote kans dat het 
om slagwerkers gaat. Slagwerkers 
zijn er in vele soorten. De mees-
te slagwerkers zijn ooit begonnen 
op een scherpe trom in een drum-
band, maar leren in de loop der ja-
ren ook spelen op triangel, bongo’s, 
conga’s, timp-toms, drumstel, fi n-
gercymbals en ga zo maar door. Het 
slagwerk in een drumfanfare dient 
niet alleen om de maat te kunnen 
houden. Het slagwerk in een wals 
is onmisbaar onderdeel van de sfeer 
van de muziek. De drumfanfare 
speelt op 3 november een Waltz van 
Johan Strauss. Maar ook voor een 
typische mars is het slagwerk op 
een typerende wijze aanwezig. Ge-
zamenlijk maken de slagwerkers en 
de blazers een prachtig geheel van 
de drumfanfare van KnA. Het ple-
zier straalt van de muzikanten van 
alle leeftijden af, maar er wordt ook 
serieus gerepeteerd om een spran-
kelende invulling te geven aan de 
ingestudeerde stukken.

wen de medewerker naar binnen 
en slaan hem daar meerdere ma-
len. De medewerker vecht terug en 
weet één van de overvallers hard in 
zijn vinger te bijten. Als de mede-
werker begint te schreeuwen ren-
nen de overvallers weg. Een bewa-
kingscamera van een nabijgelegen 
winkel heeft de vluchtende overval-
lers vastgelegd.
Op de beelden van www.depolitie-
zoekt.nl is te zien dat beide mannen 
gekleed waren in een trui met ca-
puchon en een petje droegen. Eén 
van de overvallers is ongeveer 1.70 
m. lang, heeft kort blond haar en 
een mollig postuur. De andere man 
had een normaal postuur en was 
langer dan de blonde man.
Het onderzoeksteam heeft de vol-
gende vragen:
- Wie is zondagavond 23 sep-

tember getuige geweest van de 
overval?

- Wie herkent de daders of heeft 
informatie over de mogelijke da-
ders?

- Wie kent iemand met vingerlet-
sel sinds zondag 23 september 
die daar geen aannemelijke ver-
klaring voor heeft?

Vul dan het tipformulier in op: 
www.depolitiezoekt.nl/gezocht/
zaak/2012246878/overvaller-in-
vinger-gebeten-bij-poging-over-
val-restaurant-uithoorn of bel met 
0900-8844. Anoniem bellen kan 
ook via Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000.

Volgende week: Rockband 
en dwarsfl uit
Alle leden van de drumfanfare zijn 
druk aan het studeren om een 
prachtige waltz en een feilloze mars 
ten gehore te gaan brengen. De 
nummers van het dweilorkest klin-
ken al lekker in het gehoor en mee-
zingen is bijna niet meer aan te ont-
komen.
Maar met de Harmonie vorige week 
en de Drumfanfare deze week is 
Muziekvereniging KnA zeker nog 
niet klaar met de voorbereidin-
gen. Volgende week komt een an-
der onderdeel van KnA aan de or-
de in de voorbereidingen voor het 
concert. Wilt u ook het concert “A 
Music Night Out” bezoeken op za-
terdag 3 november aanstaande? 
U kunt kaarten bestellen via www.
amusicnightout.nl.
Voor vragen kunt u een email sturen 
naar info@amusicnightout.nl.
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beGrotinGskrant Gemeente uithoorn 2013
het college van burgemeester en wethouders heeft de Program-
mabegroting 2013 opgesteld. op donderdag 8 november staat de 
begroting op de agenda van de raad. u bent van harte welkom bij 
deze vergadering die om 19.30 uur begint. 

negatief saldo voor 2013
De begroting 2013 laat een negatief saldo zien van meer dan 
€ 900.000. Dat betekent dat de begroting in 2013 niet sluit. Het meer-
jarenperspectief tot 2016 daarentegen is wel weer structureel sluitend. 
Maar er zijn wel pittige maatregelen nodig om dit te bereiken. Het col-
lege stelt in zijn meerjarenbegroting aan de raad een besparing van 2 
miljoen euro voor.

waarom is dit ingrijpen noodzakelijk? 
Uithoorn ontvangt minder geld van Den Haag (uitkering gemeente-
fonds). Daarnaast wordt Uithoorn geconfronteerd met kostenstijgin-
gen, interen op reserves en met hoog oplopende rentelasten. Dit leidt 
bij ongewijzigd beleid tot begrotingstekorten. Tekorten die oplopen 
naar mate de tijd verstrijkt. Uithoorn wil een zelfstandige gemeente 
zijn én blijven. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is daar-
voor een belangrijke randvoorwaarde. Het is dus onvermijdelijk om nu 
bij te sturen. In dat kader doet het college een aantal ombuigingsvoor-
stellen aan de raad. Het gaat in totaal om een bedrag van 2 miljoen eu-
ro. Het college kiest daarmee voor een meerjarenbegroting 2013-2016 
die meer dan structureel sluitend is. Het jaar 2013 laat weliswaar nog 
een negatief resultaat zien. Dit komt vooral omdat er in het eerste jaar 
altijd sprake is van frictiekosten e.d. Ombuigingen bij verenigingen en 
instellingen moeten uiteraard zorgvuldig gebeuren, en dat vergt tijd. 
Om deze tijd te overbruggen, wordt in 2013 geld ingezet uit de budge-
tegalisatiereserve. 

De gemeenteraad besluit op 8 november over het voorgestelde pak-
ket aan maatregelen. Verenigingen en instellingen die door de maat-
regelen getroffen worden, hebben allemaal een brief van het college 
ontvangen.

inzage stukken
De stukken voor de begroting liggen vanaf woensdag 10 oktober 2012 
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.

achtergrond ombuigingsvoorstellen
Aan de basis van de ombuigingsvoorstellen liggen de nota Nota Financieel 
Gezond en het Programmaplan 2013. In mei van dit jaar heeft het college de 
raad de nota Financieel Gezond aangeboden. In deze nota werden de effec-
ten van de verschillende keuzes in beeld gebracht. De nota beschreef een 
aantal ‘knoppen’ waaraan gedraaid kon worden om te zorgen voor een finan-
cieel gezond en zelfstandig Uithoorn. Het Programmaplan 2013 is eveneens 
besproken in mei van dit jaar. Bij de behandeling daarvan heeft de raad in mo-
ties de kaders meegegeven voor de noodzakelijke ombuigingen. Voor het re-
aliseren van deze ombuigingen van circa € 2 mln.- bleek het onvermijdelijk 
dat ook aan de knop voorzieningen gedraaid moest worden

uitgangspunten 
Het college heeft drie uitgangspunten geformuleerd, die schetsen hoe Uit-
hoorn er over 10 jaar uit moet zien. Deze drie uitgangspunten luiden als volgt: 

De gemeente Uithoorn
1. Bevordert eigen kracht en stimuleert het zelf doen! (Geen vangnet, maar 

springplank).
 De gemeente regisseert en faciliteert, maar benadrukt ontplooien van ei-

gen initiatief en het zelfdoen door inwoners en/of bezoekers. Houdt ver-
antwoordelijkheid voor de meest kwetsbaren.

2. Is financieel gezond
 De gemeente zoekt versobering en differentiatie als het gaat om diensten, 

service en voorzieningenniveau. Daarbij is aandacht voor nieuwe manie-
ren van efficiënt samenwerken.

3. Werkt samen
 Waar mogelijk zoeken we in de volle breedte partners (ondernemers, re-

gionale gemeenten etc.) om ontwikkelingen op te pakken en elkaar te ver-
sterken.

De voorstellen die het college aan de raad voorlegt zijn vanuit deze basis op-
gesteld. De accenten worden per programma anders gelegd. Daarbij is steeds 
scherp gekeken naar het maatschappelijk effect van de ombuigingsvoorstel-
len en ingezet op de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers.

tweede voortgangsrapportage
Hoe staat de gemeente er nu financieel voor?

het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober de 
tweede voortgangsrapportage 2012 voor de begroting vastgesteld. 
op 8 november behandelt de gemeenteraad de rapportage. 

B&W informeren de raad elk jaar met twee tussentijdse voortgangsrap-
portages over de uitvoering van de begroting in het lopende boekjaar. 
Het doel van deze rapportages is om de raad de mogelijkheid te bieden 
bij te sturen. De tweede voortgangsrapportage geeft de situatie weer per 
half september 2012. In de voortgangsrapportage worden alleen finan-
ciële afwijkingen en afwijkingen op bestaand beleid gemeld.
De situatie van half september 2012 laat een sluitend saldo zien van 
€ 0,-. De grootste afwijkingen betreffen een nadeel op de inkomsten 
Bouwleges, nadeel door uitstel inkomsten voor het Uithoorns Vervoer en 
Verkeersplan (bijdragen derden) en een voordeel op Rente en Dividend.

inspreken of mening geven
Wilt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad? Dat kan tijdens een openbare hoorzitting op 31 oktober 2012 (start 19.30 uur) in  het 
gemeentehuis. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de griffie. We verzoeken u dit schriftelijk of per e-mail te doen vòòr maandag 29 oktober 2012. 
E-mail: griffie@uithoorn.nl of per post: gemeente Uithoorn, t.a.v. de Griffie, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

inkomsten 2012 2013  % 2012  % 2013

1 Belastingen en rechten 12,51 12,75 22,55% 17,72%
2. Dividend/belegging/financiering 4,33 4,34 7,80% 6,03%
3. Algemene uitkering 24,56 24,24 44,25% 33,67%
4. Uitkeringen sociale voorzieningen/maatschappelijke zaken 5,36 4,86 9,65% 6,76%
5. Overige inkomsten 4,42 9,64 7,96% 13,39%
6 Aanwending reserves 4,32 16,15 7,79% 22,44%

totaal  55,50 71,98 100,00% 100,00%

*bedragen zijn in miljoenen euro’s  

Programma 2012 2013  % 2012  % 2013

1. Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening 4,78 5,30 8,62% 7,37%
2. Ontwikkeling dorpscentrum 0 0 0,00% 0,00%
3. Duurzaam Uithoorn 7,93 7,66 14,28% 10,65%
4. Economie en ondernemen 0,40 0,43 0,73% 0,60%
5. Bereikbaarheid 1,52 13,70 2,75% 19,03%
6. Meedoen en meedenken 14,46 14,35 26,06% 19,94%
7. Opgroeien in Uithoorn 4,43 3,84 7,98% 5,34%
8. Veiligheid 2,62 2,72 4,71% 3,78%
9. Wonen in Uithoorn 7,75 13,29 13,96% 18,47%
10. Financieel gezond Uithoorn 11,61 10,55 20,91% 14,66%
11. Onvoorzien 0,00 0,11 0,00% 0,16%

totaal   55,50 71,98 100,00% 100,00%

De (meer)jarenbegroting 2012-2015 laat in 2013 een negatief resultaat zien van - € 916.080. met uitzondering 
van 2013 sluiten alle daaropvolgende jaren met een overschot. De relatief hoge omvang van de totale baten 
en lasten in 2013 is het gevolg van incidentele wijzigingen door de uitwerking van de nota Financieel Gezond.

Overzicht (structurele) lasten en baten (meerjaren)begroting 2013-2016 
totaal meerjarenperspectief: 2013 2014 2015 2016

Baten 71.065.559 59.316.790 60.387.000 55.382.900
Lasten 71.981.639 58.928.909 59.179.134 53.361.571

totaal resultaat (incidenteel/ structureel) -916.080 387.881 1.207.866 2.021.329
 
Waarvan:
Incidenteel -1.371.675 507.793 159.440 997.619
Structureel  455.595 -119.912 1.048.426 1.023.710

ProGramma 2012 ProGramma 2013inkomsten 2012 inkomsten 2013
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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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is 
het informatiecentrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 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 activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evene-

mentenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma.dag Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 uur. Kosten: 
€1,75.

1e di.dag Buurtbeheer staat iedere eerste dinsdag van de maand van 
v.d. maand 09.30-11.30 uur met Kate & Go bij de hoofdingang van het winkel-

centrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

tot 28 okt. Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 
50, 1423 DN Uithoorn. Expositie met werk van Natalie Hoogeveen, 
Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks, Bianca Knijn en 
Antoinette Otten. Sieraden, Beelden (o.a. in brons), Schilderijen, 
Schaalobjecten. Toegang gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.
nl. Geopend op do. en vrij. van 14.00-17.00 uur, in het weekend van 
12.00-17.00 uur.

t/m 20 okt. Deze maand vindt in de provincie Noord-Holland de derde editie van 
Oktobermaand Kindermaand plaats. Dit jaarlijks terugkerende eve-
nement biedt kinderen gratis toegang tot culturele instellingen en cul-
turele activiteiten. Ook op zondag 7, 14, 21 en 28 oktober. Meer infor-
matie: www.kindermaand.nl

11 okt. Eetkamer ‘Goede genade’. 18.00-20.30 uur. Evangelische 
Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3. Gratis maal-
tijd. Ook op 8 nov. en 12 dec. Tevoren aanmelden via www. 
eetkamergoedegenade.nl of 0297-523272.

12 okt.  Nostalgische Kwakelse avond, Toegang €5,-, van 19:30-23:00. 
Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en films. Aanvang: 19.30 uur, 
Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

13 okt. Najaarsmarkt in arbeidstrainingscentrum De Morgenster, De Visser-
laan 6. Hier kunt u artikelen kopen die door de cliënten zijn gemaakt. 
De markt duurt van 13.00-16.00 uur. Toegang gratis. Meer info: ATC 
De Morgenster, 0297-521942 of morgenster@onstweedethuis.nl

13 okt. Dorpshuis De Kwakel. Darten. Het eerste open Kwakelse koppel-
toernooi 501. Aanvang 13.30 uur. Inschrijving vanaf 12.00 uur. Kos-
ten: €8,- per koppel.

13 okt. Oratoriumvereniging Amicitia organiseert van 9.30-13.30 uur een 
rommelmarkt in De Schutse, De Mérodelaan. Toegang gratis

14 okt. Circus Sijm, evenemententerrein Legmeer-West. Voorstelling om 
13.30 en 16.00 uur.

19 okt. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

19 okt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.

21 okt. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk het ensemble Zazi. 
Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting bespelen ve-
le instrumenten bespelen en zingen Franse en andere chansons. 

21 okt. Zazi concert in Thamerkerk, o.a. Franse Chansons. 14:30-17:00 uur.

22 okt. Muziek- en Dansmix in sporthal De Scheg. 13.00-16.00 uur. Work-
shop voor kinderen tussen 5 en 12 jaar. Deelname: €1,50. Nadere 
info: Miranda Keukelaar, combinatiefunctionaris cultuur, miranda@
icb-deregenboog.nl

23 okt.  Soccer by night in sporthal KDO. 12.00-16.30 uur. Tijdstip per leef-
tijdscategorie: 12.00-13.30 uur 8 t/m 10 jaar; 13.30-15.00 uur 11 t/m 
13 jaar; 15.00-16.30 uur 14 t/m 16 jaar. Zoek snel een team van 5 
tot 10 spelers bij elkaar en meld je aan, want VOL = VOL. Stuur een 
mail naar marcella@obs-dekajuit.nl met de volgende gegevens: 
naam team, welke leeftijdscategorie, namen spelers, leeftijd spe-
lers, e-mailadres contactpersoon. Kosten: € 10 per team. Meer info:  
marcella@obs-dekajuit.nl

26/27 okt. Toneelgroep Maskerade speelt ‘Plotseling thuis’ van Francis Dur-
bridge. Plaats Alkwin Kollege. Entree: € 10. Aanvang: 20.15 uur. Re-
serveren via: www.toneelgroepmaskerade.nl of via 06-29131030.

27 okt.  Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 uur, locatie KDO-kantine, Vuurlijn 
51 in De Kwakel.

27 okt. Halloween Kinderdisco in Jongerencentrum The Mix. 16-19 uur. 
Kosten: € 5 incl. onbeperkt limonade, een zak popcorn en een ver-
rassing. Kaartverkoop bij Trendclub (Oude dorp) en Second Joy 
(Joost van den Vondellaan).Reserveren via reserveren@thegood-
men.nl. Toegang voor begeleiding is gratis.

27 okt.  Halloweentocht voor kinderen van 7 t/m 13 jaar vanaf Amstelplein 
waar tevens eindpunt is. Wil je dit ook meemaken? Meld je dan snel 
aan met een begeleider op halloween.uithoorn@gmail.com of schrijf 
je in op de lijst die misschien bij jou op school hangt. Ook als je met 
vrienden inschrijft zijn begeleiders verplicht. Vanaf 18.45 uur mag er 
elk kwartier een groepje  (max 20 pers.) vertrekken en het laatste 
groepje start om 20.45 uur. De tocht duurt ong. 40 min.

2 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.

3 nov. Filatelistenvereniging Uithoorn organiseert postzegelruilbeurs. Dien-
stencentrum Bilderdijkhof. 10.00-15.00 uur. Toegang: € 1,50. Jeugd 
gratis. Ook op 1-12-2012; 5-1-2013; 2-2-2013; 2-3-2013; 6-4-2013 
en 4-5-2013..Info: leoschilp@hetnet.nl

3 nov. Muziekvereniging KnA Uithoorn organiseert A Music Night Out: Clas-
sic meets Rock. Locatie 7 Street, de voormalige studio van Ende-
mol langs de N201. Programma duurt van 20.00-22.30 uur. Kosten: 
€10,- p.p. Meer info: www.amusicnightout.nl

4 nov. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen. Er 
kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Ieder-
een is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

9 nov. Vogelvereniging De Groenling organiseert vogelshow in Sportcom-
plex KDO, Vuurlijn 51. Vrijdag 9 november is om 20.00 uur de ope-
ning. Zaterdag 10 november open van 10.00 uur tot 18.00 uur en 
zondag 11 november van 10.00 uur tot 16.00 uur. Entree is gratis. 
Zie ook: www.goenling.nl

16 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: € 2,-

16 nov. Mozart en Spohr Concert door Chr. Oratorumvereniging Amicitia in 
R. K. Kerk De Burght, Potgieterplein. Uitvoering met solisten en or-
kest Continuo. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de 
Graaf. Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 23. (CJP/65+ € 22.) Nadere in-
fo: www.amicitia-uithoorn.nl

17 nov. Intocht Sinterklaas: 10.00 uur Dorpscentrum - Wilhelminakade. 
13.30 uur  Winkelcentrum Zijdelwaard. 18.00 uur  Intocht Sinterklaas 
in De Kwakel (start evenemententerrein)

18 nov. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk een pianorecital van 
Folke Nauta met werk van Schubert en Voriset.

23 nov. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

25 nov. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen. Er 
kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Ieder-
een is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

30 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-

 evenementen vanaf december 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

Bij de sorteeranalyse van afval in 
2010 bleek dat 13% van het Uit-
hoorns restafval herbruikbaar papier 

was. Apart ingezameld vormen oud 
papier en karton een goede grond-
stof. In Nederland wordt 90 % van de 

‘Papier hier’ zegt binnie!

papieren en kartonnen verpakkingen 
gemaakt van oud papier. Het oud-pa-
pierbedrijf sorteert uw papier en kar-
ton, perst het in balen en vermaalt het 
tot vezels. Door toevoeging van wa-
ter ontstaat een papierbrij. De sor-
teermachine haalt nietjes en plastic 
eruit en een wasmiddel drijft de inkt 
in bellen naar boven. Na verwijde-
ring van de inkt blijft er pulp over als 
grondstof voor nieuw papier en kar-
ton. 
Houtvezels voor papier en karton ko-
men steeds vaker uit goed beheer-
de bossen, maar de productie kost 
grondstoffen, water en energie. Her-
gebruik van papier en karton is beter 
voor het milieu. In Uithoorn staan bij 
appartementen en flats ondergrond-
se papiercontainers, de andere huis-
houdens hebben een grijze contai-
ner met een blauw deksel. Deze wor-
den eens per 4 weken geleegd, vol-
gens de afvalkalender. Kranten, fol-
ders, tijdschriften, kartonnen en pa-

pieren verpakkingen, wc- en keuken-
rolletjes kunnen in de papiercontai-
ner. Een enkel nietje of kunststof ven-
stertje is geen bezwaar, maar plastic 
folie om een tijdschrift moet er eerst 
af en bij het kunststofafval gedaan 
worden. Verpakkingen met een was-
laag of een plastic laagje, zoals melk-
pakken, moeten bij het restafval. Pa-
piercontainer vol? Breng het papier 
naar het scheidingsdepot! De kos-
ten van het verbranden van restaf-
val worden namelijk aan u doorbelast 
via de afvalstoffenheffing. Voor oud 
papier krijgt de gemeente een goede 
prijs.. en die prijs is indirect voor u !

tips?
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur 
een mail naar gemeente@uithoorn.nl  
aan Marian Vermaas. Per brief mag 
ook. Andere meldingen over afval 
worden het snelste opgelost via de 
digitale Melding Openbare Ruimte of 
telefoon 0297-513111.

Verkeersoverlast door 
wegwerkzaamheden provincie 
Van 5 t/m 15 oktober 2012 is de Beechavenue in Schiphol-Rijk (ge-
meente Haarlemmermeer) volledig afgesloten voor al het verkeer. De 
provincie Noord-Holland legt dan de fundering aan van de brugpijler 
voor een nieuw viaduct over de Beechavenue. Het verkeer op de nieu-
we N201 rijdt straks over dit viaduct richting de Waterwolftunnel en de 
A9 bij Amstelveen, of richting de A4 bij Hoofddorp.
De afsluiting gaat in op vrijdag 5 oktober om 20.00 uur en geldt voor het 

gedeelte van de Beechavenue tussen Sikorskylaan en Aalsmeer-
derweg in Rozenburg. Het verkeer wordt omgeleid. Het verkeer 

vanuit de richting Hoofddorp rijdt via de parallelweg Kruis-
weg (tijdens deze periode eenrichtingsverkeer) vanaf de 

Aalsmeerderweg richting Fokkerweg. Verkeer vanuit de 
richting Schiphol-Rijk rijdt via de Fokkerweg – Kool-

hovenlaan – Folkstoneweg naar de Aalsmeerder-
weg. Op maandag 15 oktober om 05.00 uur 

is de weg weer vrij.



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
10 oktober 2012

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

ProCeDure 
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-

w w w . u i t h o o r n . n l

den u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te 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: 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk:
- Opheffing  geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het ge-

deelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan 
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Con-
tactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012 
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 513 
111.

- Verkeersbesluit instellen 30 km/uur zonegebied Hélène Swarthlaan. Ter inza-
ge van 19 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van 
der Waals, tel. (0297) 513 111.

- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij 
de woningen Churchillflat 111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhoveflat 
9. Ter inzage van 10 oktober t/m 21 november 2012.

 Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.
 Nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 . Ter inzage van 

10 oktober t/m 9 november 2012 . Contactpersoon: mevrouw C. Tibboel, tel. 
(0297) 513 111.

 inGeDienDe aanVraGen omGeVinGsVerGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De kwakel
- Hortensialaan 101 t/m 199 nabij, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

kappen van 14 houtopstanden. Ontvangen 1 oktober 2012.
- Drechtdijk 125, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

zwaluwtil. Ontvangen 5 oktober 2012.
- Het Korte Eind 1 HS 58, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten 

van een tuinhuisje. Ontvangen 5 oktober 2012.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Noorse Lijster 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

tuinhuisje en een schutting en het realiseren van een onderheid terras en een 
steiger. Ontvangen 2 oktober 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, aanvraag omgevingsvergunning voor het aan-

brengen van 2 reclameborden. Ontvangen 1 oktober 2012.

 beleiDsreGels teruGVorDerinG en inCasso wwb, 
 ioaw en ioaZ 2012 VastGestelD
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) 
kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wij-
ze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet. Het 
dagelijks bestuur heeft op 28 juni 2012 de concept-Beleidsregels Terugvordering 
en Incasso WWB, Ioaw en Ioaz 2012 vastgesteld. Op 20 september 2012 heeft 
het dagelijks bestuur besloten de Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, 
Ioaw en Ioaz 2012 definitief vast te stellen. Deze kunt u nalezen op de website.

 hanDhaVinGsbeleiD wet oP De kinDeroPVanG uithoorn 2012 
 VastGestelD
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 september 2012 het 
nieuwe handhavingsbeleid Wet op de kinderopvang Uithoorn 2012 hebben vast-
gesteld. Dit nieuwe handhavingsbeleid treedt in werking de dag na publicatie, dus 
op 11 oktober 2012. Gemeentebesturen zijn op grond van de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van de 
kinderopvangvoorzieningen die in hun gemeente gevestigd is. 
ter inzage
Het nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 ligt van 10 okto-
ber t/m 9 november 2012 ter inzage op het gemeentehuis, de bibliotheek en het 
dorpshuis De Quakel.
nadere info
Nadere informatie kunt u krijgen bij mevrouw C. Tibboel, 0297-513111.

 Verkeersbesluit
Zijdelwaard en meerwijk
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij besloten heb-
ben om een verkeersbesluit te herroepen (ingevolge art. 26 van het Besluit Ad-
ministratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer). Deze houdt in dat de individu-
ele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de ingang tot de woningen Churchillflat 
111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhoveflat 9 gehandhaafd blijven. De in-
trekking moest herroepen worden, omdat daartegen ingediende bezwaren ge-
grond zijn verklaard.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 21 november 2012 ter inzage. Daartegen kan tot 
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

De Zon is Gratis!
Ook gratis 
energie?

Neem contact op met  
Uw Zonnepanelen Specialist!
P. Hoekwater B.V.
Voor iedere wens dé oplossing

energie?
Nu nog interessanter door 
de zonnepanelensubsidie!

Uw
      Installateur

Duurzame

Tel. 0297 - 324260  |  www.hoekwater.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

125e 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

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
dierenarts annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Behandeling na tel. afspraak.
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

gEzONDHEIDs-
zORgPsyCHOLOOg

Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, Ondernemingsweg 
230, 1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.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
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matrassen
10-daagse

www.morpheus.nl

profiteer tot en met 13 oktober 
van stapels voordeel

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

Donderdag koopavond

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

kijk op www.morpheus.nl/matrassen10daagse

Mijmeringen

Door Flavoring

MUDMASTERS
Vorige week schreef ik over de week van de opvoeding en als ik zou wil-
len dan kon ik nu weer over een andere week schrijven, namelijk de Kin-
derboekenweek. Volgens mij zijn alle 52 weken van het jaar bezet met 
een thema, wat dan weer heerlijk is voor een schrijfster zoals ik. Altijd 
een kapstok om een verhaal aan vast te hangen, maar wellicht ook wat 
voorspelbaar.

Het is mooi dat er voor diverse belangrijke thema’s aandacht word ge-
vraagd middels een speciale week, maar op een gegeven moment krijg 
je een overkill. En op dat moment ben ik nu gekomen, geen themawe-
ken meer voor mij. Ik wil gewoon om me heen kijken en doen waarvan 
ik denk dat goed is, genieten van alles en mij verwonderen over aller-
lei dingen. 

Toen ik dan ook vroeg thuis waar ik deze week weer over zou schrijven, 
riep mijn oudste luidkeels uit ‘over de loop van papa natuurlijk’. En dat 
vond ik best wel een goed idee. Je kunt het een willekeurige zaterdag 
noemen bij een gemiddeld gezin, maar de loop waar de man des huizes 
aan meedeed was beslist niet gemiddeld. Het was namelijk geen hard-
loopwedstrijd, maar een zogenaamde obstakelloop, genaamd de MUD-
MASTERS.
Dus zaterdag reed ik van huis weg met mijn 2 kinderen al babbelend 
achterin. In de auto draaide een luister cd waarin een mooi piratenver-
haal werd verteld en piratenliedjes werden gezongen. Het was meer een 
hoorspel dan iemand die een kinderboek voorlas. En zo zie je dat je ei-
genlijk geen Kinderboekenweek nodig hebt, regelmatig de bibliotheek 
bezoeken is al geweldig om zo van alles uit te proberen. Dit boek met cd 
was een schot in de roos. Zelfs ik vond het leuk, wetende dat ik het min-
stens nog 100 keer zal horen. 

Op die zaterdagmorgen reden we dus over de N201 (de oude weg nog), 
zongen we mee met de piraten en scheen het zonnetje heerlijk door de 
autoruiten. Net voorbij Aalsmeer kwam ik mijn eigen obstakel tegen, de 
MacDonald’s. De meeste kinderen zijn totaal geïndoctrineerd door de 
grote gele M van de restaurantketen, dus die van mij ook. Ruim voordat 
je de keten passeert, is het teken al gezien door de kinderen en wordt er 
luidkeels gegild op de achterbank “MACCIE MAC!!!” Hierna volgen di-
verse pleidooien waarom ik moet stoppen bij de Mac, waar ze allemaal 
wel niet trek in hebben en ontvang ik luid boegeroep omdat ik niet stop. 
Dat ze een uurtje geleden nog hebben ontbeten, dat zijn ze alweer ver-
geten. Niet zo lang geleden was er weer een onderzoek over hoe slecht 
dit eten wel niet is voor de gezondheid, dus reed ik er snel voorbij. 

In Hoofddorp aangekomen gingen we op zoek naar de modderloop in 
het Haarlemmermeerse Bos en hadden we die snel gevonden. Een dui-
delijk parcours met sloten, obstakels, heel veel modder en het mooi-
ste van alles: zeer veel enthousiaste deelnemers. Ik heb nog nooit een 
loop gezien waarbij iedereen er zo smerig bijliep en met zo’n ontzetten-
de grote smile op de gezichten. Het is dan ook een loop waarbij je niet 
op tijd loopt maar de prestatie gewoon is: lol hebben, vies worden en fi-
nishen! Dus zagen we een hele groep mensen Big spotters Hill op ren-
nen en vervolgens via een modderbaan deze megaheuvel weer afglij-
den. Een reuze glijbaan over gras en modder voor volwassenen, dat is 
de toon van de Mudmasters, een die ik wel kan waarderen. Op de val-
reep zagen we ook nog diegenen voor wie we kwamen en konden we 
ze luidkeels aanmoedigen.

Einde van het liedje waren twee hele moeie maar voldane Mudmaster-
finishers, 2 kinderen slapend op de achterbank in hun autostoeltje en 4 
paar hele vieze modderschoenen. Volgend jaar doe ik ook gewoon mee 
met die loop, als er dan tenminste iemand is die daarna alle modder-
schoenen wil poetsen voor mij.

Eerste VrMiBo bij SJIEK 
aan de Amstel
Uithoorn - Afgelopen vrijdag heb-
ben diverse ondernemers in Uit-
hoorn het idee geopperd om iedere 
twee weken een Vrijdagmiddagbor-
rel te houden. Gewoon net als vroe-
ger om na je werk op een ontspan-
nende manier te gaan netwerken 
met elkaar. Deze VrMiBo wordt ge-
organiseerd bij SJIEK aan de Amstel 
en is de perfecte gelegenheid voor 
de vrijdagmiddagborrel. Er is op de 
VrMiBo ruimte en tijd genoeg om te 
netwerken onder het genot van een 

drankje en een hapje met het prach-
tige uitzicht op de Amstel. De VrMi-
Bo is gratis voor u en uw zakenrela-
ties maar ook toegankelijk voor toe-
komstige ondernemers of inwoners 
die op zoek zijn naar antwoorden. 
Helaas zijn de consumpties wel voor 
eigen rekening. Zij zien u graag te-
gemoet bij SJIEK aan de Amstel 
komende vrijdag 12 oktober vanaf 
17.00 uur! 
SJIEK aan de Amstel is gevestigd 
aan Marktplein 11 in Uithoorn.

Kleuters Toermalijn naar 
Kinderboerderij Boerenvreugd
Uithoorn - Ondanks de slechte 
weersvoorspelling hebben de kleu-
ters van obs Toermalijn woensdag 
3 oktober een bezoek gebracht aan 
kinderboerderij Boerenvreugd in 
Aalsmeer. De kinderen hebben de 
afgelopen weken hard gewerkt aan 
het thema ‘Dieren’ en met het be-
zoek aan de kinderboerderij werd 
dit thema afgesloten. De kinderen 
kwamen goed voorbereid op school 
aan. Iedereen had laarzen mee of 
aan en regenkleding bij zich. Één 
leerling had zelfs zijn overall aange-
trokken, want op een boerderij heb 
je een overall aan!
Voor vertrek werd in de klas nog 
even gesproken over welke die-
ren ze op de kinderboerderij zou-
den aantreffen. Bij aankomst in 

Aalsmeer was het gelukkig droog 
en verspreidden de groepjes zich 
over de kinderboerderij. Buiten in 
hokken zaten konijnen en in de stal 
stonden enkele geiten. Wat verder-
op stonden twee kalfjes in de wei. 
De kalkoenen werden met ontzag 
bekeken. Ook de eenden kregen 
aandacht. De knuffelhoek werd erg 
leuk gevonden. De kinderen moch-
ten hier de Vlaamse reuzen aaien 
en knuffelen. Nadat alle dieren be-
keken waren mochten de leerlin-
gen nog even in de speeltuin spe-
len. Toen het weer betrok en het een 
beetje ging regenen zijn ze weer 
naar school teruggegaan.
De kleuterleidsters willen hierbij 
graag de ouders via de Meerbode 
nogmaals bedanken voor hun hulp!

Energieke avond in The Mix
Uithoorn - Weinig publiek was af-
gelopen zaterdag getuige van een 
stevige avond live muziek in The 
Mix. Op de achtste editie van Harder 
Than Heavy speelde de band Shag-
ging Ponies. Bekende rocknummers 
werden op een uitbundige manier 
gebracht! Opvallend was de kledij, 

maar vooral de show van de vijf mu-
zikanten. Op de tafel, op het drum-
stel en zelfs de bar was niet meer
veilig voor de aanwezigen! 
Kortom, een bewogen avond in het 
jongerencentrum. De volgende edi-
tie van Harder Than Heavy is op za-
terdag 10 november.

 

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater. Odie is 4 jaar 

oud en heeft een zwart met wit befje en wit plekje bij lies.
- Uithoorn, Marijnenlaan: Rood-witte kater; Timmie draagt een 

bandje met oranje vlaggetje; Hij is van balkon gevallen.
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in 

nek; hij is gecastreerd.
- Mijdrecht. Kerspelstraat: Zwarte poes met wat witte haartjes on-

der de kin. ‘Poes’ is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks Angorakatje; 

hij heeft een witte buik en op de rug wit met grijze vlekken.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte main-coon kater van 3 jaar 

oud, hij heet Tarzan.

Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Cyperse poes met witte voetjes.
- Uithoorn, bij brug over Amstel: Grijs konijn met 1 rechtopstaand 

en 1 hangend oor. 
- Uithoorn, Goudlijster: Cypers-witte kat; heeft een cyperse rug en 

staart; buik, bef en kop zijn wit.
- Uithoorn, Amsterdamseweg: Cyperse poes; wit-zwart-grijs; staart 

helemaal cypers; linkervoorpoot helemaal wit.
- Wilnis, Burgemeester Padmosweg: Rex konijn, egaal donkerbruin.
- Wilnis, Veenweg: Jong niet-gecastreerd katerje; hij is cypers met 

grijze-zwarte strepen en stipjes; zwart onder de voetjes en zwart 
puntje aan zijn staart.

- Uithoorn, Kuifmees: Cypers zwarte-bruine cyperse kat met witte 
voor- en achterpoten; witte bef en wit puntje aan de staart.

- De Hoef, Westzijde: Kittens; bruin-roodkleurig met witte teentjes 
en wit befje.
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Roadie’s een gezellig muziek-
café met nieuw concept
Uithoorn - Afgelopen zaterdag-
avond 6 oktober is aan de Koningin 
Julianalaan 18 de voormalige The 
Pool Shack officieel onder de nieu-
we naam ‘Roadie’s’ gepresenteerd 
en geopend. Letterlijk een ‘Grand 
Opening’ met live muziek van de 
huisband en met medewerking van 
DJ’s. De eigenaar, van wie ook The 
Pool Shack was, vond het na ruim 
twee jaar tijd om opnieuw te inves-
teren in zijn zaak, er binnen en bui-
ten een andere uitstraling aan te 
geven met een nieuwe naam en het 
concept te veranderen. ‘Roadie’s’ is 
door hem bedacht en een woord-
speling op zijn naam (Rowdy). Een 
roadie is iemand die meereist met 
een band of artiest op tournee om 
alle praktische werkzaamheden te 
verrichten die noodzakelijk zijn om 
een liveoptreden mogelijk te maken. 
Zoals het opstellen van de instru-
menten, versterkers en luidsprekers 
en die na afloop van een concert al-
les ook weer afbreekt. De term is af-
geleid van het Engelse road (weg) 
wat aangeeft dat roadie’s een groot 
deel van hun werkzame leven rei-
zend doorbrengen. Muziekca-
fé Roadie’s heeft een link met dit 
gegeven. “Het concept van alleen 
maar een biljart-, dart- en sportcafé 
hebben we verlaten en we gaan ons 
nu meer richten op het thema mu-
ziek. Een muziek- maar ook sport-
café voor jong en oud, waar pool-
biljarten of darten overigens nog 

steeds mogelijk is”, laat Rowdy we-
ten. “En op zondag kan er in princi-
pe al vanaf half een ’s middags op 
een groot scherm naar voetbalwed-
strijden worden gekeken. Maar zo-
als gezegd richten wij ons voorna-
melijk op muziekthema’s in verschil-
lende uitvoeringen met onder ande-
re live muziek, Bijvoorbeeld met on-
ze eigen huisband, Maar ook zul-
len er vaak DJ’s zijn die een muzika-
le avond verzorgen. Daarnaast hou-
den we open podia en jamsessies, 
voornamelijk bedoeld voor dege-
nen die zelf een instrument bespe-
len en bij ons de kans krijgen dat 
te doen. Er zijn thema-avonden en 
dansfeesten, zoals 70’s-80’s, Hallo-
ween, Hollandse avonden, Karaoke-
avonden, Après-ski en zogenoem-
de Proton-avonden, waarbij de he-
le avond beachclub muziek ten ge-
hore wordt gebracht. Om maar wat 
te noemen. Kortom, we hebben heel 
veel te bieden en er zijn nog meer 
ideeën die we willen gaan uitwer-
ken. Wij gaan ons bovendien richten 
op programma’s voor verschillende 
doelgroepen; behalve jongeren van 
16 tot 18 jaar zijn we er ook voor de 
wat oudere jeugd en volwassenen 
(milfs) die we bijvoorbeeld een ple-
zier kunnen doen met het organise-
ren van een echte Hollandse avond.” 
Aldus Rowdy.

Waken over welzijn
In technische zin is er eveneens een 

en ander veranderd. Zo is er voor 
het pand een nieuwe en rolstoel-
vriendelijke toegang gemaakt met 
een bewaakte garderobe en er is 
camerabewaking met het oog op 
de veiligheid en het welzijn van de 
bezoekers. Eventuele klanten die 
de sfeer verstoren of lastig zijn krij-
gen een duidelijke waarschuwing of 
worden uit het etablissement gezet. 
De twee poolbiljarts kunnen opzij 
worden gereden waardoor een gro-
te dansvloer ontstaat en er is een 
DJ-podium met draaitafel. De bar is 
opnieuw ingericht en heeft erboven 
een glasplafond. Al met al doet de 
inrichting intiem en gezellig aan. Via 
de trap komt men op de eerste ver-
dieping. Deze sfeervol aangeklede 
en verlichte ruimte heeft een eigen 
bar en een loungehoek. Deze loca-
tie kan op verzoek apart gehuurd 
worden om er een (privé) feestje te 
houden. 
Roadie’s is dagelijks geopend van-
af 17.00 tot 01.30 uur; vrijdag en za-
terdag vanaf 17.00 tot 04.00 uur en 
zondag van 14.00 (12.30 u bij voet-
bal) tot 01.30 uur. 

Meer weten over de thema’s? Kijk 
op de website: www.roadies.nu, e-
mail: info@roadies.nu. Of bel: 0297-
540490. Ook te vinden op Facebook. 
Het Roadie’s team heet u van har-
te welkom en nodigt u uit voor een 
beleving van een sfeervolle muzika-
le avond.

Maak kans op gratis boodschappen

Winkelcentrum Zijdelwaard 
bestaat 25 jaar en trakteert 

op 25 meter taart!

Uithoorn - Winkelcentrum Zijdel-
waard bestaat in oktober 25 jaar en 
heeft dat de afgelopen twee week-
enden gevierd! Komend weekend, 
vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober, is 
de afsluiting van het feestprogram-
ma. Dan trakteren de winkeliers al-
le bezoekers van het winkelcentrum 
op de langste taart van Uithoorn, 
namelijk 25 meter!. 

Vrijdag 12 oktober: Maak 
kans op gratis boodschappen 
van de Surprise Shopper!
Vrijdag 5 oktober was de Surprise 
Shopper ook op bezoek in Zijdel-
waard en maakte al vele klanten blij. 
Maar ook komende vrijdag 12 ok-
tober is het weer spannend winke-
len want tussen 10.00 en 17.00 uur 
is de Surprise Shopper weer aanwe-
zig! De Surprise Shopper mag, na-
mens de winkeliersvereniging Zij-

delwaard, in iedere winkel een klant 
die zijn of haar boodschappen af wil 
rekenen, deze boodschappen gratis 
of met korting aanbieden! Wie weet 
bent u wel de gelukkige en krijgt u 
op die manier een cadeautje van de 
winkeliers van Zijdelwaard. 

Zaterdag 13 oktober: 
Zijdelwaard trakteert op de 
langste taart van Uithoorn!
Komende zaterdag 13 oktober is de 
afsluiting van het jubileumfeest en 
delen de winkeliers van Zijdelwaard 
nog een keer uit! Bakkerij Hulleman 
maakt de langste verjaardagstaart 
van Uithoorn, namelijk 25 meter! En 
natuurlijk krijgen de bezoekers al-
lemaal een stukje, want wie jarig is 
trakteert.
Bij taart hoort koffie of thee, dus ook 
dat wordt uitgedeeld door PerloPla-
za. Voor de kinderen is er gratis li-

monade. Veel winke-
liers hebben speci-
ale feestaanbiedin-
gen. 

En natuurlijk wor-
den de kinde-
ren feestelijk ge-
schminkt en er 
is gezellige live-
muziek van het 
duo Allez Allez!

Terugblik zaterdag 6 oktober 
met Meet & Greet met Bob 
de Bouwer en Zandkasteel
Voor de kinderen was het afgelo-
pen zaterdag 6 oktober feest. Van 
12.30 uur tot 15.30 uur waren name-
lijk Bob de Bouwer en zijn vriendin-
netje Wendy en het Zandkasteel op 
bezoek in het winkelcentrum! En er 
waren honderden kinderen met hun 

ouders naar Zijdelwaard gekomen 
om hen een handje geven en op de 
foto te gaan met hun favorieten. Alle 
foto’s zijn te bekijken en downloa-
den op de foto-site van Zijdelwaard 
www.winkelcentrum-zijdelwaard.nl

Ton van Dalfsen zet 
taxitraditie voort
Uithoorn - Sinds de tweede week 
van september is Uithoorn een 
taxibedrijf rijker: Taxi Van Dalfsen, 
waarvan Ton (55) de eigenaar is. 
Ton van Dalfsen werkt hierin sa-
men met zijn echtgenote Lizzy, die 
als ‘backup’ fungeert. In admini-
stratieve zin, maar ook als Ton door 
zijn wettelijk vastgestelde rijurentijd 
heen is. Ton heeft alle vergunningen 
om een taxibedrijf te mogen run-
nen. En wat meer is, het taxileven 
zit in zijn genen. Er wordt gewerkt 
vanuit huis in Uithoorn, waardoor er 
geen dure overheadkosten zijn. Ge-
reden wordt met een nieuwe Skoda 
Superb hatchback. Daar is bewust 
voor gekozen. Een wagen waar in 
totaal vier passagiers inclusief rui-
me bagage gemakkelijk mee kun-
nen worden vervoerd. Behalve ritten 
op afroep voor particulieren is Ton 
eveneens in de markt voor zakelij-
ke ritten, zoals het brengen en ha-
len van directieleden naar alle be-
stemmingen in Nederland, waartoe 
natuurlijk ook de luchthaven Schip-
hol behoort. Vanwege de lage be-
drijfskosten kan er ook tegen sterk 
concurrerende tarieven worden ge-
reden. Op de website www.taxivan-
dalfsen.nl ziet u voorbeelden. Daar-
onder ook vaste tarieven voor be-
paalde bestemmingen in de buurt.

“Service en klantvriendelijkheid 
staan bij ons hoog in het vaan-
del. Ook voor relatief korte ritjes 
kan men bij ons terecht, waar an-
dere aanbieders hun neus voor op-
halen. Wij niet, het zijn juist de klei-
ne dingen die het hem doen“, laat 
Ton weten. “De feestdagen komen 

straks ook weer in zicht. Dan geldt 
als geen ander ‘glaasje op, laat te rij-
den’. Klinkt ouderwets, maar als je 
lekker wilt eten en er een goed glas 
bij wilt drinken, dan is het toch ver-
standig om niet met je eigen auto 
naar het restaurant te gaan, maar 
je te laten brengen en halen? Wij 
zijn daarvoor in, ook binnen de ge-
meente. Dat moet voor veel mensen 
een prettige gewaarwording zijn. 
En wat meer is, behalve met con-
tant geld kan er bij ons aan het ein-
de van de rit ook gepind worden of 
met een creditcard worden betaald. 
Voor iedereen, maar met name voor 
de zakelijk ingestelde passagier, is 
dat wel zo gemakkelijk. Wij zijn in-
tussen al twee weken actief als taxi-
bedrijf en wie ons nodig heeft kan 
ons vanuit de regio bellen tot 22.00 
uur ’s avonds (0297-561216). Na dat 
tijdstip wordt de boodschap op het 
antwoordapparaat opgenomen. Als 
voornaamste doelgroep focussen 
wij ons op de inwoners en bedrijven 
van de regio Uithoorn en Aalsmeer. 
Maar als iemand ons uit Mijdrecht 
belt is dat natuurlijk ook oké.”

Kriebelen
Bij de wat oudere inwoners van 
Uithoorn is Van Dalfsen geen on-
bekende naam. De vader van Ton, 
Henk van Dalfsen, begon onder die 
naam in 1950 op De Schans een 
taxibedrijf. Op de plaats waar nu de 
bierbrouwerij is, waarvan de eigena-
resse overigens een zuster van Ton 
is… Het werd een echt familiebe-
drijf waarin ook de kinderen mee-
werkten, niet in de laatste plaats 
Ton. Na het overlijden van vader 

Henk werd het taxibedrijf in 1985 
verkocht aan Taxi Verhoef in Am-
stelveen. Ton ging mee en werkte bij 
het bedrijf tot 1 september jl. “Ik heb 
al die tijd prettig gewerkt bij Ver-
hoef, maar de laatste jaren ging het 
elke keer meer kriebelen en werd 
het gevoel om toch weer een taxi-
bedrijf onder eigen naam te begin-
nen, steeds sterker. Toen hebben we 
de knoop doorgehakt om datgene 
te gaan voorzetten wat we destijds 
beëindigd hebben”, aldus Ton, waar-
in Lizzy hem bijvalt. Zij heeft even-
eens bij Taxi Verhoef gewerkt en is 
dus ook geen onbekende in die we-
reld. Lizzy: “Wij houden het op een 
klein, maar goed lopend familiebe-
drijf. Wij zijn met z’n tweeën, maar 
wie weet wil onze zoon er ook in ko-
men werken. Die werkt momenteel 
in de taxibranche bij Arjan van As-
selt in Mijdrecht. We zijn dus eigen-
lijk een voortzetting van het vroege-
re familiebedrijf en trekken ons ei-
gen plan in de bedrijfsvoering. En 
Ton heeft veel ervaring, hij is ge-
boren en getogen in de taxibran-
che. Echter hij koppelt de aspecten 
van service en klantvriendelijkheid 
aan dit vak. In zijn doen en laten is 
hij van de ‘oude stempel’, maar ver-
pakt dit in handelswijzen die passen 
in het moderne tijdsbeeld van van-
daag. Dat wordt bij klanten als een 
prettige uitstraling ervaren.”

Al met al kan Ton met zijn taxibedrijf 
aan de bak, want hij heeft nog 11 of 
12 jaar voor de boeg voordat hij met 
pensioen kan… Dat betekent een 
heleboel lucratieve lange én prettige 
korte ritjes. Veel succes toegewenst!
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Volgende week in het Crown Theater:
Sprookjesballet Sneeuwwitje 
en cabaretier Ali B
Aalsmeer - Volgend weekend opent 
het Crown Theater in Aalsmeer haar 
deuren voor het tweede seizoen. Het 
nieuwe seizoen wordt geopend met 
de prachtige sprookjesvoorstelling 
Sneeuwwitje en de 7 dwergen en dit 
wordt uitgebreid gevierd met een 
openingsfeest. Op zaterdag volgt 
het cabaretprogramma van Ali B, 
winnaar van de cabaretprijs Neer-
lands Hoop. 

Vrijdag 19 oktober 
- Sprookjesballet Sneeuwwitje en 
de 7 dwergen door het Nationaal 
Opera- en Ballettheater van Kharkiv. 
Het sprookjesballet Sneeuwwit-
je en de zeven dwergen is geschikt 
voor iedereen van zes jaar en ouder. 
Op muziek van Bogdan Pawlowski 
danst het Nationaal Opera- en Bal-
lettheater van Kharkiv uit de Oekra-
ine de sterren van de hemel. Vertel-
ler Marc Krone en het Ballet van het 
Nationaal Opera- en Ballettheater 
van Kharkiv nemen het publiek (6+) 
in dit beroemde sprookje van de ge-
broeders Grimm mee naar een land 
hier ver vandaan. 
‘Sneeuwwitje’: vrijdag 19 oktober, 
aanvang 20.00 uur. Toegang 26,50 
euro. Verkoop kaarten online: www.
crowntheateraalsmeer.nl , telefo-
nisch: 0900-1353 (See Tickets,  0,45 
euro p/m). Kaarten kunnen ook aan 
de zaal gekocht worden vanaf 19.00 
uur.  

Zaterdag 20 oktober 
Ali B geeft antwoord.
Ali B heeft zeer recentelijk de caba-
retprijs Neerlands Hoop gewonnen. 
Deze prijs wordt uitgereikt aan een 
cabaretier die een opvallende ont-
wikkeling heeft doorgemaakt waar-

bij vernieuwing en originaliteit be-
langrijke elementen zijn. Benieuwd 
naar deze prijswinnaar? Bezoek zijn 
voorstelling dan op 20 oktober!
Bijna dagelijks wordt Ali gebeld 
door de media of hij wil reageren op 
de actualiteit. Hij houdt zijn lippen 
stijf op elkaar, maar niet in het the-
ater! Tijdens zijn 2e seizoen geeft hij 
antwoord op nieuwe vragen. Eerlijk, 
ongezouten en met de humor die 
zijn mening nog eens onderstreept. 
Want om de waarheid mag gela-
chen worden, als je hem maar seri-
eus neemt. Tegenstrijdig? Ook dat is 
Ali B. Mede door de samenwerking 
met regisseur Titus Tiel Groeneste-
ge is ‘Ali B geeft antwoord’ een vol-
waardige en kwalitatief hoogstaan-
de cabaretvoorstelling geworden. 
‘Ali B’: zaterdag 20 oktober, aan-
vang 20.00 uur. Toegang 24,50 eu-
ro. Verkoop kaarten online: www.
crowntheateraalsmeer.nl, telefo-
nisch: 0900-1353 (See Tickets,  0,45 
euro p/m). Kaarten kunnen ook aan 
de zaal gekocht worden vanaf 19.00 
uur.  

Crown Theater Aalsmeer
Het Crown Theater is een gezellig 
theater dat volledig gerund wordt 
door enthousiaste vrijwilligers. Het 
programma aanbod is het goed-
koopste in de regio waardoor ie-
dereen kan genieten van prach-
tige voorstellingen. Het publiek 
kan ruim op tijd SPRINTprijzen ko-
pen en het theater biedt aantrek-
kelijke groepskorting. Het Theater 
is gevestigd in Studio’s Aalsmeer, 
waar men terecht kan voor een 
complete avond uit. Crown Thea-
ter, Van Cleeffkade 15 Aalsmeer, 
www.crowntheateraalsmeer.nl .

Succesvol afvallen met 
blijvend resultaat bij Deli Line
Regio - Na de zomer starten er veel 
mensen met lijnen. De extra vakan-
tiekilo’s moeten er weer af. Met de 
kerst weer slank is vaak het doel. 
Als het gaat om slechts een paar 
extra kilo´s dan zijn deze er meest-
al weer snel af zodra u weer uw nor-
male voedingspatroon volgt. Maar 
als overgewicht voor u een structu-
reel probleem vormt kan persoonlij-
ke begeleiding uitkomst bieden. De-
li Line checkt bij alle klanten hoe het 
voedingspatroon is, wat de valkuilen 
zijn en hoe ze dit kunnen verbeteren 
en vasthouden.Zij maken een plan 
op maat met recepten die u lekker 
vindt en naar wens een beweeg-
schema. 

Toch zijn er ook klanten die gezond 
eten en bewegen maar bij wie de 
overtollige kilo’s er niet af gaan. Dat 
kan zijn door bijvoorbeeld medicij-
nen, lage stofwisseling, door blessu-
re niet kunnen sporten, hormonaal 
of nog een andere oorzaak. Bij deze 
klanten adviseert Deli Line vaak het 
eiwitdieet Prodimed. 

Met Prodimed lukt het wel. De 
meeste klanten die dit gaan doen 
hebben al eindeloos veel gepro-
beerd. Een belangrijk voordeel van 
het programma is dat in één keer al-
le oude patronen aan de kant wor-
den gezet. Het snel zichtbare resul-
taat werkt zeer motiverend. En tege-
lijkertijd wordt er gewerkt aan een 

gezondere levenswijze. Je voelt al 
snel dat je weer lekker in je vel zit, 
met meer zelfvertrouwen, energie 
en een mooie huid.
Prodimed is kwalitatief  een zeer 
goed eiwitdieet, met een ruim as-
sortiment dat u volledig op uw 
smaak kunt afstemmen. Dat het di-
eet zo succesvol is komt ook vanwe-
ge de deskundige begeleiding die u 
zowel tijdens als na het dieet krijgt. 
Goedkopere eiwitproducten die via 
internet worden aangeboden en 
waarmee je zelf aan de slag moet, 
zijn lang niet zo effectief. Het is dan 
ook geen toeval dat Prodimed van 
alle afslankmethodes als beste uit 
de bus kwam bij Vara´s Kassa.
Voor de klanten die in oktober star-
ten heeft Deli Line een speciale ac-
tie:

Gratis intakegesprek
10% korting op alle producten
Speciale actietarieven voor het na-
begeleidingstraject, vasthouden van 
het nieuwe gewicht is namelijk de 
moeilijkste fase
De consulten worden bij de meeste 
verzekeraars vergoed in het aanvul-
lende pakket.

Wilt u meer informatie kijk dan op 
www.deli-line.nl of, voor specifi e-
ke informatie over hun Prodimed-
methode, op  www.hoeraikvalaf.nl. 
Bellen voor vrijblijvende informatie: 
(0297)522824  of 06-10095999.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht.  
Vorige week ontvingen we deze foto.....

En ik zei nog zo….
Geen bommetje…!

Door de vele regenval in de polder kunnen de koeien van Koos Langelaan 
pootje baden. 

Ton Kamminga.

Zazi speelt in Thamerkerk
Uithoorn - Zondagmiddag 21 ok-
tober om 14.30 uur presenteert de 
SCAU een luchtig programma in 
de Thamerkerk. Zazi, een muzikaal 
drietal dat bestaat uit Sabien Bos-
selaar, Dafne Holtland en Margriet 
Planting, zal een afwisselend pro-
gramma, in diverse talen, aanbie-
den met een verscheidenheid aan 
instrumenten en stemmen. Zij pre-
senteerden dat programma al in 
binnen- en buitenland en met veel 
succes, zo was hun eerste single 
‘Turn Me On’ al een succesnummer 
op de radio. 
Eigenzinnige pop-folk, met een 
vleugje chanson en soms een jaz-
zy randje. Zo omschrijft het drietal 
hun muzikale stijl. Sabien speelt ac-
cordeon en piano, Dafne piano en 
ukelele, Margriet cello en mandoli-
ne. Daarnaast wisselen zij elkaar af 
in leadzang en weten zij met hun 
unieke samenzang het publiek te 
pakken.
De fundering voor Zazi werd in Pa-
rijs gelegd. Op een schooltrip ont-
moetten Sabien en Dafne Margriet. 
Via een wederzijdse vriend beland-
den zij op de trappen van de Sa-

cre-Coeur, waar zij voor de came-
ra gezamenlijk een Frans drinklied-
je zongen. Samen ontwikkelden zij 
daarna een eigen stijl waarbij zij be-
staande nummers in een compleet 
nieuw jasje staken. Zij schreven zich 
in voor het Concours de la Chanson 
van de Alliance Française – en won-
nen. Op dat moment besloten zij 
echt voor de muziek te gaan. 
Zazi besloot zich niet te beperken 
tot Franstalige nummers en breid-
de het repertoire uit naar liedjes in 
Engels, Frans, Duits, Spaans, Neder-
lands en zelfs Noors. In rap tempo 
vergaarden de dames een impone-
rend cv. Ze traden op voor de ko-
ningin, Cirque de Soleil nodigde ze 
uit in Canada te spelen en ze deden 
drie tournees langs de westkust van 
Amerika.
Het zal een bruisend optreden wor-
den van drie dames die snel in be-
kendheid groeien.

Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- euro 
bij de boekhandels Ten Hoope aan 
het Zijdelwaardplein en Bruna aan 
het Amstelplein en aan de zaal zo-
lang er plaats is.

Kunstroute Qua Kunst en 
Ambacht De Kwakel
De Kwakel - Voor de negende keer 
wordt de kunstroute Qua Kunst en 
Ambacht De Kwakel georganiseerd 
en ook ditmaal kunt u weer een ver-
rassend palet aan kunst bewon-
deren op de diverse locaties in De 
Kwakel en directe omgeving. Maar 
liefst 10 lokale ondernemers openen 
op zaterdag 27 en zondag 28 okto-
ber a.s. van 12.00 uur tot 17.00 hun 
deuren om u te laten genieten van 
diverse kunstuitingen. Zo is er schil-
derkunst, keramiek, sieraden, man-
dala’s, bijzondere hartjes gemaakt 
van stof en nog veel meer, te bezich-
tigen onder het genot van een hap-
je en drankje.
Er is een speciale brochure ge-
maakt die de route duidelijk weer-
geeft. U kunt die vinden op meerde-
re locaties in de gemeente waaron-
der het gemeentehuis in Uithoorn. U 

kunt de deelnemers ook vinden op 
de speciale website www.kunstin-
dekwakel.nl. Mocht u een brochu-
re vooraf opgestuurd willen krijgen 
dan kunt u deze opvragen bij De 
Inlijsteraar op tel.  06-81053830 of  
(0297)523797. Uiteraard ligt de rou-
temap ook gereed op iedere indivi-
duele locatie, zodat u deze ook daar, 
op de dag zelf, mee kunt nemen om 
uw route te bepalen.

Er is op iedere locatie parkeerge-
legenheid aanwezig of in ieder ge-
val in de directe nabijheid. De loca-
ties zijn te herkennen aan het spe-
ciale Qua Kunst en Ambacht vaan-
del dat iedere deelnemer beide da-
gen in top heeft hangen. Iedereen 
hoopt uiteraard op mooi weer waar-
bij de route prima op de fi ets is af 
te leggen.

Presentatieconcert van 
stichting ‘Xing uit het hart’
Uithoorn - Afgelopen zondag-
middag heeft de nieuw opgerich-
te stichting ‘Xing uit het hart’ zich 
in de sfeervolle grote zaal van dans-
centrum Colijn aan het publiek ge-
presenteerd. De penningmeester 
van de stichting vertelde aan het 
aanwezige publiek wat de doelstel-
ling en werkwijze van deze stich-
ting is. ‘Xing uit het hart’ organiseert 
zangoptredens bij zorginstellingen 
zoals verzorgingshuizen, ziekenhui-
zen en instellingen voor verstande-
lijk gehandicapten en zoekt ook ac-
tief naar fondsen, sponsors en do-
nateurs om deze optredens tegen 
een laag tarief te kunnen aanbie-
den. De stichting start met 2 zange-
ressen. Later kan het artiestenbe-
stand van de stichting zo nodig uit-
gebreid worden. 
De twee zangeressen openden het 
muzikale gedeelte van de middag 
met een prachtig musicalduet. Zan-
geres Ireen van Bijnen vertelde ver-
volgens hoe een optreden van ‘Xing 

uit het hart’ eruit ziet, en zong daar-
na 3 stukken, in zeer verschillen-
de genres. Ireen heeft als zangeres 
een klassieke achtergrond, maar liet 
horen ook het lichtere genre te be-
heersen. Hierna liet zangeres Co-
rinne Albers in 3 heel verschillende 
liedjes de mogelijkheden van haar 
warme, aangename stem horen. De 
twee zangeressen wier stemmen 
ook heel mooi bij elkaar passen, 
sloten af met een heel bijzonder du-
et waarbij 2 liedjes door elkaar heen 
gezongen werden, en met een toe-
gift: het meezingnummer ‘M’n opa’ 
uit de musical ‘Ja zuster Nee zuster’. 
Na het offi ciële gedeelte was er ge-
legenheid om aan de bar van Co-
lijn nog even samen na te praten. 
Bij dit optreden is er gefi lmd en over 
een paar weken zal op de site van 
de stichting een impressie van deze 
middag te zien zijn. 
Wilt u meer informatie over ‘Xing uit 
het hart’, kijk dan even op de site 
www.xinguithethart.nl

Aanstaande zondag met de IVN-gids
Excursie rond het Zijdelmeer
Uithoorn -  Aanstaande zondag 
14 oktober verzorgt het IVN Uit-
hoorn en De Ronde Venen een ex-
cursie rond het Zijdelmeer. Elk jaar-
getijde heeft zijn charmes en ook 
in de herfst is er van alles te zien 
in dit prachtige natuurgebied. Gids 
en deelnemers maken een wande-
ling rond het meer en gaan op zoek 
naar typische herfstverschijnse-
len. Verder zal Elza Vis van Binnen-

ste-Buiten Verhalen  onderweg een 
passend verhaal vertellen. Het is op 
sommige plaatsen erg nat. Goede 
wandelschoenen of laarzen zijn aan 
te bevelen. 
Heb je zin om mee te gaan ? Ver-
trekpunt: gemeentehuis Uithoorn 
om 10.00  uur, duur circa twee uur.
Aanmelden is niet nodig. Meer in-
formatie bij Carola van der Meer, tel. 
0297-540853.

Tafels gedekt voor Eetkamer
Uithoorn – Morgenavond, donder-
dag 11 oktober, staan de deuren van 
Eetkamer Goede Genade weer wijd 
open voor gasten om te komen eten. 
Iedereen is van harte welkom om 
aan te schuiven. Deze keer staan er 
verschillende Wereldgerechten op 
het menu. Alle maaltijden worden 
op een buffet gezet, zodat iedereen 
zelf kan kiezen welk gerecht hij of 
zij het lekkerst vindt. Een goed ge-
recht, maar net zo belangrijk is een 
goed gesprek. Sommige mensen 
komen regelmatig. Voor anderen is 
de drempel wellicht nog te hoog. 

Maar schroom niet! Het is heel ge-
zellig, vooral omdat er een leuke mix 
is van jong en oud, gezinnen en sin-
gles. De maaltijden zijn gratis, maar 
geheel vrijblijvend mag er een vrij-
willige bijdrage worden gegeven.

De tafels in de ruimte aan de Her-
man Gorterhof 3 staan gedekt en 
de maaltijd begint om zes uur. Voor 
de koks is het handig om van tevo-
ren te weten hoeveel mensen er zul-
len komen. U kunt zich opgeven via 
www.eetkamergoedegenade.nl of 
tel. 523272.

Zaterdag rommelmarkt bij 
c.o.v. Amicitia
Uithoorn - Aanstaande zater-
dag 13 oktober organiseert Chris-
telijk Oratorium Vereniging Amici-
tia weer een gezellige rommelmarkt 
in kerkgebouw De Schutse naast 
winkelcentrum Zijdelwaard. Tussen 
9.30 en 13.30 uur is er weer van al-
les te koop: boeken, speelgoed, kle-
ding, cd’s, huishoudelijke artike-

len en nog veel meer, alles voor een 
vriendelijke prijs. Na de koopjes-
jacht kunt u/kun jij even uitblazen 
in de koffi ehoek, kortom: een gezel-
lige ochtend. De koorleden zien u/
zietjou graag zaterdag in De Schut-
se. Voor inlichtingen: Greet Bijlsma, 
tel. 567257 of Anita van den Bosch, 
tel. 563879.

Centrum Jeugd en Gezin
’Puberbrein onder de loep’ 
enthousiast ontvangen
Uithoorn - Op woensdag 3 okto-
ber konden ouders en opvoeders 
samen met Tom Puts en Karin Pru-
don van bureau Themapresentaties 
een kijkje nemen in het puberbrein. 
De bijeenkomst in het Thamen-col-
lege is goed bezocht en enthousi-
ast ontvangen. Het was een boei-
ende avond met onverwachte vra-
gen en antwoorden vanuit het pu-
bliek. Ter afsluiting is iedereen nog 
een drankje en een hapje aangebo-
den door de Praktijkschool Uithoorn 
en konden de gesprekken over het 
oneindige thema ‘puberbrein’ voort-
gezet worden.
Maandag 24 september jl. onderte-
kenden wethouder Ria Zijlstra van 
de gemeente Uithoorn en vertegen-
woordigers van acht verschillende 
organisaties reeds het samenwer-
kingsconvenant CJG. Doel van het 
convenant is dat ouders, opvoeders 
en kinderen/jongeren beter worden 

ondersteund en sneller en effectie-
ver hulp worden geboden.
Met de informatieavond over het 
puberbrein is een start gemaakt 
met de voorlichtingsbijeenkomsten 
die het CJG Uithoorn de komende 
periode zal organiseren.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Uithoorn is een plek waar je 
met vragen over opvoeden en op-
groeien terecht kunt. Over je kind, 
over jezelf of over je ouders. Je kunt 
(anoniem) vragen stellen via de 
website of via de telefoon.
De medewerkers van het CJG  vin-
den geen enkele vraag raar - hoe 
klein, onschuldig of ingewikkeld 
ook. Je krijgt altijd een antwoord. 
Handig, want iedereen kan wel wat 
tips gebruiken over opvoeden en 
opgroeien. Ook jongeren met bij-
voorbeeld vragen over zakgeld, ru-
zie, drugs, alcohol en seks zijn wel-
kom.
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EERSTE3 MAANDENVANAF

P/M

€29,-

Kijk écht HD

Kies Alles-in-1HD
Waarschijnlijk heeft u al een Full HD of HD Ready tv in huis. Maar kijkt u ook 
echt HD? Dat kan namelijk alleen als het signaal dat u ontvangt Full HD is en 
u een HD ontvanger heeft. Écht van HD tv genieten doet u dus via de kabel 
met Alles-in-1HD van Caiway. 

Kies nu voor Alles-in-1HD van Caiway en geniet van meer dan 50 tv-zenders, 
waarvan 21 in Full HD. Tegelijkertijd kunt u gewoon snel internetten en voor-
delig bellen tegen vaste lage tarieven. En dat de eerste 3 maanden vanaf 
€ 29,- per maand. Bovendien ontvangt u gratis een HD ontvanger t.w.v. € 139,-.

Bestel op caiway.nl of via 088 2249 010. 
Nu met gratis HD ontvanger t.w.v. € 139,-.

Kinderboekenweek 
op de Kwikstaart

Uithoorn - Het thema van de Kin-
derboekenweek is dit jaar: ‘Hal-
lo Wereld!’ en biedt een uitgele-
zen kans om het leesonderwijs op 
een originele manier extra onder de 
aandacht te brengen. Lezen is niet 
alleen belangrijk maar vooral ook 
leuk! Middels diverse prentenboe-
ken en (voor)leesboeken gaan de 
kinderen op leesreis naar allerlei 
landen over de hele wereld. 

Iedere groep werkt op allerlei ma-
nieren over boeken die met het we-
reldthema te maken hebben. Lezen 
staat daarbij natuurlijk voorop, maar 
er wordt ook veel geknutseld, ge-

danst en gezongen. Sommigen heb-
ben zelfs Chinese kookles gehad! 
Op donderdag 4 oktober lieten de 
kinderen tijdens de podiumdag aan 
elkaar hun liedjes horen. Franse 
chansons, Afrikaanse drumsessies 
en Engelse meedeiners wisselden 
elkaar in vlot tempo af.

Daarnaast werd er prachtig gedanst 
door Egyptische buikdanseressen 
en ontbrak het Nationale Kinder-
boekenweeklied natuurlijk ook niet!
De Kinderboekenweek wordt van-
avond, woensdag 10 oktober, af-
gesloten met een tentoonstelling, 
waarbij eenieder kan genieten van 

wat de kinderen allemaal hebben 
gedaan, gemaakt en geleerd.

De tentoonstelling is voor alle ou-
ders te bezoeken in twee rondes, 
zodat iedereen rustig kan rondlopen 
om al het moois te aanschouwen.

De rondes worden ingedeeld op 
achternaam van het kind.
- Ronde 1: 18.00-19.00 uur, achter-
namen A t/m M.
- Ronde 2: 19.00-20.00 uur, achter-
namen N t/m Z.
Tevens is er een kraam van Ten 
Hoope, zij zullen de gehele dag aan-
wezig zijn om boeken te verkopen.

EasIT 10 jaar actief in Uithoorn
Uithoorn – Al weer 10 jaar geleden 
hing directeur/eigenaar Wander Ha-
bing zijn baan als ICT manager van 
de 53 Accor Hotels in Nederland 
aan de wilgen en koos hij voor het 
starten van zijn eigen bedrijf. 

Sindsdien is EasIT in Uithoorn en 
(wijde) omgeving actief met zijn 
ICT dienstverlening voor het MKB. 
Het scala aan services is breed. Dat 
moet ook wel want bedrijven van 
kleine tot gemiddelde grootte zijn 
niet gebaat bij het zelf moeten ma-
nagen van diverse IT leveranciers. 
Wander Habing: “Onze klanten er-
varen het als prettig dat ze bij ons 
voor van alles en nog wat aan kun-
nen kloppen. Hebben we een be-
paalde expertise niet zelf in huis dan 
vinden we die in ons eigen netwerk.” 
Vijf jaar geleden was EasIT zodanig 

gegroeid dat een klein kantoor aan 
de Wiegerbuinlaan 8 (L’Oréal ge-
bouw) werd betrokken. Hier van-
daan worden de servers en netwer-
ken van klanten onderhouden en in-
stallaties uitgevoerd. Wander: “Door 
de huidige kwaliteit van het internet 
zijn de (beveiligde) verbindingen 
tussen ons kantoor, datacenter en 
onze klanten zo goed dat bijna al-
les op afstand kan. Het directe con-
tact met de klant missen we soms 
wel een beetje. Een prettige keerzij-
de is wel dat we niet voor ieder wis-
sewasje op pad hoeven, veel snel-
ler kunnen reageren en bijna nooit 
voorrijdkosten in rekening hoeven 
te brengen.”

Sportverenigingen
EasIT toont ook sociale betrokken-
heid en steunt sportvereniging Leg-

meervogels met sponsoring. Mede-
eigenaresse Riekie van den Hoek: 
“Wij vinden het belangrijk om iets 
terug te geven aan de gemeenschap 
waar wij ons werk doen. De kinde-
ren van onze klanten en hun mede-
werkers sporten hier ook en dank-
zij vrijwilligers en sponsoren kunnen 
zaken goed geregeld worden voor 
de meer dan 900 jeugdleden.”
Is er ook een bedrijfsdoelstelling? 
Wander: “De komende jaren wil-
len we graag nog wat groeien, maar 
niet te veel. We zijn blij met wat we 
hebben en willen er boven alles al-
tijd kunnen zijn voor onze klanten. 
Bij EasIT draait het om snelle en de-
gelijke oplossingen. Beloven wat je 
doet en doen wat je belooft.” 

Voor meer info zie advertentie el-
ders in deze krant.

Halloween voor kinderen van 7 t/m 13 jaar:
Heksen en geesten in Meerwijk en Thamerdal!
Uithoorn - Oktober is begonnen en 
langzamerhand, als je heel stil bent 
hoor je ze weer. De heksen en gees-
ten in Meerwijk en Thamerdal. Ze 
zijn wat knorrig omdat ze uit hun 
huis zijn gezet en zoeken nu een 
nieuw onderkomen. Je kunt ze zien 
op en rond het Amstelplein waar te-
vens het start- en eindpunt is.

Wil je dit ook meemaken? Meld je 
dan snel aan met een begeleider op 
halloween.uithoorn@gmail.com of 

schrijf je in op de lijst die misschien 
bij jou op school hangt. Je kunt je 
tegelijk met vrienden/vriendinnen 
opgeven, dan zal daar rekening mee 
gehouden worden. Let op, ook als je 
met vrienden inschrijft zijn begelei-
ders verplicht.  Vanaf 18.45 uur mag 
er elk kwartier een groepje (max 20 
personen) vertrekken en het laatste 
groepje start om 20.45 uur. De tocht 
duurt ongeveer 40 minuten. Je mag 
aangeven hoe laat je ongeveer wilt 
beginnen, dan wordt geprobeerd je 

omstreeks die tijd in te plannen. Je 
gaat een route lopen die nog ge-
heim is, maar wel spannend wordt. 
Natuurlijk mag je zelf ook verkleed 
komen, dan weet je zeker dat je vei-
lig bent. De enge figuren weten dan 
niet dat je gewoon bij de mensen-
wereld hoort.
Inschrijven mag tot 20 oktober. De 
organisatie neemt dan contact met 
je op, zodat je weet hoe laat je mag 
komen. Zie voor laatste wijzigingen 
www.Buurtbeheer.uithoorn.nl.
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Lintje voor Coby van 
Vuure-Martens
Uithoorn - De Uithoornse Coby van 
Vuure-Martens is vorige week za-
terdag 6 oktober in Hampshire Ho-
tel Marickenland in Mijdrecht tij-
dens het Algemene Ledenvergade-
ring-weekend van Jupeca onder-
scheiden met een lintje en is per he-
den Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn reikte de onderscheiding uit 
tijdens de aanvang van de feest-
avond in het bijzijn van Jupeca le-
den, vrienden en familie. Mevrouw 
Van Vuure heeft zich 60 jaar voor de 
Vereniging Jupeca ingezet. Jupe-
ca behartigt de belangen van haar 

leden, de medewerkers binnen de 
rechtspraktijk (kandidaat-gerechts-
deurwaarders, medewerkers incas-
so- en advocatenkantoren, etc.). Ve-
le jaren was zij het aanspreekpunt 
voor de leden, donateurs en cursis-
ten. Zij begon in 1952 als afdelings-
secretaris, heeft vervolgens diverse 
functies binnen de vereniging be-
kleed, en heeft in haar laatste func-
tie als administrateur haar periode 
bij Jupeca afgesloten. Deze laatste 
functie heeft zij wel 30 jaar vervuld. 
Zij zal vanaf heden nog als dona-
teur verbonden blijven aan de Ver-
eniging Jupeca.

Jongerenreis naar Rome
Uithoorn - In de meivakantie van 
2013 gaat een groep jongeren van 
de Emmaüsparochie op zoek naar 
de oorsprong van hun geloof: Hoe 
leefden de eerste Christenen? Hoe 
vierden zij het Paasfeest? Bij wie 
kon Petrus aankloppen toen hij in 
Rome aankwam? Waar is hij begra-
ven? Wanneer en door wie is het 
Colloseum gebouwd?
Het wordt een reis met veel afwis-
seling en vele hoogtepunten. Nog 
niets staat vast, maar we hebben 
genoeg ideeën: Colosseum, Forum 
Romanum, San Clemente (drie ker-
ken boven elkaar), Ostia (de haven 
van Rome), Villa Borgese. Boven-
dien wil deze groep gaan zingen 
in de Friezenkerk, gaan ze op zoek 
naar het graf van Petrus en op au-
diëntie (visite) bij de paus. Hun reis-
leider is niemand minder dan Rob 

Mascini, die alles weet over Rome 
en over het ontstaan van ons ge-
loof. Hij zal de jongeren plekken la-
ten zien in Rome waar een normale 
toerist nooit zal komen.
In de Emmaüsparochie is een gro-
te groep jongeren actief op de vrij-
dagavond, zowel bij het jongeren-
koor Debuut als bij de jongerenver-
eniging Gida-Jikes. Toch zijn er nog 
voldoende plekken vrij voor jonge-
ren (18 tot 30 jaar) die mee willen 
naar Rome. Daarvoor hoef je niet 
per se bij de Emmaüsparochie te 
horen. 
Op woensdag 17 oktober is er een 
informatieavond om 20.00 uur in 
het Trefcentrum van de Burght aan 
Potgieterplein 2. Iedereen is wel-
kom. Voor vragen kun je terecht bij 
Bart van de Rotten (0297)546531 of  
barotten@hotmail.com) .

Zaterdag najaarsmarkt bij 
ATC de Morgenster
Uithoorn - De Morgenster is een 
arbeidtrainingscentrum voor men-
sen met autisme en een normale in-
telligentie. Voor sommige cliënten 
is de Morgenster een zinvolle dag-
besteding, voor anderen is het een 
opstap naar betaald of onbetaald 
werk. Bij de Morgenster wordt er-
varing opgedaan in diverse werk-
gebieden; zo is er een repro voor al 
het kopieerwerk, een bakafdeling 
waar zoete en hartige taarten be-
steld kunnen worden, een digitali-
seerafdeling voor het omzetten van 
VHS, cassettebandjes of lp’s én ze 
hebben een arbeidsmatige afdeling; 

hier worden o.a. mozaïeken, kran-
sen en zeepkettingen gemaakt.
Komende zaterdag 13 oktober orga-
niseert het arbeidtrainingscentrum 
een najaarsmarkt. Tussen 13.00 en 
16.00 uur kunt u bij de Morgenster 
terecht voor zelfgemaakte kaarten, 
kransen, zeepkettingen, kalenders, 
appeltaartjes, koekjes en natuur-
lijk voor een kopje koffie. Daarnaast 
kunt u uw digitaliseerwerk inleveren 
en informatie inwinnen over hun re-
pro-afdeling.
U vindt ATC de Morgenster aan de 
Visserlaan 6, naast de Thamerkerk.
U komt toch ook even kijken?

Atelier De Rode Draad
Uithoorn - Deze herfst kun je in 
atelier De Rode Draad op diverse 
manieren op ontdekkingsreis gaan, 
o.a. met Spelend Schilderen, beeld-
houwen, meditatie, en kinderactivi-
teiten. Voor informatie kun je terecht 
bij de docenten zelf en natuurlijk op 
hun website.

Spelend Schilderen
Joke Zonneveld geeft  4 workshops 
: ‘Spelend Schilderen, Nieuwsgierig-
heid en Meer’.Thema’s: Contrasten, 
Beeldopbouw, Inspiratie en In Ge-
sprek. Via speelse oefeningen open 
je jezelf voor nieuwe ervaringen. Je 
gebruikt materialen anders dan je 
gewend bent, krijgt daardoor meer 
durf en je raakt in gesprek met je 
eigen beelden. Je werkt met houts-
kool, krijt, acryl- en aquarelverf . Ge-
schikt voor beginners en gevorder-
den. Data: 13, 20 oktober en 3, 10 
november van 13.30 tot 16.30 uur, 
kosten 4x voor 90,- euro inclusief al-
le materialen, koffie en thee. Deel-
tijd zie site. Vraag de email-Nieuws-
brief. www.jokezonneveld.nl , info@
jokezonneveld.nl of 020-6418680.  

Beeldhouwen en boetseren
Ella de Nijs geeft 12 lessen beeld-
houwen/boetseren vanaf dinsdag-
avond 2 oktober van 19.30 tot 22.00 
uur. Deze cursus is geschikt voor 
zowel beginners als gevorderden. Je 
bepaalt zelf het materiaal, de tech-
niek en het onderwerp waarmee je 
wilt werken. Je kunt kiezen uit boet-
seren met klei of was, of beeld-

houwen in de zachte steensoorten 
speksteen, albast of serpentijn. Als 
gevorderde kun je ook werken met 
de wat hardere steensoorten. Gaan-
deweg ontdek  je je eigen vormtaal. 
Informatie  en prijsopgave: Ella de 
Nijs, tel: 06-26792450.

Meditatie en Meer
Met Meditatie en Meer ontspannen 
je weekend in: vanuit beweging en 
meditatie op ontdekkingsreis naar 
je creativiteit. 5 x vanaf 12 oktober 
van 14.30-16.30 uur en 13 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten 
bedragen 100,- euro. www.prak-
tijkainneamh.nl,  jean.m.arthur@
gmail.com , 0297-264878.

Voor kinderen
Op zoek naar een leuk en georga-
niseerd kinderfeestje of een ge-
zellige kinderknutselclub in Uit-
hoorn en omstreken? Dan ben je 
bij Knutselstudio4kids van Gracia 
Merton aan het juiste adres!  Data: 
www.123website.nl/knutselstudio-
4kids of 06-20011972.

Atelier te huur
Het sfeervolle, ruime en lichte atelier 
is te huur als multi-functioneel in-
gerichte ruimte voor het geven van 
workshops/cursussen, of om zelf 
aan de slag te gaan. 

Atelier De Rode Draad  is geves-
tigd aan de Prinses Margrietlaan 86 
in Uithoorn. www.jokezonneveld.nl, 
020-6418680.

BBQ op Park Krayenhoff 
een groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdagmid-
dag konden de bewoners van het 
appartementencomplex ‘Park Kray-
enhoff’ genieten van een overheer-
lijke BBQ, georganiseerd door de 
bewonerscommissie van dit com-
plex. Alle bewoners en leden van 
Buurtbeheer Legmeer waren hier-
voor uitgenodigd. Een gedeelte van 
de parkeergarage werd omgeto-
verd tot een gezellige ruimte, opge-
vrolijkt met vlaggetjes, ledverlich-
ting aan het plafond, gezellige zitjes 
met rondom planten en een voor-
treffelijke geluidsinstallatie verzorgd 
door ‘Fireball’. De salades, het stok-
brood, de sauzen en drankjes ston-
den uitgestald op een buffet met 
daarbij een echte biertap. De BBQ 
stond uiteraard op het parkeerdek, 
vanwaar het kant- en klare heerlijke 
vlees in schalen naar beneden werd 
gebracht. Het barbecueën van het 
vlees was in de vertrouwde handen 
van Fred Bot, die dit weer voortref-
felijk heeft verzorgd. 

Welkom
Nadat de meeste mensen aanwe-
zig waren, heette de voorzitter van 

de commissie iedereen van harte 
welkom. Daarna werd er gesmuld 
van het lekkere eten, er werd druk 
gepraat, kortom: jong en oud ver-
maakten zich prima. Er werd zelfs 
gedanst.
De bewonerscommissie kijkt terug 
op een meer dan geslaagde BBQ. 
Reacties van de bewoners waren en 
zijn zeer positief. In de onherkenba-
re parkeergarage was het weer leuk 
om met andere bewoners in contact 
te komen buiten het dagelijkse ge-
dag zeggen. Opgemerkt moet wor-
den dat deze BBQ niet plaats had 
kunnen vinden zonder een financi-
ele ondersteuning van Eigen Haard, 
Buurtbeheer Legmeer, UBA bouw, 
Martin Products Belettering, HABO 
vlees en vleeswaren uit Amsterdam, 
zeevishandel Volendam WC Zijdel-
waard, light & sound Fireball, Schijff 
elektra, Lubke schoonmaak en Wal-
raven centrale verwarming. 

En niet te vergeten de inzet van hun 
enthousiaste bewonerscommissie, 
vrijwilligers en de professionele in-
breng en sponsoring van één van de 
bewoners Fred Bot (catering).

Balletles voor kleuters van basisschool de Kwikstaart
Uithoorn – Vorige week  werden 
de kleuters van groep 1 en 2 van 
Basisschool de Kwikstaart verrast 
door een balletles van Jiska Broer-
tjes. Jiska heeft in het dagelijks le-
ven een balletschool en geeft les in 
Mijdrecht en Uithoorn. De kinde-
ren hebben op speelse wijze ken-
nisgemaakt met het klassiek ballet. 
Zo stonden ze als bomen, heel ste-
vig op de grond, takken die zwiep-
ten door de wind. Ze waren elfjes en 
trollen, wind en bladeren. Dansen is 
een van de meest directe uitings-
vormen van gevoelens. 

Jiska geeft balletles op een beel-
dende en sprookjesachtige wijze. 
Langs de weg van de fantasie sijpe-
len techniek, muzikale ontwikkeling 
en gevoel voor vorm binnen. Daar-
bij staan de lessen in het teken van 
dansplezier, stimuleren van het zelf-
vertrouwen, werken aan de coördi-
natie en een goede lichaamshou-
ding.  
Reacties van de docenten: ‘De les 
had een leuke opbouw en afwisse-
ling in activiteiten. Top! De kinderen 
hebben genoten’. ‘Jiska betrekt al-
le kinderen goed bij de les, is en-
thousiast en kan zich goed inleven 
in de bewegingswereld van de kleu-

Eindstand ladder bij BVU
Uithoorn - Op maandag 1 oktober 
speelde de BVU de laatste ronde in 
de laddercompetitie. Met nog een 
paar flinke stappen, hier en daar 
een treetje overslaan, kwamen uit-
eindelijk Stenny en Herman op de 
hoogste trede uit. De eindstand: 
Stenny & Herman Limburg 55,89%
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 55,79%
Corry Smit & Thea Stahl 54,62%
Ans Breggeman & Lia Guijt 53,63%
Tineke van der Sluijs &
Anke Reems 53,42%
An & Bert Pronk 53,22%
Jos van Leeuwen &
Benjamin Klooster 53,16%
Bep & John de Voijs 53,08%
Huib van Geffen &
Lambert Koeter 52,44%

Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg 52,35%
Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer 52,28%
Ineke Hilliard &
Elisabeth van den Berg 52,02%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg.
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd. 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met hun 
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 .

“Hulpverleners: Bedankt!”
Uithoorn – “We gaan even terug naar 31 augustus jl. Op deze zon-
nige dag werd ik op straat getroffen door een hartstilstand, echter 
door snel en adequaat optreden van een aantal passanten en de in-
zet van een AED apparaat dat in allerijl werd opgehaald bij Het Ho-
ge Heem, heb ik dit voorval zonder de spreekwoordelijke kleerscheu-
ren, overleefd.
Mijn dank gaat langs deze weg dan ook uit naar ALLE hulpverleners 
die betrokken zijn geweest bij mijn reanimatie. Ik had hen graag alle-
maal persoonlijk willen bedanken, maar omdat er een aantal niet bij 
naam en telefoonnummer bekend zijn voor mij, doe ik het op deze 
manier. Ik denk aan de medewerkers van politie, de ambulancedienst, 
de brandweer en de vrijwilligers van de Stichting AED Uithoorn.
De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik, toen deze laatste werd 
opgericht eerder dit jaar, zeer sceptisch was hieromtrent. Maar u be-
grijpt dat ik nu helemaal om ben en dat ik eigenlijk om wat mij is over-
komen oproep tot aanmelden bij deze stichting voor meer EHBO-
ers voor een nog betere afdekking van het Uithoornse en Kwakelse 
grondgebied in geval van een volgende oproep. 

Nogmaals allen bedankt!”

Zwembad houdt zondag open dag
Fit en vitaal in De Waterlelie
Aalsmeer - In navolging van alle 
informatie op de Vitaliteit 50+ markt 
houdt zwembad De Waterlelie een 
open dag met als thema ‘Fit & Vitaal, 
lukt in water allemaal’ op zondag 14 
oktober. Het is immers van groot be-
lang dat de mensen zelf kunnen  er-
varen, hoe bewegen in water wordt 
beleefd. Tijdens de open dag is ie-
dereen van 50+ van harte welkom 
om een bezoekje te brengen aan het 
zwembad en mee te doen met de di-
verse sportactiviteiten. In het zwem-
bad is er van alles mogelijk en dat 
wordt op 14 oktober in mini-acti-
viteiten aangeboden. Het is de be-
doeling dat de klanten deze activi-
teiten mee gaan doen. Bewegen en 
sporten in water kan tot op zeer ho-
ge leeftijd. Het grote voordeel van 
water is dat men gedragen wordt en 
men veel meer kan dan op het dro-
ge. In het water voelt het alsof men 
gewichtsloos is en kunnen veel be-
wegingen met gemak gedaan wor-
den. Het lichaam voelt heel soepel 
aan. Daarnaast is sporten in water 
een prima manier om snel tot een 
betere conditie te komen. Sporten 
in water kan van heel intensief tot 
relaxed gedaan worden. Daarom is 
zwemmen een sport, die door ieder-
een gedaan kan worden. Op zondag 
14 oktober is een gedeelte van het 
team van De Waterlelie aanwezig en 

zal de mensen wegwijs maken met 
alle mogelijkheden. Er worden mi-
ni-lessen Aquajoggen, Aquaspor-
ten, Borstcrawlles, zwemtechniek-
verbetering en onder andere Water-
gym gegeven. 

Daarnaast staat de sauna en Turks 
stoombad deze middag aan en kan 
doorlopend gebruikt worden. Het is 
zelfs mogelijk een korte rondleiding 
door het zwembad te krijgen. De 
open dag is van 13.30 tot 15.30 uur 
en kost 3 euro per persoon inclusief 
een kopje koffie of thee in de zwem-
zaal. Meer informatie over alle acti-
viteiten van het zwembad zijn te vin-
den op: www.esa-aalsmeer.nl  of bel 
0297-322022.  Kom ook meedoen en 
ontvang een leuke sportattentie.

ter’. ‘De kinderen vonden het ook 
erg leuk. Jammer dat het was afge-
lopen’. ‘De kinderen vonden het in-

derdaad magisch; ze deden goed 
mee, mede door de enthousias-
te inzet van Jiska. Ik vind het heel 

knap en ze weet de kinderen goed 
aan te spreken en te betrekken bij 
haar les’.
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Immense spanning bij BVK
De Kwakel - Zekerheden bestaan 
nauwelijks in het soms zo grillige 
bridgespel en dat maakt het juist zo 
boeiend. Het aantal mogelijke kaart-
combinaties zal best uit te rekenen 
zijn, maar de uitkomst is waarschijn-
lijk niet eens uit te spreken. 
Wel zeker bij het bridgen bij de BVK 
is, dat aan het eind van elke cyclus 
van de parencompetities er paren 
promoveren naar een hogere lijn of 
degraderen naar een lagere lijn en 
dat zal zo na de laatste speelronde 
op donderdag 11/10/2012 niet an-
ders zijn. 
In de A lijn is het voor zo’n 8 pa-
ren nog spannend. De helft ervan 
zal de volgende cyclus vanuit de B 
lijn moeten proberen terug te keren 
naar die A lijn en er is nog niet te 
voorspellen welke 4 dat zijn.
Bovenaan in de totaalstand na 5 van 
de 6 staan Rees en Gerard van der 
Post met 58,89% gemiddeld en die 
blijven ook wel 1e. Hun naaste be-
lagers zijn  Kitty en Huub van Beem, 
die 56,04% gemiddeld hebben. De 
huisige nummer 3 staat daar meer 
dan 3% achter.
Dat genoemde paren terecht bo-
venaan staan bewezen zij afgelo-
pen donderdag, want zij eindigden 
precies gelijk op een gedeelde 1e 
plaats met 58,68%.
3e deze avond werden Anneke Kar-
las en Jaap Verhoef met 57,29% en 
die houden daarmee hun kansen op 
handhaving in deze lijn intact.
Bep Verleun en Ria van Zuylen 
scoorden weliswaar boven de 40%, 
maar zij moesten toch alle andere 
paren boven zich dulde.

In de B lijn de topscore van de 
avond en die was met 64,58% voor 
Gerard de Kuijer en Piet v.d. Poel, die 
daarmee hub a.s. terugkeer naar de 
A lijn wel veilig stelden. Ria Broers 
en Loes Schijf werden keurig 2e met 
59,58% en de 3e plaats was voor In-
eke Hilliard en Huib van Geffen met 
58,75%. Ook dat paar kan promotie 
normaal gesproken niet meer ont-
gaan. Beide paren staan resp. 2 en 
3 in de totaalstand achter het on-
genaakbare paar Nelly Vork- And-
re Verhoef.
Er resteert dus nog maar 1 promo-
tieplaats en daarvoor zijn er nog 3 
kandidaten.
Aan de onderkant van de ranglijst 
strijden nog 6 paren om degradatie 
te ontlopen. Lous Bakker en Hans 
Elias horen daar niet bij, ondanks 
hun mindere optreden deze avond, 
want zij eindigden als 12e van de 12 
paren.
 In de C lijn gaan Annie Lauwers 
en Toos Boerlage fier aan kop met 
58,18% gemiddeld, mede dankzij 
hun 1e plek deze avond met 60,42%. 
Janny Snabel had opnieuw en ster-
ke invalster aangetrokken in de per-
soon van Rie Bezuyen en zij wer-
den 2e met 59,17%. Helen Conijn 
en Marjo de Boom scoorden hun 
1e podiumplaats door 3e te worden 
met 55,83%.
Annie en Toos kunnen de koffers 
pakken richting B lijn en daarach-
ter is het nog een heel gedrang voor 
de overige promotieplaatsen, mede 
door een aantal absenties.
Nog 1 week en dan weten ze ‘het’ 
bij BVK. 

Jeugd MdR wint slottoernooi

Uithoorn - De kanopolojeugd van 
Michiel de Ruyter heeft het aller-
laatste toernooi van het jaar gewon-
nen. In een modderig en koud Leeu-
warden won het team alle wedstrij-
den. Het Pylkwiertoernooi, dat tra-
ditiegetrouw het buitenseizoen af-
sluit, wordt meestal gekenmerkt 
door koude nachten in tentjes, ge-

zellige chaos en veel blubber. De-
ze ingrediënten waren ook dit jaar 
weer aanwezig. Omdat het de he-
le week had geregend op de Frie-
se kleigrond, was het gras al aar-
dig verzadigd. De regen van vrij-
dag en zaterdag maakten een wa-
re landbouwakker van het grasveld 
waar op gekampeerd moest wor-

den. Coaches Henk en Tim zeggen 
niet voor niets dat het toernooi bij-
draagt aan het hard maken van de 
jeugdspelers. Kanopoloërs zijn na-
tuurlijk geen mietjes. 
Na een koude en korte nacht lieten 
de jongelingen zien uit welk hout ze 
zijn gesneden: bikkelhout. Op zater-
dag liet het team het beste kanopo-

lo van het hele jaar zien. Het twee-
de team van Viking Venlo werd met 
liefst 12-0 van de mat geveegd en 
ook de jeugd Rijnland en de Hydro-
nauten moesten er aan geloven. 
’s Avonds was de organisatie van 
het toernooi de stad in. Dat het niet 
slim is om een kampeerterrein bij 
een toernooi onbeheerd achter te 
laten hebben ze geweten ook! Twee 
concurrerende teams waren zon-
dagochtend woedend omdat er ie-
mand in hun kano’s had gepoept. 
Dat waren echter nepdrollen van 
ontbijtkoek die de grappenmakers 
van MdR in elkaar hadden gekleid. 
Ook nadat ze wisten dat het ontbijt-
koek was, konden de tegenstanders 
er niet echt om lachen. Beter gingen 
ze er echter niet van spelen, want 
beide geprikkelde ploegen verloren 
alsnog van MdR! In de finale moest 
MdR voor de tweede keer in het 
weekend tegen Rijnland uit Leider-
dorp. Na een goede eerste helft (3-
0) werd de wedstrijd toch nog span-
nend. Verder dan een aansluitings-
treffer kwam Rijnland niet. Jesper 
van Beemdelust, die het hele week-
end uitblonk, besliste het duel vlak 
voor tijd (4-2). Het betekende de 
derde toernooiwinst in één jaar!
Tijdens het toernooi speelden de ju-
nioren van MdR trouwens hun laat-
ste wedstrijden in de jeugdklasse. 
Volgend jaar gaat het team niet lan-
ger als –J1 maar MdR-D door het 
leven. De talenten gaan dan de der-
de klasse spelen waar ze tegen-
standers van alle leeftijden treffen. 
Een hele uitdaging, want hun ou-
dere tegenstanders hebben door-
gaans meer kracht en gewicht om 
in de strijd te gooien. Een mooie uit-
daging voor 2013!

Volleybalmeiden van SAS 
girlpower eerste op toernooi
Uithoorn - Tja en toen de derde 
wedstrijd, deze speelde we tegen 
Nieuw-Vennep. Helaas voor Nieuw-
Vennep zaten we helemaal in het 
spelletje en we wonnen de eerste 
en de tweede helft. De eindstand 
4-0 voor ons.
Zaterdag 6 oktober moesten de 

meiden van SAS’70 weer voor het 
eerst dit seizoen uitkomen in een 
toernooi. Deze werd gehouden in 
de Spaarnehal in Haarlem. De eer-
ste wedstrijd tegen Hoofddorp was 
het erg spannend. De eerste helft 
gewonnen, de tweede helft een ge-
lijkspel  waardoor de eindstand 

3-1 voor ons werd.  Helemaal in de 
stemming naar de tweede wedstrijd 
tegen Amstelveen. Deze was een 
stuk pittiger, de eerste helft veloren 
we maar kwamen in de tweede helft 
dubbel en dwars terug. Die won-
nen we dan ook. Dit werd een ge-
lijkstand van 2-2.

Op de foto van links naar rechts: Charlotte, Renske, Norah, Sascha, Chris, Gitta en Bobbie

Qui Vive Dames 1 verliest 
van Haarlem
Uithoorn - Vorige week verloor het 
eerste dames elftal van Qui Vive met 
0-2 van Strawberries dames 1. Deze 
week stond Haarlem dames 1 op het 
programma. 
De dames uit Haarlem begonnen 
met de bal en gingen gelijk vol in de 
aanval. De Qui Vive dames pakte het 
op en namen het initiatief daarna 
over. Er volgden een aantal mooie 
combinaties en twee strafcorners. 
Helaas lukte het de dames uit Uit-
hoorn niet om te scoren. Het sy-
steem stond goed en de afspraken 
werden nagekomen, maar het ont-
brak Qui Vive dames 1 aan scherp-
te. De Haarlemse dames daarente-

gen wisten de verdediging van Qui 
Vive door te komen en dit met een 
doelpunt te bezegelen. De eind-
stand van de eerste helft was 1-0. 
In de tweede helft ging Haarlem vol 
in de aanval. Met combinaties wis-
ten ze de verdediging van Qui Vive 
te omzeilen. Dit resulteerde in twee 
velddoelpunten en een ingeslagen 
strafcorner. 
Tegen het einde van de wedstrijd 
behaalde Qui Vive dames 1 nog 
een aantal strafcorners. Bij de eer-
ste strafcorner, die werd ingesla-
gen door Barbara Schmidt, stond 
Maren Schaatsbergen op scherp 
en wist de rebound om te zetten in 

een doelpunt voor Qui Vive dames 
1. Niet veel later ontving Sophie Tijs-
sen bij het uitverdedigen de bal en 
manoeuvreerde tussen de verdedi-
ging van de Haarlemse dames door. 
Via Maren Schaatsbergen kwam 
de bal bij Sarah de Vos die de bal 
op doel sloeg. Barbara Schmidt tik-
te de bal aan en maakte het twee-
de en laatste doelpunt voor de Uit-
hoornse dames. Na het fluitsignaal 
was de eindstand 4-2 voor Haarlem 
dames 1. 

Volgende week zondag speelt het 
eerste dames elftal van Qui Vive om 
12.45 uit tegen Hilversum dames 1.

Als er brand uitbreekt…
a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden.
b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af.
c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl

Hoe brandveilig bent u?
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Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 2 oktober 
vierde Hartenvrouw haar 30-jarig 
jubileum met een afternoon tea bij 
Koninklijke Leenders. Na koffie met 
gebak en een door Leenders aan-
geboden prosecco, een koninklijk 
gebaar, werd gestart met de feest-
drive. Alvorens de resultaten ken-
baar te maken wil ik even vermel-
den dat ons (voormalig) lid Els Ru-
bens na de drive ons jubileum mee-
vierde. Fantastisch Els dat je er-
bij kon en wilde zijn. Ook Vera van 
Wessem was, na een recent on-
dergane zware operatie, aanwezig. 
Chapeau dames! Dan nu de resulta-
ten: In de A-lijn, met 17 paren wer-
den achtereenvolgens 1e, 2e  en 3e.: 
Gerda Bosboom en Nel Hamelinck 
(70.18%), Nel Bakker en An van der 
Poel (65.04%) en combipaar Guus 
Pielage/Marianne Kamp (59.69%). 
Ik doe hier maar wat achteloos over 
want de prijswinnaars waren Ina 
Melkman en Jetty Weening. Zij slo-
ten de rij als 17e een prestatie van 

jewelste die dan ook een prijs(je) 
verdiende. In de B-lijn, met 13 pa-
ren, eveneens een achteloze ver-
melding van de eerste drie paren: 1e 
het combipaar Eugenie Rasquin en 
Francis Terra met (66.72%), 2e  In-
ge Dyrbye en Thea Stahl (65.00%), 
3e  Ted Brand en Alice Oostendorp 
(64.84%). Ook in de B was een paar 
dat zich kon verheugen met hun 
prestatie en prijs(je): Corrinne van 
der Laan en Anne Tolsma viel deze 
eer te beurt, zij sloten de rij in de 
B. Tijdens de tea, die zeer geani-
meerd was, werd de muzikale om-
lijsting verzorgd door zanger Harm 
van HarmsSound door ons allen 
zeer gewaardeerd.

Al met al een geslaagde feestdag 
waarvoor de feestcommissie, Tina 
Wagenaar en Trudy van den Assem 
veel waardering verdient. Ook spe-
len bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij 
de secretaris Mieneke Jongsma, te-
lefoonnummer 0297-565756.

Judoka’s Judo Ryu Kensui 
presteren goed op toernooi

Uithoorn - Zondag 7 oktober werd 
de dojo bij Sport & Health Club Am-
stelhof verlaten, want Judo Ryu 
Kensui was te gast bij Sotai Renshyu 
te Leimuiden voor deelname aan de 
het eerste toernooi in een reeks van 
een viertal sportieve toernooien.

Maar liefst 185 Judoka’s uit een gro-
te regio deden hieraan mee. (Voor 
het complete verslag, uitslagen, fo-
to’s en meer informatie over on-

ze judoschool, kunt u een kijkje ne-
men op: www.judoryukensui.nl). Bij 
dit zeer leuke toernooi judoot iedere 
judoka in poules (ingedeeld op leef-
tijd en gewicht) tegen elkaar en de 
judoka met de meeste gewonnen 
wedstrijden is de poulewinnaar.

De 40 deelnemers van Judo Ryu 
Kensui streden voor elk punt, aan-
gemoedigd door de in groten getale 
aanwezige ouders, grootouders en 

andere belangstellenden. Watheb-
ben we allen genoten van de strijd 
die de judoka’s van onze club gele-
verd hebben.

Allerkleinste
De allerkleinsten van net 18 kilo 
maar ook de grotere judoka’s stre-
den voor elke meter op de tata-
mi (judomat) en voor velen van ons 
was er dan ookloon naar werken! 
We werden als publiek weer ver-
wend met mooie worpen en fraaie 
technieken. De ene deelnemer was 
zichtbaar gespannen terwijl de an-
der daar niets van liet merken, maar 
mooi om te zien was dat elke judoka 
kwam om te winnen. Veel strijd en 
gedrevenheid maar ook de goede 
sfeer op en rond de mat kenmerkt 
de judoka’s van onze club.

Met 24 judoka’s op het podium was 
er alle reden om trots te zijn! Na een 
lange dag konden alle deelnemers 
moegestreden maar met een zeer 
mooie en dik verdiende bokaal trots 
huiswaarts keren. Judoleraar Ruud 
van Zwieten was wederom enorm 
trots en blijft zeer te spreken over 
de sportieve manier van judoën, in-
stelling, vooruitgang en inzet van 
zijn pupillen.  

KDO handbalkeepster Inez Westerbos in actie bij het oefenen van spongbe-
wegingen.

Jeugdkeepers KDO leren 
kneepjes van het handbalvak
De Kwakel - Op zaterdag 29 sep-
tember hebben de B-jeugdkeepers 
van KDO handbal een clinic gevolgd 
speciaal voor handbalkeepers. Een 
leuke en leerzame dag, waarbij een 
niet-onbekende in handballand, Ro-
nald van der Kamp, hen tips gaf met 
theorie en praktijk om de kneepjes 
van het vak te leren.
Sabine van Bemmelen (KDO B2) 
en Inez Westerbos (KDO B1) waren 
met ruim 50 andere keepers uit de 
regio op de clinic afgekomen. In een 
twee uur durende training (zonder 
pauze!) in een erg drukke zaal wer-
den zij getraind in stabiliteit, flexi-
biliteit en kracht. In een grote kring 
werden handige tips gegeven, hier 
werd zeer aandachtig naar geluis-
terd. 

De clinic werd georganiseerd door 
het Nederlands Handbal Verbond. 
De training werd (met assistentie) 
gegeven in de Stinzenhal in Breuke-
len door voormalig bondscoach van 
Jong Oranje, Ronald van der Kamp. 
Het doel van de clinic was om de 
jeugdkeepers mentaal en fysiek op 
bepaalde punten te ondersteunen. 
Het keepersvak is vaak onderbe-
licht en een hele specifieke hand-
balpositie.

Tijdens reguliere trainingen voelt 
een keeper zich weleens verloren in 
goal staan en tijdens de wedstrijden 
krijgt hij of de ballen om de oren als 
er niet goed wordt verdedigd. Een 
moeilijk vak dat specifieke training 
vereist!

Legmeervogels: ‘We 
handballen steeds beter’
Uithoorn - Voor ons als handbal-
meisjes D1 van Legmeervogels zit 
de seizoenstart er alweer op.

Na vijf wedstrijdjes op asfaltveldjes 
in de buitenlucht gaan we verder in 
lekker verwarmde zalen. Voor ons 
een goed moment om de tussenba-
lans op te maken . Onze belangrijk-
ste conclusie is dat wij flinke voor-
uitgang hebben geboekt.
U moet weten dat we allemaal vorig 
seizoen zijn begonnen met handbal. 
Nogal logisch dat we veel wedstrij-
den verloren. Maar liefst acht van de 
negen potjes verloren we. We ein-
digden op de voorlaatste plaats met 
alleen KDO achter ons. Nu laten we 
zien dat we het een en ander heb-
ben geleerd. Twee van de vijf wed-

strijden hebben we gewonnen, na-
melijk Havas/Almere uit (5-9) en 
DSOV/Vijfhuizen thuis (10-3). Te-
gen VOS/ Lijnden kwamen we niet 
verder dan een gelijkspel (2-2). Al-
leen Lotus uit Hoofddorp (7-1) en 
WeHaVe uit Weesp (4-3) waren nog 
een beetje te sterk voor ons.
We hebben elke week training van 
Loeki Rooijakkers en Suzanne Tjals-
ma, daardoor spelen we steeds be-
ter. Bij het overgooien letten we 
niet meer op degeen die het hard-
ste roept, maar ook of er iemand vrij 
staat. Is handbal misschien ook iets 
voor jou? Kom dan eens een trai-
ning bezoeken op donderdag van 
17.00 uur tot 18.00 uur in de Scheg. 
Bel maar even met Narda Roode, tel. 
(0297) 532.751.

Legmeervogels (zaal) 1 stijgt naar 
derde plaats na verdiende overwinning
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 5 ok-
tober mocht Legmeervogels thuis 
aantreden tegen Firtina’93 uit Soest. 
Het verschil op de ranglijst bedroeg 
op dat moment 2 punten in het 
voordeel van Legmeervogels, met 
Legmeervogels op een 5e plaats en 
firtina’93 daar één plek onder. Met 
een vrijwel complete selectie kon er 
worden aangetreden deze avond, 
op Sjors de Hollander (blessure), 
Jordi van Gelderen (Finland) en Jas-
per van Gelderen (FC Volendam) na.
In de 1e helft werd al snel duidelijk 
dat Legmeervogels de betere par-
tij was. Legmeervogels nam het ini-
tiatief en liet de bal geduldig rond 
gaan. De spelers oogden scherp en 
dat leidde tot mooi opgezette aan-
vallen. Verdedigend stond een goed 
blok, en bij aanvallen van de tegen-
stander, met veelal schoten vanuit 
de 2e lijn, werden deze met uitste-
kend verdedigend werk onschade-
lijk gemaakt.

Mat
Firtina’93 viel erg tegen gezien de 
stand op de ranglijst, en oogden vrij 
mat. Het goede spel van Legmeer-
vogels werd beloond in de 6e min. 
Bij een afvallende bal kwam de bal 
bij Stefan van Pierre terecht, die ver-
volgens uithaalde op doel, waar-
bij de bal via de keeper in de voe-
ten van Mels Bos terecht kwam, en 
hij er op zijn beurt verdiend 1-0 van 
maakte. Drie minuten later was het 
alweer raak. Bij een fantastische 
zaalvoetbal aanval, waarbij Ibrahim 
el Ahmadi de mee opkomende Ste-
fan inspeelde, doorliep, de bal met 1 
keer raken terug ontving en de bal 

langs de kansloze keeper in het doel 
wist te werken, 2-0. Dit was volko-
men verdiend, omdat het spel van 
Legmeervogels uitstekend was. De 
verloren zoon Ibrahim speelde weer 
erg sterk, en Robin Oussoren ver-
diend een compliment vanwege zijn 
goede spel deze avond. Als nieuw-
komer moest hij duidelijk nog wen-
nen in het team, maar langzaam 
maar zeker begint hij zich steeds 
beter te profileren.

Controle
De rest van de 1e helft bleef Leg-
meervogels de wedstrijd contro-
leren, zonder dat de tegenstander 
echt gevaarlijk kon worden. Dat was 
de verdienste van het hele team, 
want geen enkele speler verzaak-
te vandaag. In de 17e min wederom 
een fantastische en snel uitgevoer-
de aanval via verschillende schij-
ven, waaruit een doelpunt ontstond. 
Bij een pass op Patrick Woerdeman, 
die met een fantastisch hakje in één 
keer de opkomende Mark Rutgers 
bediende, werkte laatstgenoemde 
de bal tegen de touwen, 3-0. Met 
deze comfortabele voorsprong werd 
het rustsignaal bereikt.
De 2e helft pakte Legmeervogels 
de draad weer op. Het uitstekende 
spel werd voortgezet en men kwam 
veelvuldig tot het creëren van kan-
sen. Beginstation van zo’n aanval is 
vaak Mark Rutgers, die de bal strak 
inspeelt naar de spitsen, direct snel 
mee opkomt en zich vrijloopt, om 
vervolgens de bal weer terug te ont-
vangen. In de 6e min precies zo’n 
aanval. Daarbij speelde Mark Ste-
fan van Pierre in om vervolgens de 

bal weer terug te ontvangen. Maar 
Stefan hield de bal bij zich, en met 
de tegenstander in zijn rug draaide 
hij knap weg en schoot de bal via 
de linkerkant van de paal het doel 
in, 4-0.

Rozen
Legmeervogels zat op rozen en 
leek een gemakkelijke avond tege-
moet te gaan. De tegenstander be-
gon al snel op elkaar te mopperen, 
omdat zij simpelweg overklast wer-
den. Maar niets bleek minder waar. 
Op onverklaarbare wijze, zoals wel 
vaker het geval, werd de ploeg van 
coach Rutgers en assistent Hoger-
vorst erg nerveus. Wellicht kwam 
het wel omdat een aantal spelers 
zich op de bank continu aan het be-
klagen waren over het wisselbeleid. 
De scherpte was in ieder geval vol-
ledig weg, waardoor het binnen 2 
minuten tijd ineens 4-2 stond, en de 
tegenstander daardoor weer terug 
in de wedstrijd was gekomen.
Het spel bleef daarna erg nerveus 
en de tegenstander werd steeds ge-
vaarlijker. Met een wederom uitste-
kend keepende Patrick Brouwer, en 
een met hangen en wurgen optre-
dende verdediging, wist men een 
tegentreffer te voorkomen. Ware 
het niet dat het houtwerk daarbij 
ook nog in de weg stond. De tegen-
stander voerde de druk nog eens op 
door de keeper te vervangen door 
een speler en zo de druk op het doel 
van Legmeervogels nog eens op te 
voeren.

Wissel
Maar bij een domme keeperswis-

sel van de tegenstander, waarbij 
hun verdediging uit de organisatie 
werd gebracht en niet stond op te 
letten, was Mels Bos erg scherp en 
wist hij de bal te onderscheppen bij 
een verdediger. Hij kon nu op een 
leeg doel afstormen, waarbij hij niet 
zelfzuchtig was, en het laatste tikje 
overliet aan de mee opkomende Pa-
trick Woerdeman, 5-2 in de 20e min.

De wedstrijd was nu definitief op 
slot gegooid, waardoor Legmeervo-
gels de laatste 5 minuten de voor-
sprong met geconcentreerd verde-
digen wist vast te houden. De te-
genstander kon ook geen potten 
meer breken, omdat zij vonden dat 
de scheidsrechter de wedstrijd had 
beïnvloed. Met gemopper en ge-
scheld op elkaar en op de scheids-
rechter, deden zij er weinig meer 
aan, waardoor Legmeervogels de-
ze laatste minuten gemakkelijk door 
kon komen. Uiteindelijk klonk het 
eindsignaal en kon de 5-2 overwin-
ning op het wedstrijdformulier wor-
den bijgeschreven.
Door deze verdiende overwinning 
klimt Legmeervogels als debutant 
in de Hoofdklasse naar een verdien-
stelijke 3e plaats op de ranglijst, 
met 4 punten achter de ongesla-
gen koploper MGT-WBV. Legmeer-
vogels is daardoor nog in de race 
voor de 1e periode, maar dat zal erg 
lastig worden, aangezien de koplo-
per tot nu toe geen steken heeft la-
ten vallen. 
Maandagavond 8 oktober moet 
Legmeervogels op bezoek bij ASC 
Nieuwland in Amersfoort. Dit zal 
een lastige uitwedstrijd worden, 
aangezien deze tegenstander zich 
goed versterkt blijkt te hebben dit 
seizoen. Gezien hun 8e plaats op de 
ranglijst, 5 punten achter Legmeer-
vogels, geeft dat een vertekend 
beeld. Er wordt afgetrapt om 21:05 
uur in Sporthal Icoon.  

Dames KDO handbal 
overtreffen zichzelf
De Kwakel - Een goedspelend da-
mes 1 van KDO handbal heeft af-
gelopen zondag in Zandvoort een 
overwinning weten te boeken op 
de Zandvoortse Sport Combina-
tie (ZSC). Het was een fysiek zwa-
re wedstrijd, maar KDO speelde hier 
slim op in en wist uiteindelijk met 
een ruime score de punten naar zich 
toe te trekken. 
Met een vierde plek als uitgangs-
positie reisden de dames van KDO 
handbal afgelopen zondag af rich-
ting Zandvoort. De tegenpartij stond 
voorafgaand aan de wedstrijd op 
een gelijk puntenaantal, dus het be-
loofde een spannende wedstrijd te 
worden. 

Fysiek zwaar
Van Zandvoort is bekend dat zij een 
erg fysieke ploeg vormen. Zij gingen 
dan ook op volle kracht de wed-
strijd in, en schuwden enkele grove 
overtredingen niet. De scheidsrech-
ter speelde hier niet altijd goed op 
in, dus KDO moest vechten voor de 
doelpunten.

Langzame start
Voor een éénkoppig publiek (dat 
kan beter!) startte KDO de wed-
strijd wat slapjes. Passes waren 
niet scherp met balverlies tot ge-
volg. ZSC kwam daarom meteen 
op voorsprong, altijd een moeilijke 
uitgangspositie met bijna een he-
le wedstrijd voor de boeg. Maar na 
5 minuten (5-3) werden de dames 

wakker en kwam de doelpuntenma-
chine op gang. 

Goede loopwegen
ZSC verdedigde in een 3-2-1 vorm, 
waardoor er kansen waren voor de 
opbouwers om te passeren. Met in-
startende hoeken en een ingestu-
deerde vrije bal waren de loopwe-
gen van KDO zo goed, dat Zand-
voort het niet meer bij kon houden.
Balverlies werd wel meteen afge-
straft; hierdoor kon ZSC tot de rust 
nog redelijk bij blijven (9-11). Na de 
rust begon de scheidsrechter met 
het geven van straffen, met name 
aan de kant van Zandvoort. Hier-
door kreeg KDO (nog) meer ruim-
te. Aan het einde van de wedstrijd 
maakte KDO pas het grote ver-
schil, met name door een doelpun-
tenreeks van de goedspelende en 
hardwerkende Dion Oudshoorn. 

Verrassend!
KDO won de wedstrijd met 21-25. 
Een keurige uitslag, waar de dames 
op gehoopt maar niet op gerekend 
hadden. 
Volgende week speelt KDO voor 
thuispubliek een pittige wedstrijd 
tegen Muiden. De dames van KDO 
roepen op om met veel te komen 
aanmoedigen, want zij willen zich 
van hun sportiefste kant laten zien 
in deze beladen wedstrijd gezien het 
eerdere treffen van de twee ploe-
gen. Om 13.30 uur op het sportpark 
aan de Vuurlijn.
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Dapper KDO 2 onderuit 
tegen Legmeervogels 2
De Kwakel - Voor het tweede van 
KDO stond afgelopen zondag de 
streekderby tegen het sterk geach-
te Legmeervogels 2 op het program-
ma. In de eerste helft zette KDO di-
rect druk op de bal over het ge-
hele veld, waarvoor het na vijf mi-
nuten ook beloond werd via Mar-
tin Bax. Na een lange solo van El-
ton Shehu, wist hij zijn maatje Mar-
tin te vinden die de bal hard in de 
linkerhoek schoot, 1-0. Een enorme 
opsteker voor de Kwakelaars en de 
Uithoornaars wisten zich op dat mo-
ment geen raad met de strijdlust van 
KDO. Naarmate de eerste helft vor-
derde, werd duidelijk dat Legmeer-
vogels over meer voetballend ver-
mogen beschikt dan de Kwakelaars, 
die met inzet veel konden compen-
seren. Na een half uur spelen kwam 
Legmeervogels toch op gelijke 
hoogte, nadat de Kwakelse verde-
diging werd uitgespeeld, 1-1. Vlak 
voor rust kreeg centrumspits Elton 
Shehu de kans om KDO op voor-
sprong te zetten, maar doordat hij 
te lang wachten met schieten, ont-

snapte Legmeervogels aan een ach-
terstand. 
In de tweede helft was er sprake van 
eenzelfde spelbeeld. Invaller Stefan 
Stolwijk was met een schot vanaf 
twintig meter dichtbij de 2-1, maar 
zijn prachtige schot belandde op de 
kruising. Pech voor KDO. Legmeer-
vogels kreeg in het vervolg van de 
tweede helft steeds meer grip op 
de wedstrijd en werd daarvoor in de 
70e minuut beloond toen een afge-
slagen bal uit een corner in de lin-
kerbovenhoek werd geschoten, 1-2. 
In de laatste minuten van de twee-
de helft wist de Uithoornaars zelfs 
nog twee keer te scoren, waardoor 
de uitslag groter werd dan dat de 
verschillen op het veld waren, 1-4. 
Tot overmaat van ramp kreeg Elton 
Shehu in de 88e minuut nog een ro-
de kaart nadat hij zijn tegenstander 
natrapte.
Aanstaande zondag speelt het 
tweede uit om 11:30 uur tegen mid-
denmotor Bloemendaal. Hopelijk is 
deze dag het geluk wel aan Kwakel-
se zijde!

“Het zou fijn zijn als er ook nieuwe leden bij komen”

Klaas Pannekoek 73 jaar lid
van ‘Gymvereniging Sparta’
Uithoorn - Sportieve records heeft 
Klaas Pannekoek (79) bij de ‘Ko-
ninklijke Gymvereniging Sparta’ in 
Uithoorn vrijwel nooit behaald. Wel 
met in leven zijnde 73 jaar lidmaat-
schap op de teller én meer dan 50 
jaar penningmeester. Misschien is 
het zelfs wel een landelijk record, 
maar dat is nauwelijks na te gaan. 
Kort en goed, Klaas Pannekoek 
houdt het nog steeds vol bij zijn ver-
eniging, waar hij in 1933 op 6 jari-
ge leeftijd als jeugdlid toetrad. “In-
middels noemen we het in de volks-
mond een ‘sportvereniging’, want 
dat ‘gym’ hoort zo ouderwets aan. 
Maar daar is het 120 jaar geleden 
wel mee begonnen,” vult Klaas met 
een herinneringsvolle lach aan. “Die 
mijlpaal wordt bij de vereniging op 7 
december dit jaar gevierd. Mijn va-
der, Cees Pannekoek, was toen ik lid 
werd al meer dan tien jaar bij Spar-
ta en een actief sporter. Medio ja-
ren twintig van de vorige eeuw werd 
hij penningmeester en die bestuurs-
activiteit heeft hij tot 1960 trouw en 
naar eer en geweten uitgevoerd. Ik 
heb het toen van hem overgenomen 
en doe dit tot op de dag van van-
daag met veel plezier. Niet iedereen 
van het bestuur heeft het zo lang 
uitgehouden. Gelukkig zijn er al-
tijd mensen die bereid zijn iets voor 
een vereniging te doen, ook al wordt 
dat tegenwoordig steeds moeilijker 
daarvoor enthousiastelingen te vin-
den. Niemand heeft bijna meer tijd. 
Dat is een gegeven vandaag de dag. 
Maar wij prijzen ons tegenwoordig 
gelukkig met Nico Gortemuller als 
voorzitter, Henny Bakker als eerste 
secretaris en Selma van Geem als 
tweede secretaris. Met elkaar pro-

beren we er in december een leuk 
moment van te maken tijdens de 
viering van het 120 jarig bestaan.”

Meld u aan bij Sparta
Sportvereniging Sparta is een gezel-
lige club van ongeveer zestig men-
sen die bewegen en sporten hoog 
en het vaandel hebben staan. Bo-
vendien is het een bezigheid die 
de gezondheid ten goede komt. Er 
wordt rekening gehouden met ie-
ders kunnen naar vermogen. De le-
den sporten in de sporthal van de 
Brede School aan de Randhoorn-
weg 31 in Legmeer West. Het gym-
nastiekidee van vroeger is al lang 
achterhaald. Tegenwoordig zijn er 
voor de dames op dinsdagavond 
twee sessies, van 19.00 tot 20.00 
uur en van 20.00 tot 21.00 uur waar 
zij zich kunnen uitleven in aerobics, 
bodyshape en pilatus oefeningen. 
Dat wordt gegeven door een do-
cent. Op donderdagavond kunnen 
de heren aan de bak van 20.00 tot 
21.00 uur in de vorm van conditie-
training met aansluitend volleybal. 
Het gaat daarbij om deelnemers in 
de categorie vijftig plussers, jonger 
mag natuurlijk ook. Maar de huidi-
ge groep wordt wat te klein en er 
is ruimte voor nieuwe instroom. An-
ders gezegd, uitbreiding met nieuwe 
deelnemers zou prettig en welkom 
zijn. De kosten van deelname zijn 
zo’n 100 euro per jaar. Maar daar 
krijg je veel beweging, gezelligheid 
en sociaal contact voor terug.
Klaas: “Ik loop zelf al een tijdje mee, 
zoals je weet en heb tot drie jaar ge-
leden nog actief meegedaan met 
het sporten. Intussen ken ik ook 
heel wat leden. Maar dat aantal 

neemt de laatste jaren af. Er zijn tij-
den geweest dat we meer dan 475 
leden hadden. Dan praat ik wel over 
tientallen jaren geleden. Zo veel 
hoeft niet, maar wat zou het fijn zijn 
als we de komende tijd wel een aan-
tal nieuwe leden konden inschrij-
ven. Het voortbestaan van de ver-
eniging hangt daar mede vanaf. Wij 
willen als vereniging graag een leuk 
en verantwoord sportprogramma 
blijven aanbieden. Daar zijn kosten 
mee gemoeid. Fris bloed kan bijdra-
gen aan een stukje groei van de ver-
eniging en in haar voortbestaan. Die 
verdient dat want het is niet alleen 
een unieke club, maar ook een heel 
gezellige!” Wie belangstelling heeft 
om eens vrijblijvend te komen kij-
ken in de sportzaal of een maandje 
gratis mee wil doen, kan bellen met 
Henny Bakker, 0297-566159 waar 
men tevens meer informatie kan 
krijgen.

Verenigingsdier
Klaas Pannekoek is op zich geen 
onbekende in Uithoorn. Tot twee 
jaar terug runde hij nog een verf-
winkel op de hoek van de Stations-
straat en de Pr. Bernhardlaan. Toen 
hij ermee ophield sloot hij 111 jaar 
familiebedrijf af. Behalve bij GV 
Sparta heeft hij zich In zijn leven ook 
voor andere verenigingsactiviteiten 
in Uithoorn ingezet, waaronder de 
ijsclub. Hij was en is een echt ver-
enigingsdier, ook al zijn de activitei-
ten daarvoor gelet op zijn leeftijd nu 
minder geworden. Voor zijn onbaat-
zuchtige inzet kreeg hij op 3 mei 
1989 een Koninklijke Onderschei-
ding, zijnde de Eremedaille in Zilver 
in de Orde van Oranje Nassau, uit-

Klaas Pannekoek is al 73 jaar lid van GV Sparta

gereikt door toenmalig burgemees-
ter Jos Castenmiller. Behalve actief 
voor het verenigingsleven is hij ook 
meer dan 35 jaar lid van de Vrijwilli-
ge Brandweer in Uithoorn geweest, 
waar hij het tot bevelvoerder bracht. 
Geregeld bezoekt hij nog de korps- 
en feestavonden voor een spelletje 
kaart en hij staat zijn mannetje aan 
het biljart. Klaas put uit zijn geheu-
gen en uit een speciale uitgave van 
de stichting Oud Uithoorn/De Kwa-
kel – De Lange Brug genaamd - die 
in januari 1993 verscheen en waarin 
uitgebreid werd stilgestaan bij het 
honderdjarig bestaan in 1992 van 
de gymnastiekvereniging die het 
predicaat Koninklijke mag dragen.
‘De Koninklijke Gymnastiekvereni-
ging Sparta zag eigenlijk bij toeval 
in 1892 het levenslicht (NB.: zes jaar 
later werd Wilhelmina op haar acht-
tiende verjaardag als Koningin in 
Amsterdam ingehuldigd). Een aan-
tal jongemannen in Uithoorn werd 
opgeroepen voor militaire dienst. Zij 
wilden niet onderdoen voor andere 
opgeroepen soldaten uit hun lich-
ting en spraken af om hun richt- en 
schietvaardigheden de optimalise-
ren. Zij trainden zich destijds achter 
het toenmalige Café Meindert Rui-
ter, vandaag beter bekend als het 
‘Resmi-gebouw’. Daarnaast werden 
de vaardigheden uitgebreid met li-
chamelijke oefeningen die meer 
weg hadden van atletiek- en tur-
nuitvoeringen. Al met al was dat 
aanleiding om er toen meteen maar 
een ‘echte club’ van te maken waar 
deze sporten en lichaamsbewegin-
gen in de vorm van gymnastiek wer-
den gegeven. Er was geen docent, 
maar volgens zeggen deed degene 
die er goed in was het voor. De rest 
deed het na en ervoer dit als een ge-
zellige vorm van ontspanning na het 
werken. Aldus werd de ‘Gymnastiek 
Vereeniging Sparta’ op 7 december 
1892 opgericht. Men stelde zich ten 
doel ‘door geregelde gymnastische 
oefeningen de lichaamskracht ha-
rer Leden te ontwikkelen en dezelve 
vlugheid en behendigheid te doen 
verwerven.’

Haalt Sparta de 125 jaar?
In de loop van de achterliggen-
de decennia heeft de vereniging 
de nodige jubilea gevierd, maar te-
vens nagenoeg alle sport- en gym-
zalen in Uithoorn en omgeving als 
onderkomen gehad waaruit zij om 
welke reden dan ook weer moesten 
verkassen naar een andere loca-
tie. Sommige sportzalen zijn er nog, 
maar andere zijn, veelal samen met 
de bijbehorende school, afgebroken 
om plaats te maken voor nieuw-
bouw. Uiteindelijk is men vandaag 
de dag gehuisvest in de sportzaal 

van de Brede School. Daar hoopt 
men als alles meezit en de ver-
eniging dan nog bestaat, ook het 
125-jarig bestaan te kunnen vieren. 
Maar dan zijn we weer vijf jaar ver-
der. Dan moeten er in die tussen-
tijd wel nieuwe leden bij zijn ge-
komen, want anders wordt het wel 
erg moeilijk het nog tot zolang uit 
te houden. Maar wie weet. Het be-
stuur, met Klaas Pannekoek in de 
eerste gelederen, doet zijn best om 
leden te werven en de GV Sparta 
te laten voortbestaan. Moet moge-
lijk zijn!

C1000 en AKU-scholierenveldloop 
sluiten na 30 jaar samenwerking af

Uithoorn - 30 jaar geleden organi-
seerde atletiekvereniging AKU voor 
de eerste keer de scholierenveld-
loop voor alle kinderen van de ba-
sisscholen vanaf groep 3 en de leer-
lingen van het voortgezet onder-
wijs. C-1000 werd destijds al bena-
derd in de persoon van de bedrijfs-
leider, Hans Reurings, door de toen-
malige voorzitter van AKU, Richard 
Berger om de loop financiëel te on-
dersteunen. In alle jaren daarna is 
C-1000 de scholierenveldloop blij-
ven ondersteunen, een unieke sa-

menwerking van 30 jaar waar AKU 
de C-1000 heel dankbaar voor is ge-
weest en nog steeds is. 
Aangezien C-1000 in de komende 
tijd wordt overgenomen door Jum-
bo, wordt ook de sponsorsamen-
werking beëindigd. In al die jaren is 
Hans Reurings de drijvende kracht 
geweest achter de sponsoring en 
stak hij zijn enthousiasme voor de 
scholierenveldloop niet onder stoe-
len of banken. Tijdens deze laatste 
editie van de loop op 3 october j.l. 
was hij weer aanwezig op het ter-

rein van AKU en loste hij het start-
schot bij een van de wedstrijden. Hij 
werd deze middag hartelijk bedankt 
voor de jarenlange samenwerking 
door de toenmalige voorzitter, Ri-
chard Berger, die nog steeds actief 
is voor AKU.

600 deelnemers
Dit jaar hadden zich 600 enthousi-
aste lopers gemeld voor de 30e edi-
tie en ondanks het slechte weer in 
de uren voor de loop, hadden bij-
na alle lopers zich gemeld aan de 

start. Uiteindelijk viel het weer erg 
mee en konden vrijwel alle lopers 
onder goede omstandigheden het 
parcours afleggen. Het aantal lo-
pers was wat minder dan afgelopen 
jaren maar dat had te maken met 
een aantal andere activiteiten die 
tegelijkertijd op een aantal scholen 
plaatsvonden. Voor veel lopers was 
dit de eerste keer dat ze een der-
gelijke afstand aflegden, voor een 
aantal geen probleem, maar ande-
ren moesten behoorlijk afzien en 
dat maakten de prestatie en waar-
dering alleen maar groter, De orga-
nisatie was in goede handen van de 
vele vrijwilligers van AKU en daar-
door verliepen de wedstrijden vlek-
keloos en kon het tijdschema goed 
worden aangehouden.

Verrassende winnaars
Er werden medailles uitgereikt aan 
degenen die als 1, 2 of 3 waren ge-
eindigd in hun categorie. Daarnaast 
was er uiteraard de uitreiking van 
de wisselbeker aan de scholen die 
het beste hadden gepresteerd in to-
taliteit. 
De verrassende winnaar bij de ba-
sisscholen was de Regenboog, het 
was voor deze school de eerste keer 
in 30 jaar dat zij de wisselbeker ver-
overde. Het enthousiasme van de 
sportcommissie van deze school zal 
daar zeker aan hebben bijgedragen.
Het Thamencollege versloeg het 
Alkwincollege en het Veenlanden-
college en de laatste keer dat zij dat 
presteerde was 2002. 

In 2013 zal AKU op zoek gaan naar 
een andere sponsor, maar de scho-
lierenveldloop zal blijven bestaan en 
als het aan AKU ligt zal dit evene-
ment nog jaren worden gehouden 
in Uithoorn.

KDO JG1: Superspits Stijn 
scoort er flink op los
De Kwakel - Terwijl op veel plaat-
sen het voetbal was afgelast kon er 
op het kunstgras van de koninklijke 
HFC in Haarlem prima gevoetbald 
worden. Niks geen bobbels op het 
veld door de regen maar een keu-
rig glad en strak veld en droog weer. 
Het was vooraf duidelijk wie er als 
diepe spits moest spelen. De aan-
valslinie was sterk onderbezet maar 
onze spits Stijn zou het gemis door 
sterk spel gaan compenseren. En ja 
dat heeft hij waar gemaakt. 
In de eerste wedstrijd tegen KGB 
ging de wedstrijd lang gelijk op. 
Er waren kansen voor beide teams 
maar veel schoten raakten de recla-
meborden naast het doel. Uiteinde-
lijk opende Stijn de score door een 
snelle counter uit een afgeslagen 
aanval. Het tweede doelpunt van Le-
wis ontstond uit een situatie waarin 
hijzelf de bal van een tegenstander 
ontfutselde en vervolgens drie ver-
dedigers en de keeper wist te om-
spelen. Op de derde treffer moesten 
we wat langer wachten. Diep in de 
tweede spelperiode ging Joël op de 
keeper af en kon alleen worden ge-
stopt door aan z’n shirtje te trekken. 
Joël benutte zelf de penalty zodat de 
eindstand KDO – KGB 3 - 0 op het 
scorebord kwam te staan.
De tweede wedstrijd tegen kHFC 
werd de wedstrijd van Stijn de su-
perspits. Door een onvervalste hat-
trick in de eerste periode en nog 
een doelpunt in de tweede perio-
de had hij een groot aandeel in de 

6 - 3 overwinning. De vier doelpun-
ten die Stijn gemaakt heeft gingen 
allemaal heel hard tegen de touwen 
zodat je zeker wist dat ze erin zaten. 
Het lijkt er nu op dat kHFC niets had 
in te brengen in deze wedstrijd maar 
dat is zeker niet waar. De schoten 
van HFC waren niet helemaal zuiver 
en onze keeper Beau stond nadruk-
kelijk in de weg. Daarnaast was ons 
middenveld van Joël, Daniël en Le-
wis heel actief om de tegenstander 
af te stoppen. Door het goede werk 
van het hele team werd onze spits 
flink aan het werk gezet. En zie het 
resultaat: KDO - kHFC 6 – 3.

De stand na twee speelronden 
en 4 wedstrijden:
KDO, De Kwakel 9 punten
HOSV, Opmeer 7 punten
kHFC, Haarlem 6 punten
KGB, Bovenkarspel 1 punt

Record aantal deelnemers 
Amstel-Drecht Regatta
Uithoorn - Het is na zo’n buiige 
zaterdag, altijd weer een verras-
sing of de weergoden ons op zon-
dag goed gezind zijn. Dit was ge-
lukkig het geval, zodat het afgelo-
pen zondag een prachtige dag was 
voor de door de Uithoornse Roei- 
en Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter georganiseerde Amstel-Drecht 
Regatta. Meer dan veertig ploegen 
stonden zondagochtend klaar aan 

de Amstel-dijk Zuid. Zoveel ploe-
gen had de vereniging nooit eer-
der mogen ontvangen en dat verg-
de veel van het organisatie-vermo-
gen van de leden. Met enige ver-
traging vertrok de vloot van boten 
richting Huis ter Lucht. Daar duurde 
het even voor dat alle boten opge-
lijnd te krijgen voor de start. Sommi-
ge deelnemers maakte nog een on-
vrijwillige duik maar zelfs in nat pak 

en wilskracht lukte het de finish te 
halen. Zoals gebruikelijk werden de 
roeiers weer stevig aangemoedigd 
vanaf de kant, een toeterend lint be-
woog zich langs de Amstel. Ook de-
ze keer bestond het Skiff-veld uit 
een aantal cracks waaronder o.a. 
Kees van Dok en Jacco Tolenaars 
van Michiel de Ruyter. Zij moesten 
echter hun meerdere bekennen in 
Remko de Keijzer van Willem III. Het 

was ook leuk te zien dat nieuwe le-
den van de vereniging nu al hun ac-
te-de-presence gaven. Zo roeiden 
Hessel en Joey een tweede tijd in 
hun dubbel twee. Dat is een prima 
prestatie zeker omdat Joey dit jaar 
voor het eerst roeit. Dat het roei-vi-
rus zich ook van vader op zoon kan 
verspreiden, toonde Jorg Santen 
met zijn zoon Friso wel aan.

Met zo’n 25 jaar leeftijdsverschil 
aan de riemen roeiden zij in een 
straf tempo richting Uithoorn waar-
bij ze juist in het tweede deel van 
de race de snelheid er goed in wis-
ten te houden. Elk jaar zijn er bij 
de organisatie wel kleinere en gro-
tere verbeteringen. Dit jaar was er 
bv een speciale web-applicatie ge-
maakt waardoor de resultaten di-
rect na het finishen via de beamer in 
de campagne van Michiel de Ruy-
ter getoond kon worden. De tijd van 
stopwatches lijkt hiermee tot het 
verleden te horen. Het evenement 
werd traditioneel afgerond met het 
omhangen van de medailles, het 
uitreiken van het overige blik (am-
stel-water) en de dankwoorden aan 
de vrijwilligers voor de uitstekende 
organisatie.
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Stille bridgeochtend bij 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 4 oktober 
was de tweede competitieronde bij 
bridgeclub ABC. De aandachtige le-
zer zal wel denken, hoe kan dit nou, 
twee weken geleden was de eer-
ste ronde. Vorige week was namelijk 
een stille ronde ingelast en als wij 
zeggen stil, dan bedoelen wij ook 
stil. Niemand wil er nog iets over ho-
ren, laat staan over praten, of zelfs 
maar aan denken.
Ik kan wel zeggen dat ik grote be-
wondering heb voor de wedstrijdlei-
ders die dagen bezig zijn geweest 
om de problemen op te lossen.
Kosten nog moeite zijn er gespaard, 
zelfs een expert van buiten de ver-
eniging werd ingehuurd en die zijn 
niet goedkoop, maar zoals u ziet is 
toch weer alles goed gekomen en 
kunnen wij doorgaan met de com-
petitie. Er werd aan 13 tafels ge-
bridged. Zeven in de A-lijn en zes in 
de B-lijn, met helaas een stilzitere-
ronde. 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Leny en Jan 
v.d.Schot met 59,03 %, tweede werd 
het paar Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey met 57,64 %.
Ik heb er het verslag van vorig jaar 
bij genomen en toen was de uitslag 
precies andersom, een teken dat 
deze paren zeer stabiel zijn.
Derde werd het gelegenheidsteam 
Corry Olijhoek en Ria Wezenberg 
met 57,29 %, dit paar speelde een 
zeer sterke wedstrijd, maar zijn ook 

samen op vakantie geweest, daar 
zullen zij wel flink geoefend heb-
ben en tal van afspraken hebben 
gemaakt.

B-lijn.
In de B-lijn werden Corry Snel en 
Lenie Veninga eerste met 63,02 %, ik 
zag wel dat zij zelf ook zeer verrast 
waren over de uitslag, maar ja soms 
ziet het mee en soms zit het tegen.
Tweede werden Greet van Diemen 
en Nel Groven 59,38 %, Dit is echt 
een paar dat steeds tussen de A-lijn 
en de B-lijn pendelt.
Derde werd het gelegenheidspaar 
Hanny Hamacher en Jos Walkers 
met 58,33 %, nu Hanny geen vas-
te partner heeft speelt zij steeds be-
ter, waarschijnlijk solliciteert zij naar 
een vaste partner.

De competitiestand.
Na de tweede ronde is het niet in-
teressant om een stand te geven er 
moeten nog zes rondes gespeeld 
worden, er is dus nog van alles mo-
gelijk. is nog van alles mogelijk.
Volgende week wordt de derde ron-
de gespeeld met weer nieuwe kan-
sen voor iedereen.
Bridgeclub ABC heeft haar 
speelochtend op de donderdag en 
er wordt om 9.00 uur gestart.
Men speelt in het buurtnest aan 
de Arthur van Schendellaan in Uir-
hoorn.
Geïnteresseerde kunnen op de 
speelochtend langskomen om na-
der kennis te maken

4 november 2012: 
Zilveren Turfloop
Regio - Op 4 november 2012 or-
ganiseert de Atletiekvereniging De 
Veenlopers uit Mijdrecht voor de 
22e keer De Zilveren Turfloop. 
Ook dit jaar zal de De Zilveren 
Turfloop de eerste loop zijn van het 
Zorg & Zekerheidcircuit 2012/2013. 
Aan dit circuit, dat tot de grootste 
van het land behoort, doen acht re-
gionale lopen mee. Bij elke loop krij-
gen de deelnemers het aantal pun-
ten dat gelijk is aan hun plaats op 
de ranglijst. De punten worden bij 
elkaar opgeteld en degene met het 
laagste aantal punten wordt eind-
winnaar van het Zorg en Zeker-
heid Circuit 2012/2013. Kijk voor 
meer informatie op www.zorgenze-
kerheidcircuit.nl Nabij sporthal De 
Phoenix kan weer op verschillende 
afstanden worden gestart. Voor de 
jeugd is er de Rabo Kinderloop over 
een afstand van 1 km waarvan het 
parcours door het sportpark voert. 
De deelname hieraan is gratis. 
Andere afstanden waaraan deelge-
nomen kan worden zijn 5 km, 10 km 
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatie-
lopen. Tenslotte is er een Busines-
sloop die kan worden gelopen als 

5 en 10 km. De Businessloop is be-
doeld voor bedrijven en instellingen. 
Men loopt in teamverband en de 
gezamenlijke tijd telt voor het uitein-
delijke resultaat. Net als voorgaan-
de jaren is de belangstelling voor 
deze Businessloop enorm.
Het parcours voert de deelnemers 
zoals elk jaar door het polderland-
schap van Mijdrecht, De Hoef en 
langs de Kromme Mijdrecht. Vele 
vrijwilligers zullen zorgdragen voor 
een veilige route.

Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop is 
vanaf 10.30 uur. In de sporthal De 
Phoenix vindt ook de inschrijving 
plaats en is een mogelijkheid tot 
omkleden. Daarnaast is er een tas-
seninname. Uiteraard kunnen deel-
nemers en publiek gebruik maken 
van de faciliteiten die de sporthal 
biedt. Er is ook een horecavoorzie-
ning aanwezig.

Voor meer informatie over de start-
tijd per afstand, de bereikbaarheid, 
het prijzengeld, het parcours etc. 
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl 

Bacu en bridge-les
Regio - In 2009 werd door bacu ge-
start met bridgelessen. Les volgens 
de leerboekjes van een beroemde 
nederlandse bridger van wereldfor-
maat Berry Westra. Allemaal in klas-
sikaal verband. Binnenkort wil ik 
echter starten met een modernere 
vorm in een kleine groep van maxi-
maal vijf personenen in huiskamer-
stijl. Doel daarvan is om binnen 2 tot 
3 maanden te kunnen gaan bridgen, 
vooral door veel te oefenen en min-

der theorie. Met als basis de twee 
studie uren thuis per week en het 
vele oefenen in de huiskamer kunt 
u snel tot de praktijk overgaan. Na-
tuurlijk leert u de fijnere kneepjes 
pas later. 
Meld u aan voor een kennismaking. 
Lees ook op www.bacuweb.nl/cur-
sus
Meld u aan bij Cor Hendrix, telefoon 
0297-531674 of per email aan ba-
cu@bacuweb.nl

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 13 
oktober organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.15 uur
Op deze avond kunt u weer vele 
mooie en leuke prijzen winnen, of 

als hoofdprijs een van onze beken-
de enveloppen.
De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen. Komt allen U heeft een gezel-
lige avond en Uw geld is goed be-
steed.

Nieuw marathon schaats-
seizoen met Kevin Regelink
Regio - Aanstaande zaterdag start 
het nieuwe schaatsmarathon sei-
zoen om de KPN marathon cup. De 
start van het seizoen is altijd op de 
Jaap Edenbaan in Amsterdam.
De avond begint met de dames om 
19.00 uur en om 20.00 uur start de 
Topdivisie. Als laatste start de eer-
ste divisie om 21.45 uur. Kevin Re-
gelink had vorig seizoen een bui-
tengewoon goed seizoen met een 
eerste plaats in Breda en een derde 
plek tijdens het NK in Heerenveen. 
Tevens behaalde Kevin nog een 
viertal podiumplekken. In het alge-
meen klassement werd Kevin vorig 
seizoen zesde en is met deze goede 
resultaten gevraagd om van de eer-
ste divisie team Romex Restate over 
gegaan naar de Topdivisie team Pay 
Roll Group.
Deze aanbieding heeft Kevin met 
twee handen aangepakt. 
Afgelopen zomer heeft Kevin goed 
getraind en een aantal trainings-
kampen gedraaid met de teams van 

Romex Restate en Pay Roll Group. 
De mannen hebben er zin in! Er zijn 
een paar nieuwe rijders bijgekomen 
waaronder de uit Abcoude afkom-
stige Robin Snoek. Robin rijdt voor 
team Romex Restate.
De Zwitser, Roger Schneider, die 
rijdt voor team Pay Roll Group. 
Nieuw in de begeleiding is de va-
der van Kevin, Henk Regelink. Henk 
is ploegleider geworden van team 
Romex Restate. 
Er zit weer een mooi seizoen aan 
te komen met veel uitdagingen en 
mooie verwachtingen en misschien 
weer dat mooie natuurijs in Neder-
land. Zo gaan de twee team zoiezo 
naar de Weissensee in Oostenrijk, 
de Rechensee in Italië en naar Falun 
in Zweden. Maar het mooiste is Ne-
derland met misschien een Elfste-
dentocht, dat zou helemaal fantas-
tisch zijn. Op de site van de KNSB 
www.knsb.nl staat de marathonka-
lender en de uitslagen van alle wed-
strijden.

Dames AKU kampioen in 
3e divisie
Uithoorn - De damesploeg van 
AKU is tijdens de promotie/degra-
datiewedstrijd in Etten-Leur kam-
pioen geworden en is hierdoor ge-
promoveerd naar de 2e landelij-
ke divisie. Na de goede resultaten 
in de regio hadden de dames zich 
geplaatst voor deze landelijke fina-
le wedstrijd. Het team van AKU be-
stond uit: Simone de Jong, Githa de 
Wildt, Susanne Driessen, Lotte Lub-
bers, Kim Hittinger, Jip Mukanay, 
Linda van Rossum, Eva Lubbers, 
Lotte Krause, Eva Lubbers en Jolan-
da ten Brinke. 

In herfstachtige en koude omstan-
digheden moest Kim Hittinger de 
spits afbijten op de 800 meter. Kim 
die een goede 2e seizoenshelft ken-
de en in augustus in de buurt kwam 
van haar oude record, was gebrand 
op een snelle tijd. Helaas waren de 
omstandigheden niet in haar voor-
deel. Kim kwam als 4e over de finish 
in een tijd van 2.25.46 min. Aanslui-
tend moest Kim gelijk door voor het 
speerwerpen. Door het krappe tijd-
schema stond Kim met vermoeide 
benen op de aanloop. Ondanks de 
slechte voorbereiding kwam Kim tot 
een goede afstand van 31,71 meter

Horde
Helen van Rossum bezorgde AKU 
op de 400 meter horden een 5e 
plaats en eindigde bij het hoog-
springen met een hoogte van 1,45 
op een 6e plaats. Door de rustpe-
riode in de vakantie heeft Helen 
geen specifieke voorbereiding voor 
de 400 meter horden kunnen doen, 
waardoor het specifieke laatste deel 
van de race erg zwaar was. Het 
eerste deel van de race liep Helen 
een goed ritme, maar na 200 me-
ter kwam de verzuring erg hard op-
zetten. Gezien de voorbereiding was 
haar tijd van 1,10,74 min redelijk.

Jip Mukanay zorgde in Etten-Leur 
voor een primeur bij AKU door te 
starten op het onderdeel polsstok-
hoogspringen. Doordat AKU geen 
beschikking heeft over een goe-
de polsstok accommodatie heeft 
Jip 2 dagen voor de wedstrijd een 
proeftraining gedraaid in Amstel-
veen. Hier heeft zij de basistechnie-
ken aangeleerd gekregen, zodat ze 
toch van start kon gaan. Na een lan-
ge voorbereiding bij het inspringen 
behaalde Jip uiteindelijk een mooie 
hoogte van 1,80 meter. Dit bete-
kende gelijk een overall clubrecord! 
Bij het hink-stap-springen eindig-
de Jip op een mooie 2e plaats. Haar 
afstand van 10,02 meter was niet 
waar ze op gehoopt had, maar voor 
de ploeg waren haar 2e plaats en de 
bijbehorende punten zeer welkom.

Finale
Linda van Rossum maakte tijdens 
de landelijke finale haar debuut op 
de 400 meter. Met een hoop span-
ning, maar goed gemotiveerd door 
haar teamgenoten liep Linda een 
goed ingedeelde race.

De specialiste op de 100 meter liep 
al snel weg van het veld, zorgde er 
wel voor dat ze een goede eind-
sprint achter de hand hield. Op de 
laatste 100 meter bleef Linda tech-
nisch goed lopen en finishte in een 
tijd van 1,03,05 min. Op de 100 me-
ter merkte Linda dat haar vakantie 
nog behoorlijk in het lichaam zat en 
miste hierdoor de echte scherpte. 
Linda eindigde als 2e in 12,87 sec. 
Lotte Lubbers kwam net als haar 
trainingsmaatje Linda uit op de 100 
meter 13,91. Lotte kende helaas een 
moeizame start, waardoor er geen 
snelle tijd op de klokken tevoor-
schijn kwam. Lotte, die een goed 
seizoen heeft gekend met veel per-

soonlijke records finishte in een tijd 
van 13,90 seconden.
Susanne Driessen die na vele bles-
sures dit seizoen weer goede stap-
pen heeft gemaakt op de 200 en 400 
meter kwam in Etten-Leur op de 200 
meter in actie. Helaas liep de race 
niet zoals Susanne vooraf gehoopt 
had en was uiteindelijk ook niet te-
vreden over haar tijd, 30,66 secon-
den. Toch kan Susanne erg mooi te-
rugkijken op haar seizoen en heeft 
ze laten zien dat hard werken wordt 
beloond.

Eva
Eva Lubbers maakte tijdens de pro-
motiewedstrijd een uitstapje naar 
het kogelstoten. De Olympisch fi-
naliste kwam tot een mooie afstand 
van 9,68 meter, wat ook gelijk een 
clubrecord betekende. Eva die na 
de Spelen in Londen vakantie heeft 
gehouden, stond ook aan de start 
op de 200 meter. Door haar kor-
te voorbereiding wist ze vooraf dat 
er geen snelle tijd inzat, maar dat ze 
haar wedstrijd moest winnen voor 
de ploeg. Eva eindigde met een gro-
te voorsprong als 1e in een tijd van 
25,34 seconden.

Githa de Wildt liet zien dat ze het 
hele jaar al constant goed werpt bij 
het discuswerpen. In de stromende 
regen liet de atlete uit Mijdrecht een 
goede afstand noteren van 25,39 
meter. Met deze afstand bleef ze in 
de buurt van de atlete uit Veenen-
daal, de ploeg die halverwege de 
wedstrijd bovenaan stond. De 400 
meter leverde helaas minder suc-
ces op. Githa finishte in een tijd van 
1,09,22 seconden.

Simone de Jong liet bij het versprin-
gen een mooie constante reeks 
zien. Met een goede sprong van 
4,79 meter behaalde Simone de 
4e plaats. Met deze afstand en de 
mooie resultaten tijdens de voorron-
des liet Simone zien dat ze erg dicht 
bij de 5 meter grens zit. De atlete uit 
Mijdrecht kwam ook in actie bij het 
kogelstoten. Hier wam ze tot een af-
stand van 7,73 meter.

Jolanda
Jolanda ten Brinke die in voorberei-
ding is op de Nederlandse Kampi-
oenschappen 10 kilometer, verkoos 
de promotiewedstrijd boven de Dam 
tot Damloop. Jolanda liep een goed 
opgebouwde race, waar ze bewust 
haar eigen tempo liep en zich niet 
gek liet maken door de snelle start 
van een van haar concurrentes. 
Door een goed laatste deel finishte 
de AKU atlete als 2e in een knappe 
tijd van 10,58,15 minuten. Met de-
ze tijd liet Jolanda zien dat de vorm 
steekt voor het NK goed is.
Lotte Krause die in de voorrondes 
een grote rol heeft gespeeld op de 
800 en 1500 meter kon helaas niet 
van start gaan in Etten-Leur. Zij 
stond aan de start van de Dam tot 
Dam loop.
Op de afsluitende 4 x 100 meter es-
tafette lieten de AKU dames hun 
grote klasse zien. Met groot over-
macht, 2 seconden voorsprong op 
de nummer twee, liepen Linda van 
Rossum, Eva Lubbers, Helen van 
Rossum en Simone de Jong naar de 
overwinning.
Na lang wachten op de definitie-
ve uitslag, was de ontlading erg 
groot toen bekend werd gemaakt 
dat AKU op de hoogste trede mocht 
plaatsnemen.
Door dit geweldige resultaat is over-
tuigend promotie afgedwongen 
en mogen de dames van AKU vol-
gend jaar uitkomen in de 2e divisie! 
Een groot compliment voor het he-
le team, die de vooraf gestelde doel-
stelling ruim hebben waargemaakt.

Bridgedrive in De Kwakel
De Kwakel - Aanstaande zondag-
middag 14 oktober organiseert BA-
CU de openingsdrive van half twee 
tot half zes.
Dit evenement vindt plaats in het 
Dorpshuis in De Kwakel. Kosten be-
dragen 5 euro per persoon/10 eu-

ro per paar. Geen partner?? Geef u 
toch op, wellicht dat er ook ande-
re personen alleen zijn. Mail on-
der vermelding van de namen naar 
bacu@bacuweb.nl of bel naar Cor 
Hendrix 097-531674, die u graag wil 
inschrijven.

Eerste Jeu de Boules naast 
’t Buurtnest
Uithoorn - Heeft u altijd al eens 
Jeu de Boules willen spelen bij u 
in de buurt en heeft u altijd de fijne 
kneepjes van het spel willen leren ? 
Dan is nu een mooie gelegenheid 
om de sport Jeu de Boules beter te 
leren kennen. Op maandag 15 okto-

ber om 13:30 uur kunt u meedoen 
aan het 1e Jeu de Boules spel naast 
het wijkcentrum ’t Buurtnest aan de 
Arthur van Schendellaan 59. Vrijwil-
ligers organiseren met u dit aloude 
balspel. Voor meer informatie bel: 
0297-591409. Deelname is gratis.

Laatste ladder Bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - Na vijf avonden ladder 
competitie waarbij ongeveer een ie-
der tegen iedereen speelde kan de 
eindstand opgemaakt worden.
Niet verrassend werden Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister afge-
tekend eerste met een totaal van 
62,08%. André van Herel & Cora 
de Vroom wisten zich op de twee-
de plek te nestelen, nipt voor Joop 
van Delft & Frans Kaandorp met 
56,75 om 56,42%. Gerda Schavema-
ker & Jaap Kenter kwamen op vier 
uit met 55,42% en Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst voegden zich met 
een gemiddelde van 54,11% keu-
rig bij de absolute top vijf van de 
vereniging. De laatste ladderavond 
werd een succes voor Sonja & Hans 
Selman, die tactisch hun C ranking 
voor honderd procent uitbuitten en 
zo een hoge 62,90% binnenhaalden. 
Jan Egbers & Ben Remmers deden 

het ook zeer behoorlijk als tweede 
met 59,72% en hetzelfde gaat op 
voor Lijnie Timmer & Rita de Leeuw 
die derde werden met 58,73%. De-
ze plaats moesten ze wel delen met 
Ans de Koning & Wim Röling die als 
B spelers dus eigenlijk fantastisch 
presteerden tussen het A geweld.
Te meer omdat ze ook de “winners 
overal” Cees Bergkamp & Ruud 
Lesmeister die op 57,34% uitkwa-
men, voor bleven. Deze week de 
start van de paren competitie die 
soms afgewisseld met avonden vier-
tallen het verdere seizoen gaat be-
palen. Wilt u hiervoor ook inteke-
nen, neem dan contact op met het 
secretariaat: e- mail gerdaschave-
maker@live.nl of per telefoon 0297 
567458. Bridgevereniging De Leg-
meer speelt op de woensdagavond 
in de barzaal van sporthal De Scheg, 
aanvang 19.45 uur.

Diemen gelukkige 
winnaar tegen KDO
De Kwakel - Na de overwinning 
van vorige week tegen Nederhorst, 
speelde het eerste van KDO van-
daag thuis tegen Diemen. Diemen, 
net als KDO, afgelopen seizoen ge-
promoveerd naar de derde klasse, 
had op voorhand één punt minder 
behaald dan de Kwakelaars. Voor 
KDO was het dus zaak om dit ver-
schil minimaal in stand te houden. 
In de eerste helft gokte KDO op de 
uitvallen van Joeri Stange en Sven 
Vlasman, maar doordat het spel 
van beide kanten moeizaam verliep, 
werd er weinig gecreëerd. De beste 
kans was voor Diemen na een half 
uur spelen, echter wist doelman Pe-
ter Onderwater knap te redden op 
een schot recht voor zijn doel. De 
warrig leidende scheidsrechter gaf 
in de eerste helft twee gele kaarten 
aan KDO, één aan Joeri Stange en 
één aan Jelle de Jong.

Gevaar
In de tweede helft probeerde KDO 
door meer druk naar voren te zet-
ten, gevaar te stichten. Bobby Uiter-
markt was na een uur spelen dicht-
bij de openingstreffer, maar een 
Diemense verdediger redde zijn 
ploeg aan een achterstand. Trainer 
Raymond de Jong hoopte vervol-
gens onder andere via invaller A1-
speler Menno Lingeman verwar-
ring te stichten achterin bij Diemen. 
De ploeg uit Diemen probeerde 

met een aantal schoten vanaf twin-
tig meter op voorsprong te komen, 
maar KDO hield stand. Waar de 
wedstrijd vervolgens leek af te ste-
venen op een 0-0 gelijkspel, kregen 
de Kwakelaars in de 82e minuut een 
forse domper te verwerken doordat 
Diemen uit het niets wist te scoren. 
Joeri Stange werd onderuit gehaald 
op zijn eigen helft, echter werd hier 
onterecht niet voor gefloten. Uit de 
aanval die volgde kon een midden-
velder van Diemen op de rand van 
het zestienmetergebied succesvol 
vrij uithalen, 0-1. KDO was van slag 
en deed er alles aan om op gelij-
ke hoogte te komen, maar het goed 
verdedigende Diemen wist van geen 
wijken. Door deze nipte neder-
laag is KDO gelijk vier plaatsen ge-
daald op de ranglijst en staat nu op 
de negende plek. Aanstaande zon-
dag speelt het eerste om 14:30 uur 
in Utrecht tegen het hoogstaande 
Kampong. Voor deze uitwedstrijd is 
er een speciale touringcar geregeld 
voor de spelers en begeleiding. Voor 
degene die met deze groep mee wil-
len reizen, is het mogelijk om zich 
aan te melden bij René de Jong 
achter de bar. Voor slechts € 5,- kunt 
u zowel heen als terug gaan ge-
nieten van een hopelijk succesvol-
le voetbalmiddag voor KDO 1. De fi-
nanciering van de bus wordt aange-
boden door het veldvoetbalbestuur 
en de spelerspot.
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Wilnis - Ooit met eigen ogen gezien hoe een 
gyroscoop werkt? Geëxperimenteerd met een 
schuimraket? Of iets begrepen van de natuur-
kundige Wet van Bernoulli? Een aantal kinde-
ren van OBS Willespoort weet er binnenkort al-
les van, omdat zij na schooltijd kunnen proe-
ven aan techniek en wetenschap in de specta-
culaire lessen van ‘Mad Science’. Enkelen van 
hun klasgenoten zijn al echte experts op het 
gebied van koken en de chemische en natuur-
kundige processen die daarbij komen kijken. 
Zij snappen wat er gebeurt als er iets smelt of 
juist stolt en waarom al die E-nummers aan ons 
eten worden toegevoegd. En her en der klinkt 
op het schoolplein ‘hola’, ‘bonjour’ en ‘how are 
you?’. Deze taalgevoelige kinderen volgen na 
schooltijd Spaanse of Franse les (bovenbouw) 
of ‘Speaking English’ (vanaf groep 3). 

Spelenderwijs 
Al deze uitdagende, educatieve en ondersteu-
nende naschoolse activiteiten vallen onder de 
zogenoemde VARIO(VARiatie In Ontwikkeling)-
groep. OBS Willespoort is onlangs begonnen 
met een proefperiode van de VARIO-groep, 
omdat een enquête had uitgewezen dat zo-
wel de ouders als de kinderen van deze basis-
school daar behoefte aan hebben. Er kwamen 
meer dan honderd aanmeldingen binnen.
De VARIO-groep biedt tegen een redelijk be-
taalbaar bedrag twaalf verschillende naschool-
se activiteiten, waaronder dus ‘Mad Science’, 
vreemde talen en moleculair koken, maar bij-
voorbeeld ook keramiektechnieken. In alle les-
sen worden de kinderen spelenderwijs uitge-
daagd en geprikkeld. Zij hebben volop moge-
lijkheden om te ontdekken waar hun talenten 
liggen en wat ze leuk vinden. Daarnaast zijn er 
zijn er leuke, uitdagende en interactieve lessen 
voor de leerlingen die juist een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken, met name op het ge-
bied van rekenen en spelling.

Toegenomen voorkennis
“De kinderen vinden het spannend en su-
per leuk”, vertelt intern begeleider Suzanne ’t 
Hart van OBS Willespoort. “Wat is er nou mooi-
er dan spelenderwijs zo onderwijs te volgen. Je 
eet en drinkt wat op school, hebt daarna een 
uur lang plezier en leert ongemerkt een hele-
boel bij.” Dat laatste is natuurlijk ook weer goed 
voor het gewone lesaanbod in de klas. “Op een 
aantal gebieden neemt de voorkennis van kin-
deren door deze activiteiten behoorlijk toe en 
dat is precies wat OBS Willespoort op dit ge-
bied graag wil bereiken”, geeft directeur Jos 
van der Jagt aan.
De proefperiode met de VARIO-groep duurt 
nog tot en met december. Op basis van hoe de 
kinderen en hun ouders de activiteiten hebben 
ervaren, zal het aanbod voor de volgende peri-
ode worden vormgegeven.

VARIO-
groep 
ontwikkelt 
talent in nieuw 
educatief 
naschools 
concept op OBS 
Willespoort.

Opvang tussen 15.00 en 15.30 uur; De kinderen krijgen wat te drinken en een 
biscuitje. Ze kunnen een spelletje aan tafel doen, met het constructiemateriaal 
bouwen, tekenen of een stripblad lezen. Daarna gaan ze nog even een frisse 
neus halen op het schoolplein. En dan kan de Vario-groep van start.

De kinderen doen een taal/spelling memory en oefenen op deze wijze de ver-
schillende spellingsregels in. Naast memory, kwartet, mix-en-ruil heeft de Rt-er 
spelling legio leuke spelletjes om te kunnen oefenen op dit gebied.

Moleculair koken. De kinderen leren van alles over moleculen, hygiëne, de schijf 
van 5, smaakpapillen, E-nummers e.d. Maar ook over carameliseren, opstijven, 
pocheren etc!

De kinderen krijgen hier Spaanse les. Spaans is een van de wereldtalen en erg 
leuk om te leren. Kinderen krijgen dit niet vaak aangeboden op een middelbare 
school en de kinderen van groep 7/8 vinden dit een heel leuke uitdaging!

Bij het koken verrassen en verbazen de kinderen zich door zelf proefjes te doen 
met het eten. Ze leren ontdekkend en oplossend aan de slag te gaan met uitda-
gende opdrachten. Na afloop mogen ze alles zelf opeten!

Hierbij het groepje kinderen in de middenbouw dat Engels les krijgt. Met dob-
belstenen spel leren ze in het Engels tellen. Ze leren zinnetjes door kleine toneel-
stukjes met elkaar te spelen en ze zingen Engelstalige kinderliedjes.

De kinderen hebben veel lol tijdens het Moleculair Koken. Ze leren alles over wat 
gezonde voeding is en hoe je eten zo optimaal mogelijk kan bereiden. De kinderen krijgen uitleg over zwaartekracht, luchtdruk etc. Via proefjes kun-

nen ze ontdekkend leren.

Naast moleculair koken, dat een uitdagende activiteit is, worden er ook onder-
steunende activiteiten aangeboden. De kinderen krijgen in kleine stapjes de be-
langrijkste spellingregels nog eens uitgelegd en daarna gaan ze er in spelvorm 
mee aan de slag (zie volgende foto).

De kinderen krijgen uitleg en luisteren aandachtig
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VAN EEN UITZICHT

DE VELE GEZICHTEN
Uithoorn - Ik heb maar een 
simpele camera maar fotografeer 
wel graag. Er zijn een aantal 
plekken in Uithoorn die ik graag 
vaker fotografeer en van één plek 
houd ik een soort fotodagboek 
bij. Het is een bekend uitzicht voor 
mensen die in Meerwijk wonen, 
als je aan het eind van Gooimeer 
de groenzone in gaat. Typisch 
zo'n plek waar het elke keer 
anders is en dat vind ik leuk om te 
fotograferen. Bij dezen een paar 
voorbeelden van de vele foto's die 
ik heb van dit speciale plekje.

Marijn Benner uit Uithoorn
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Open Dag Brandweer Uithoorn 
EEN GEWELDIG SPEKTAKEL




