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2014
interieur, wonen, tuin, style, inspiratie en ideeën
Mede mogelijk gemaakt door: Scheepers-Wijfjes Zonwering • Sanidrome van Scheppingen • Kunstuitleen Timeless • Philippo Keukens • Goemans Tapijt
Fa. Hartelust • Carpentier Wonen • Gerard Keune Meubelen • Multimate Uithoorn • Boulangé Ontwerp Adviesbureau • Vincent van der Meer Hoveniers
Mijdrechtse Zonwering Specialist • Meubels en Meer de Woonoutlet • Regiobank • Schuurman tuinhuizen • 4Restyling • Jan Boellard de Groene Vakwinkel

Jura SpecialiSt

De Buurtverbinding als u
hulp en contact zoekt
Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

APK

ALL-IN

r19.95
voor alle merken

FIAT DEALER

Van der Wal B.V.

AALSMEER
Witteweg 6 | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Regio - Voor de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen heeft
welzijnsstichting Tympaan-de Baat
een digitaal platform ontwikkeld in
de vorm van een website (www.debuurtverbinding.nl). Daarmee kunnen onder andere mensen die een
ander een handje willen helpen, in
contact komen met mensen die wel
een beetje hulp kunnen gebruiken.
Het gaat daarbij om lichte maar welkome hulp op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld een keer de hond uitlaten als het baasje dat door ziekte of (tijdelijk) ongemak even niet
kan; helpen met snoeien van een
boom; tegels in de tuin schoonspuiten; een terras meehelpen opnieuw
te bestraten; de goot schoonmaken
of een garagedak van vallend blad
ontdoen en de afvoerputjes reinigen
wat lekkage kan voorkomen. Of een
fietsband plakken; een keer bood-

schappen doen voor de buurvrouw
als ze ziek is; een alleenstaande bezoeken voor een praatje; met
een rolstoelgebonden persoon een
wandelingetje maken; iemand naar
de dokter of het ziekenhuis brengen
als die geen vervoer heeft en dergelijke. Zo zijn er legio voorbeelden te
bedenken om persoonlijk of eventueel gezamenlijk iemand een keer
te helpen of met elkaar iets leuks
te doen. Het gaat om kleine dingen
die je als buren voor elkaar kunt
doen. Waar de overheid zich financieel en sociaal steeds meer terugtrekt en een beroep wordt gedaan
op zelfredzaamheid, kan dit al een
bijdrage leveren aan een samenleving die sociaal voor elkaar opkomt.
Of u het nu accepteert of niet, naar
zo’n samenleving gaan we op korte termijn. Meer voor elkaar doen
en betekenen als dat nodig is. Het

zal u zelf ooit ook een keer overkomen dat u hulp van een ander nodig
hebt en daar dankbaar voor zal zijn
als die (vrijwillig) gegeven wordt. De
overheid haakt financieel sowieso
af. Voorbeeld: zie de ouderenzorg.
Daar zal steeds vaker een beroep
worden gedaan op familie, vrienden en buren om bepaalde vormen
van (veelal sociale) zorg op zich te
nemen. De medische zorg wordt
wat moeilijker, maar daar is dan de
Thuiszorg voor… De gemeente kan
vooral bij het laatste een belangrijke
rol vervullen! Kijkt u maar eens op
de website van De Buurtverbinding.
U kunt aangeven de helpende hand
te willen bieden, maar ook een verzoek om hulp plaatsen. Alle inwoners van de gemeenten Uithoorn en
De Ronde Venen, jong en oud, kunnen zich laten horen en aanbieden.
Alvast bedankt!

Feestelijke opening
‘de Bibliotheek op school’

Met eigen
Service werkplaatS

www.kopkoffie.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

WINTERBANDEN
UITVERKOOP

GEBRUIKTE
BANDEN* TEGEN
BODEMPRIJZEN
9-10-11 OKTOBER 2014

RENAULT NIEUWENDIJK
BOLLENSTREEK
ARNOUDSTRAAT 4, HILLEGOM
*Banden voor alle automerken. OP=OP. Cash & Carry.

Structurele leesbevordering hoog op agenda
Uithoorn - Vorige week is ‘de Bibliotheek op school’ op acht scholen in Uithoorn geopend. Een uniek
moment, want niet eerder tekenden
zoveel scholen, de bibliotheek Amstelland, Sportservice Haarlemmermeer en de gemeente een meerjarige samenwerkingsovereenkomst
gericht op het verhogen van leesplezier. De start van de Kinderboekenweek was een mooie aanleiding voor een feestelijk aftrap.
Met ‘de Bibliotheek op school’ werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen,
op school en thuis. Ouders worden
ook actief betrokken bij ‘de Bibliotheek op school’. Een kwartier lezen
per dag levert per jaar 1000 nieuwe
woorden op. Onderzoek toont aan

dat lezers niet alleen hoger scoren
op taalvaardigheid, maar ook op
schoolsucces en intelligentie. Leren
begint bij lezen. Wie kan lezen en
teksten begrijpt, kan kennis verwer-

ven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat
kinderen betrokken zijn bij wat er
om hen heen gebeurt.
(Vervolg zie elders in deze krant).

Het Avia tankstation is vanaf de Wiegerbruinlaan niet bereikbaar

Wordt Avia tankstation
kind van de rekening?

Diskjockey (dj) Ryvaq wil naar de top
Uithoorn - Joey Miltenburg (21) uit
Uithoorn heeft zijn draai gevonden.
Als dj wil hij de top van muziekland
bestormen. Of hem dat zal lukken is
nu nog even niet te zeggen, maar hij
doet er wel zijn uiterste best voor.
Uitgerust met professionele apparatuur heeft hij thuis de mogelijkheid om als dj eigen muziek te componeren en daarmee platen te gaan
maken. Onder meer met behulp van
bestaande melodieën en liedjes.
Dat laatste inspireert hem om zelf
met behulp van speciale software
een programma samen te stellen op
zijn keyboard dat aangesloten is op
zijn computer en opnameapparatuur. “Voordat je zelf een eigen repertoire hebt en plaatjes kan maken ben je wel even bezig. Je hebt
ook nog te maken met rechten van
andere muziekmakers. Eén op een

overnemen en vastleggen van muziekstukken is er dus niet bij. In een
nieuw jasje steken mag tot op zekere hoogte wel. Ik componeer helemaal zelf een programma”, aldus
Joey die in de gelukkige omstandigheden verkeert dat hij in een apartstaand huis woont waar de buren
weinig of geen last hebben van zijn
producties. Die laatste veroorzaken nogal eens een behoorlijk aantal decibellen bij het afspelen over
de geluidsboxen. Intussen is Joey al
geruime tijd op weg om zijn wens
een professionele dj te worden verder gestalte te geven. Hij is al diverse keren door uitgaansgelegenheden – waaronder die op Ibiza (!) en particulieren gevraagd om als dj
een avondvullend muziekprogramma te verzorgen.
(Vervolg elders in de krant).

Uithoorn - Dreigt het Avia tankstation aan de Heijermanslaan het kind
van de rekening te worden door de
verbouwing van het winkelcentrum?
Dat vraagt tankstationmanager
John Uijttenboogaard zich af. Nu de
Heijermanslaan wegens bouwwerkzaamheden wekelijks voor doorgaand verkeer is afgesloten, trekt
het tankstation – dat tot 1 juni vorig
jaar nog van BP was - met de bijbehorende shop en de wasstraat volgens John bijna een derde minder
klanten. Dat scheelt veel omzet. “Ter
hoogte van het tankstation is dwars
over de weg een hek geplaatst. Bezoekers van het winkelcentrum die
met hun auto willen tanken en via
de Wiegerbruinlaan de Heijermanslaan willen oprijden moeten onverrichter zake weer terug en omrijden over de Zijdelweg of de Achterberglaan en de Arthur van Schendellaan. Dat doen ze dan meestal niet en gaan ze ergens anders in
de buurt tanken en hun auto laten
wassen”, vertelt John. “Ook passan-

ten laten ons links liggen en zelfs
voetgangers en fietsers kunnen het
tankstation veel moeilijker bereiken.
Vaste klanten die het winkelcentrum
bezoeken en tot voor kort even de
straat overstaken om hier hun rokertje te kopen en de krant te halen, zie je nauwelijks meer. Die ervaren het als ongemakkelijk en te ver
om rond het bouwterrein heen te
moeten lopen. De afsluiting staat nu
halverwege ter hoogte van het stationsgebouw. Maar men had het hele
tankstation willen afsluiten door het
hek ter hoogte van de Anne Franklaan neer te zetten. Dat hebben we
weten te voorkomen. Als ze dat hadden gedaan hadden we meteen wel
kunnen inpakken”, aldus John die
de nabije toekomst zorgelijk inziet.
Tenslotte moeten hij, zijn collega’s
Joke en Remco plus enkele oproepkrachten hier hun brood verdienen.
“Als dit nog anderhalf jaar zo doorgaat ben ik bang dat we de rit niet
uitzitten.
(Vervolg elders in deze krant).
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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Verkeershinder door afsluiting
kruising N231 / FloraHolland
Van vrijdag 10 oktober 2014 (vanaf
18.00 uur) tot en met maandag 20
oktober 2014 (05.00 uur) is het kruispunt van de N231 met FloraHolland
afgesloten voor al het verkeer.
Tijdens deze afsluiting is het van
maandag tot en met vrijdag wél mogelijk om vanaf de N201 naar de veiling te rijden. Tijdens deze afsluitingen is het doorgaande verkeer op de
N231 belemmerd. Houdt rekening
met vertraging of probeer een andere
route te kiezen.

Omleidingen
Het openbaar vervoer kan langs de
kruising rijden, maar zal een aangepaste route rijden. De halteplaatsen
blijven gelijk. Het verkeer zal met gele borden worden omgeleid.
Voor vragen/opmerkingen over werkzaamheden kunt u contact opnemen
met het gratis servicenummer van de
provincie Noord-Holland 0800-0200
600 of mailen naar infobu@noordholland.nl

W

S

Week van de Opvoeding
Van 6 tot en met 12 oktober is het de
‘Week van de Opvoeding’met als thema
‘Ik tel tot 10...’ Kijk op www.uithoorn.nl

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.

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

U

Het telefonisch spreekuur en het inloopspreekuur van Werk en Inkomen
is op donderdag 9 oktober gesloten. Op vrijdag 10 oktober kunnen wij u
weer van dienst zijn.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

E

Werk en Inkomen op
9 oktober gesloten

CO L O F O N

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

I

voor het programma met tal van leuke
activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops.

Opruimactie ﬁetswrakken
Tussen 8 en 13 oktober 2014 krijgen fietswrakken een waarschuwingssticker. Tijdens deze periode
kunt u uw ﬁets, met sticker nog verwijderen. Staat uw gestickerde ﬁetswrak op 16 en 17 oktober 2014 nog
op straat, dan halen wij deze weg. De
ﬁetswrakken slaan wij tijdelijk op bij
de gemeentewerf.
Fietswrak
Fietswrakken zijn ﬁetsen die dusdanig kapot zijn, dat er niet meer op gereden kan worden. Zo’n ﬁets heeft bijvoorbeeld een vastgeroeste ketting,
kromme, lekke en verteerde banden of geen stuur, zadel of spatborden etc. De ﬁets is in zo’n verwaarloosde staat dat wordt aangenomen
dat de eigenaar geen interesse meer
heeft in de ﬁets. De ﬁetswrakken worden weggehaald omdat ze het straatbeeld ontsieren.
Fiets ophalen bij gemeentewerf
Fietsen die naar de gemeentewerf
zijn gebracht kunt u daar (Industrie-

weg 25) afhalen op:
- maandag 20 oktober 2014
van 10.00-11.00 uur en
van 19.00-20.00 uur
- dinsdag 21 oktober 2014
van 10.00-11.00 uur en
van 19.00-20.00 uur
Om uw fiets mee te kunnen nemen
moet u aantonen dat de ﬁets uw eigendom is. Neemt u ook een legitimatiebewijs mee. De fietswrakken
die niet zijn opgehaald, worden na 6
weken afgevoerd en vernietigd.
Fietswrak melden
Ziet u een ﬁetswrak? Meld het bij ons
aan via www.uithoorn.nl/mor of via de
app via www.verbeterdebuurt.nl
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant. Deze
kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297-513111 van maandag t/m
donderdag tussen 10.00-10.30 uur
en van 13.00-13.30 uur.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

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

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29
augustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014.
Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzageperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan naast 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning. Ontvangen 3 oktober 2014.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff Deelgebied B3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 eengezinswoningen. Ontvangen 26 september 2014.
- Buitendijks 2 t/m 8, 22 en 24 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor
het oprichten van 6 woningen. Ontvangen 1 oktober 2014.

Dorpscentrum
- Dorpscentrum, Marktplein Wilhelminakade te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het afgraven en het ophogen van gronden met meer dan 0.30
m, het planten van bomen, het aanbrengen van verharding en het verstevigen
van de huidige damwand. Ontvangen 25 september 2014
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlonder in
de centrale vijver. Bezwaar: t/m 11 november 2014.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30. Melding ontvangen van Amstelhof Sport en Health Club
voor het organiseren van een outletverkoop van 12 t/m 14 november 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Aan de Molenvliet. Vergunning aan de heer Putters voor het plaatsen van een
afvalcontainer en een bouwlilft van 7 oktober t/m 1 december 2014. Bezwaar
t/m 12 november 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan. Vergunning aan What’s Up in Uithoorn voor het organiseren van een sportevenement op 8 oktober 2014 van 13.30 tot 16.00 uur.
Bezwaar t/m 10 november 2014.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2015, in het gemeentehuis Laan
van Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek
Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd. Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
- voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk
€ 8,50
- voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk € 97,10
- voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 75,20

WWW.UITHOORN.NL

TER INZAGE LEGGING

Ontwerp-onttrekkingsbesluit (artikel 9 Wegenwet) inzake de Koningin Maximalaan (N196), voor zover het betreft het weggedeelte tussen de Prinses
Irenebrug en de kruising Laan van Meerwijk/Thamerlaan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maakt
bekend dat hij voornemens is de raad voor te stellen een onttrekkingsbesluit
als bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet te nemen voor de Koningin Maximaal
(N196), voor zover het betreft het weggedeelte tussen de Prinses Irenebrug en de
kruising Laan van Meerwijk/Thamerlaan.

Toelichting
In 2002 is besloten de N201 om te leggen om zodoende het doorgaande verkeer
om Uithoorn en Aalsmeer te leiden. Dit met het doel de leefbaarheid, levendigheid
en bereikbaarheid van het dorpscentrum van Uithoorn te verbeteren. Omdat uit
onderzoek blijkt dat het onmogelijk is om met verkeersmaatregelen het centrum
écht autoluw te maken, heeft de raad in respectievelijk 2008 en 2010 besloten om
in het dorpscentrum geen doorgaand verkeer meer mogelijk te maken en bij de
verdere ontwikkeling de zogeheten ‘Garagevariant’ toe te passen. Dit houdt in dat
de Prinses Irenebrug blijft gehandhaafd, waardoor de aan te leggen parkeervoorziening in het dorpscentrum ook vanuit Amstelhoek toegankelijk is. Ondanks dat
het onttrekkingsbesluit niet primair wordt genomen ten behoeve van de voorgenomen centrumontwikkeling (en de uitbreiding van de parkeergarage) wordt hiermee
dus wel rekening gehouden. Inmiddels is de omgelegde N201 opengesteld voor
het verkeer en wordt de Koning Maximalaan (N196) van de provincie binnenkort
overgedragen aan de gemeente. Uit verkeerstellingen van de provincie NoordHolland, uitgevoerd na de openstelling van de omgelegde N201 blijkt dat er dagelijks nog steeds 12.000 voertuigen over de Prinses Irenebrug rijden. Zoals al eerder geoordeeld, beschouwt de gemeente dit aantal niet als autoluw.
Ter uitvoering van genoemde raadsbesluiten en gelet op genoemde verkeerstelling en om de afsluiting en functiewijziging juridisch mogelijk te maken, moet de
raad een onttrekkingsbesluit in de zin van artikel 9 van de Wegenwet nemen. Dit
besluit kan pas door de raad worden genomen, zodra de weg is overgedragen en
de gemeente wegbeheerder is. Vooruitlopend hierop kan wel de procedure worden gestart door het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit. Op deze procedure is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Met het onttrekkingsbesluit komt de weg als doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer te
vervallen. De weg krijgt enkel de functie van toegangsweg van en naar de parkeervoorziening alsmede voor laden en lossen. Daarnaast kunnen ﬁetsers en voetgangers de brug en weg blijven gebruiken. De doorgaande ﬁetsverbinding blijft hiermee (al dan niet in verlegde vorm) in tact.
Ter inzage
Het ontwerp-onttrekkingsbesluit is digitaal te raadplegen via de site van de gemeente, www.uithoorn.nl. Daarnaast liggen de stukken gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn en
in het informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente.

Indienen zienswijze
Gedurende de termijn van 10 oktober 2014 tot en met 20 november 2014 kunnen
belanghebbende een zienswijze op het ontwerp-onttrekkingsbesluit kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een
besluit nemen.
Uithoorn, 8 oktober 2014

Veranderingen in de zorg
COLOFON
Elke maand besteden we op deze
pagina aandacht aan de nieuwe
ondersteuningstaken waarvoor de gemeente
de verantwoordelijkheid krijgt. Maar ook aan
de hulp, zorg en ondersteuning die nu al onder
de gemeente vallen. We noemen het geheel
aan diensten, ondersteuning, hulp en zorg:
het sociaal domein.

Uitnodiging woensdag 5 november in gemeentehuis Uithoorn

Informatiebijeenkomst 5 november over
‘Persoonsgebonden Budget (PGB) vanaf 2015’

Per 1 januari 2015 verandert er het nodige in
het beheer van een persoonsgebonden budget
(PGB) en de betalingen aan zorgverlener(s) uit het
PGB. Op woensdag 5 november a.s. organiseert
de gemeente Uithoorn samen met de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) twee bijeenkomsten.
De eerste is van 9.30-11.00 uur en de tweede van
19.30-21.00 uur in het gemeentehuis van Uithoorn.
Veranderingen per 1 januari 2015
Op dit moment ontvangen mensen hun PGB op een
eigen bankrekening. Dat gaat in 2015 veranderen.
De gemeente stort het PGB dan op een rekening van
de SVB. Cliënten betalen de zorgverlener niet meer

zelf. Zij geven de facturen of urenbriefjes van de
zorgverlener door aan de SVB. De SVB controleert
de rekening en betaalt de zorgverlener. Deze nieuwe
manier van betaling wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.
Iedere maand ontvangt de cliënt een budgetoverzicht.
Hierop is te zien wat er is betaald en hoeveel PGB er
nog over is.
Waarom zijn deze veranderingen nodig?
De gemeente is per 1 januari 2015 bij wet verplicht
voor het PGB het trekkingsrecht in te voeren. Vanaf
dat moment controleert de SVB vooraf of de rekening
van de zorgverlener klopt met de afspraken die de
cliënt met deze zorgverlener heeft vastgelegd in de

zorgovereenkomst. Zo komt de cliënt achteraf niet
voor problemen te staan. De SVB mag volgend jaar
alleen betalingen doen aan zorgverleners als er een
goedgekeurde zorgovereenkomst is. Als de SVB geen
zorgovereenkomst heeft, kan de SVB de zorgverlener
niet betalen. Op deze manier wil de overheid er zeker
van zijn dat het PGB alleen wordt gebruikt voor de
zorg waar iemand recht op heeft.
Informatiebijeenkomsten
De gemeente Uithoorn en de SVB organiseren twee
informatiebijeenkomsten voor PGB houders, waar zij
met al hun vragen over het PGB en het trekkingsrecht
terecht kunnen.

U kunt zich voor één van de twee bijeenkomsten
opgeven door een mail te sturen naar:
gemeente@uithoorn.nl. Vergeet u niet te vermelden
voor welke bijeenkomst u zich opgeeft: ‘ochtend’
of ‘avond’. U kunt zich opgeven tot woensdag
29 oktober aanstaande.

Contact
Op de website van de SVB is informatie te vinden
over het trekkingsrecht: www.svb.nl/pgb. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
Servicecentrum van de Sociale Verzekeringsbank
op telefoonnummer 030-2648200. Of u belt naar de
gemeente Uithoorn via telefoonnummer 0297-513111.

Sociaal domein 2015

Uithoorn maken
we samen!

Bij alle veranderingen in de zorg en
ondersteuning die vanaf 1 januari 2015 ingaan,
gaat de gemeente Uithoorn uit van de kracht van
de samenleving waarbij iedereen een bijdrage
levert en we naar elkaar omzien. Dat betekent
dat de aanspraak op professionele zorg en
ondersteuning vanaf 1 januari 2015 minder
vanzelfsprekend wordt. En hulp uit de omgeving
wordt daarmee steeds belangrijker. Maar wie
écht niet zonder professionele ondersteuning
kan, moet die ook krijgen. Tijdelijk als het kan en
langdurig als het moet!
Iedereen kan helpen of hulp vragen
Op www.uithoorn.nl (zie kader sociaal domein)
laten wij u in een korte ﬁlm graag kennis maken
met een aantal vrijwilligers die actief zijn in de
gemeente Uithoorn. Want het zijn de vrijwilligers die
ervoor zorgen dat anderen, die wat extra hulp nodig
hebben, ook kunnen meedoen in onze samenleving.
Iedereen kan iemand anders helpen, of u nou

1 uur of 30 uur beschikbaar hebt. En elkaar helpen
geeft energie, dus wie hulp nodig heeft, moet niet
schromen om hulp te vragen!
Alle beetjes helpen
Heeft u ondersteuning nodig bij het doen van
boodschappen, vervoer en kleine klussen in en
rond het huis? Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
(vrijwillige hulpdienst) bemiddelt tussen de vraag van
een inwoner en het aanbod van een vrijwilliger. Het
loket is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer
0297-513131 van 8.30-12.00 uur. U kunt het loket ook
bellen als u graag aan de slag gaat als vrijwilliger voor
het doen van boodschappen of helpen bij vervoer.
Op de website www.debuurtverbinding.nl kunt u
zich aanmelden als u hulp kunt gebruiken bij kleine
en tijdelijke klussen of als u contact wil maken
met anderen uit uw buurt. U kunt er ook terecht
als u hulp wilt bieden. Of meld u aan bij één van
de vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de
gemeente Uithoorn (zie gemeentegids).

“Ook welkom als je geen kapotte spullen hebt”

Repair Café draait op vrijwilligers
Twee keer per maand zijn Tony en Miranda
te vinden in het Buurtnest in Uithoorn. Op de
woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur komen
zij met nog acht andere vrijwilligers bij elkaar
in Het Buurthuis, om buurtbewoners te helpen
bij het repareren van hun kapotte spullen.
“Hogedrukreinigers, computers, mobiele telefoons
en radio’s, dat soort dingen kun je hier laten
maken. Mensen gooien tegenwoordig zo makkelijk
iets weg, zonder zich te realiseren dat het nog te
repareren valt. Zo zorgen we er samen voor dat de
afvalberg wat minder groot wordt”, vertelt Tony
enthousiast.

“Van creditmanager tot taalcoach”
Ron Bettelheim is 67 jaar en woont in Uithoorn.
Zeven jaar geleden stopte hij met zijn baan als
creditmanager bij Canon. “Ik wilde mijn vrije tijd
nuttig besteden. Toen ik in de krant een oproep
zag waarin taalcoaches werden gezocht, hebben
mijn vrouw en ik ons samen opgegeven. Een
taalcoach geeft geen Nederlandse les, maar komt
1x per week bij iemand op bezoek. Ik laat mijn
taalmaatje dan iets voorlezen of vertellen over een
willekeurig onderwerp. Er is altijd genoeg om over
te praten”, zegt Ron.

Ron vervolgt: “Ik zou dit werk aan iedereen
aanbevelen. Het kost je een uur in de week en
de gesprekken die je hebt zijn heel interessant.
Taalmaatjes komen uit andere landen en hebben een
andere achtergrond en allemaal een ander verhaal.
Ik heb taalmaatjes gehad uit Syrië, Somalië, Oekraïne
en Zuid-Korea. Iedereen kan dit werk doen. Als je
kunt praten en luisteren en je hebt gevoel voor de
medemens dan is dit echt heel dankbaar werk. Je
krijgt er veel voor terug!”

Landelijk initiatief ook in Uithoorn
Sinds de oprichting van het Repair Café in maart 2014
werkt hij samen met zijn vrouw als vrijwilliger. “Mijn
vrouw Miranda zag op de televisie een programma
over het Repair Café in Amsterdam. Daar wilden wij
in Uithoorn ook wat mee. Tijdens een gesprek met
wethouder Ria Zijlstra bleek dat er al iemand anders
bezig was met dit idee, en zij heeft ons met elkaar in
contact gebracht”. Repair Café Uithoorn is opgericht
door Jan Bruning. Tony en Miranda vervangen hem,
nu hij door een operatie tijdelijk niet kan werken.

ﬂyers, website. En dat kost geld. Iedereen die hier iets
laat maken, kan een bijdrage doen in de fooienpot.
Maar tot nu toe moeten we nog geld bijleggen”.

Voor jezelf zorgen kost geld
Het Repair Café heeft een startsubsidie van de
gemeente gehad en moet nu voor zichzelf zorgen. “Dat
is best moeilijk”, vult Miranda aan, “we betalen een klein
bedrag voor de kofﬁe en thee. Maar als we veel mensen
willen bereiken, moeten we reclame maken: posters,

Naast taalcoach is Ron ook vrijwilliger bij de
VoorleesExpress. Een keer in de week gaat hij een
uurtje op bezoek bij kinderen met een leesachterstand.
Veel voorlezen kan hier bij helpen. Ron neemt altijd
een paar boeken mee die hij leent in de bibliotheek.
Hij kiest de boeken uit met de mooiste plaatjes. “Een
uur is meer dan genoeg voor zulke jonge kinderen om
voor te lezen. De kindjes kijken er echt naar uit. Het is
zo leuk om voor te lezen. Ik ga er dan ook mee door
tot ik niet meer kan!”

Iedereen mag op de kofﬁe komen
Tony: “Het Repair Café is bedoeld om de afvalberg
te verkleinen en door de crisis hebben mensen geen
geld meer om alles wat kapot is direct te vervangen.
Maar we helpen ook nog op een andere manier. Want
iedereen is hier welkom voor een kop thee of kofﬁe.
Ook al heb je geen spullen die je wilt laten repareren.
Er zijn genoeg mensen in de buurt die alleen zijn of
zich alleen voelen, en ook zij zijn altijd welkom.”
Heb je spullen voor het Repair Café die je wilt
laten maken? Kom dan langs in het Buurtnest
(Arthur van Schendellaan 59). De volgende
woensdagmiddag is 15 oktober 2014.
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Wordt Avia tankstation Zijdelwaardplein kind van de rekening?
Vervolg van de voorpagina.
Voor het weekend wordt het hek
weliswaar weggehaald, maar in de
omgeving blijven de verkeersborden
met daarop dat de Heijermanslaan
gestremd is voor het verkeer en dat
er een omleidingsroute is, gewoon
staan. Als het al wordt aangegeven!
Overigens staat het tankstation op
de Wiegerbruinlaan maar weinig op
de borden, eentje ter hoogte van het

Hoge Heem. De ABN-AMRO bank,
schuin aan de overkant bij ons aan
de rand van het bouwterrein, komt
er bijna net zo bekaaid vanaf. Maar
die is niet afhankelijk van dagelijks
bezoek van klanten van wie wij omzet genereren,” sombert John.
Drempel
John heeft er begrip voor dat de gemeente de wegafsluiting op werkdagen noodzakelijk vindt om de bouw-

vakkers, shovels en werkwagens
veilig en ongehinderd hun werk te
kunnen laten doen. Het zou volgens
hem echter wel fijn zijn als bij het ingaan van het weekend voor de bouw
op vrijdagmiddag rond vier uur het
hek door Dura Vermeer meteen
aan de kant wordt geschoven zodat klanten vanaf de Wiegerbruinlaan het tankstation normaal kunnen bereiken. “Nu gebeurt dat vaak
rond zes uur, half zeven. Dat is veel

Het Avia tankstation is vanaf de Wiegerbruinlaan niet bereikbaar... wel vanaf de Arthur van Schendellaan

te laat in mijn ogen. Het scheelt toch
weer ruim twee uur en vooral vrijdagsmiddags is er doorgaans altijd
veel aanloop bij het tankstation. Met
het hek ervoor is dat nu duidelijk
minder; het vormt echt een drempel
voor bezoekers. Soms zijn er werkdagen bij dat er maar weinig bouwverkeer is. Bovendien mag er aan de
Heijermanslaan niet worden geparkeerd. Hooguit door bezoekers van
de bouwketen. Dan is er ruimte genoeg en zou je een deel van het hek
gewoon open kunnen laten voor het
verkeer en voetgangers die bijvoorbeeld het tankstation willen bezoeken. De bouw zelf heeft er geen last
van op de locatie. Het is maar een
idee,” aldus John. Uijttenboogaard is
evenmin te spreken over de door het
winkelcentrum en de gemeente verspreide berichtgeving. “Ons is maar
weinig verteld over de planning. Dat
moeten we in deze krant lezen die
er gelukkig veel over schrijft en de
omwonenden geven ons het rondschrijven wat zij hebben ontvangen.
Verder zijn wij nooit ergens in gekend; ze hebben ons er nimmer bij
betrokken terwijl wij toch ook deel
uitmaken van het Zijdelwaardplein.
En dat terwijl men al meer dan tien
jaar bezig is met die plannen. Pas op
het laatste moment kregen we van
de bewoners te horen wat er ging
gebeuren. Een maand voordat het
hek werd geplaatst konden we pas
actief worden.” Het Avia tankstation
Zijdelwaard is in het weekend van
beide kanten goed bereikbaar. Op
werkdagen uitsluitend vanaf de Arthur van Schendellaan.

Per 1 januari zijn er veertien
nieuwe verkeersborden

Pizzeria-steakhouse Noor
is uw bezoekje waard!
Uithoorn - Al ruim een jaar is pizzeria annex steakhouse Noor volop in
bedrijf. En met succes! Horeca ondernemer Mushi El Ahmadi werkt
met zijn team hard om dit succes te
continueren. Geboren en getogen in
Uithoorn is hij al vroegtijdig de horeca in gegaan en besloot destijds iets
voor zichzelf op te zetten. Die gelegenheid kreeg hij in de nieuwbouw
achter supermarkt Deen op het Legmeerplein nr. 32. Dat is toen pizzeria
- steakhouse Noor geworden. Een
goed geoutilleerde en hygiënisch
aan alle eisen tegemoet komende ruimte om kleinschalige, smaakvolle gerechten te bereiden. Binnen
zijn zitplaatsen om iets te eten, maar
bij mooi weer kan dat ook buiten op
het terrasje voor de deur. Het ‘steakhouse’ zou beter vertaald kunnen
worden in ‘grillroom’ omdat Mushi hier diverse overheerlijke grillgerechten aanbiedt in de vorm van
vleesschotels (voornamelijk kip en
shoarma). Maar meer nog staat het
eethuis bekend om zijn lekkere pizza’s, met 12 vegetarische, 23 pizza’s
met vlees en 5 met vis op de menukaart. Verder dichtgevouwen pizza’s
en Turkse pizza’s voor de liefhebber! Dat alles tegen spraakmakend
lage prijzen: vanaf 6 euro tot 8 euro! Daar kan je niet aan voorbijgaan!
Er is ook keuze uit heerlijke salades,
gemixte schotels, spareribs, belegde broodjes, ‘Kapsalon’ en kindermenu’s. Eveneens tegen heel aantrekkelijke prijzen en dat is een weldaad voor de portemonnee… Kortom, pizzeria-steakhouse Noor is een
bezoekje meer dan waard. U kunt
hier lekker en goedkoop eten, maar
het ook bestellen en afhalen. Hebt u
even geen tijd of krijgt u later op de
avond trek in iets hartigs, dan kunt u
het ook thuis laten bezorgen, zowel
binnen als buiten Uithoorn. Op vrijdag tot en met zaterdag is dat vanaf 17.00 uur tot 01.00 uur! Op andere
dagen tot 22.00 uur.
Kwaliteit
“Het klopt dat we nu nog geen

‘steak’ aanbieden, maar dat gaat op
termijn zeker gebeuren en dat betekent een uitbreiding van de menukaart. Voorlopig beperken we ons
tot grillgerechten in dat genre,” zegt
Mushi. “Wij zitten mooi in de loop
van Deen en in die van de kapper
naast ons. Klanten van Deen die bij
de supermarkt boodschappen doen
komen tussentijds of later bij ons
om eten te bestellen, af te halen en
het thuis op te eten. Maar we hebben ook klanten die naar de kapper
gaan en vooraf even bij ons langs
komen. Of iets bestellen en het
daarna afhalen als ze bij de kapper
vandaan komen. Maar we zien ook
veel klanten die vanuit de woonwijk
naar ons toekomen. En niet te vergeten later op de avond tot na middernacht veel jongeren die zijn wezen stappen en nog een hapje willen eten. Daarom zijn we tot 01.00
uur open. Voordeel is dat we zowel per auto, met de fiets of lopend
goed bereikbaar zijn. Er is voldoende parkeerruimte achter ons en er is
vlakbij tevens een bushalte. We zijn
in verhouding ook goedkoop met
ons aanbod omdat we geen dure
kosten aan overhead hebben. Iedereen let vandaag de dag op de kleintjes en als men dan een lekker hapje wil eten maar niet duur uit wil zijn,
komen wij vaak in beeld. Behalve
eten hebben we ook een vitrinekast
met alcoholvrije drankjes, waaronder een paar die nergens anders in
Uithoorn te krijgen zijn. Wat meer is,
we blijven ons best doen om tegen
dezelfde prijs kwaliteit te blijven leveren. Dat is heel belangrijk en daar
letten we goed op!” Aldus Mushi die
tot slot te kennen geeft heel tevreden te zijn met hoe de zaken momenteel gaan. U kunt bij hem zeven dagen in de week terecht vanaf
15.00 uur tot 22.00 uur (van ma. t/m
do.) en tot 01.00 uur (op vrij en za.);
zondag van 15.00 – 22.00 uur. Bezorgen vanaf 17.00 uur. Bezorgen bij
bestellingen vanaf 10 euro is gratis.
Onder dat bedrag betaalt u 2,50 euro bezorgkosten. Tel. 06-45866337.

Regio - Nederland kent vanaf 1 januari 2015 maar liefst veertien nieuwe verkeersborden. Het gaat om
twaalf F- en twee L-borden. Dat
blijkt uit een besluit van wijziging
van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 dat minister Schultz van Haegen deze week
naar buiten heeft gebracht. Volgens
de minister moeten de nieuwe verkeersborden vooral bijdragen aan
de duidelijkheid in het verkeer in een
aantal situaties. Het is voor het eerst
sinds jaren dat er zoveel borden tegelijk bij wet worden toegevoegd. In
2006 gebeurde dat voor het laatst:
het waren er toen acht. De minister stelt overigens dat wegbeheerders bij de invoering van het besluit
niet op stel en sprong de bebording
aan hoeven te passen. “Omdat deze borden in het teken staan van het
bieden van mogelijkheden tot verduidelijking van de huidige praktijk en niet een drastische verandering tot doel hebben, kunnen wegbeheerders werken met hun eigen
planning”, zo schrijft ze in haar besluit. Ze stelt daarbij dat het doorvoeren van de nieuwe verkeersborden ‘beperkte financiële lasten’ kan
veroorzaken voor de wegbeheerder.
Met de nieuwe borden bestaat in de
eerste plaats de mogelijkheid tramof busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven.
Dit in plaats van de huidige algemene verkeersborden met op een onderbord de uitzonderingen voor bepaalde categorieën. Dezelfde verandering gaat gelden voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die
alleen bestemd is voor lijnbussen
en vrachtauto’s of uitsluitend voor
vrachtauto’s.
Ook moet volgens de minister eenduidigheid in de bebording voor
passeerstroken gecreëerd worden,
waarin landbouwvoertuigen rijden of even stilstaan om het andere verkeer de gelegenheid te bieden
sneller door te kunnen rijden. “Gro-

te voordelen zijn dat er door plaatsing van het nieuwe bord een verplichting ontstaat voor bestuurders van landbouwvoertuigen om
de passeerstroken werkelijk te gebruiken en dat de stroken niet meer
door overig verkeer gebruikt kunnen worden als oneigenlijke parkeerplaats”, zo valt te lezen. Ten slotte wordt een nieuw informatief verkeersbord ingevoerd om een uitwijkplaats op smalle wegen mee aan
te geven. “Dat is wenselijk, omdat er
een duidelijke behoefte is gebleken
om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen. Daarom
zijn in de praktijk inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelf
bedachte borden geplaatst.” Volgens Schultz van Haegen doet die
veelvormigheid aan borden enigszins afbreuk aan de duidelijkheid,
terwijl duidelijkheid scheppen juist
het motief was om die zelf bedachte
borden te plaatsen. “Er is voldoende
motief om nu een standaardmodel
aan te bieden”, zo verduidelijkt de
minister. Bij Alblas verkeersschool is
er al op ingespeeld tijdens de theorielessen; ‘’Onze docenten nemen
dit al mee om de leerlingen bijtijds
hiervan kennis te laten nemen. Voor
de leerlingen die thuis leren kan er
problemen ontstaan doordat de theorielesboeken die ze gebruiken verouderd zijn’’. Aldus Frank Korlas van
Alblas verkeersschool.
Het CBR gaat met de uitgevers van
verkeersleermiddelen om tafel, zodat duidelijk is wanneer zij de nieuwe borden in hun lesboeken hebben verwerkt, zo laat het bureau
voor rijvaardigheidsbewijzen weten.
“Het CBR zal ruim van tevoren aan
de opleiders en kandidaten aangeven vanaf wanneer het de nieuwe
borden opneemt in de vragen voor
de theorie-examens.” Voor het praktijkexamen geldt dat de examenkandidaten moeten weten wat de
borden betekenen, zodra ze die op
de weg tegenkomen, aldus het CBR.

Uithoorn vanuit
het schetsboek
Uithoorn - Sjaak Stroomer doet in
zijn vrije tijd niets liever dan historische objecten in Uithoorn en
omgeving tekenen. Met zijn tekenblok is hij regelmatig ergens
in Uithoorn te vinden en zijn tekeningen mogen er zijn. En ze echt
herkenbaar, zoals bijvoorbeeld de
Thamerkerk, het Rechthuis, de
Schanskerk, historische heren-

huizen langs de Amstel en nog
velen andere. De komende weken plaatsen wij wekelijk een tekening.
Wie de originele tekeningen van
Sjaak eens van dichtbij wil zien
of he wil vragen een tekening ‘ op
bestelling’ te maken kan hem vrijblijvend een mailtje sturen: sjaak.
stroomer@gmail.com

West End hit Taxi Taxi in
Aalsmeer
Aalsmeer - Taxi Taxi, de bekende
komedie hit uit 1983 van de Britse toneelschrijver en acteur Ray
Cooney, komt naar Nederland en
heeft nog steeds niets aan kracht
verloren! Negen jaar lang was de
voorstelling, bekend onder de naam
Run for Your Wife, te zien op het
Londense West End. Dit succes
bleef internationaal uiteraard niet
onopgemerkt. Producent De Komedie Compagnie brengt komend theaterseizoen de succesvolle klucht
naar de Nederlandse theaters. De
met Nederlanders en Vlamingen
gemengde cast, bestaande uit onder anderen Sander de Heer, Hymke de Vries, Bartho Braat en Arijan
‘Adje’ van Bavel, zoekt onderling de
humoristische grenzen op en garandeert een avond vol hilariteit en de
daarmee gepaarde lachsalvo’s. Op
woensdag 15 oktober is de voorstelling vanaf 20.00 uur te zien in Crown
Theater Aalsmeer. Kaarten zijn online te koop via www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch via SeeTickets: 0900-1353 (45 cpm).
Theaterhit
Een theaterhit uit de pen van Ray
Cooney kan alleen maar veel goeds
beloven. De populaire Brit heeft gedurende zijn carrière vele successtukken geschreven met theatervoorstellingen die wereldwijd nog
steeds gespeeld worden en in diverse talen zijn vertaald. Taxi Taxi
is in Nederland eerder op de planken gebracht onder de titels Goede
Buren en Kink in de Kabel. Maar dit
keer krijgt Taxi Taxi een extra dimensie, want nog nooit werd dit verhaal
gespeeld in combinatie met twee
landen. Door Nederland en België

Feestelijke opening van de
Kinderboekenweek op De Fontein

als uitgangspunten te nemen, kunnen de kleine verschillen van beide
culturen ook een rol spelen en dit
geeft een extra push aan de humoristische klucht. Naast de reeds genoemde Nederlanders completeren Vlamingen Britt van der Borght,
Dirk Lavrysen en Dirk van Vooren
de cast. De Komedie Compagnie
heeft Taxi Taxi afgelopen seizoen al
in een volledig Vlaamse versie met
veel succes in België gespeeld. De
goede recensies en enthousiaste
reacties smaakten naar meer. Met
het binnenhalen van een aantal Nederlandse acteurs kreeg het nieuwe avontuur snel vorm en kan de
Komedie Compagnie zich wederom verheugen op een mooi Taxi Taxi
seizoen in een vernederlandst jasje.
Het verhaal
De Hollandse taxichauffeur John
werkt dicht bij de grens van België
en leidt al jaren een dubbel leven.
Hij is namelijk getrouwd met twee
vrouwen, een Vlaamse waar hij mee
in België woont en een Hollandse
waar hij mee in Nederland woont.
Ondanks zijn altijd zo strakke planning komt hij in de problemen wanneer hij met een hersenschudding
in het nabij gelegen ziekenhuis belandt. Hij schakelt zijn Vlaamse
buurman Stan in om te redden wat
er te redden valt, maar heeft hierbij
geen rekening gehouden met twee
nieuwsgierige agenten én het temperament van zijn vrouwen… Kaarten zijn online te koop via www.
crowntheateraalsmeer.nl,
telefonisch via SeeTickets: 0900-1353 en,
indien nog voorradig, bij de kassa
van het theater aan de Van Cleeffkade verkrijgbaar.

Uithoorn - Op woensdag 1 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend op basisschool De Fontein. Alle kinderen zagen een hal vol
slingers en ballonnen, want de Kinderboekenweek bestaat 60 jaar!
Daarom is het thema dit jaar: Feest!
Op het toneel kwamen drie jarigen,
Haas, Beer en de Rode Prinses, op
bezoek om het feest op te luisteren. Voor Haas werd een mooi lied
gezongen, samen met een heel ‘orkest’. Beer wilde zijn verjaardag eigenlijk niet vieren maar kwam toch
even langs, verstopt in een container, om een lekkere taart in ontvangst te nemen. De Rode Prinses
kwam een spannende gebeurtenis vertellen, die ze vroeger, toen ze
twaalf werd, had beleefd.
Daarna werd het Feestlied gezongen en gedanst door iedereen. En
nu maar veel extra lezen en feestvieren!! Dat gaat op De Fontein zeker gebeuren!
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INFORMATIEF
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
APotHeek
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 Eerstelijnspraktijk voor
Uithoorn, tel. 0297-562851
Psychologische Zorg
Apotheek Boogaard Amstelplein
Mw. drs. FMP van Dijk,
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
DierenHULP
psychotherapie en coaching
Dierenambulance, tel: 06Mw. M. Eringa, Integraal
53315557.
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
gezonDHeiDszorgOranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, PsycHoLoog
tel. 0297-565989
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Dierenartsenpraktijk UithoornELIAGG Uithoorn,
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 Ondernemingsweg 230,
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
brAnDweer & PoLitie
Praktijk Van ‘t Hoff
Brandweer, tel. 020-5556666.
Biedt behandelingen aan
Politie, tel: 0900-8844.
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
sLAcHtofferHULP
Tel. 06-51994830
info: 0900-0101.
www.psychologen-uithoorn.nl
www.slachtofferhulp.nl

Mijmeringen

Monsters

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Grijs cyperse poes. Heet Minoe.
- De Hoef, Oostzijde: Grijze gecast. Kater. Heet Dickie.
- De Kwakel, Hoofdweg: Jonge rode kater. Heet Poema.
Heeft zilver-grijs bandje met belletje om. Is 14 weken oud.
- Uithoorn, Elsschotlaan: Cypers-grijze kat. Heet Mason.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Cypers grijs poes. 10 jaar, heet Gijsje
en is moeilijk te benaderen door vreemden.
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.
Gevonden:
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Cyperse kater met witte voetjes.
- Mijdrecht, Ringdijk 2e Bedijking: Zwart-witte kat.
- Mjidrecht, Viergang: Groen-gele grasparkiet.
- Mijdrecht, Florijn/Sterling: Rood-witte kat met een
Loombandje om.
- De Kwakel, Drechtdijk: Cyperse lichtbruin met witte kat..

Week agenda Vita Welzijn

Lees en huiver, het is de week van de opvoeding. Misschien heeft u de posters wel
gezien aan de kant van de weg. De week
van de opvoeding draait om ontmoeting
en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren.
Want opvoeden is noodzakelijk, leuk, maar niet altijd even makkelijk.
Het thema van de week is “ik tel tot tien”. Wie niet weg is, is gezien! Een
thema waarmee je alle kanten op kan, maar de positieve benadering
staat voorop in deze week.

Kinderboekenweek
feestelijk begonnen
Uithoorn - ‘Feest met haas’ en
‘Haas wil worteltjestaart’. Het zijn
slechts enkele boeken die kinderboekenschrijfster Annemarie Bon
op haar naam heeft staan. vorige
week liet zij groep 3 en 4 van Jenaplanbasisschool ’t Startnest nader kennismaken met haar boeken.
‘Eigenlijk is Haas mijn kindje”, vertelt ze de kinderen. ‘Maar hij bestaat
toch niet echt’?, vragen zij verbaasd.
‘Nee’, antwoordt de schrijfster, ‘maar
het voelt wel zo’. Vorige week begon
de Kinderboekenweek. Het thema is
‘Feest’. Ook op ’t Startnest wordt er
de komende weken extra aandacht
besteed aan kinderboeken, lezen
en voorlezen. Ter ere van de Kinderboekenweek krijgen alle groepen de komende tijd bezoek van
een schrijver. De middenbouw trapt
vandaag af. De kinderen van groep
3 en 4 krijgen de schrijver van onder andere de boeken over Haas
op visite. Haar naam: Annemarie Bon. De kinderen horen hoe zij

ooit op het verhaal met haas is gekomen en waar de boeken worden
gedrukt. Bon heeft zelfs een drukexemplaar van haar nieuwste boek
‘Hiep hiep Haas’ meegenomen. De
kinderen luisteren aandachtig en
dat is maar goed ook, want aan het
eind van het bezoek moeten zij vragen beantwoorden over de presentatie. Als ze alle vragen goed beantwoorden, verdienen ze een stapel
boeken voor de groep. Door goed
samen te werken, weten de kinderen de vragen over Haas goed te beantwoorden. De komende tijd kan er
dus meer van Annemarie Bon gelezen worden. Na schooltijd signeert
de schrijfster haar boeken in de aula
en Boekhandel Ten Hoope verkoopt
er de boeken. Ouders en kinderen
zoeken samen naar een leuk voorleesboek of naar een eerste leesboekje om zelf te lezen. De rij voor
het signeren is lang, maar het wachten zeker waard. Bon schrijft in ieder
boek een persoonlijke boodschap.

Avond met Dov Bikas
Uithoorn - Zondagavond 12 oktober komen Dov Bikas en Max Galacin van het Aviv centrum spreken
over hun werk en leven in Isräel.
Dov Bikas werd geboren in 1959
in Litouwen. Op twaalfjarige leeftijd emigreerde hij met zijn ouders
naar Haifa in Israël. Na zijn militaire dienstplicht leidde hij een losbandig leven.
Toen hij 25 jaar was ontmoette hij
de Nederlandse evangelist John
Pex die daar een hostel runde. Dov
werd geraakt door de houding van
de gelovigen en kwam tot geloof. In
1990 werd Dov fulltime evangelist.
Hij trouwde met Olga. Ze verhuisden naar Beer-Sheeva in het midden van de Negev woestijn, om daar
gemeenten te stichten. In 2003 verhuisden ze naar het midden van het

land. Ze gingen werken in het zuiden van Tel Aviv waar veel verslaafden en daklozen zijn. Dov begon
met het verspreiden van foldertjes
en het uitdelen van maaltijden. Zijn
bediening begon vrucht te dragen.
Hij opende een dagopvangcentrum,
het Aviv centrum. Aviv betekent lente. Mensen kunnen hier opnieuw
beginnen. Max kwam daar als verslaafde, maar werkt nu als leider van
het centrum.
De twee Messiaanse mannen geven
hun persoonlijke getuigenis, vertellen over hun werk en delen een
korte meditatie. De avond begint
om half acht en wordt gehouden bij
de Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3. De toegang is gratis. Iedereen is van harte
uitgenodigd.

Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297 567 209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Koffie/thee speciaalgroep
- Om nieuwe contacten te leggen met leeftijdsgenoten organiseren
wij iedere donderdag een koffie/thee ochtend. U bent welkom van
10.15 tot 11.30 uur. Maandelijks wordt er ook een warme lunch verzorgd. Wij maken graag kennis met u en vinden het leuk als u donderdag komt.

Leven zonder geluidsoverlast
regio - - Schouten Spanplafond
verbetert de akoestiek in elke ruimte. Last van een hinderlijke galm in
kantoor of woning? Schouten Spanplafonds heeft de oplossing. Moderne interieurs zijn vaak uitgevoerd met harde materialen. Harde vloeren en wanden, geen gordijnen, et cetera. Deze interieurs hebben dan ook vaak last van zeer hinderlijke galm. De kern van onze op-

lossing ligt in de unieke combinatie
van een geluiddempend, naadloos,
akoestisch spanplafond. Het akoestische spanplafond van Schouten is
een micro geperforeerd spanplafond. Door het toepassen van een
akoestisch spanplafond van Schouten is het mogelijk om op een eenvoudige wijze de akoestiek in elke
ruimte enorm te verbeteren. Hierbij houdt de klant de voordelen van
een super strak spanplafond. Kom
naar de plafondshow op zaterdag 7
en zondag 8 december van 10.00 tot
16.00 uur. Plafondvakbedrijf Schouten is te vinden aan de Dorpsstraat
82 in Nibbixwoud. Telefoon: 0229571391.
Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant

Loslaten
Opvoeden is soms ook op tijd je kinderen loslaten, ze zelf stappen laten zetten om zelfstandiger te worden. Ervaren als kind dat je bijvoorbeeld alleen van de sportclub naar huis kan fietsen, dat je die verantwoordelijkheid krijgt en ook kan dragen. Die ervaring is echter net zo
nodig voor de ouders, dat ze zien dat hun kinderen groter worden en
steeds meer zelf kunnen doen. Het is allemaal makkelijker gezegd dan
gedaan.
Ongeluk
Als ouders heb je het beste voor met je kinderen. Toch kun je als opvoeder niet alle narigheid voorkomen. Als kinderen bang zijn voor de
zogenaamde monsters onder hun bed, kun je nog heel pedagogisch
van alles uit de kast halen en ze troosten of samen een manier verzinnen om de monsters te verslaan. Lastiger wordt het al als we het gaan
hebben over de echte monsters in het leven. Zoals laatst dat ik toch
mijn kinderen heb verteld dat ik het gerucht had gehoord van een kinderlokker in de buurt. Ik wil ze niet bang maken, maar ik wil ze ook niet
onwetend houden. Dus herhaal je het riedeltje van pas op voor vreemden, nooit iets aannemen of meegaan met een vreemde, papa of mama moet weten waar je uithangt en ga zo maar door.
Angst
En dan heb je het grootste monster van alle tijden, angst voor de ergste
ongelukken en uiteindelijk de dood. Vorige week was Haaksbergen het
toneel van een vreselijk drama met een monstertruck. Je staat er als
volwassene bij, en voor je het weet, is het ongeluk gebeurd en word je
grootste angst waarheid. Achteraf zijn er de vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren, waarom er dergelijke vergunningen worden verleend
en noem maar op. Pas als er iets ernstigs gebeurd, word er gekeken
naar de schuldvraag en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Te
laat voor de slachtoffers, drie doden en nog een flink aantal gewonden. Laat mij dan maar tot tien tellen als ik ongeduldig ben en mijn kinderen tracht op te voeden tot beleefde, leuke en zelfstandige volwassenen. Dat scenario heb ik duizend maal liever dan de verlammende
angst dat de monsters in dit leven het pad kruizen van mijn kinderen.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond
11 oktober organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein. De zaal is
open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 20.00 uur. Op deze
avond kunt u weer vele mooie
en leuke prijzen winnen, of als
hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. De opbrengst
van deze avond is bestemd voor
het ontwikkelingswerk van onze
Uithoornse missionarissen.

Polonaise bij
Colijn

sjoelclUB
- Komt u vrijdag 10 oktober om 13.30 uur meedoen met de sjoelclub?
De kosten voor deelname is 3 euro en u heeft altijd prijs. U bent
welkom.
oUderenadVies
- Bent u 65 jaar of ouder en heeft u vragen over wonen, welzijn en
zorg. De ouderenadviseur geeft u informatie en advies en begeleiding, waarbij wordt gekeken naar uw specifieke situatie. Loop eens
binnen bij het open spreekuur van de ouderenadviseur. Dat kan van
maandag t/m donderdag op de Bilderdijkhof 1 van 9.00 – 10.00 uur,
laat u even weten dat u komt op tel nr 0297 532335. Ook kunt u terecht bij het Gezondheidscentrum Waterlinie iedere woensdag van
14.00 – 15.00 uur.

Zorgen
Ruime 2,5 miljoen Nederlanders zorgen dagelijks voor hun gezin. Opvoeden is een taak die bestaat uit zorgen (op meerdere manieren te interpreteren), plezier en geduld hebben en zo kan ik nog wel wat zaken
noemen. Opvoeden van kinderen is niet in een woord te vangen. Het
draait om de dagelijkse dingen die elke keer weer terugkomen. En het
is hoe je omgaat met die dagelijkse dingen en hoe je communiceert
met je kinderen. Ik ken ouders die altijd rustig blijven en in nette taal
blijven praten tegen hun kinderen, maar ik ken evenveel ouders die af
en toe uit hun slof schieten en die roepen “ Hoe vaak heb ik het nu al
gezegd, ben je doof? Echt, ik ben er helemaal klaar mee!”.

Zonnebloemgasten
Uithoorn/Amstelhoek verrast
regio - De periode 25 september
tot 4 oktober is landelijk uitgeroepen als “Week tegen de Eenzaamheid”. In dit kader heeft de Zonnebloem afd. Uithoorn/Amstelhoek
het plan opgevat alle gasten, en dat
zijn er ruim honderd en zeventig,
een verrassing te bezorgen. De RIKI
Stichting had bij De Zonnebloemafdelingen aangegeven dat als de afdeling een goed idee had om de
gasten te verrassen er een bijdrage voor de uitvoering hiervan van de
RIKI Stichting tegemoet kon worden
gezien. Het idee was alle gasten een
mooi fruitbakje aan te bieden. Een
goed idee en nog gezond ook en
dat vond de RIKI Stichting ook. Op
dinsdagmorgen om half tien hebben twee vrijwilligers van De Zonnebloem de fruitbakjes opgehaald
bij de Goudreinet aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn. Vanuit het
verzamelpunt werden de fruitbakjes ’s middags opgehaald door een
groot aantal vrijwilligers, dat voor
het bezorgen bij de gasten ging zorgen. Een extra verrassing was dat

er naast het fruitbakje ook voor iedere gast nog een plantje beschikbaar was. Naast de vrijwilligers van
De Zonnebloem hebben ook leerlingen van de Praktijkschool met begeleiders een aantal gasten de verrassing bezorgd. Een ontmoeting
tussen jong en oud is leerzaam voor
de leerlingen van de Praktijkschool
en de ouderen zien ook dat er echt
wel positieve jongeren zijn die een
bijdrage willen leveren aan de omgeving. Bij het aanbieden van bakje en plantje werd vaak een praatje gemaakt wat weer voor wat afleiding voor de gast betekende. En
dat was juist het doel van de week
tegen de eenzaamheid. De dankbaarheid straalden van de gezichten van de ontvangers en dit werd
vaak ondersteund door mondelinge
bedankjes. Dit geeft ook extra voldoening voor diegenen die de verrassing bezorgen.
“Er kan zoveel meer dan je denkt” is
een van de slogans van De Zonnebloem. En met deze actie is dit weer
eens aangetoond.

Uithoorn - Elke 1e en 3e donderdagmiddag gaan 20 vrijwilligers van
het Rode Kruis wandelen met 20 bewoners vanuit het Hoge Heem om
een heerlijke wandeling door Uithoorn te maken. Tijdens deze wandeling maken we een tussenstop
op verschillende locaties gelegen
in Uithoorn waar we hartelijk worden ontvangen en worden getrakteerd op een kopje koffie of thee. Zo
ook op donderdagmiddag 2 oktober
jl. Toen waren we welkom bij dansschool Colijn waar koffie en thee
werd geserveerd met een heerlijk koek erbij. We waren blij verrast
dat we daarna werden getrakteerd
op een glaasje fris. Er werden oud
Hollandse liedjes gespeeld en zodoende kwam de sfeer er goed in.
Het resulteerde als gauw in gezellig dansen met de gasten in de rolstoel en de begeleiding er achter.
En het mondde natuurlijk uit in een
polonaise. Onze gasten uit het Hoge Heem hebben genoten van een
heerlijke ontspannen middag.

Rommelmarkt
Uithoorn - Zaterdag 11 oktober a.s.
houdt COV Amicitia weer haar jaarlijkse rommelmarkt in kerkgebouw
de Schutse, winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn. Er gaat weer
van alles over tafel op deze gezellige markt. Ook is er weer een tafeltje met eigengemaakte kaarten en
natuurlijk een koffiehoek. Kom voor
Uw boeken, speelgoed, kleding,
huishoudelijke artikelen, cd’s, dvd’s,
enz. naar de Schutse op 11 oktober
tussen 9.30 en 13.30 uur.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
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verkoopuithoorn@meerbode.nl
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Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
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1431 GJ Aalsmeer
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GOUW Uitgevers B.V.
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op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
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Successen van Scouting Admiralengroep

Gezellige Kringloopdag bij Ceres
Uithoorn - Kringloopdag 2014 werd
bij Ceres volop gevierd. Hoewel het
eigenlijk te mooi weer was om te
gaan ‘kringlopen’, is deze dag drukbezocht door mensen uit de hele
regio. Dit jaar was het thema voor
de Nationale Kringloopdag; Schatzoeken. Het hele jaar door brengen
mensen spullen naar de kringloop
en soms zitten daar echte ‘schatten’
tussen. Deze speciale spullen waren uitgestald en hadden een geweldige aantrekkingskracht op de

mensen die om 10.00 uur al voor de
deur stonden. Ook was er een hele grote tafel met ‘nieuwe goederen’. Goederen die naar de kringloop waren gebracht, maar nog
nooit uit de verpakking waren geweest. Als aanloop naar deze Nationale Kringloopdag, was Ceres twee
weken geleden begonnen met een
‘zoek-de-letters-wedstrijd’. Er waren
acht letters verstopt op de begane
grond, die samen het woord jubileum vormden. Dit naar aanleiding

van het 30-jarig bestaan van Ceres
en het 20-jarig bestaan van Branchevereniging Kringloopwinkels in
Nederland. Deze wedstrijd werd gewonnen door Mevrouw van Piere,
echter kon zij helaas niet aanwezig
zijn bij de prijsuitreiking, maar had
haar man gevraagd om voor haar de
honneurs waar te nemen. Het overhandigen van de bloemen en de
waardebon, werd namens het hele team van Ceres gedaan door Jan
van Rietschoten.

10 Jaar Schoonheidsinstituut
Believe in Beauty 2004-2014

Uithoorn - 10 Jaar geleden had
Ilona Westera een droom. En die
droom is uitgekomen! Een eigen
schoonheidsinstituut dat is uitgegroeid tot een van de mooiste en
bekendste in de regio. Na een verbouwing van 4 maanden werd het
voormalige kaaswinkeltje in Uithoorn verbouwd tot Schoonheidssalon. Believe in Beauty opende
haar deuren op 2 oktober 2004.
In de tijd is er veel veranderd; de
salon werd een instituut, “ik” werd

“wij”, 1 merk werden er meer, en
huidverzorging werd uitgebreid met
huidverbetering en Anti-Aging. De
klant bepaalt zelfs tegenwoordig zelf
haar behandelingen, samen met de
huidspecialist op de iPad, door een
uniek nieuw systeem in Nederland.
Op 2 oktober bestond Believe in
Beauty exact 10 jaar. “Zonder tevreden klanten geen Believe in Beauty”
is een van Ilona haar uitgangspunten bij het opzetten van het jubileum programma. Om die reden heeft

Tijdelijk of langere tijd hulp nodig?

Neem contact op met,
Steun en toeverlaat
Regio - Steun en Toeverlaat is opgericht voor iedereen die tijdelijk
of voor een langere periode extra
verzorging, hulp en / of aandacht
kan gebruiken. S-e-T is een ideaal
platvorm welke in stichtingsvorm
de juiste zorggever verbind aan de
zorgvrager.
Oprichtster Marie-Jose van Hussen
constateerde als ondernemer en
vrijwilliger in de gezondheidszorg
dat er binnen de huidige zorgverlening weinig ruimte is voor de persoonlijke wensen en behoefte van
zorgvragers. Veelal worden zorggevers ingezet op een specifieke zorgtaak, hierbij wordt taakgericht gewerkt waardoor
achterliggende

praktische en psychische problemen niet altijd helder worden met
als gevolg dat er geen oplossing
wordt aangedragen om iemands
leven plezieriger te laten verlopen.
SeT koppelt mensen aan mensen
en niet enkel een zorgvraag aan een
zorggever. Set begrijpt dat hulpvragen niet altijd makkelijk is voor veel
mensen. Hulp bij het schoonhouden
van je huis, medische hulp en of gewoon een maatje om mee te wandelen en te praten....SeT koppelt
de juiste mensen en bereikt daarmee een zorgvuldige invulling van
de zorgvraag. SeT maakt afhankelijk
van de hulpvraag gebruik van haar
netwerk professionele zorgverleners er wordt dus een vergoeding

Winterbandenoutlet bij
Renault Nieuwendijk
Regio - Heeft u winterbanden nodig? Bij Renault Nieuwendijk kunt
u tijdens de winterbandenoutlet
op 9, 10 en 11 oktober bij de vestiging in Hillegom terecht voor gebruikte banden tegen bodemprijzen.
De banden zijn geschikt voor alle automerken, dus niet alleen voor
Renault, Dacia of Nissan.
Winterbanden hebben een andere rubbersamenstelling dan een zo-

merband. De samenstelling is aangepast aan de weersomstandigheden. Wanneer de temperatuur daalt,
wordt rubber namelijk stugger.
De aangepaste rubbersamenstelling van een winterband blijft flexibel tijdens winterse weersomstandigheden. Ook het profiel verschilt
ten opzichte van de zomerband. Het
profiel is voorzien van zogenaamde
‘lamellen’. Tijdens het rollen van de

Ilona samen met ruim 90 genodigde gasten stilgestaan bij dit mooie
moment. Een avond in het teken van
10-jaar Believe in Beauty, georganiseerd in Hotel restaurant Het Rechthuis was het resultaat. Gedurende
de avond van 19.30 – 23.00 uur, zijn
er onder het genot van een heerlijk
hapje en een drankje verschillende presentaties en Live demonstraties gegevens welke door live beelden met een camera te volgen waren door iedereen in de zaal.
Daarnaast zijn er tussen de presentaties door in de serre demonstraties van behandelingen gegeven.
Om 22.00 uur is er een prijsuitreiking geweest waarbij voor 1.000,aan productenpakketten is verloot. De hoofdprijs was een jaarkuur
Seyo TDA van 12 behandelingen en
thuisproducten t.w.v. 650,-. De winnares van deze mooie prijs is Irene.
“De reacties van onze gasten waren
zeer positief en vol lof” vertelde Ilona en haar team. Met trots kijken zij
terug op een geslaagde avond die
nog vaak besproken en in gedachten herbeleefd zal worden.

Uithoorn - Scouting Admiralengroep is dit seizoen goed van start
gegaan. Het aantal welpen groeit
enorm. Met de Deen actie sparen de
waterwelpen voor een nieuwe kano.
De zeeverkenners behalen een eerste prijs bij de zwemwedstrijden. De
wilde vaart gaat met een nieuwe
groep van start. Het loopt storm bij
de welpen (6-10 jaar) van de Admiralengroep in Uithoorn. Onlangs zijn
er weer vier kinderen geïnstalleerd
en in de welpenhorde opgenomen.
Dat brengt het totaal van het aantal welpen nu op 21. Zo zijn er nu
geen drie, maar vijf nesten! `Als je
bedenkt dat we vorig jaar september het nieuwe seizoen zijn gestart
met drie nieuwe leiding en slechts
vier kinderen, dan is het op dit moment een snel groeiende horde en
een gezellige drukte’, aldus Baloe de
bruine beer. We beleven elke week
weer van alles en ontdekken steeds
weer nieuwe plaatsen in de jungle.
Op onze tocht zijn we de afgelopen
drie weken door de jachtgebieden
van Raksha de Wolf, Chil de Wouw
en Sahi het Stekelvarken getrokken en ontmoeten we komende vrijdag Jacala de Krokodil. Wat zouden
we dan weer gaan beleven? Ben je
nieuwsgierig geworden en een jongen of meisje van 6, 7 of 8 jaar, kom
dan gerust kijken vrijdag tijdens onze opkomst. We starten om 18.30
uur en om 20.00 uur verlaten we
de jungle weer. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij voor we de wachtlijst
starten dus wees er vlug bij en mis
dit avontuur niet!
Sparen
Afgelopen zaterdag 4 oktober heeft
Scouting Admiralengroep Uithoorn
haar promotiedag gehouden bij
de Deen. Buiten was er een pionier bouwwerk te zien en in de sloot
waren er waterwelpen (10–13 jaar)
aan het kanoën. Binnen liepen er
ook nog waterwelpen rond om de
mensen te helpen met hun dagelijkse boodschappen. Hopend om
zo wat mooie muntjes te verdienen

Ga nu naar de website www.believeinbeauty.nl/jubileum voor meer
uitgebreide informatie over het jubileumprogramma en de acties voor
de komende maanden.
gevraagd voor de geboden hulp
maar altijd op basis van mensen en
niet op basis van taken. Steun en
Toeverlaat kunt U inschakelen voor
o.a. de volgende hulpvragen:
• hulp bij het huishouden
• wandeling-theaterbezoek een praatje
• begeleiding en vervoer naar
afspraak
• slaapwacht
• ondersteuning bij ziekte en
overlijden partner
• persoonlijke verzorging
• ziekenhuisbezoek
• voorkomen van eenzaamheid
bij ouderen
• medische zorg
• bereiden en samen nuttigen
maaltijd
• ontlasten mantelzorger
U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos voor meer informatie bellen met Marie-Jose van Hussen 06-14060755 of mailen met
mjvhussen@gmail.com.
band vervormt het profiel en grijpen
de lamellen zich vast op het wegdek. Tijdens de winterbandenoutletdagen kunt u eventueel gelijk een
afspraak maken voor montage van
uw nieuwe banden. Let op: controleer goed uw bandenmaat voordat
u nieuwe winterbanden aanschaft,
zodat u zeker weet dat ze onder uw
auto passen.
Een greep uit de aanwezige maten
is te vinden op de website: www.
renault-nieuwendijk.nl. De medewerkers van Nieuwendijk zien u
graag bij de winterbandenoutlet in
de vestiging aan de Arnoudstraat in
Hillegom!

en onze muntkoker wat extra te vullen. Dit jaar is de Jeugdsponsoractie van de Deen anders dan vorig
jaar. Elke week krijgt iedere deelnemende vereniging namelijk een
verrassingspakket. Zo hebben wij
al stroopwafels, krentenbollen, appels, fruitbiscuit en thee mogen ontvangen. Waar wij en onze leden heel
erg blij en dankbaar voor zijn. Het
is elke week weer spannend wat we
mogen ontvangen. Wij bedanken alvast iedereen die samen met ons de
muntjes sparen voor ons einddoel.
Wij hopen genoeg op te halen om
een nieuwe kano te kunnen aanschaffen voor onze groep.
Eerste prijs
Afgelopen zaterdagavond vonden
de regionale scouting zwemwedstrijden plaats in de Meerkamp.
Hier deden de zeeverkenners (1316 jaar) vol enthousiasme aan mee.
Hun volle inzet resulteerde een aantal keer in het eerste aantikken van
een serie. Later op de avond werden de finales gezwommen waar de
snelste zes van de voorrondes aan
mee mochten doen. Marnick Kolkman had een plekje bemachtigd in
de finale van de 50 meter schoolslag jongens en eindigde daar op

een mooie vierde plek. Daarnaast
werd de avond ingevuld met twee
verschillende estafettes. Bij de eerste estafette moest er één iemand
op een reuze opblaasschildpad door
drie andere naar de andere kant
van het zwembad gezwommen worden. Bij de tweede estafette moesten vier kinderen ieder een baantje zwemmen met een opblaas visje
en deze telkens doorgeven. Hierbij
leek het erop dat Jorn Hansen, Roos
van Iterson, Sebastiaan Roozeboom
en Yetske van Leeuwen als tweede
zouden eindigen van de serie, maar
door een grandioze sprint van Yetske werd de eerste zwemmer voorbij
gezwommen. Tijdens de prijsuitreiking werden we verrast door hiermee de eerste prijs behaald te hebben. Al met al een zeer geslaagde avond voor de Zeeverkenners
van de Admiralengroep Uithoorn.
Het seizoen is weer gestart. Met
een groep van zeven leden is Wilde Vaart (16-19 jaar) weer begonnen. De Wilde Vaart maakt zijn eigen programma en zoekt daarin de
uitdaging op.
Wilt u meer weten over Scouting en
Scouting Admiralengroep Uithoorn
in het bijzonder? Kijk dan op www.
admiralengroep.nl.

Fietsen
gevonden
Uithoorn - Op de Euphraat, Meerwijk Oost, staan al vele weken twee
fietsen geparkeerd. Eigenaars onbekend. Het betreft een Giant fiets
met kinderzitje, destijds waarschijnlijk geleverd door Rinus Bon uit Kudelstaart en een Gazelle fiets Davos
frame size 54.

Breng het naar Het Uitdeelpunt
Uithoorn - Gaat u binnenkort uw
kast of die van uw kinderen opruimen? Kom dan uw overbodige spullen naar Het Uitdeelpunt brengen.
Hier kunnen uw spullen weer gratis uitgedeeld worden aan iedereen
die woonachtig is in de gemeente
Uithoorn en het hard nodig heeft.

Uw kleding, schoenen, speelgoed
en klein huishoudelijk spul (servies,
koffiezetapparaat etc.) zijn meer
dan welkom bij Het Uitdeelpunt!
Zo kunnen we naar elkaar omzien
en een ander blij maken met spullen
die we zelf niet meer nodig hebben.

Slotavond BVU
Uithoorn - Deze week werd alweer
de slotzittingavond van de eerste
parencompetitie gespeeld: Het (nou
ja 3) uur van de waarheid. In de Alijn werden Marijke en Ger weer
eens eerste met maar liefst 64,93
% en zij eindigden dan ook met gemiddeld 57,18 % op de eerste plaats.
Van harte gefeliciteerd! Marineke
en Martin werden tweede met 55,56
% en eindigden hiermee als derde
met 53,76 %. Tineke en Anke werden vierde met 53,82 % en dat was
genoeg voor de tweede plaats met
55,19 %. Lambert en Huib werden
knap derde met 54,17 % en wisten
hiermee degradatie te voorkomen.
Dat ging ten koste van Ineke en Eli-

Elke dinsdag en vrijdag van 09.30
tot 14.00 uur bent u van harte welkom in Het Uitdeelpunt dat gevestigd is in het ECG-gebouw (zij-ingang) aan Herman Gorterhof 3.
Kijk voor meer info en actuele openingstijden op www.ecguithoorn of
www.facebook.com/Uitdeelpunt.

sabeth, die op de twaalfde plaats
eindigden. Corrie en Thea werden
dertien en Greetje en Ria veertien.
Hen zien we terug in de B–lijn.

rangschikking was die positie voor
Cees en Jos met 54,55 %. Zij spelen
de volgende ronde dus in de A-lijn.
In de ‘zevende ronde’ werd alles
door uiteindelijk zo’n zeven man
(m/v) nog eens rustig nabesproken
aan de bar.

In de B-lijn was het vooral spannend wie er zou winnen: An en Bert
of Hetty en Gerard, die vorige week
nog eerste stonden. En het werd
close! An en Bert werden eerste met
66,25 %. Dat was ruim 3 % meer dan
de nummer twee: 63,02 %. Maar dat
waren wel Hetty en Gerard, die hiermee de B-lijn wonnen met 59,66
%. Ook van harte! An en Bert werden dus tweede met 59,33 %. Wat
scheelt het? Riki en Hans werden
derde met 58,33 % maar in de eind-

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. Wilt u weten of de BVU
iets voor u is, neemt u dan contact
op met onze secretaris, Marineke
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is
(na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via e-mail
bvu@telfort.nl.
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Leerlingen de Vuurvogel
ontmoetten Paul van Loon!
Uithoorn - Afgelopen zondag 5 oktober zijn de leerlingen van groep 4
naar De Efteling geweest en hebben daar de bekende kinderboekenschrijver Paul van Loon ontmoet!
Groep 4 had tijdens “De Week van

de Alfabetisering” meegedaan met
een Dolfje Weerwolfje prijsvraag en
gewonnen! Met een grote bus vertrokken we zondagochtend om 9
uur met kinderen, ouders en leerkrachten. Er mochten nog 8 extra

Vuurvogels mee. Zij hadden meegedaan met een Vuurvogelprijsvraag
bij de Kinderboekenweek met als
thema “Lezen is een feest!”. Er waren enorm veel prachtige knutsels
en tekeningen ingeleverd en de 8

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Regio - Dit keer over onze tabletworkshops, onze computercursussen en onze inloopmiddagen. Tablet is een verzamelnaam. We onderscheiden daarin twee uitvoeringen. De Ipad van Apple en de Android van diverse andere fabrikanten. Onze tabletworkshop duurt altijd twee uur. Mensen met een Ipad
zitten daarbij het tweede uur gescheiden van mensen met een Android. Tijdens de workshop wordt
voor iedereen het eerste uur ingegaan op de mogelijkheden, de instellingen die daarvoor nodig zijn

en hoe die gewijzigd kunnen worden. Het tweede uur omvat het beantwoorden van vragen. Onze cursus Windows is verdeeld in twee delen. In deel 1 leren we werken met
mappen en bestanden onder Windows 7 en 8.1, hoe die een naam te
geven en waar in de computer op te
slaan. Aan de orde komen dan de
USB stick, de CD of DVD, gevolgd
door video’s, foto’s, muziek en documenten. Deel 2 gaat over de tegels in Windows 8.1 en hoe te werken met internet en email. Onze inloopmiddagen zijn bedoeld voor le-

Vervolg van de voorpagina.
Hij heeft dat naar zeggen tot groot
enthousiasme van talloze aanwezigen gedaan. Joey werd geprezen
om zijn passie, de muziekcomposities en de manier waarop hij de zaal
in vervoering bracht. Hij treedt op
onder de artiestennaam Ryvaq.
Je hobby als werk
“Het is eigenlijk op vroege leeftijd
begonnen. Samen met mijn vader
was ik al geïnteresseerd in geluid
en muziek. Op de middelbare school
kwam ik in aanraking met een klasgenoot die tijdens een schoolfeestje als een dj muziek begon te draai-

en. Dat vond ik geweldig en besloot
dat ook te willen gaan doen. Van
lieverlee is dat toen een hobby geworden, maar naarmate ik mij meer
in de muziek verdiepte en zelf probeerde een eigen repertoire samen
te stellen, ben ik nu zover dat ik er
mijn beroep van wil maken,” vertelt
Joey enthousiast. “Ik heb bij de DJschool Amsterdam lessen gevolgd
voor dj-producer en ben mij verder
gaan ontwikkelen. Tussentijds werk
ik op flexibele basis bij een transportbedrijf in kunstwerken. De eerste keer dat ik de kans kreeg als dj
te mogen optreden was vorig jaar
bij Discafé Het Dorp in de Koningin
Julianalaan. Dat is toen goed verlo-

Rasverteller Rob Mascini over
helden, heiligen en pioniers
Uithoorn - Rob Mascini, oud-diaken van de Uithoornse en Kwakelse
parochie heeft een boek geschreven, en wat voor één: Helden, heiligen en pioniers. Over diakens, diakenen en diaconie.
Die waren er altijd, door de eeuwen
heen, en die hadden zo hun eigen

taak. Rob heeft veel mensen gesproken, in Nederland en daarbuiten. Een bisschop die gevangen gezeten heeft in Siberië, een priester
en pastoraal werkster die werken
in het gebied van de FARC in Colombia, diakens in Frankrijk, Italië,
Spanje, Zimbabwe, Zuid Afrika, Canada, de eerste vrouwelijke pries-

Cursus Picasa: Zes lessen te beginnen 11 november.
De inloopmiddag is elke maandag en woensdag van 14.0016.00 uur.

den die problemen hebben met hun
tablet, laptop of grote computer, zij
die een computerles willen inhalen
of mensen die met vragen zitten.
Mijdrecht
In de openbare bibliotheek
’s morgens van 10.00 tot 12.00
• Tabletworkshop op 11 december.
• Cursus Windows deel 1: Vier lessen te beginnen 29 oktober en
24 november
• Cursus Windows deel 2: Vier lessen te beginnen 20 en 30 oktober en 26 november

Abcoude
Cursussen en workshops
bij voldoende deelname
Let wel: De lessen zijn iedere week
steeds op dezelfde dag. Voor inlichtingen en aanmelden 0297-282938
of 06-53454196 of per email naar
seniorwebdrv@gmail.com. Zie ook
onze website op www.seniorwebderondevenen.nl

Laat je lijf tintelen met
een Shiatsu massage

Diskjockey (dj) Ryvaq wil
naar de top

•

Uithoorn
Bij ’t Buurtnest aan de
Arthur van Schendellaan 59
’s middags van 14.00 tot 16.00
• Windows deel 1: Vier lessen te
beginnen 23 en 27 oktober.
• Windows deel 2: Vier lessen te
beginnen 20 en 24 november.
• Cursus Picasa: Zes lessen te beginnen 11 november

Behandeling stagnaties die pijn veroorzaken

Regio - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je lichamelijke klachten zijn verminderd.
“Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk met de duim of handpalm op het lichaam”, vertelt Petra
van der Knaap. Ze is gediplomeerd
Shiatsu therapeut en sinds juli 2012
is haar San Bao Praktijk gevestigd in
Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg
283 staan bedrijvenunits en daar
huurt zij haar praktijkruimte. “Soms
wordt die druk ook uitgeoefend met
de elleboog, knie of voet. Vandaar

mooiste en beste inzendingen werden beloond met een ook een gratis
reisje naar De Efteling. Na heel lang
wachten op Paul van Loon mochten
de kinderen hun zelf bedachte vragen stellen:
1. Schrijft u overdag, ‘s avonds of
‘s nachts? Paul van Loon vertelde dat hij afwisselend tekent
en schrijft. Hij legt het even weg,
gaat dan iets anders doen en
doet er dus lang over, het duurt
wel een jaar voordat een boek
klaar is. Hij schrijft overdag en
‘s avonds maar ‘s nachts slaapt
hij...
2. Bent u alweer bezig met nieuw
kinderboek: Jazeker, als hij niet
gestoord wordt komt het boek in
mei 2015 uit.
3. Op de vraag welk kinderboeken
Paul van Loon vroeger zelf las,
antwoordde de schrijver dat hij
heel veel Pinkeltjeboeken gelezen heeft. Hij legde aan de kinderen uit dat dit boeken zin over
een klein kaboutertje., zo groot
als je pink.
Tenslotte kregen alle kinderen nog
een handtekening en een exemplaar van het boek “De sprookjessprokkelaar”. Dit boek heeft Paul
van Loon geschreven samen met
Prinses Laurentien van Oranje. Zij
is ook de oprichtster van Stichting
Lezen en Schrijven, deze Stichting
heeft deze geweldige dag naar De
Efteling mogelijk gemaakt!

dat er therapeuten zijn die over het
lichaam lopen, maar ik doe dat niet.
Met Shiatsu behandel ik stagnaties,
die in het lichaam pijn veroorzaken.
Daarom kan de behandeling even
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt
vooral ontspannend. En ik ga nooit
door de pijngrens heen.” Een Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek en t-shirt. Je ligt op een
futon, een soort bedje op de grond.
Een behandeling begint met een diagnose. Petra van der Knaap vraagt
naar je klachten: waar je pijn hebt,
wanneer, en wat voor pijn het is.
Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’.
Daarna kijkt ze naar de tong, die
weergeeft hoe je constitutie er uitpen en het kreeg een vervolg. Maar
toen het festivalseizoen begon is er
een pauze ingelast. Ik ben de eigenaar nog steeds dankbaar dat ik bij
hem de kans heb gehad mij te presenteren. Wel realiseer ik mij dat het
moeilijk is om door te breken want
er zijn veel meer dj’s die verder zijn
dan ik. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik ben nu ook begonnen
met een programma te presenteren in Café De Vrijheid in Amstelhoek en heb uitgaansgelegenheden in Amsterdam benaderd. Verder hebben we een droomdebuut
gemaakt tijdens een vakantie op
Ibiza. Samen met mijn vriend Robin
Zijlstra uit Uithoorn die optreedt onder de naam Robin Zett, hebben we
daar een groot feest opgeluisterd.
Een andere bevriende dj, Just Dennis, vroeg ons om te komen draaien in een andere gelegenheid waar
veel mensen komen met internatioter in Engeland, maar ook een protestantse diaken in Uithoorn, Martin Joosse. Hij schrijft over waarom
een diaken in de rooms-katholieke
kerk altijd het evangelie voorleest,
over waarom diakens in alle kerken
meehelpen bij de communie of het
avondmaal. En over nog veel meer.
Wie zijn enthousiaste wijze van vertellen kent, weet dat het een boeiende avond kan worden. 15 oktober 2014. Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat koffie/thee klaar,
in de RK-kerk in De Kwakel.

ziet. Ze voelt op je buik naar energiezones en voelt aan je pols. Daarna start de behandeling. Die omvat
het hele lichaam, niet alleen de plek
waar je pijn hebt. Van der Knaap oefent druk uit op benen, voeten, rug
en hoofd. Soms trekt ze aan een
been of schudt ze ermee. Altijd met
veel zachtheid en respect. Het effect: je hele lijf begint aangenaam te
tintelen. Je zult er versteld van staan
hoe lekker het is voor je zere rug als
iemand aan je been zit. Na een uur
sta je buiten en zul je merken dat
de pijn verdwenen of verminderd is.
Meerdere Shiatsu behandelingen verlossen je van je lichamelijke ongemakken, omdat de therapeut de oorzaak van je klacht behandelt. Shiatsu therapie is een
echte aanrader. Al was het maar
omdat het zo lekker ontspannen
is. Daarnaast wordt het ook nog
eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend pakket hebt. Meer informatie? Kijk op
www.sanbaopraktijk.nl.
naal bekende namen, waaronder uit
de voetbalwereld. We hebben er de
sterren van de hemel gespeeld en
kregen de toezegging dat we volgend jaar weer mogen terugkomen.
Je moet het toch hebben van mond
op mond reclame en het netwerk
wat je opbouwt. De volgende stap is
om de festivals te gaan benaderen.”
Als Joey gevraagd wordt neemt hij
zijn eigen apparatuur mee. Hij is tevens zijn eigen impresario en stelt
derhalve ook zelf zijn tarieven voor
een avondje draaien vast. Dat verschilt nogal of het voor een buurtfeestje is, een café of 15.000 man in
de Ziggo Dome…
Het beste is om daarover met hem
persoonlijk in contact te treden bij
een eventuele boeking. Dat kan telefonisch door te bellen met 0613656909 of via e-mail bookings@
ryvaq.com.

Groep 6 van Toermalijn
naar het museum
Uithoorn - Op donderdag 2 oktober gingen de kinderen van groep
6 van Toermalijn naar het Jan van
der Togt museum in Amstelveen.
Op school hebben zij de week ervoor al een introductieles gevolgd,
waardoor zij goed op de hoogte waren van wat er allemaal te zien was
in het museum. Eerst hebben ze een
korte rondleiding gekregen bij de
tentoonstelling over ‘beweging in
de kunst.’ Hierna mochten de kinderen zelf aan de slag in het atelier. Zij
hebben met behulp van verschillen-

de technieken hun kunst ‘in beweging gezet.’ De reacties hierop waren erg positief. ‘Juf, kijk eens naar
mijn ballonauto, hij rijdt heel hard,’
en ‘Deze tandwielen lijken op mijn
fietsversnellingen, nu snap ik hoe
het komt dat je zwaarder of lichter
moet trappen.’
Niet alleen een heel leuke, maar zeker ook leerzame dag dus.
De kinderen en de juf waren erg enthousiast en komen graag nog eens
terug in het Jan van der Togt museum!

Bomenwandeling in
Vinkeveen
De Ronde Venen - Welke boom is
dat? Vraagt u zich dat ook wel eens
af, als u een fraaie boom ziet? En
waarom verliezen de meeste bomen
in de herfst hun bladeren? Kun je
de bomen dan nog wel herkennen?
Ja hoor, dat kan zeker! In de herfst
zijn er gelukkig ook volop vruchten die je daarbij kunnen helpen. In
de dorpskernen van De Ronde Venen en Uithoorn staan vele duizenden bomen, verdeeld over tientallen
soorten. Wie hier graag meer over
wil weten is welkom op een bomenwandeling van IVN De Ronde Venen
& Uithoorn, dit keer in Vinkeveen.
De wandeling gaat door de dorpskern onder leiding van een IVN-natuurgids. Wilt u daarnaast ook op
eigen gelegenheid rondwandelen

door de Rondeveense of Uithoornse kernen en daarbij bomen leren herkennen, dan is het IVN- Bomenboekje voor u een prima gids.
Dit rijk geïllustreerde boekje bevat
beschrijvingen van 32 boomsoorten met allerlei kenmerken, gebruik
door de mens, volksverhalen en nog
veel meer. Aan de hand van bijgevoegde kaarten kunt u zelf een route kiezen om deze bomen in uw eigen omgeving te zien. Het boekje is
voor 7,50 verkrijgbaar bij de gids.
De wandeling start om 10 uur en
duurt uiterlijk tot 12 uur. Afgelastingen staan ca. 1 uur voor aanvang op
de website van IVN De Ronde Venen en Uithoorn. Het vertrekpunt is
bij de Boei in Vinkeveen, Kerklaan
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Nederlanders op zoek
naar een huis!
Uithoorn - Het vertrouwen in de
woningmarkt is terug bij woningkopers. Dat heeft de Open Huizen
Dag afgelopen zaterdag laten zien.
Makelaars vertellen over de grote drukte. Mirjam Ohlenbusch van
ERA De Koning Makelaardij vragen
wij naar het succes van deze dag.
“Zoveel bezichtigingen als op afgelopen zaterdag, heb ik normaal niet
eens in een maand. Het was druk
met – veelal serieuze - woningkijkers. Ik kwam mensen tegen die ik
eerder al ontmoet had. Deze mensen hebben hun eigen woning al
verkocht en kopen binnen een aantal weken een ander huis. Bijna alle verkopers die meededen hebben
bezoekers gehad en een verkoper
mocht zelfs tien bezoekers ontvangen!” Helemaal onverwacht is het
niet vertelt Mirjam: “Een jaar geleden is de omslag in de markt gestart en vanaf medio mei, juni van
dit jaar zie je dat het vertrouwen in
de woningmarkt terugkomt. Er worden meer huizen verkocht dan vorig
jaar. Ook in de zomermaanden is het
lekker druk geweest.”
Drukte
Waar is die drukte door te verklaren?
Mirjam: “De lage hypotheekrente

speelt een belangrijke rol. Wanneer
de hypotheek gesloten kan worden
bij de bank, hoor je niemand meer
over de hoogte van de maandlasten.
Logisch, deze zijn, door de lage hypotheekrente, historisch laag. Daarnaast speelt de schenkingsvrijstelling mee. In 2014 mag je € 100.000,belastingvrij schenken als dit geld
gebruikt wordt voor het kopen van
een woonhuis.” Mirjam en haar collega Corina kijken terug op een geslaagde dag. “Onze opdrachtgevers hebben een mooie Open Huizen Dag gehad. Zij hebben hun huis
gepresenteerd en je moet toch maar
weer zorgen dat alles netjes is want
er is maar een kans voor een eerste
indruk. Nu is het aan ons om de komende weken te kijken wie van deze woningkijkers straks hun woondroom gaan waarmaken met een
van deze woningen. U begrijpt dat
wij staan te popelen na zo’n mooie
dag afgelopen zaterdag”
Was u verhinderd afgelopen zaterdag en u bent op zoek naar een
woning? U bent welkom bij ons op
kantoor of bel ons voor het maken
van een afspraak, ERA De Koning
Makelaardij, Reghthuysplein 12 in
Nieuwkoop, 0172-427300.

Spirituele familiebeurs in
Centrum de Zonnewijzer
De Kwakel - Nicole van Olderen
(eigenaresse van Nicky’s Place in
Haarlem) organiseert op zondag
26 oktober voor de eerste keer een
beurs in de Kwakel en is op zoek
naar regionale mensen die zich op
deze beurs willen presenteren. Heb
je een eigen praktijk in de regio en
ben je bezig met het wel en wee van
de mens? Dan ben ik op zoek naar
jou!
De Kwakel ligt op een bedrijventerrein vlak aan Uithoorn vast en
op korte afstand van Mijdrecht,

Aalsmeer, Hoofddorp en Amstelveen. Een perfecte locatie om eens
voet aan andere grond te zetten! Ik
noem maar een aantal voorbeelden:
astrologe, hot Stone massage, iriscopist, magnetiseur, stoelmassage,
medium, tarotkaartenlegger, engelenheling, kindercoach, voedingsdeskundige. Heb je zin en tijd om
mee te doen? Neem contact met mij
op via de mail nickysplace@gmail.
com of bel mij op 06-41041509.
Lees de komende weken meer hierover in deze krant.

Veiligheidsdag Uithoorn
weer geweldig succes

8 oktober 2014

• Nieuwe Meerbode

Uithoorn - Zaterdag jl. organiseerde de
Uithoornse brandweerweer de bekende
jaasrlijkse Veiligheidsdag. Dit jaar trakteerde de Brandweer Amsterdam-Amstelland
bezoekers op een uitgebreid programma
voor jong en oud waarin alle hulpdiensten
zich presenteren.
Wie kennis wilde maken met het werk van
de brandweer, politie en ambulance kwam
zaterdag goed aan zijn of haar trekken. Bezoekers konden zelf ervaren hoe het is om
een ruimte gevuld met rook binnen te gaan
om een slachtoffer te redden. De hulpdiensten lieten aan de hand van demonstraties zien hoe ze samenwerken. Denk aan
het openknippen van een voertuig om beknelde passagiers te bevrijden, een vlam in
de pan of een explosie van een gasbusje,
en het zoeken naar drugs met speurhonden. Voor de kinderen was er de mogelijkheid om een ritje te maken met een brandweerwagen. Ook waren er diverse spellen
en konden ze zich laten schminken met levensechte wonden. Kortom: een dag waar
je kunt kijken, leren en doen!
Verschillende verenigingen en partners
presenteerde zich met informatie over veiligheid. Onder meer de politie, gemeente,
EHBO vereniging Uithoorn en Veilig Verkeer Nederland waren aanwezig op de Veiligheidsdag.
Word vrijwilliger
Interesse in en tijd voor een parttime baan
bij de brandweer? Kazerne Uithoorn is op
zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers staan
24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat
om in actie te kunnen komen. Het is soms
zwaar werk, omdat brandweermannen of
-vrouwen aan het werk gaan waar anderen wegrennen. Naast het uitrukken voor
brand, verlenen zij ook assistentie bij ongevallen. Brandweermensen op kazerne Uithoorn vertellen graag over hun brandweerwerk. Meer informatie is te ook vinden op
vrijwilligerbijdebrandweer.nl.
Kick-off Brandpreventieweken
De veiligheidsdag is tevens het startsein
voor de Brandpreventieweken in oktober.
Brandweer Amsterdam-Amstelland organiseert de hele maand oktober acties om
het brandveiligheidbewustzijn van burgers
te verhogen. Met dit jaar speciale aandacht
voor de minder zelfredzame senioren en
het oefenen van vluchten. De veiligheidsdag op kazerne Uithoorn (Zijdelweg 1) begint om 11:00 uur en eindigt rond 16:00 uur.

Foto’s: Kees Jan Koedam & Timo Ossewaarde
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contact en het “naar de mensen toe komen” doordat
je naar buiten treedt, erg gewaardeerd wordt. De
setting van zo’n Wooninspiratie dag is hiervoor
perfect!” Judith Verlaan, Installatie bedrijf Walraven.
“Een sfeervolle beurs met veel diversiteit en
saamhorigheid onder de deelnemende Uithoornse
bedrijven en bezoekers. Prachtige locatie dankzij de
gastvrijheid van Ans en Henk Kooyman .” Piet Visser,
C1000 Visser.
‘’Het was een hele gezellige geslaagde dag! Met
leuke mensen die zich lieten inspireren door de vele
verschillende bedrijfskraampjes en ondernemers die
aanwezig waren. Bij elk kraampje kreeg je wel iets
kado, tot groot plezier van de aanwezige mensen!’’
Ayesta Visser, Bloemen aan de Amstel.
“Een geslaagde Wooninspiratie Dag, volgend jaar
weer!” Gerard Keune, Gerard Keune Meubelen.
“Unieke gelegenheid voor de bij de Wooninspiratie
Kaart betrokken bedrijven om de onderlinge
contacten aan te halen. En op creatieve wijze met
elkaar te sparren hoe ze elkaars expertise kunnen
gebruiken om de lokale woningmarkt te bedienen
en versterken.” Marlies Akkermans, Notariskantoor
Akkermans Meuleman.

Wooninspiratie

Wonen in de gemeente
Uithoorn wordt steeds leuker!

Z

aterdag 4 Oktober heeft de allereerste
Wooninspiratie Dag plaatsgevonden en er
zullen er vast nog vele volgen. Een mooie
gelegenheid voor lokale ondernemers
om bestaande en ook nieuwe producten
en diensten te presenteren op woongebied aan de
inwoners van de gemeente Uithoorn. De bezoekers
ontdekten dat Uithoorn op elke woonwens een
antwoord heeft. Gastbedrijf Kooyman sierbestrating
nam op een geweldige manier de honneurs waar.
C1000 Visser heeft voor een uitstekende catering
gezorgd, waar alle bezoekers en deelnemers zeer
content mee waren.

De Wooninspiratie Kaart
De Wooninspiratie Dag komt voort uit de Wooninspiratie Kaart, deze wordt verspreid door de
lokale makelaars. Dit is een initiatief van Bontekoe
Verkoopstyling, om (nieuwe en bestaande) inwoners
van de gemeente Uithoorn, te laten profiteren van de
voordelen en kwaliteitsproducten en - diensten van
lokale bedrijven.

Dit zeiden de deelnemende
ondernemers erover:
Driek de Beij, Installatie bedrijf de Beij. “Mooie

geslaagde dag gehad met de wooninspiratie dag bij
Henk Kooyman. De locatie was schitterend en de
totale markt goed opgezet door Geraldine Bontekoe.
Na een rustige start kwam het later op de dag lekker
op gang en hebben we gericht advies kunnen geven
over de toepassing van domotica in en om de woning.
Tevens hebben we veel informatie kunnen verstrekken over het langer zelfstandig thuis wonen door de
Comfort installateur!
Mijn dank gaat uit naar de firma Kooyman en
Geraldine Bontekoe voor een geweldige dag! In het
bijzonder wil ik C1000 Piet Visser bedanken voor de
voortreffelijke catering!”
Een gezamenlijke reactie van Topmovers P.A. van
Rooyen en Homan beveiliging: “Locatie Kooyman is
prima en heeft een goede en gezellige sfeer. Opzet
van kraam speels geplaatst. Helaas te veel andere
evenementen in de regio, incl. grote woonbeurs Rai.
Koffie en broodjes goed verzorgd door Piet Visser.
Volgend jaar zijn wij weer aanwezig!”
“Goed Georganiseerd!” Pieter Dungelman, Multimate.
“Goede Locatie!” Jos van Vliet, Homedecor.
“Een gezellige dag met leuke contacten. Ook het
enthousiasme bij andere deelnemers was inspirerend.
Ook leuk om te zien waar iedereen zich mee bezighoudt. Voor herhaling vatbaar!” Marieke, van der

Wurff Makelaars.
“Een inspirerende dag, die zeker voor herhaling
vatbaar is!” Emmelien Huisman, Emmelien Huisman
Makelaardij.
“Gezellig, een goed initiatief! Behoorlijk goede
aanloop, volgend jaar weer?” Henry Holsteijn,
Amstelhoorn Notariaat.
De inlijsteraar, Gerrit Hoogebeen: “Deze beurs biedt
wat Uithoorn, bij een aantrekkende woningmarkt
nodig heeft.”
“Het was een woon inspirerende dag met woongerichte bezoekers. Als mijn bezoekers doen wat ze
aangaven, dan heb ik zeker 4 a 5 aanvragen extra de
komende week.” Nils, De Wilde Schilderwerken.
“De wooninspiratie beurs was leuk en origineel opgezet. De onderlinge sfeer was ook zeer goed. Voor een
eerste keer vind ik het geslaagd.” Frans en Manja Den
Haan, Multiservice.
“De locatie was top en de deelnemers zeer enthousiast.” Jeroen Bergman, Eigenhuis Keukens.
“De Wooninspiratie dag was heel goed geregeld, zeer
verzorgd! Wat voor ons als bedrijf het meest verrassend was: mensen bleken van Walraven wel van naam
te kennen, maar vonden het leuk om ons eens “live”
te ontmoeten op deze manier. Ook bestaande klanten
reageerden zeer positief. Zo blijkt hoe persoonlijk

“Geweldig leuke dag, met enthousiaste reacties van
bezoekers. Volgend jaar 2 dagen!” Susan Schijff,
Suus! Interieurontwerp.
“Kooyman B.V. kijkt terug op een geslaagde, inspirerende en gezellige dag in een sfeervolle ambiance.”
Nadine Rekelhof, Kooymans sierbestrating en
tuinhout.

Kortom, u ziet, “Wonen in de gemeente
Uithoorn wordt steeds Leuker!”
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Tuinieren met oog voor het milieu
is goed mogelijk. Uw tuin wordt
daar alleen maar mooier van!
Als u een tuin heeft, vindt u het
waarschijnlijk prettig als uw
planten het goed doen, zonder
last van plagen en ongedierte. En
u wilt voorkomen dat uw tuin en
terras worden overwoekerd door
onkruid. Goed tuinonderhoud en
slimme inrichting zijn van belang
als u onkruid en ongedierte geen
kans wilt geven in uw tuin.
Tips voor onderhoud en inrichting
van uw tuin:

TUINEN

Natuurlijk tuinieren: zo doet u dat!
Mieren, wat kan ik er aan doen?

M

ieren zijn zeer nuttige dieren die
schadelijke insecten en afval in de
tuin opruimen. In principe is bestrijding van mieren in de tuin dus niet
nodig. Maar binnenshuis kunnen ze
voor overlast zorgen. Hoe houdt u mieren buiten de
deur? Het belangrijkste advies: voorkomen is beter
dan genezen. Mieren komen af op etenswaren. Ruim
etenswaren dus direct op en bewaar eten (vooral
zoetigheid) goed afgesloten. Voorkom dat mieren uw
huis binnen kunnen komen, dicht kieren en naden
aan de buitenkant van uw huis.
Komen mieren toch uw huis binnen, maak dan
gebruik van deze middeltjes:

• Breng mieren in de war door hun geurspoor
schoon te maken met zeep of leg sterk geurende
kruiden op het mierenpaadje.
• U kunt de mieren doden met huismiddeltjes,
zoals stroop gemengd met gist en water.
• Strooi kiezelgoer op het nest of op de
mierenpaadjes. Kiezelgoer is een fijn poeder
dat bestaat uit de celwanden van afgestorven
kiezelalgen. Dit natuurlijke middel doodt
echter ook andere insecten.
• Wilt u het nest bestrijden, dan kunt u kokend
water over het nest gieten. Vindt u dit te
drastisch, dan kunt u ook het nest uitgraven
en verplaatsten naar een andere plek.

Als de mierenoverlast groot is en milieuvriendelijke
middelen niet helpen, kunt u chemische middelen
overwegen. Spuitbussen op basis van zeepachtige
stoffen (kaliumzouten van vetzuren) breken relatief
snel af. Ze belasten het milieu daardoor minder dan
andere bestrijdingsmiddelen. Spuit deze middelen op
en rond de nesten en mierenpaadjes. Mierenlokdozen
en sommige mierensprays bevatten chemische
stoffen die de mieren indirect doden: ze nemen het
gif mee naar hun nest. Mierenlokdozen bevatten
imidacloprid. Dit middel staat ter discussie, omdat
het ook giftig is voor bijen.
Kijk voor meer informatie op
www.milieucentraal.nl/mieren

• Voorkom het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, verwijder daarom
regelmatig onkruid met de hand.
• Gezonde tuinplanten hebben minder snel
last van plagen. Kies daarom planten,
struiken en bomen die passen bij het
klimaat en de bodem en houd rekening
met zon en schaduw bij het plaatsen.
• Een goede bodem zorgt voor planten met
weerstand tegen plagen. U kunt de bodem
zelf optimaliseren, met compost,
mest of humus.

Meer weten?
Deze tips over tuinieren worden u
aangeboden door de onafhankelijke
voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.
Op de website www.milieucentraal.nl vindt u
nog meer informatie over natuurlijk tuinieren.

“Onkruid? Prima weg te houden
met regelmatig onderhoud”

C

arin Vermeulen uit Overdinkel heeft een
tuin van 200 m2 achter haar huis. “Toen ik
het huis vier jaar geleden kocht, was de tuin
voornamelijk bestraat. In die tijd regende
het een keer zo hard dat al het water mijn
schuur in liep. Voor mij was dat wel een extra reden
om snel aan de slag te gaan met het inrichten van de
tuin. Hoe meer bestrating, hoe minder makkelijk het
water weg kan lopen.”

[tk]Onkruid

Onkruid bestrijden op bestrating

O

nkruid op het terras en andere bestrating
is te bestrijden door een goede
aanleg van de bestrating en regelmatig
onderhoud. Gebruik bij de aanleg van
bestrating schoon zand, en leg er worteldoek onder. Er is ook speciale voegvulling die het
kiemen tegen gaat. Veeg de bestrating regelmatig,
dan krijgen onkruid, algen en mos geen kans. Goed
wieden werkt ook: in tuincentra kunt u haakvormige
handwiedertjes kopen tegen onkruid tussen stenen.
U kunt ook deze huismiddeltjes inzetten:
• Giet kokend water over onkruid tussen de voegen
• Giet verdund schoonmaakazijn op het onkruid,
gebruik één deel schoonmaakazijn op tien
delen water
• Gebruik een gasbrandertje om onkruid weg te
schroeien. Let hiermee op in de buurt van
schuttingen of ander ontvlambaar materiaal
Werken deze middeltjes niet voldoende en wilt u

gebruik maken van bestrijdingsmiddelen? Kies dan
een bestrijdingsmiddel op basis van vetzuren. Nadeel
is dat u hoge doseringen nodig heeft, en herhaling
nodig is. Veel meer omstreden zijn middelen op
basis van glyfosaat (vooral bekend onder merknaam
Roundup). Deze bestrijden wel sommige hardnekkige
onkruiden, omdat ook de ondergrondse delen van
de plant worden gedood. Het is erg giftig voor waterdieren. Met ingang van november 2015 verbiedt
de overheid daarom alle middelen op basis van glyfosaat voor particulier gebruik op bestratingen. Een
bestrijdingsmiddel mag namelijk geen schadelijke
restanten achterlaten in het oppervlaktewater. In de
praktijk betekent dit dat geen enkel chemisch middel
nog gebruikt mag worden op bestrating.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed, en
gebruik organische vetzuren èn chemische bestrijdingsmiddelen niet in de buurt van sloten en vijvers,
of als het gaat regenen. Deze middelen zijn namelijk
giftig voor waterleven. En lever restanten van al deze
middelen in bij het klein chemisch afval.

De tuin heeft Carin zelf ontworpen. “Ik heb een
plattegrondje van de tuin gemaakt en daar op
ingetekend waar ik welke planten wilde hebben. Bij
de aanleg van het terras is er speciaal voegenzand
gebruikt, zodat onkruid minder snel ontkiemt. Dat
zand spoelt echter wel weg als het regent, dus je
moet het blijven gebruiken. Ik ga onkruid op het
terras nu vooral tegen door regelmatig te krabben
tussen de tegels. Als het net heeft geregend en de
grond nog vochtig is, is onkruid het makkelijkste
weg te halen.” Chemische middelen gebruikt Carin
niet. “Het is prima bij te houden als je regelmatig wat

onkruid weg haalt. Chemische middelen gebruik ik
liever niet als het niet nodig is.”

[tk]Vlinders en vogels
Carin heeft bij de aanleg van de tuin gelet op bomen
en struiken die vogels en insecten aantrekken. ”Ik
heb een vlinderstruik staan, voor de vlinders. Ook heb
ik een fruitboompje, rozen, hortensia’s en lavendel
staan. De klimop gaat dit najaar weer bloeien, daar
komen ook vlinders op af. Laatst spotte ik zelfs een
valk in mijn tuin, mooi toch?” Hoezeer Carin dan haar
best doet om dieren in haar tuin te krijgen, sommige
beestjes houdt ze liever buiten. “Vorig jaar zomer
had ik erg veel last van mieren in de keuken. Ik heb
toen mierenlokdoosjes gebruikt omdat ik niet wist
hoe schadelijk die kunnen zijn voor bijen. Nu ik dat
wel weet, zou ik nooit meer zo’n mierenlokdoosje
gebruiken. Ik heb sindsdien een nieuwe deur laten
plaatsen en gaten en kieren gedicht. Dit jaar heb ik
nog geen enkele mier gespot in huis!”

Foto: Ron van der Kolk
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4restyling

‘Mensen blij maken
met hun interieur’

D

at is waar 4Restyling voor staat, aldus
Chantal Honing uit Wilnis. Iedereen heeft
wel een woonwens of wil iets veranderen
aan het interieur. Maar hoe moet je
beginnen, waar moet je aan denken, wat
is handig? Dat is het moment om 4Restyling in te
schakelen. Het maakt niet uit of het om een kleuradvies gaat, andere opstelling van de meubels of zelfs
een verbouwing. U krijgt advies op maat voor elke
woonwens en elk budget, voor zowel particulieren als
bedrijven. Om uw wensen te realiseren, bekijken we
eerst samen de ruimte. We bespreken de functie van
de ruimte, welke stijl u aanspreekt en wat het budget
is. Het advies kan mondeling maar ook als compleet
styling plan met materialen en een plattegrond.
Vaak wordt er gedacht dat interieur styling advies
duur is, maar in 1,5 uur tijd kunt u veel vragen en tips
krijgen. Deze maand krijgt u zelfs 10% korting op alle
styling adviezen. Ook voor vastgoedstyling, optimale
presentatie voor de verkoop van uw woning en
woningfotografie kunt u bij 4Restyling terecht. Bekijk
de website www.4restyling.nl voor meer informatie.
Of neem contact op voor een kennismakingsgesprek,
mail naar info@4restyling.nl of bel 06-1022 5262.

rond te kijken. Naar wat wij horen doen mensen hier
inspiratie op. We importeren rechtstreeks meubelen
en woonaccessoires uit onder meer Zuidoost-Azië.
Indonesië en de Filippijnen en sinds kort ook uit
China. Dat betekent ook dat we er nieuwe collecties
bij krijgen. Daarnaast leveren wij standaard meubelen
als kasten en tafels uit eigen productie. Omdat we
die rechtstreeks van de fabriek betrekken heeft dat
als prettige bijkomstigheid dat de klant bij ons veel
goedkoper uit is. Sterker nog, die zijn spraakmakend
laag in verhouding tot de hoge kwaliteit. We willen
echt de goedkoopste zijn. Daarnaast hanteren we
snelle levertijden en geven drie jaar garantie op de
banken.”

Houtkacheltjes

Meubels en Meer

Meubels en Meer groots
in aanbod en advies

W

ie bij Meubels en Meer de
Woonoutlet binnenstapt zal met
verbazing kennisnemen van de
brede collectie vaak unieke meubels
en bijzondere woonaccessoires
die hier in bijna 2.500 vierkante meter showroom
worden gepresenteerd. Een en ander in de vorm
van lifestyle opstellingen. Daaronder houten naturel
kasten, geverfde kasten, boekenkasten, bankstellen,
fauteuils, stoelen, tafels, bijzondere gordijnsoorten
- waaronder schelpengordijnen (gemaakt van
oesterschelpen), exclusieve verlichting, lampen en
alles wat daarbij hoort voor de woninginrichting in
verschillende stijlen. Dat alles kan in diverse maten
worden geleverd, dus voor zowel grote als kleine
woningen. Tevens bedden, boxsprings, matrassen,
dekbedden en kussens. De collecties wisselen steeds,
dus is er dikwijls wat nieuws te bewonderen. Ook

als het gaat om inrichting en aankleding van (delen
van) bedrijfsruimten, (directie)kantoren, hotels en
restaurants kan men bij Meubels en Meer terecht
voor een heel bijzonder aanbod en styling. Meubels
en kasten zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardige
materialen, zoals massief teak en eiken, dus geen
spaanplaat met fineer. Het is te zien en te voelen in
de showroom voor wie zich wil overtuigen. U bent
harte welkom waarbij u vrijblijvend beneden en op
de eerste verdieping - Outlet sale en beddenafdeling - rustig kunt rondkijken. Vervolgens hebt u In
combinatie met de website www.meubelsenmeer.nl
de mogelijkheid om door u bekeken en uitgezochte
meubels en woonaccessoires online te bestellen.
Want Meubels en Meer heeft tevens een (grote) webwinkel. Betalen kan op verschillende manieren, ook
online via iDeal bijvoorbeeld. En er is nog een site
in de maak ten behoeve van een nieuwe webshop.

Voorts zijn de sociale media voor Meubels en Meer
bij uitstek geschikt om het assortiment bekend te
maken. Mede om die reden is er ook op Facebook
een pagina om te ‘liken’.

goedkoper
Sinds eigenaar Paul Pappot zich begin vorig jaar
met zijn bedrijf in woninginrichting vestigde aan de
Rendementsweg 12, parallel aan de Industrieweg en
vlak tegenover Bos Houtloods, is het bij hem alleen
maar bergopwaarts gegaan. “Wij hebben er twee
ervaren verkopers bij die uit de meubelbranche
komen en tevens stylist zijn. Zij kunnen goede
adviezen geven bij de inrichting van de woning en
daarbij passende meubels. Daarnaast hebben we er
meer woonaccessoires bij gekregen in steeds wisselende collecties. Dat maakt het aantrekkelijk voor
iedereen die belangstelling heeft voor wonen om hier

Achter in de winkel wil Pappot een grote keuken
maken. Hij maakt verder bekend dat de collectie
wordt uitgebreid met fraaie houtkacheltjes in acht
verschillende modellen en van uitstekende kwaliteit.
Ze worden gepresenteerd in een nog op te zetten
sfeerkamer. “Die gaan we ook verkopen en we zijn
daarin de goedkoopste van Nederland. Verder is er
toenemende vraag naar spiegels en ook die worden
aan de collectie toegevoegd. Met de totale opzet
onderscheiden wij ons van anderen, maar ook door
de bijzondere meubels en accessoires in regelmatig
wisselende collecties. Wij ontwikkelen eigen
concepten en zoeken daar de bijpassende modieuze
meubels, eigen stoffen en accessoires bij. Omdat de
lifestyle opstellingen meer ruimte vergen zijn we de
showroom onlangs weer met 400 vierkante meter
gaan uitbreiden,” aldus Paul. “Het is voor de klant
ook prettig te weten dat die een aanspreekpunt heeft
bij ons in de winkel als er wat aan de hand is met
het hier of via de webshop gekochte artikel en er
sprake is van garantie. De winkel in Mijdrecht is goed
bereikbaar en we zijn altijd aanwezig. Jammer dat
er nog geen doorsteek is gemaakt voor het verkeer
tussen de Industrieweg en de Rendementsweg aan
deze kant. Nu moet je via de Veenweg ter hoogte
van Dirk Stam het industriegebied inrijden om hier
te komen. Vaak is dat moeilijk uit te leggen en het
scheelt bovendien klanten. Wie bij ons iets koopt kan
het zelf meenemen maar ook laten bezorgen. Dat
geldt vooral voor de wat grotere meubelstukken.
Die worden op locatie zo nodig gemonteerd en
geplaatst.” Bij Meubels en Meer de Woonoutlet bent
u van harte welkom in de showroom of op de website
voor de webwinkel. Paul Pappot wenst u daarbij veel
winkelplezier. Voor vragen en/of opmerkingen kunt
u altijd telefonisch of via e-mail contact opnemen.
Tel. 0297-253886 of e-mail: info@meubelsenmeer.nl.
Website: www.meubelsenmeer.nl. Openingstijden: ma
van 12.00-18.00 u, di t/m vrij van 10.00-18.00 uur en
za van 10.00-17.00 uur.

26 Nieuwe Meerbode

• 8 oktober 2014

Fietspassie in hogere versnelling op beurs
voor sportieve fietsers in Jaarbeurs
de fiets genieten van de natuur en
het buiten zijn. Bijzonder event op
de beurs voor de vrouwen is de Ladies Night op vrijdagavond 17 oktober. Met clinics racefietsen, sleutelen en onderhoud, de NTFU fietsvrouwenborrel, inclusief een glaasje prosecco, een MTB-clinic op het
testparcours en interviews met o.a.
Marianne Vos. De bezoeksters krijgen een goodiebag met enkele leuke, praktische gifts en informatie.
De vrouwen hebben dankzij een
korting op hun kaartje voor Ladies
Night een streepje voor op de mannen, maar die zijn tegen de gewone toegangsprijs natuurlijk ook welkom deze avond.

Regio - Voor iedereen die van sportief fietsen houdt organiseert de
Jaarbeurs van 17 tot en met 19 oktober Bike Motion Benelux. Op deze populaire beurs vinden de liefhebbers alles om de eigen prestaties te verbeteren en hun fietspassie in een hogere versnelling te zetten. Clinics en workshops bieden de
laatste inzichten over fietshouding,
voeding en persoonlijk advies over
ideale trainingsmethoden.
Importeurs en fabrikanten van fietsen, accessoires en kleding introduceren de collecties voor het nieuwe seizoen, bij elkaar wel 600 mer-

ken. Ook tal van aanbieders van
fietsvakanties en sportvoeding op
de beurs, die steevast wordt aangedaan door bekende renners uit het
profpeloton voor ontmoetingen met
hun fans.
815.000
De omvang van de groep Nederlanders die actief is op racefiets,
mountainbike of een andere sportieve fiets groeit gestaag en is inmiddels toegenomen tot 815.000.
Ook steeds meer vrouwen voelen zich aangetrokken door deze gezonde levensstijl en willen op

Finale City Mountainbike
Ook op vrijdag is de finale van City Mountainbike, een serie van vijf
UCI-evenementen waarbij mountainbikers op een parcours dwars
door de stad racen. In de laatste
wedstrijd meten zij hun krachten op
een uitdagend parcours in hal 12
van de beurs. Als er geen races of
trainingen plaatsvinden, staan voor
bezoekers mountainbikes klaar om
de nieuwste Shimano XTR-groep op
het parcours te testen.
Rondje sportief fietsen
Op zondag 19 oktober kunnen liefhebbers voor het beursbezoek eerst
nog een mooi rondje sportief fietsen met de Bike MOTION Challenge. Tot stand gekomen in samenwerking met NL Toert, organisator
van o.a. de Classico Borreti en de

Bauke Mollema. Deelnemers kunnen profiteren van een combi-tarief
met toertocht en beursbezoek op
zondag. Aanmelden kan op de site.
De start, tussen 8.00 en 10.00 uur,
en finish zijn bij de Jaarbeurs. De
ronde is 90 km, volledig uitgepijld,
heeft bevoorradingsposten onderweg, technische en medische assistentie. Iedereen krijgt een stuurbordje. Na afloop kan de fiets veilig
in de bewaakte fietsenstalling bij de
Jaarbeurs, kunnen de deelnemers
douchen, zich laten masseren en
opgefrist al het moois op de beurs
bewonderen.
Andere activiteiten
Ook op de beursvloer kunnen de
bezoekers volop aan de slag, onder
andere op een pumptrack om tussen de demonstraties door fietsen
te testen. Andere activiteiten zijn de
werkplaats Men at Work voor zelfbouwers, het Framebouwers Plein
voor sportieve fietsers dromen van
een custom fiets, het Bikefitting Lab
voor bezoekers die zich afvragen
of zij een goede zithouding hebben en de Prestatiestraat voor de
fanatieke fietsers die altijd op zoek
naar mogelijkheden om de prestaties te verbeteren. De Belgische trialspecialist Kenny Belaey geeft dagelijks spectaculaire shows en in
het Fiets Theater zijn elke presentaties over alles wat met sportief
fietsen te maken heeft. Meer informatie, openingstijden en kaartjes
met korting in de voorverkoop op
www.bikemotionbenelux.nl

BVU begon met
afgesloten bridgekast
Uithoorn - Dat was lachen op
maandag 29 september: iemand
was even een meisje naar huis
brengen en had de sleutel van onze bridgekast meegenomen! Gelukkig werd een reservesleutel gevonden nog voor de eerste goedbedoelende sloper enige schade had kunnen aanrichten (Sorry, Jan).
Op tijd begonnen we daarom aan
alweer de voorlaatste zitting van de
eerste parencompetitie. In de A-lijn
werd het gelegenheidskoppel Henk
& Huib eerste met 67,50 %. Dat zal
Huib niet veel helpen want hij en
Lambert staan nog steeds op degraderen. Dat wordt duimen, Lambert. Marijke en Ger werden tweede met 54,58 % en Greet en Henk
derde met 54,17 %. Wie wint er volgende week? Marijke en Ger of Tineke en Anke, die nog steeds bo-

venaan staan? In de B-lijn wonnen
An en Bert ook met 67,50 %. Riki en
Hans werden tweede met 59,58 %
en Bep en Theo derde met precies
5 % minder.
Hetty en Gerard staan hier eerste,
op de voet gevolgd door An en Bert.
Die vier zullen dus waarschijnlijk
straks (weer) in de A-lijn spelen.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. Wilt u weten of de BVU
iets voor u is, neemt u dan contact
op met onze secretaris, Marineke
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is
(na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via e-mail
bvu@telfort.nl.

KDO Active: Leuk voor de
herfstvakantie
De Kwakel - Sporten is Kicken, Dope en Onwijs gaaf. Met deze gedachte in het achterhoofd, organiseert sportvereniging KDO in samenwerking met What’s Up in Uithoorn in de herfstvakantie KDO Active. Weet jij dus nog niet wat je wilt
doen in de herfstvakantie? Houd 16
oktober vrij in de agenda, want op
deze Kicken dag komen er Dope
workshops en Onwijs gave sportactiviteiten in de Kwakel.
Vanaf 11 uur gaan de deuren open
en kan er zowel binnen als buiten
gesport worden. Buiten kan je onder andere bumpervoetballen, stormen over een stormbaan, BMXen
en meedoen met een zeskamp van
activiteiten. Daarnaast komt er een
grote interactieve voetbalmuur, de
SUTU, waar allerlei spellen op gespeeld kunnen worden. En kan je
onder begeleiding van 2 deskundi-

ge instructeurs kennismaken met
de gave sport Bossaball. Ook binnen is er van alles te beleven! Zo kan
je meedoen met workshops dansen van KDO DAG of clinics smashball, gegeven door een instructeur van de Nederlandse Volleybal
Bond (NEVOBO). Daag je tegenstander uit op een van de E-games
en schaats zo snel mogelijk over het
parcours, dans met 8 kinderen tegelijk op dansmatten of race op de
fiets zo snel mogelijk naar de finish!
In de grote gymzaal kun je je uitleven op trampolines, rolstoelbasketballen, freerunnen en tjoekballen.
Even uitrusten? Kom naar de kantine en ga lekker knutselen. Je vindt
de sporthal van KDo aan de Vuurlijn
51 in de Kwakel. Het vindt donderdag 16 oktober plaats. Is voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar en de
toegang is gratis.

Winst voor SAS
Regio - Zaterdag 4 oktober jl. heeft
het SAS Super team van de volleybalclub SAS ‘70 hun eerste CMV
toernooi van het nieuwe seizoen gespeeld. Een aantal spelers spelen dit
jaar voor het eerst in niveau 4 en ze
hadden helaas twee zieken dus ze
moesten roeien met de riemen die
ze hadden.
Even wennen. Maar ze hebben allemaal hun beste beentje voorgezet.

De spaarnehal in Haarlem was the
place to be. Drie wedstrijden moesten er gespeeld worden.
De eerste was VHZ Serve en die
eindigde in een gelijkspel, de tweede wedstrijd was tegen Spaarnestad 6 en die hebben ze verloren,
maar in de laatste wedstrijd tegen
Atalante hebben zich even weten
te herpakken en dat werd weer een
gelijke stand.

Legmeervogels C2 met
beide voeten op de grond

KDO JG1 geeft gelijkspel
weg in laatste seconde
De Kwakel - In de 2e speelronde voor de junioren stond de wedstrijd tegen Only Friends JG3 gepland. Altijd een lastige tegenstander. Dit bleek al in de begin minuten
van de wedstrijd. Het doel van Nino
werd constant onder vuur genomen.
Veel schoten werden geblokt door
Harm, Timo en Manisha. De spaarzame aanvallen van KDO bleken wel
een belangrijk wapen te zijn in deze
wedstrijd. In een van de eerste uitvallen werd Timo Lof gelanceerd en
hij schoot de bal fraai binnen 0-1.
Only Friends ging verder met waar
ze in het begin van de wedstrijd mee
begonnen waren: aanvallen. Uit een
van de vele corners viel de bal via
de kluts in het eigen doel en een
aanval later werd het 2-1 door een
goed uitgespeelde aanval van Only Friends. Na de rust bleek KDO

het beste te starten. Dylan, Stijn en
Mark dreven de verdediging van
Only Friends terug. Mark achtervolgde zijn tegenstander en ontfutselde hem de bal en scoorde direct
2-2.
De tegenstander had in de gaten
dat ze hoge ballen moesten spelen om de keeper van KDO te verschalken. Dat lukte ze 2x maar KDO
toonde veerkracht en kwam ook 2x
weer terug door Stijn 4-4.
Dit leek de eindstand te worden
maar 1 seconde voor tijd kreeg Only Friends een vrije trap zo’n 20 meter van het doel. De bal werd weer
hoog in het doel geschoten buiten
het bereik van Nino. Er hoefde eigenlijk niet meer afgetrapt te worden want de scheidsrechter floot
direct voor het einde. Only Friends
JG3 – KDO JG1 5-4.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 30 september
werd de vierde zitting van de eerste competitie gespeeld. Met zestien paren in de “A” werden Elly van
Nieuwkoop en Jessie Piekaar eerste
met 57.14%, veel prettiger met “eigen” toch? Nel Bakker en An van
der Poel scoorden 56.25% en werden tweede. Gerda Borsboom en
Nel Hamelijnck volgden als derde
met 55.95%. Zo ken ik u weer dames, maakte me al ongerust, en
schoven daarmee vier plaatsen in
de rangorde op.
Als vierde plaatsten zich Tini Geling en Paula Kniep met 55.06%. Dames let op uw positie nu Nel en Gerda zich weer in de race werpen! De
competitie “A” ziet er nu als volgt
uit: Het paar Maarschalk/Van der
Post voeren, nog steeds, de troepen
aan en staan eerste. Edoch let op:
Nel Bakker en An van der Poel, als
tweede hijgen in uw nek en azen op
uw positie. Het paar Geling/Kniep
blijven zichzelf trouw door zich wederom als derde geplaatst te zien.
Het paar Ludwig/Zuidema staat
vierde. Dames Brand/Oostendorp
wat maakt u me nou? Enige bemoediging is op zijn plaats dunkt me, u
bent redelijk diep gevallen. Kom op

u kunt beter! In de “B” met eveneens
zestien paren werden de nieuwkomers Ria Verkerk en Ineke van Diemen eerste met maar liefst 60.71%!
Niet leuk hoor voor de oude garde. Als tweede eindigden Kitty van
Beem en Janny Streng met58.33%.
Derde deze keer Gertrude Doodkorte en Tiny van Drunen met 58.04%.
Wil Blansert en Ank Reems plaatsten zich als vierde. De competitie
“B” ziet er nu als volgt uit: Kitty van
Beem en Janny Streng wonnen de
race van de dames Vromen/Janssen
die nu tweede staan. En ja hoor daar
komt ie weer de wraak van de “ex”
gaat door: Het paar Doodkorte/Van
Drunen verwierf, met een minimaal
verschil met het paar Vromen/Janssen, de derde positie. Dames volgende week is uw kans hen voorbij
te streven zet “em op”. Wil Blansert
en Ank Reems staan vierde en verdreven het stabiele paar Pickkers/
Wijland van deze positie. Voor Hartenvrouw geldt momenteel een ledenstop.
Sluit u aan bij de wachtenden als u
te zijner tijd met ons mee wilt spelen. Inlichtingen bij de secretaris
Mieneke Jongsma, telefoonnummer
0297-565756.

Uithoorn - Op de laatste zomerse zaterdag van dit jaar trokken de voetbalouders van de C2
naar Wilnis. Diverse vaders waren,
met wisselend succes, nog in korte broek gekleed. Na de eclatante
20-0 van vorige week werd er weer
op een spektakel gerekend. Echter
de tegenstander vandaag was van
een geheel andere orde. Wellicht
ook onder de indruk van onze uitslag en zeker niet van plan zich ook
zo gemakkelijk naar de slachtbank
te laten leiden, begon CSW fel aan
de wedstrijd. Chahid werd belaagd
door een blond meisje en moest
zijn hele trukendoos met passeerbewegingen uit de kast halen om
maar tot zijn bekende steekpasses
te kunnen komen. De Vogels kregen dan ook maar weinig kansen
het eerste kwartier. CSW wist een
corner te krijgen en na een lichte overtreding op hun spits floot de
scheidsrechter voor een strafschop.
Lars behield zijn zenuwen en ranselde zowel de penalty als de herkansing uit zijn doel. In de tegenaanval wist Chahid linksbuiten Benjamin te bereiken die koel afrondde, ruststand 0-1. De tweede helft

werd het spel niet beter en bleven
de kansen uit. Bij een van de spaarzame hoekschoppen legde Morris
de bal slim terug op Chahid, die de
bal keurig in de kruising krulde.
Meer doelpunten kreeg het publiek
niet te zien, eindstand 0-2. Hieruit
blijkt maar weer dat een voetbalteam net een echtpaar is, het kent
goede en slechte tijden. Wellicht in
de euforie van vorige week werd er
te gemakkelijk gevoetbald en niet
aan het tactisch plan gehouden. Tegen deze tegenstander werd dit niet
afgestraft en werden toch weer 3
punten behaald waardoor de ongeslagen status bewaard bleef.
Zodra echter de sterkere tegenstanders komen, wordt meer discipline en beleving gevraagd om tot
een goed resultaat te komen. Aan
de andere kant heeft een huwelijk
ook wel eens een domper nodig om
het met elkaar vol te houden. Genoeg van dit gezeur, volgende wedstrijd gewoon weer vol aan de bak
en gaan voor die punten ! Man of
the match: keeper Lars, die een achterstand wist te voorkomen en metzijn verdediging ervoor zorgde dat
CSW geen kans meer kreeg.

Boule Union Thamen goed
gestart in wintercompetitie
Uithoorn - Als de maand oktober
weer is aangebroken start ook de
wintercompetitie petanque van afdeling 9 van de Nederlandse Jeu
de Boules Bond. Er draaien in afdeling 9 twee competities parallel.
Een competitie op zaterdag en een
competitie op zondag. Elke competitie bestaat uit drie speeldagen en
op elke speeldag worden vijfpartijen gespeeld, zodat men alle vijftien tegenstanders tegenkomt. Op
4 oktober ging de zaterdagcompetitie van start. Boule Union Thamen
neemt met vier doubletten (tweetallen) deel aan deze competitie.
In de tweede klasse komen twee
equipes uit, die in de eerst partij tegen elkaar speelden. Het werd
een goede partij, maar in de laatste werpronde lieten Ria van Beek
en invalster Nel Bloemers de deur
voor de tegenstander wij openstaan. Ina Hoekstra en Henk van
Rekum maakten daar dankbaar en
goed gebruik van om de partij uit te
maken (13-8). Ina en Henk gingen
in de partij tegen een equipe van
Boel de Boule door en wonnen deze
ook met 13-8. In de partij tegen De
Boulende Stier uit Leiderdorp konden Ina en Henk niet goed grip krijgen op het terrein en verloren dan
ook met 13-3. De volgende twee
partijen werden slopende partijen.
Beide partijen waren tegen equipe uit Zandvoort en in beide partijen keken Ina en Henk steeds tegen
een achterstand aan. In beide partijen werd bij een achterstand van

10-12 de partij toch nog binnengehaald door gebruik te maken van de
soms beperkte ruimte om de benodigde drie punten te maken. Met
vier gewonnen partijen staat het
eerste team op een gedeelde tweede plaats. Het tweede team speelde
goed, maar kon de tweede en derde
partij ook niet winnen. Toch hadden
ze een langere adem dan de tegenstanders uit Zandvoort. Zij wonnen
deze twee partijen en staan daardoor in de middenmoot. Het derde team komt uit in de derde klasse, die in Lisse moest spelen. Ook zij
gingen goed van start. Alfonso Atanes en Günther Jacobs wonnen vier
van de vijf partijen en staan dus ook
in de top van hun klasse. Het vierde team komt uit in de vijfde klasse. In deze klasse zitten zes verenigingen en die spelen een hele competitie in twee speeldagen (10 partijen). Voor hen start de competitie
op 1 november.
De zondageditie van de wintercompetitie van afdeling 09 van de Nederlandse Jeu de Boules Bond start
op 12 oktober. Ook in deze competitie is Boule Union Thamen met
vier equipes vertegenwoordigd.
Drie equipes komen uit in de tweede klasse en equipe nummer vier
in de vierde klasse. Oktober is een
goed bezette maand voor de leden
van Boule Union Thamen, want op
17 oktober start ook de Verenigingsteamcompetitie en op 19 oktober
vindt het Herfsttoernooi plaats op
de accommodatie aan de Vuurlijn.
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Internationale Topcompetitie
BMX op de baan in ERP
Uithoorn - Afgelopen zondag was
alweer de vijfde en tevens laatste
topcompetitie wedstrijd van dit seizoen op de baan in Erp. Dit was tevens een internationale topcompetitie dus ook de mogelijkheid voor
buitenlandse rijders om aan deze wedstrijd mee te doen. Een grote groep rijders uit Letland had zich
ook voor het eerste blok ingeschreven bij de cruisers en de boys-girls
7 t/m 12 jaar.
De wedstrijd begon om 10.00 uur
mooi op tijd maar terwijl het zaterdag zo’n prachtig weer was met een
heerlijk zonnetje was het nu een hele grijze dag met alleen maar miezer regen. Dit maakte de toch al lastige en technische baan alleen maar
moeilijker om op te rijden. 19 rijders
van UWTC hadden zich voor het
eerste blok ingeschreven met in totaal 54 ritten.
In de cruiser klasse 17-29 reed
Wouter Plaisant v.d. Wal heel sterk
in zijn manches steeds bij de eerste
vier voor hem gelijk een finale! Helaas lukte dit Mike Veenhof niet. Helaas ook geen plek in de finale voor
de twee oudgediende van de club
Wim Pieterse en Evert de Jong zij reden in hun klasse cruiser 45 + jammer genoeg niet bij de eerste vier.
Daarna de beurt aan de kleinere
mannen bij de boys 8 jaar reed Jur

de Beij in zijn eerste manche soepel
naar plek drie maar in zijn tweede
manche werd hij vijfde?! Nu moest
Jur in zijn laatste manche wel bij de
eerste vier eindigen om een halve finale te mogen rijden, dat deed hij
gelukkig ook op naar de halve finale voor Jur!
Bij de boys 9 t/m 12 jaar waren zoveel inschrijvingen dat in deze classes zelfs nog een kwartfinale verreden diende te worden. Jessy Soede mocht het spits afbijten bij de
boys 9 in zijn manches reed Jessy
zeer sterk steeds naar plaats twee
en was hierdoor zeker van een plek
in de kwart. Daarna de twee clubgenootjes Alec van der Mast en Govanni de Haan bij elkaar in de bak.
Zal het hen allebei lukken om een
plaats in de kwartfinale te veroveren? Alec reed zeer sterk steeds
naar plaats twee, helaas werd Govanni steeds vijfde geen plek in de
kwart voor hem. Rens Grömmel en
Joël Rijneker lukte het daarna ook
om zich te plaatsen voor de kwartfinale. Voor Daan Corts was het afgelopen na de manches. Bij de boys
10 ook twee rijders van UWTC aan
de start en bij elkaar in de bak, Brian Worm en Max Kroon. Max werd
steeds zesde in de manches maar
Brian Worm was twee keer vijfde geworden in de eerste manches

en moest in de laatste manche minimaal derde worden om zo door
te stromen naar de kwart. Het was
heel spannend maar Brian deed wat
van hem verwacht werd en reed
zeer steady naar plaats drie toch
nog een kwart finale voor hem super gedaan! Vijf inschrijvingen vandaag bij de boys 11, het hield na de
manches op voor Melvin v.d. Meer
en Sem Knook. De andere drie rijders, Brian Boomkens,Max de Beij en Jochem v.d. Wijngaard wisten
wel door te dringen tot de kwartfinales! Jordi den Hartog rijdend bij
de boys 12 jaar en vandaag zijn
tweede topcompetitie wedstrijd rijdend reed in alle drie zijn manches
zeer soeverein naar plaats vier ook
een kwartfinale voor hem.
Kwartfinale
Na een korte pauze konden we ons
gaan opmaken voor de 16 kwartfinales, het bleef maar regenen en de
baan werd er alleen maar gladder
van, het werd een echte loterij. Eerst
de beurt aan de klasse boys 9 voor
Joël, Rens en Alec hield het helaas
op maar Jessy Soede had er vandaag heel veel zin in en reed sterk
naar plaats drie een halve finale
voor hem! Brian Worm bij de boys 10
reed mooi naar plaats vier ook een
halve finale voor hem. Bij de boys 11

reed Brian Boomkens naar plaats
twee en Max de Beij naar plaats
vier ook voor hen een halve finale.
Dit lukte niet voor Jochem v.d. Wijngaard en ook bij de boys 12 ook niet
voor Jordi den Hartog.
Op naar de spannende en beslissende halve finales! Jur de Beij (8)
werd in zijn halve finale zevende.
Daarna was het de beurt aan Jessy
Soede (9) de hele dag al heel sterk
rijdend, na een hele slechte start
lag Jessy laatste in de eerste bocht
maar dit pikte Jessy niet en zette vol
het gas erop en hij reed zo vier rijders voorbij, nu lag hij mooi vierde

en dit hield hij vol tot de eindstreep,
de allereerste Topcompetitie finale voor hem, echt super gedaan!!,
Jessy zijn dag kon niet meer stuk!
Brian Worm (10) kwam net te kort
voor de finale, hij werd vijfde. Brian
Boomkens en Max de Beij (11) reden samen in hun halve finale niet
bij de eerste vier, Brian werd zesde
en Max achtste.
Om 13.00 uur kon er begonnen worden met de finales, Wouter Plaisant
van de Wal werd hierin bij de cruiser klasse 17-29; zevende en Jessy
Soede (9) werd hierin achtste maar
dat maakte Jessy helemaal niet uit,

hij had de dag van zijn leven gehad!
’s Middags de eer aan blok 2 de categorie boys-girls 13-14, nieuwelingen jongens en de Elite men en women. Hierin ook 5 rijders van UWTC
aan de start. Bij de boys 13 jaar
reed Maarten van der Mast alleen
de manches. Dit geldt ook voor Arjan van Bodegraven en Thomas v.d.
Wijngaard. Bij de boys 13 jaar wist
Bart van Bemmelen het tot de finale te schoppen en reed zeer sterk
naar een tweede plaats echt prima
gedaan. Ook een finale plek bij de
boys 14 jaar voor Joey Nap hij reed
daarin naar een zesde plaats.

Klassewerk scholierenveldloop
geweldig loopevenement
Uithoorn - Woensdag 1 oktober organiseerde AKU voor de 32e keer
op en rond de atletiekbaan een van
de grootste sportevenementen in
de gemeente Uithoorn. Alle basisscholen in Uithoorn en de Kwakel
en het voortgezet onderwijs in Uithoorn en de Ronde Venen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan
deze jaarlijkse cross. Ondanks het
feit dat een aantal klassen van het
voortgezet onderwijs afwezig waren i.v.m. kennismakingsweken, namen uiteindelijk bijna 750 jongeren
deel aan de wedstrijd in de verschillende categorieën. Een groot aantal vrijwilligers van de organiserende atletiekvereniging AKU waren
op dinsdag en woensdag actief om
de parcoursen over de verschillende afstanden uit te zetten. Door hun
inzet en de aanwezigheid van veel
vrijwilligers op de wedstrijdmiddag
zelf, verliepen de wedstrijden vlekkeloos en kon iedereen, mede door
de hulp van de weergoden, genieten van een heerlijke sportmiddag.
Het was een prachtig gezicht om alle deelnemers in grote groepen van
soms meer dan 40 en 50 kinderen,
in hoog tempo te zien vertrekken.
De groepen vertrokken klasgewijs
zodat iedereen tegen leeftijdgenoten liep. Naast de individuele medailles die de eerste drie aanko-

menden konden winnen, streden alle kinderen ook voor de beker voor
de school die het best presteerde
over alle groepen. Om te benadrukken dat elk kind, ongeacht de plaats
waarop hij of zij eindigde, zijn eigen,
geweldige prestatie had geleverd,
ontving elk kind na afloop een tasje met bidon, aangeboden door de
sponsor van de loop, Klassewerk interieurverzorging. Bij de basisscholen streden twee scholen om de
wisselbeker, de Springschans en de
Kwikstaart en uiteindelijk behield de
Springschans met klein verschil de
wisselbeker in huis. Bij het voortgezet onderwijs wisselde de wisselbeker wel van eigenaar. Tot veler verrassing werden Thamencollege en
het Alkwincollege verslagen door
het Veenlandencollege. De winnaars van de individuele wedstrijden per klas waren:
Basisscholen
Meisjes groep 3: Elise Schipper,
Caroline Weg, Ashlyn Berhitu
Jongens groep 3: Tymen Kip,
Tim van Eijk, Matthijs Brinkman
Meisjes groep 4: Yvette Duikersloot,
Emma Baron, Angel Harting
Jongens groep 4: Bas van Eden,
Bjorn Menzo, Mitchell Bakker
Meisjes groep 5: Xanne Kip,
Zoe van See, Fenna Schneider

Jongens groep 5: Jannieck Bena,
Sven Bakker, Pieter van Duuren
Meisjes groep 6: Jade Linthorst,
Britt kleverkamp, Lauren Andelbeek
Jongens groep 6: Rens Grommel,
Toine van Tiggelen, Fabian Hofmeester
Meisjes groep 7: Jasmijn van Tooren,
Noortje de Kuyer, Esmee de Vries
Jongens groep 7: Robin Wakkers,
Raoul Tjong a Tjoe, Jesse Hafkamp
Meisjes groep 8: Sade v/d Wetering,
Jolien Lucas, Charlee Bakker
Jongens groep 8: Stijn Bocxe,
Robert Kuyf, Sem v/d Ridder

Voortgezet onderwijs
Meisjes 1e klas: Isa v/d Berg,
Sam Cardol, Kik van Nieuwkoop
Jongens 1e klas: Merlijn ?,
Erkelly de Sa, Max v/d Weijden
Meisjes 2e klas: Nicole Vermue,
Susan van Rhijn, Isabelle van Mourik
Jongens 2e klas: Mauro Roble,
Marcos Meyer, Levi Blekemolen
Meisjes 3e klas en hoger: Lian Vermue,
Julia van Ee, Isabel Hooyman
Jongens klas en hoger: Bram Andriessen,
Erik Rydfors, Alexander Govers

Dames ouders en leerkrachten
Marleen Flobbe, Eva Brandsma,
Kim van Gils

Mannen ouders en leerkrachten
Paul Weyer, Joop ?, Hans de Kruif

Grote opkomst bij gentlemans race UWTC
Uithoorn - Zondag 5 oktober is het
wegseizoen van UWTC wielren afgesloten met de gentlemans race.
Maar liefst 38 koppels aan start,
waarvan 18 jeugdkoppels om de
tijdrit over 12 km te rijden. Leuk om
te zien dat ook een paar jeugdleden
die pas net begonnen zijn zich al in
de strijd waagden. De winnaars bij
de jeugd-ouder waren Stijn Ruijter en Etienne Lenting, die zelfs de
tweede tijd van de dag neer wisten
te zetten! Bij de dame-heer categorie ging de winst naar Rein Akerboom met Monique van der Vorst.
Jeroen Breewel en Danny Stam zette de snelste tijd neer en wonnen
dus overtuigend de Gentlemans
race Ad Fiege Memorial. Gees Fiege mocht de wisselbeker aan beide
heren uitreiken.

Nationale veldrit in Montfoort
Op zaterdag 4 oktober is de tweede nationale veldrit van het seizoen
verreden in Montfoort. Bij de amateurs altijd een druk deelnemersveld en door de dauw op het gras
was het behoorlijk glad. Bas de
Bruin wist weer wat plaatsingpunten voor het NK bij elkaar te rijden
met een 11e plaats. Luuk van Vliet
kreeg te maken met materiaalpech
en kon helaas de wedstrijd niet uitrijden. Dennis Moolhuijsen reed
naar plaats 34.
Hierna mochten de junioren en de
nieuwelingen van start. Bart de
Veer (junior) had een zeer goede
start en kon zijn goede positie ook
gedurende de wedstrijd vasthouden. Met een 7e plaats reed hij zijn
beste prestatie ooit! Menno van Ca-

pel en Sven Nijhuis reden naar de
19e en 22e plaats. Bij de dames had
Lorena Wiebes ook een erg goede
start. Helaas ging ook Lorena enkele keren onderuit en hierdoor moest
ze dus een aantal plaatsen prijsgeven.
Lorena eindigde als 17e. De masters mochten als laatste van start
en voor Pieter Heidema was dit
zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ook hier een groot deelnemersveld van 66 renners. Pieter eindigde op de 25e plaats.
Veldrittraining bij UWTC
Vanaf woensdag 8 oktober starten de veldrit trainingen bij UWTC.
Van 18-19 uur voor de jeugd en vanaf 19.00 uur voor de overige categorieën.

Eerste startnummer Zilveren Turfloop
overhandigd aan VOKU

Legmeervogels Handbal
C1 Herfstkampioen
Uithoorn - Het meidenhandbalteam C1 van de Legmeervogels (1314 jaar) is afgelopen weekend kampioen geworden van de veldcompetitie. Na de herfstvakantie zullen de wedstrijden in de zaal van
start gaan, waar de meiden weer
van plan zijn goed te gaan scoren.
De laatste wedstrijd werd gespeeld
op het veld van Najaden in Almere. Het was een spannende wedstrijd. De C1 wist wel steeds voorsprong te behouden, maar een aantal keren kwam Najaden dichtbij.
Uiteindelijk won Legmeervogels met
16 tegen 15 voor Najaden. De wedstrijd begon met een aangenaam
zonnetje goed. Quinty, Michelle,
Renée en Eline scoorden allemaal
snel. Kirsten wist in het doel een
aantal mooie ballen eruit te halen.
Maar Najaden kwam sterk terug. In
de rust stond Legmeervogels voor
met 10 tegen 8. Na de rust wist Esther als stoor nog een paar prachti-

ge vrije ballen te versieren. Marcella
zorgde door goed overspel voor nog
een paar mooie doelpunten. Ook de
invallers van de C2, Edna en Angela zorgden voor goede druk op het
doel van Najaden. Najaden speelde
echter ook goed en wist de druk telkens te pareren met een snelle te-

genaanval. Daardoor bleef de wedstrijd spannend. Tot in de laatste minuut werd er gescoord, wat uiteindelijk resulteerde in een verdiende
winst voor Legmeervogels. Met deze winst wist Legmeervogels C1 de
andere teams in de competitie voor
te blijven. Afgelopen zondag is het
team op de sportvelden van Legmeervogels door de club gehuldigd.
Bloemen, een medaille en gezellig
samen wat eten zorgden voor een
prima sfeer. Vol enthousiasme kan
het winterseizoen beginnen.

Regio - De Zilveren Turfloop wordt
jaarlijks gehouden op de eerste
zondag in november. De organisatie hiervan is in handen van atletiekvereniging De Veenlopers. Dit jaar
is VOKU als sponsor duidelijk zichtbaar op de startnummers die de
deelnemers zullen dragen.
VOKU is al sinds 1985 een vakkundig aannemersbedrijf met een goede reputatie, gespecialiseerd in o.a.
kunststof kozijnen van het merk
WERU en serres & uitbouwen van
het merk Veranda Nederland.
Paulien Voortjes-van Aalst mocht
het eerste startnummer in ontvangst
nemen uit handen van Irma van
Eeken namens de organisatie Zilveren Turfloop. Ze koos startnummer
1985 dat verwijst naar het jaar dat
het bedrijf VOKU werd opgericht.
Ook dit jaar zal de Zilveren Turfloop
de eerste loop zijn van het Zorg &
Zekerheidcircuit 2014/2015. Aan dit
circuit, dat tot de grootste van het
land behoort, doen acht regionale
lopen mee. Bij elke loop krijgen de
deelnemers het aantal punten dat
gelijk is aan hun plaats op de ranglijst. De punten worden bij elkaar
opgeteld en degene met het laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg en Zekerheid Circuit 2014/2015. Kijk voor meer informatie op www.zorgenzekerheidcircuit.nl. Nabij sporthal De Phoenix
kan weer op verschillende afstanden worden gestart. Voor de jeugd
is er de Rabo GeZZinsloop over een
afstand van 1 km waarvan het par-

cours door het sportpark voert. De
deelname aan de GeZZinsloop is
gratis.
Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatielopen. Tenslotte is er een Businessloop die kan worden gelopen als
5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven en instellingen.
Men loopt in teamverband en de
gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling voor
deze Businessloop enorm.
Parcours
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.
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 11.00 uur. De start van de RABO Kinderloop is om 10.15 uur. In
de sporthal De Phoenix vindt ook
de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast
is er een tasseninname. Uiteraard
kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die
de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.
Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid,
het prijzengeld, het parcours etc.
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl

