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voor Uithoorn, omgeving Rode Klaver en Ruwe Bies 
(300 kranten)

Uithoorn gaat doorgaand verkeer 
over Irenebrug ontmoedigen
Uithoorn - Het gaat er nu eindelijk 
van komen: de gemeente Uithoorn 
gaat op korte termijn maatrege-
len nemen die het doorgaande ver-
keer via de Prinses Irenebrug en het 
dorpscentrum moet weren. De ma-
nier waarop dateert al van 2008. Een 
en ander kan nu uitgevoerd worden 
omdat aanstaande donderdag 8 ok-
tober de N196 (Koningin Máxima-
laan) door de Provincie Noord-Hol-
land offi cieel aan de gemeente Uit-
hoorn wordt overgedragen. Op 28 
september jl. hebben Provinciale 
Staten de overdracht bekrachtigd. 
Vanaf het moment van overdracht 
staat het de gemeente vrij de weg in 
te richten en te beheren op de door 
haar gewenste manier. De onder-

tekening vindt plaats in het Provin-
ciehuis te Haarlem door o.a. Gede-
puteerde Elizabeth Post van de Pro-
vincie Noord-Holland en wethouder 
Marvin Polak. Beide partijen zijn het 
eens geworden over de voorwaar-
den waaronder de overdracht zal 
gebeuren. Zo blijft de Prinses Irene-
brug in eigendom en beheer van de 
Provincie Noord-Holland en de Pro-
vincie draag 1,3 miljoen euro bij in 
het uitvoeren van het (achterstal-
lige) onderhoud van de N196. Van 
een mogelijke overdracht was begin 
dit jaar al sprake, maar toen kon-
den de partijen het niet eens wor-
den. Bovendien speelde toen het 
‘onttrekkingsbesluit’ waarop bij-
na zeventig zienswijzen werden in-

gediend. Dat laatste is nu niet meer 
aan de orde omdat de plannen na 
de overdracht van heel andere aard 
zijn. De gemeente Uithoorn vindt het 
weren van doorgaand verkeer nood-
zakelijk om de leefbaarheid en vei-
ligheid van de inwoners te waarbor-
gen. Er rijden nog altijd naar schat-
ting 10.000 voertuigen per etmaal 
via de Irenebrug vice versa door het 
centrum, Bovendien zijn er vergaan-
de plannen om het centrum van het 
Oude Dorp ‘aan elkaar’ te bouwen. 
Als dat op termijn van start gaat is 
het in ieder geval defi nitief voorbij 
met doorgaand verkeer via het cen-
trum. Dat geldt eveneens voor het 
landbouwverkeer. 
Vervolg elders in de krant.

Masterplanprojecten 
vorderen langzaam
Uithoorn - Te midden van alle 
ontwikkelingen die er in Uithoorn 
plaatsvinden op onder meer infra-
structureel gebied, bouwen en wo-
nen, lijken de masterplanprojecten 
een beetje ondergesneeuwd te ra-
ken. Maar niets is minder waar. Van 
de projecten die in het kader van 
het Masterplan in werking zijn ge-
zet, worden de resultaten stilaan 
zichtbaar, andere staan op een laag 
pitje maar ‘sudderen’ wel door. Zo 
is de Waterlijn (Dorpsstraat, Markt-
plein en Wilhelminakade) dit jaar 
voor het watersportseizoen als een 
‘boulevard’ ingericht en opgele-
verd, compleet met nieuwe aanleg-
steigers voor een passantenhaven. 
Volgens wethouder Marvin Polak is 
het een succes geworden en heb-
ben de ondernemers langs de Wa-
terlijn zich erg tevreden getoond 
met de bestedingen door bezoe-
kers en waterrecreanten. Er waren 
dagen bij dat de passantensteiger 
overvol was en men moest door-
varen. Er werd daar ook gezwom-
men en dat was niet de bedoeling. 
Het project is gevorderd tot aan de 
busbrug. Erachter, dus verderop aan 
de Wilhelminakade waar te zijner 
tijd het nieuwbouwproject Vincke-
buurt van start zal gaan, wordt ook 
nog een nieuwe jachthaven aange-
legd. Dat gaat pas gebeuren als er 
meer dan 50 procent aan plaatsen 

is verhuurd. Het is de bedoeling dat 
de jachthaven er dan volgend jaar 
voor het nieuwe watersportseizoen 
ook ligt. Tot het project Waterlijn be-
hoort ook een fraaie en nuttig ge-
bleken boodschappensteiger aan 
de Schans. Als aankleding van de 
locatie werd daarbij kort geleden 
een portaal geplaatst als aanden-
ken aan de vroegere ‘Langebrug’, 
de ophaalbrug die er voor de Twee-
de Wereldoorlog lag en de verbin-
ding over de Amstel vormde tussen 
de Schans en de Mijdrechtse Zu-
we. Hij staat op het plankier boven 
de plaats van het voormalige stenen 
bruggenhoofd. Tevens is er een in-
formatiepaneel bij geplaatst die de 
geschiedenis van de voormalige 
brug weergeeft. Leuk initiatief!

Bouw Confucius
Met de afwerking van de omge-
ving is het project Waterlijn daar-
mee afgerond. Het wachten is op de 
bouw van het cultuurcluster Con-
fucius met de bijbehorende wonin-
gen halverwege naast café De Ge-
vel. Want na de nieuwbouw dan 
kan ook dat gedeelte van de bou-
levard worden ingericht. Hoe staat 
het daarmee? Wij vroegen het aan 
wethouder Marvin Polak. “Er zijn 
inderdaad nog geen tekenen van 
bouwactiviteiten. Dat heeft te ma-
ken met het feit dat men eerst ze-

ventig procent van de appartemen-
ten verkocht wil hebben en dat er 
een exploitant voor de maatschap-
pelijke ruimten en horeca-activitei-
ten gevonden moet worden. Men is 
wel in gesprek met gegadigden en 
ook met de verkoop van de wonin-
gen gaat het de goede kant uit. De 
verwachting is dat er voor het einde 
van dit jaar met de bouw kan wor-
den begonnen waarna het project 
rond de zomer van 2017 klaar kan 
zijn”, zo geeft Polak aan.

Over het project De Schans herin-
nert hij aan de overeenkomst die 
eind vorig jaar is getekend door het 
Bisdom Haarlem die de Schanskerk 
in eigendom heeft en de Ontwikkel-
combinatie Hart aan de Amstel (on-
derdeel van Van Wijnen Projectont-
wikkeling West) waarbij laatstge-
noemde de kerk met bijbehorende 
pastorie heeft aangekocht. “Er zijn 
voor het gebied plannen om het ‘in 
passende stijl’ te gaan herontwik-
kelen. Naar zeggen is men met de 
planvorming daarin vergevorderd. 
Ik verwacht nog deze maand een 
schets daarvan te zien.” Al met al 
wordt achter de schermen het nodi-
ge uitgewerkt om de projecten bin-
nen de gestelde termijn afgerond te 
hebben. Mochten zich tussentijds 
nieuwe ontwikkelingen voordoen 
zullen wij u dat in detail laten weten.

Uithoorn - Het zijn de laatste lood-
jes van de verbouwing van winkel-
centrum Zijdelwaard die in zicht ko-
men. Naar verwachting wordt het 
winkelcentrum nog voor de decem-
ber feestmaand bouwkundig opge-
leverd. Dat geldt ook voor de open-
bare ruimte en het voetgangersge-
bied rondom het winkelcentrum. 
Volgens bouwmanager Frank Ver-
kuijlen van de WPM Development 
die het project realiseert, heeft de 
gemeente beloofd dat ook de be-
strating en de plantenbakken tegen 
die tijd goeddeels opgeleverd zullen 
worden. Behalve het gedeelte waar 
nog afbouw moet plaatsvinden. Al 
met al zal ook nog niet alle groen 
aangeplant zijn. 
De voormalige Zijdelrij wordt mo-
menteel omgebouwd tot een pas-
sage. Een deel van het vroegere 
parkeerterrein naast Ten Hoope is 
daarbij geïntegreerd. Dat is de laat-
ste fase van de renovatie van win-

kelcentrum Zijdelwaard dat als hét 
gemakcentrum op winkelgebied 
van Uithoorn wordt gezien. Als dat 
nieuwgebouwde deel van het win-
kelcentrum als casco gereed is, 
moeten de ruimten nog afgebouwd 
worden waarna die worden verka-
veld in winkels. Dat ziet Verkuijlen 
nog niet gedaan eind november. 
“Het zal wel vanaf januari gaan ge-
beuren, want anders zitten we tij-
dens de feestmaand de onderne-
mers met allerlei verhuizingen in de 
weg. Dat is niet handig. Dus de ver-
huizing van de diverse winkels naar 
een andere locatie binnen het win-
kelcentrum zal vanaf begin 2016 
gebeuren. In de periode van half 
tot eind november is het plan dat 
het laatste deel van de verbouwing 
‘bouwkundig’ klaar is en opgeleverd 
zal worden. Dat geldt ook voor de 
Zijdelrijpassage.” 

Vervolg elders in deze krant.

Wij zijn Zijdelwaard!
Vernieuwd winkelcentrum verbindt 
winkelier en consument

Uithoorn - Het college van Burge-
meester en Wethouders van de ge-
meente Uithoorn heeft de program-
mabegroting 2016 vastgesteld. Het 
college is er naar hun zeggen in 
geslaagd een sluitende begroting 
te presenteren, zonder dat de las-
ten voor de inwoners verder behoe-
ven te worden verhoogd. Daarnaast 
kiest het college ervoor op dit mo-
ment geen bezuinigingen door te 
voeren in het sociaal domein (de 
zorg en hulp voor kind en gezin en 
de ondersteuning op het gebied van 
werk en inkomen) en in de inter-
ne organisatie. Om ondanks de be-
perkte middelen toch ruimte in de 
begroting te creëren treft de ge-
meente wel enkele maatregelen. Zo 
wordt een aantal uitgaven en inves-
teringen uitgesteld. Daar waar dat 
op een verantwoorde wijze moge-
lijk is, worden onderdelen van het 
onderhoud van de openbare ruim-
te een jaar doorgeschoven. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om het vervangen 
van kapotte verlichting en bestra-
ting. (Dat daarmee geweld wordt 
gedaan aan een stukje veiligheid 
in de openbare ruimte, wordt dan 
kennelijk voor lief genomen. Red.). 
Daarnaast wil het college meer tijd 
nemen voor een zorgvuldige discus-
sie en besluitvorming over sporthal 
de Scheg. Op die manier ontstaat er 
desondanks ruimte voor een fi nan-
cieel gezonde en toekomstbesten-
dige begroting(??).

In de periode 2016-2018 is er vol-
gens het college voldoende fi nan-
ciële ruimte om het collegepro-
gramma uit te voeren. Aan de an-
dere kant is echter te weinig ruimte 
voor nieuw beleid. Daarnaast moet 
de gemeente extra geld reserveren 
voor de toename van aanspraak op 
bijzondere bijstand doordat er meer 
statushouders (vluchtelingen die de 
procedure van asielaanvraag in po-
sitieve zin hebben doorlopen en dus 
in Nederland mogen blijven) moe-
ten worden gehuisvest. Aan de-
ze opgave moeten alle gemeenten, 
dus ook Uithoorn, hun aandeel le-
veren. Het college vindt het niette-
min onwenselijk om de lokale las-
ten op dit moment verder te verho-
gen. Deze blijven op het niveau zo-
als dat in de begroting 2015 is vast-
gesteld. Ook worden geen bezui-
nigingen doorgevoerd in het soci-
aal domein. Hierin zijn de afgelo-
pen periode veel ingrijpende veran-
deringen doorgevoerd die nu eerst 
hun beslag moeten krijgen. Datzelf-
de geldt voor de interne organisatie. 
In verband met de aanstaande sa-
menwerking met Ouder-Amstel en 
Diemen (DUO+) zijn er veel activi-
teiten die eerst goed moeten wor-
den geïntegreerd en afgerond. Dat 
heeft zijn tijd nodig. Omdat de be-
groting nog volop in beeld komt, 
ook tijdens de komende raadsperi-
ode, komen wij er te zijner tijd nog 
uitgebreid(er) op terug.

College Uithoorn presenteert 
sluitende begroting
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Wij zijn Zijdelwaard!
Vernieuwd winkelcentrum verbindt winkelier en consument
Vervolg van de voorpagina.

“We zetten nu een eindspurtje in 
en stellen ons motiverend en in-
spirerend op richting onze klan-
ten,” laat Joep Szejnoga van Kap-
salon Joepsze namens de winke-
liersvereniging weten. Hij is enthou-
siast over het verloop en de resul-
taten van de renovatie. “Vanaf sep-
tember vorig jaar is bouwbedrijf Du-
ra Vermeer druk bezig geweest met 
de verbouwing van het winkelcen-
trum. Onze klanten hebben straks 
de beschikking over een ultramo-
dern en gezellig winkelcentrum met 
een goed en gevarieerd aanbod aan 
winkels. Inclusief een ander logo 
en een nieuwe website in de lucht 
gaan we ook voor een nieuwe uit-
straling! Het nieuwe logo sluit aan 
op de uitstraling van de architectuur 
van het winkelcentrum. De ‘haak’ 
in het beeldmerk moet dat weerge-
ven in de vorm van ‘alles onder één 
dak’. Want wij zijn Zijdelwaard. Vóór 
de feestmaand december hopen we 
de boel zoveel mogelijk op orde te 
hebben. Het was voor iedereen af 
en toe behelpen tijdens de verbou-
wing, maar nog heel even en dan is 
het klaar. Wij voelen ons als winke-
liers sterk verbonden met het win-
kelcentrum en willen dat uitstralen 
naar onze klanten. Onder het cre-
do’ Wij zijn Zijdelwaard’, willen we 
dat graag delen met hen. Het ge-
heel vernieuwde en uitgebreide 
winkelcentrum moet daarbij gezien 
worden als een verbindende fac-
tor. Want het winkelcentrum moet 
ook voor hen als een warm bad voe-

len om hun boodschappen te doen, 
gezellig te winkelen en te genieten 
van het omvangrijke aanbod. Kort-
om, als winkeliers hopen wij dat ook 
consumenten het gevoel van ‘Wij 
zijn Zijdelwaard’ zullen ervaren als 
zij hier rondlopen. Het is tenslotte 
ook hun winkelcentrum.” Wilt u al-
vast wat meer weten wat de winkels 
te bieden hebben, kijk dan op de 
website www.zijdelwaardplein.nl.”

Iets extra’s
Het gevoel van ‘Wij zijn Zijdelwaard’ 
wordt als geen ander uitgedragen 
door middel van aantrekkelijke en 
leuke acties voor jong en oud. “Wij 
geven invulling aan dat gevoel en 
passen onze activiteiten daar zoveel 
mogelijk op aan,” vertelt Maryce de 
Hollander van Nelson Schoenen. 
Samen met haar collega Miriam Ro-
sekrans van Esprit De Boet vormt zij 
de ‘promotiecommissie’. Maande-
lijks worden aantrekkelijke en geva-
rieerde activiteiten in het winkelcen-
trum georganiseerd die op een ple-
zierige manier de promotie van ge-
zellig winkelen en specifieke pro-
ducten tot doel hebben. Een voor-
beeld daarvan is de Burendag die op 
zaterdag 26 september is georgani-
seerd met o.a. een barbecue. “We 
creëren dan een ambiance waarin 
de winkels in het zonnetje worden 
gezet en bezoekers een warm wel-
kom wordt geheten. Iedereen kan 
meedoen en/of genieten van de ac-
tiviteiten. Winkelen en boodschap-
pen doen moeten een plezierige 
kant hebben. Het is immers emotie. 
Bezoekers moeten ervaren dat hier 

iets extra’s wordt geboden,” licht 
Maryce toe. “We merken dat nu al 
aan bezoekers die al enthousiast re-
ageren op de veranderingen die in 
het winkelcentrum plaatsvinden,” 
vult Miriam aan. “Ze komen boven-
dien graag op momenten dat er ac-
tiviteiten zijn. In dat geval hebben 
we nu alvast wat leuks te melden: 
op vrijdag 30 en zaterdag 31 okto-
ber organiseren we in het winkel-
centrum een pasar malam, gecom-
bineerd met de orchideeënmarkt 
van Zijdelfleur! Twee dagen dus! 
Met tal van kramen, lekkere hapjes, 
prachtige tropische bloemen enzo-
voort. Dat is voor ons weer een uit-
daging. Mensen reageren enthou-
siast op de activiteiten en zijn ook 
nieuwsgierig naar welk soort win-
kels er nog gaan komen. We merken 
dus duidelijk dat het winkelcentrum 
in de lift zit.” Om dat enthousiasme 
te versterken worden de passages 
nog aangekleed met mooie verlich-
ting en zinvolle attributen als prul-
lenbakken, bankjes, planten, etc. 

Nieuwe winkels
Niet alle (nieuwe) winkelruimte is al 
gevuld. Sommige winkeliers passen 
hun winkel aan of verhuizen met 
hun zaak intern van de ene naar de 
andere locatie. Dat heeft te maken 
met een efficiëntere indeling en ge-
bruikmaking van de geboden ruim-
te na de verbouwing. Zo verhuist 
bijvoorbeeld drogisterij/parfumerie 
Stoop naar de andere kant van de 
passage en wordt een ‘Pour Vous’, 
uitsluitend met parfums en andere 
luxe waren. In de huidige ruimte van 

Wij zijn Zijdelwaard: v.l.n.r. Joep Szejnoga (bestuur winkeliersvereniging), Miriam Rosekrans en Maryce de Hollander 
(promotiecommissie), Frank Verkuijlen (WPM Development) en Hetty Hummel (Communicatie adviseur)

Stoop komt een Etos vestiging. Bak-
kerij Hulleman is al verhuisd naar 
een andere locatie in het winkel-
centrum, evenals Zeevishandel Vo-
lendam. VakantieXperts, Blokker 
en Trekpleister gaan nog verhuizen 
naar een nieuwe plek. 
Er zijn verder volop contacten met 
ondernemers van verschillen-
de branches gaande die belang-
stelling hebben om in het winkel-
centrum een winkel te openen. “Er 
komen een kaas- en notenwinkel 
(Kastino), een opticien (EyeWish), 
een schoenmaker (DenNis) en een 
kledingreparatiebedrijf (Gouden 
Schaar) annex stomerij bij, en zo-

als al gemeld een Etos. In de nieu-
we aanbouw komt ook een cafeta-
ria/snackbar (Kwalitaria).
Verder denken we aan een toko, 
een winkel in lederwaren, in linge-
rie, voor cadeauartikelen, een juwe-
lier, een bijouterie, een winkel in ge-
zondheidsartikelen en fitness cen-
trum. Om er maar een paar te noe-
men. Met een aantal ondernemers 
daarvan zijn we in gesprek om te 
zien wat de mogelijkheden zijn. Zo-
dra een en ander vast staat komen 
we er mee naar buiten,” laat Frank 
Verkuijlen weten. Intussen is het 
prettig te constateren dat niet al-
leen steeds meer klanten uit Uit-

hoorn maar ook uit de nabije om-
geving, waaronder De Ronde Ve-
nen, het winkelcentrum bezoeken. 
Ideaal zijn de nieuwe mogelijkhe-
den om zowel aan de voorkant als 
aan de achterkant en op het boven-
dek van het winkelcentrum te par-
keren. Altijd kunt u met de winkel-
wagen heen en weer naar uw auto 
via de rolbaan of lift.
Voor degenen die overdekt willen 
staan is die mogelijkheid er bij de 
achteringang van de Jumbo super 
aan de Heijermanslaan. Het winkel-
centrum is vanzelfsprekend voor zo-
wel rolstoelers als senioren goed en 
vriendelijk toegankelijk.

Uithoorn gaat doorgaand verkeer 
over Irenebrug ontmoedigen

Vervolg van voorpagina.

Wel blijft de Irenebrug dan dienst 
doen voor verkeer dat het Amstel-
plein als bestemming heeft en ter 
plaatse van een parkeervoorzie-
ning (garage) gebruik kan maken. 
De brug gaat dus niet ‘dicht!’ In-
woners van met name Amstelhoek 
en De Hoef kunnen er met de auto, 
motor, (brom)fiets en als voetganger 
gebruik van blijven maken om in het 
centrum te komen. Ook voor ‘door-
gaande (brom)fietsers’ zal het geen 
probleem zijn. Dat zal duidelijk wor-
den aangegeven in de tijdelijke en 
definitieve herinrichtingsplannen. 
Zover is het echter nog niet. 

Drie stappenplan
Er is eerst sprake van de uitvoering 
van een drie stappenplan. Dat plan 
is door de gemeente opgezet om 
fasegewijs doorgaand verkeer via 

het centrum niet meer toe te staan. 
Daartoe worden verkeersmaatre-
gelen voorbereid om een tijdelij-
ke (her)inrichting van de N196 ter 
hoogte van de Dorpsstraat mogelijk 
te maken. Het gaat daarbij om het 
weggedeelte tussen Prinses Irene-
brug en de kruising met de Thamer-
laan/Laan van Meerwijk om dat te 
bereiken. Na afronding van de in-
spraakprocedure voor de diverse 
verkeersbesluiten neemt het college 
daarover een besluit.
Maar eerst stap 1. Die bestaat uit 
twee onderdelen: 1A en 1B. Bij 
1A wordt een aantal acties uitge-
voerd waarvoor geen verkeersbe-
sluiten noodzakelijk zijn. Zo wor-
den de verkeerslichten bij de voet-
gangersoversteek ter hoogte van de 
Dorpsstraat op aanbod afgesteld: 
het voetgangerslicht staat altijd op 
groen tot zich een auto aandient. 
Ook de verkeerslichten bij de krui-

sing met de Laan van Meerwijk krij-
gen een andere instelling. Op zich 
is dat gunstig voor het verkeer in 
de Noord/Zuid richting want daar-
door zal tijdens de (avond)spits de 
filevorming aanzienlijk kunnen af-
nemen op de Thamerlaan. Waar no-
dig gaat de gemeente ook de belij-
ning van de weg aanpassen. Deze 
werkzaamheden worden in oktober 
en november uitgevoerd.
Het tweede onderdeel is stap 1B. 
Dat betreft het nemen van onder 
meer verstrekkende verkeersbeslui-
ten die nodig zijn om het betreffen-
de weggedeelte tijdelijk anders in te 
richten. Voor deze verkeersbeslui-
ten geldt wél een inspraakprocedu-
re(!). De start hiervan staat gepland 
in november dit jaar. Vooruitlopend 
op de overdracht had het college in 
het najaar van 2014 toen een ont-
werp vastgesteld voor de tijdelijke 
inrichting van het wegvak tussen 

de Prinses Irenebrug en de Laan 
van Meerwijk/Thamerlaan. Dat ont-
moette toen veel weerstand – vooral 
vanuit De Ronde Venen - waartegen 
bijna zeventig zienswijzen werden 
ingediend! Het ontwerp is nu weer 
van stal gehaald. Verder vrezen de 
bewoners aan de Thamerlaan en 
Prins Bernhardlaan met de voorge-
stelde maatregelen dat het verkeer 
voor hun deur in Noord-Zuid rich-
ting zal gaan toenemen. Alles wat 
naar de N201 gaat richting A2 en 
terug kan dan niet meer via de kort-
ste weg over de Irenebrug. De prak-
tijk zal uitwijzen of dit ook bewaar-
heid zal worden.

Afweging herinrichting
Stap 2 is het daadwerkelijk reali-
seren van deze tijdelijke inrichting. 
Dat gebeurt nadat de procedures 
uit stap één zijn afgerond. Voordat 
met de uitvoering wordt begonnen, 
maakt de gemeente eerst de afwe-
ging of de investering van 75.000 
euro die deze tijdelijke herinrich-
ting kost, opweegt tegen de perio-
de waarvoor dit wordt aangelegd. 
Dit is afhankelijk van de periode 
die ligt tussen stap één en het rea-
liseren van de definitieve inrichting. 
Dit laatste wordt stap 3: de daad-
werkelijke realisatie van uitbreiding 
van het winkelcentrum inclusief het 
daarbij behorende nieuwe dorps-
plein. De gemeente wil twee vlie-
gen in een klap slaan, namelijk de 
verbouwing van het winkelcentrum 
gebruiken om het doorgaande ver-
keer te weren. In de jaarstukken van 
2014 stond dat met de verbouwing 
van het Amstelplein in het derde 
kwartaal van 2016 kon worden ge-
start en dat er dan in 2018 een brui-
send winkelcentrum kan staan… 
Dat wordt nu door wethouder Polak 
omzeild: “Eigenaar Achmea zoekt 
via een tenderprocedure ontwikke-
laars die een plan willen ontwikke-
len waarbij vanzelfsprekend kwali-
teit en prijs doorslaggevend zullen 

zijn. Het opstarten van de tender-
procedure heeft om uiteenlopen-
de redenen echter wat op zich laten 
wachten. En dus moeten wij als ge-
meente ook een afwachtende hou-
ding aannemen alvorens er plannen 
op tafel komen,” laat de wethou-
der weten. Vervolgens komt daar 
nog een procedure achteraan om-
dat ook het bestemmingsplan moet 
worden aangepast. Alle kans dus 
dat de tijdelijke inrichting van het 
stukje N196 tussen de Dorpsstraat 
en de Laan van Meerwijk er komt.

Oplossing landbouwverkeer?
Tijdens de toelichting op de plan-
nen die wethouder afgelopen vrij-
dag voor de verzamelde pers gaf 
kwam natuurlijk onvermijdelijk de 
vraag aan de orde of de problema-
tiek voor het landbouwverkeer bij de 
uitvoering van de plannen is opge-
lost. Om kort te gaan: niet dus. “Wij 
zien het landbouwverkeer ook als 
doorgaand verkeer. Er zijn twee mo-
gelijkheden: omrijden via de brug bij 
Vrouwenakker en de N231 (Noord-
Zuid route/Legmeerdijk), of de la-
ding met een dieplader over de weg 
vervoeren waarmee je dan wel door 
het Amstel aquaduct mag. Een an-
dere optie is wachten op het besluit 
van de Tweede Kamer waarbij land-
bouwvoertuigen met een snelheid 
van 65 km/uur over de Provinciale 
weg door het aquaduct mogen rij-
den. Dat is een landelijke maatregel. 
De landbouwvoertuigen krijgen dan 
wel een kenteken en de chauffeur 
moet een rijbewijs hebben. Dan is 
het probleem van de passage over 
de Irenebrug voor hen opgelost.” Al-
dus een vastberaden wethouder die 
en passant opmerkte dat hij met be-
trekking tot de huidige plannen re-
gelmatig contact heeft met zijn col-
lega wethouder in De Ronde Venen. 
“En die snapt best waar we mee be-
zig zijn.”

Hoe bemoeilijken?
Wij vroegen aan de gemeente op 
welke wijze zij aan weggebruikers 
duidelijk gaat maken dat het cen-
trum straks niet meer voor door-
gaand verkeer toegankelijk is. Een 
woordvoerder van het project liet 
ons het volgende weten: “Hoe we 
dit soort zaken in de praktijk precies 
vorm gaan geven, wordt op dit mo-
ment nader uitgewerkt. Deze detail-
lering is onderdeel van de voorberei-
ding van stap 1B in het stappenplan. 
De vraag kan pas concreet worden 
beantwoord op het moment dat de 

voorbereidende besluiten voor het 
realiseren van de tijdelijke inrichting 
ten aanzien van de Wegenverkeers-
wet en de Wet ruimtelijke ordening 
worden genomen (en de bijbeho-
rende inspraakmogelijkheden star-
ten). Wat op dit moment al helder is, 
is dat daar waar straks een inrijver-
bod gaat gelden, dit te zijner tijd in 
ieder geval wordt aangegeven door 
middel van verkeersborden. Daar-
naast zullen er ‘fysieke maatrege-
len’ worden getroffen waardoor het 
stukje N196 bij het kruispunt Laan 
van Meerwijk niet meer toegankelijk 
zal zijn voor het autoverkeer. Overi-
gens zodanig, dat laad- en losver-
keer wel toegang houdt tot de laad- 
en losplaats naast de AH en het au-
toverkeer wel toegang heeft vanaf 
de Irenebrug tot de parkeerplaats 
vice versa. Voor de handhaving van 
het inrijverbod voor vrachtwagens 
en landbouwverkeer zou mogelijk 
een hoogtebegrenzer nuttig kun-
nen zijn: één in Amstelhoek en één 
in Uithoorn. De mogelijkheden hier-
toe worden nu nader verkend. Als 
onderdeel van stap 1B uit het stap-
penplan wordt nu bekeken hoe wij 
de provincie Utrecht, de gemeente 
De Ronde Venen, LTO Noord en de 
provincie Noord-Holland betrekken 
bij deze verdere detaillering.”

Onderhoudsbeurt N196
Over de Provinciale bijdrage voor 
het uitvoeren van het (achterstalli-
ge) onderhoud van de N196 deelde 
de woordvoerder nog het volgende 
mee: “De provinciale bijdrage voor 
het onderhoud is bestemd voor de 
hele weg. Dus vanaf de Dorpsstraat 
tot de kruising met de Legmeerdijk 
op de grens met Aalsmeer. We gaan 
er voor zorgen dat de veiligheid blijft 
gewaarborgd en dat de weg (Konin-
gin Máximalaan) de komende win-
ter doorkomt. Hiervoor worden vóór 
de winter op enkele plekken asfal-
twerkzaamheden uitgevoerd, wordt 
waar nodig de wegbelijning opge-
frist en worden de lampen vanwe-
ge einde levensduur in lantaarnpa-
len vervangen. Tevens wordt er nog 
dit jaar onderhoud gepleegd aan de 
betonnen duikerbrug nabij de Poel-
weg, zodat deze nog jaren meekan. 
De maatregelen voor 2016 en verder 
worden nog nader bepaald. Dit ge-
beurt in samenhang met het beheer 
van de hele gemeentelijke openbare 
ruimte.” Tot zover de berichtgeving 
van de gemeente. Wij houden u van 
de komende ontwikkelingen op de 
hoogte. Wordt vervolgd dus.
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Zangers en zangeressen kna 
concert bekend gemaakt
Uithoorn - In de afgelopen weken 
hebben we u op de hoogte gehou-
den van de audities van de zangers 
en zangeressen die zullen gaan op-
treden tijdens het jaarlijkse concert 
van KnA: A Music Night Out: Orkest 
en Zang, op zaterdag 7 november in 
De Schutse in Uithoorn. Twee dins-
dagen stonden in het teken van de 
audities, een prachtige ervaring en 
het orkest raakte extra geinspireerd 
door de volle overgave van de audi-
tanten. In totaal 16 auditanten had-
den hun keuze gemaakt uit één van 
de vier nummers die tijdens de au-
dities ten gehore gebracht konden 
worden. Uiteindelijk moest er een 
keuze worden gemaakt, niet ge-
makklijk maar dirigent Gerhart Drij-
vers, zangcoach Ireen van Bijnen en 
voorzitter van KnA, Marco Lesmeis-
ter hebben 7 zangers en zangeres-
sen uitgenodigd om voor het con-
cert een specifiek nummer in te stu-
deren.
Het gaat om: Cathlijn Gelderloos(12 
jaar!) die samen met Ireen van Bij-
nen ‘Pie Jesu’ gaat zingen, Anne-

marie Stolwijk zingt ‘House for Sa-
le’, Judith Beuse zal het prachtige 
‘Don’t cry for me Argentina’ zingen, 
‘A night like this’ zal worden vertolkt 
door Evie Portier, de enige heer in 
het gezelschap Robbert Besselaar 
neemt de medley van de ‘Hollandse 
hits’ voor zijn rekening, Danny Nooy 
zingt de zwoele ‘Habanera’ en Co-
rinne Rijnders zal het prachtige ‘Ga-
briella’s Song’ voor haar rekening 
nemen. Alle zangers zullen geza-
melijk ‘Happy’ zingen. Daarnaast zal 
het Orkest van KnA nog een aantal 
andere stukken spelen.

Kortom: dit mag u niet missen, Uit-
hoorns glorie tijdens het concert van 
uw Uithoorns Orkest van Muziek-
vereniging KnA. De kaartverkoop is 
inmiddels begonnen. Kaarten kun-
nen besteld worden via www.amu-
sicnightout.nl of direct aangeschaft 
worden bij CSU Uithoorn aan de 
Dorpsstraat en Kantoorboekhandel 
Ten Hoope op het Zijdelwaardplein. 
Tot 17 oktober geldt een aantrekke-
lijke korting.

Halloween kinderdisco
bij Colijn
Uithoorn - Zaterdag 31 okto-
ber, de officiele halloweendag, is 
er weer een Halloween Kinder-
disco bij Dans en Partycentrum 
Colijn. Deze tweede editie wordt 
gesponsord door gemeente Uit-
hoorn en alle kinderen uit Uit-
hoorn zijn van harte welkom. Vo-
rig jaar was de eerste editie van 
dit spektakel en dat was zo’n suc-
ces dat de burgermeester ervoor 
heeft gezorgd dat dit ook dit jaar 
weer plaats kan vinden. Het the-
ma van dit jaar is ‘horror zieken-
huis’. 

Er komt weer een echt spookhuis 
met acteurs en natuurlijk zijn er 
allerlei leuke aktiviteiten en ver-
rassingen voor de kinderen. De 
disco is voor kinderen tussen de 
6 en 13 jaar, t/m groep 8 dus. 
Geef je op bij Bianca Viveen via  
halloweenuithoorn2015@gmail.
com, de eerste 100 aanmeldin-
gen hebben gratis entree. Er kun-
nen ook kaartjes voor 3 euro ge-
kocht worden bij Dans en Party-
centrum Colijn en Kantoorboek-
handel Ten Hoope. Wees er snel 
bij want vol is vol!

Open Huizen Route: 
Woningen in het zonlicht!
Regio - Het was een prachtige 
dag om op zoek te gaan naar een 
droomwoning. De woningen die 
meededen aan de Landelijke ERA 
Open Huizen Route c.q. NVM Open 
Huizen Dagstonden letterlijk en fi-
guurlijk in het zonlicht. Wij vroegen 
Mirjam Ohlenbusch, één van De Ko-
ning makelaars hoe de dag is ver-
lopen.
Mirjam: “Het maakt zo’n dag toch 
wel extra mooi als het weer mee-
werkt. Veel zon, betekent veel licht 
in huis, waardoor een woning goed 
tot zijn recht komt. Voor kijkers is 
dat ook prettig want zo kunnen zij 
goed zien hoe de lichtinval in het 
huis en de tuin is. En natuurlijk, wij 
makelaars gaan ook liever met zon 

dan met regen op pad. Al met al was 
het een succesvolle dag. Naarmate 
de dag vordert hoor je van je ver-
kopers hoeveel keer zij hun huis to-
nen aan potentiële geïnteresseerde 
kopers. Normaal gesproken wordt 
een woning twee tot vier keer be-
keken, maar het is altijd weer span-
nend hoeveel geïnteresseerden er 
zijn voor een woning. 
De woningmarkt verbetert snel. In 
de grote steden is dat eerder op 
gang gekomen maar nu begint het 
ook zichtbaar te worden in Uithoorn 
en omstreken en natuurlijk Nieuw-
koop. Het aanbod is snel afgeno-
men in de goedkopere- en mid-
denklasse, waardoor er voor kopers 
steeds minder te kiezen is.

De Provincie Utrecht wil de N201 bij Loenersloot verbreden en een tweede brug naast de huidige laten aanleggen om 
de doorstroming van het drukke verkeer te bevorderen

Plan voor verdubbeling 
rijstroken n201
Regio - Voor automobilisten is er 
goed nieuws op komst ook al zal 
het nog wel even duren, maar de 
Provincie Utrecht heeft aangekon-
digd dat zij het aantal rijstroken van 
de Provinciale weg N201 tussen de 
afslag met de A2 en het kruispunt 
met de N402 (de weg richting Loe-
nen aan de Vecht) wil gaan verdub-
belen. Dat impliceert dat er ook een 
tweede brug(!) naast de huidige 
moet komen. Juist die is vorig jaar 
nieuw ingevaren en is de N201 ter 
plaatse heringericht. Geloof het of 
niet, maar dit heeft het college van 
Gedeputeerde Staten onlangs op 15 
september besloten. Het was al lan-
ger bekend bij de Provinciale Sta-

ten dat de N201 in het hierboven 
genoemde tracé over onvoldoende 
capaciteit beschikt om het verkeer 
tijdens de ochtend- en avondspits 
naar behoren te kunnen verwerken. 
Tijdens de ochtendspits staat er een 
file voorbij Vreeland vanaf onge-
veer de rotonde in de N201 (afslag 
Nederhorst den Berg) richting A2. 
De avondspits laat hetzelfde beeld 
zien. Bottelneck is de versmalling in 
de weg – van twee naar 1 rijstrook 
- en de verkeerslichten ter hoogte 
van Loenersloot, de te smalle brug 
en de verkeerslichten bij de kruising 
met de N402. Provinciale Staten wil-
len nu het fileprobleem aanpak-
ken door het nemen van rigoureuze 

maatregelen. Onder meer door het 
verdubbelen van het aantal rijstro-
ken tussen de kruising met de A2 
en die over de Loenerslootsebrug 
met de N402. Daarvoor wordt 60 
miljoen euro uitgetrokken. Daarvan 
is de helft bestemd voor de tweede 
Loenerslootsebrug over het Amster-
dam-Rijnkanaal en de spoorlijn Am-
sterdam-Utrecht die naast de huidi-
ge moet komen te liggen. Het ande-
re deel is voor aanpassing van het 
wegtracé. Het project zal worden 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat die 
vorig jaar ook al tekende voor ver-
vanging van de oude Loenerslootse-
brug. Het is nog niet bekend wan-
neer een en ander zal gaan plaats-

vinden. Behalve deze maatregel 
zijn er plannen om tussen 2016 en 
2019 de afslag op de A2 naar Vinke-
veen te gaan verlengen. Omdat de-
ze te kort is gebleken om een veilige 
doorstroming richting Vinkeveen en 
Hilversum te kunnen bewerkstelli-
gen, ontstaan er vaak levensgevaar-
lijke situaties in de vorm van filevor-
ming op en zelfs naast de vlucht-
strook op de rijbaan. Voor inwo-
ners van De Ronde Venen die da-
gelijks vanaf hun werk via deze af-
slag naar huis rijden, zal de verlen-
ging als een blijde boodschap wor-
den ontvangen.

Schuift het probleem op?
Vorig jaar berichtte deze krant al tij-
dens de plaatsing van de toen nieu-
we Loenerslootsebrug dat het wel-
licht beter zou zijn geweest met-
een een brug met 2 x 2 rijstroken te 
plaatsen en ook de N201 op die ma-
nier aan te passen. Volgens woord-
voerders van Rijkswaterstaat werd 
toen gezegd dat dit niet nodig was 
omdat men de capaciteit ruim vol-
doende vond. Niet dus, dat blijkt 
maar weer. Overigens blijft het pro-
bleem van filevorming zich volgens 
ingewijden ook na de voorgestel-
de verbreding van het stuk wegdek 
voordoen, omdat voorbij de kruising 
met de N402 de weg weer gewoon 
tweebaans wordt en het verkeer 
richting Hilversum dus daar moet 
gaan invoegen. Het probleem schuift 
gewoon een stukje op. Voordeel is 
wel dat er dan meer auto’s op het 
stuk weg kunnen ‘aanschuiven’ rich-
ting Hilversum, waardoor de kruising 
met de A2 wordt ontlast en ander-
zijds er beter kan worden doorge-
reden naar de A2 vanuit de richting 
Vreeland. Als echter de verkeerslich-
ten op de kruising bij Loenersloot, 
afslag Baambrugge, op dezelfde ma-
nier worden afgesteld als nu het ge-
val is, is het probleem niet uit de we-
reld maar misschien wel ‘dragelijker’. 
Gedeputeerde Staten zeggen eraan 
te hechten dat de gemeenten Sticht-
se Vecht en Hilversum evenals de 
provincie Noord-Holland, nauw bij 
de plannen en de uitvoering moeten 
worden betrokken.

Samen rouwen, 
praatgroep voor iedereen 
die zijn verhaal wil delen

Uithoorn - Wanneer iemand die je 
dierbaar is overlijdt dan krijg je in 
het begin veel aandacht. Je mag er-
over praten zoveel als je wilt en ie-
dereen toont begrip en leeft mee…. 
Maar al vrij snel kom je erachter dat 
je omgeving niet meer zo open staat 
voor je verhaal. Herkenbaar? Het le-
ven gaat door en er is geen ruimte 
meer voor jouw verdriet. Je kunt bij-
na nergens meer terecht. Of toch? 
Vanaf nu is er twee keer per maand 
de gelegenheid om met gelijkge-
stemden te praten. Mensen die het-
zelfde hebben meegemaakt en de 
behoefte hebben hun verhaal en er-
varingen te delen.
Rouwen doe je niet volgens een 
vast patroon. Voor de één duurt het 
rouwproces veel langer dan voor de 
ander. Er is geen vast patroon hoe 
het verlies te verwerken. Geen volg-
orde van gevoelens en acceptatie. 
Ieder mens heeft zijn eigen manier 
van omgaan met verlies door over-
lijden. Het gezegde dat tijd alle won-
den heelt is deels waar maar hoe-
veel tijd nodig is, is voor iedereen 
verschillend.

Verdrietig
Soms gaat het best goed met je en 
andere keren voel je je verdrietig, 
in de steek gelaten, boos en kun je 
het maar moeilijk accepteren dat ie-
mand er niet meer is. Hierover pra-
ten is na verloop van tijd niet meer 
zo vanzelfsprekend. Relaties en 
vriendschappen kunnen zelfs on-
der druk komen te staan als je in 
de ogen van de ander te vaak bezig 
bent met het verleden.
De omgeving is soms ook geneigd 
om te vertellen hoe jij je moet voe-
len of wat je moet doen om het ver-

lies sneller te verwerken. Hierdoor 
kan het gebeuren dat je deze men-
sen niet meer spreken wilt omdat je 
vooral je verhaal kwijt wilt en niet op 
ongevraagd advies zit te wachten. 
Als bovenstaande herkenbaar is en 
je wilt je verhaal graag kwijt met 
mensen die dit ook hebben meege-
maakt schroom dan niet! 

Levenscoasch
Vanuit mijn werk als spiritueel le-
venscoach en coördinator bij de 
Stichting thuis sterven Vecht en Ve-
nen kan ik in deze groep ondersteu-
ning bieden op een breed vlak. Ie-
dereen is welkom. Je bent vrij in 
wanneer en hoe vaak je komt maar 
praktisch gezien is het prettig als je 
je vooraf aanmeldt. De bedoeling is 
om 1x per maand op een avond bij 
elkaar te komen en 1x per maand 
op een ochtend. Om op te starten 
beginnen we in mijn praktijkruimte 
van Angeliet, Bieslook 36, Uithoorn. 
Bijeenkomsten in 2015: Donderdag-
avond 22 oktober, 19 november, 17 
december van 20.00 uur tot 21.30 
uur. Donderdagochtend 5 novem-
ber, 3 december van 10.00 uur tot 
11.30 uur. Kosten zijn 3,00 per keer 
voor koffie en thee. Heb je vragen of 
wil je je aanmelden, bel 0618783253 
of mail diny@angeliet.nl. Kijk op 
mijn website www.angeliet.nl voor 
vervolgdata en eventueel andere 
locatie(s).
Heb je interesse maar kun je niet 
op de geplande data, neem dan ze-
ker contact op. Mogelijk kan er een 
extra groepje gestart worden. Kan 
eventueel ook op andere locatie(s)!
Wil je liever één of meerdere indivi-
duele gesprekken dan is dat natuur-
lijk ook mogelijk!

Het geheim van De Hoeksteen 
een geweldig succes
Uithoorn - Dankzij de geweldige 
inspanning van velen én een hel-
dere sterrenhemel was “Het geheim 

van De Hoeksteen” een overweldi-
gend succes. Zoals na dit weekend 
iedereen kan weten viert De Hoek-

werk van Gerrit Rietveld in relatie tot 
dit markante gebouw: ‘Het geheim 
van de Hoeksteen - een bibliopera’ 
werd het afgelopen weekend twee 
keer opgevoerd.

Drijvend ponton
Regisseur Toine Paauwe was aan-
getrokken om op basis van een ver-
haal van Marcel Sneijder een libret-
to te schrijven over Rietveld en de 
Hoeksteen. De titel ‘Het geheim van 
de Hoeksteen’ verraadt een span-
nende zoektocht door de catacom-
ben van deze Kubus. Aan de kant 
van winkelcentrum Zijdelwaard lag 
een schitterend groot drijvend pon-
ton in het water, waarop koor, so-
listen en acteurs deze voorstelling 
speelde. Tijdens de show werd veel 
worden gespeeld met projectie en 
licht. Vooraf opgenomen beelden 
van Rietveld in zijn ‘eigen’ gebouw, 
met alle kleine zaaltjes, kamertjes 
en achteraf ruimtes zullen worden 
gecombineerd met live registratie 
van de acteurs en zangers op het 
grote drijvende podium. Het was 
een voorstelling met koor en (Uit-
hoornse) solisten, waarbij gebruikt 
gemaakt wordt van bekende ope-
ra melodieën, waarop Nederlands-
talige liedteksten geschreven wor-
den. Bekende stukken waarvan we 
de melodie gebruiken zijn het sla-
venkoor uit Nabucco van Verdi, de 
Habanera uit Carmen van Bizet, het 
beroemde duet van de parelvissers 
en het Zigeunerkoor uit Il Trovato-
re van Verdi.

Fantastisch
Ferdinand heeft de opera toegan-
kelijk gemaakt  voor iedereen die 
van zingen houdt. Of je nu al jaren 
bij een koor zingt of alleen ervaring 
hebt in de badkamer - dat maakt 
niet uit. Het optreden was fantas-
tisch, geweldig, ontroerend, kort-
om grandioos. Complimenten voor 
iedereen die hieraan heeft meege-
werkt. Bijgaande foto’s van foto’s 
Igor Roelofsen geeft een geweldig 
beeld van deze voorstelling.

steen in Uithoorn dit jaar haar 50 ja-
rig bestaan. De Hoeksteen ontwor-
pen door architect Gerrit Rietveld. 
Dit gebouw huisvest o.a. het kan-
toor van de Vocal Company, dus 
Ferdinand zou Ferdinand niet zijn 
als dit feestelijk jubileum niet een 
creatief muzikaal idee zou opleve-
ren. Samen met de Stichting Hoek-
steen 50 jaar heeft hij twee jaar ge-
werkt aan de voorbereidingen van 
de feestelijkheden rondom dit jubi-
leum. Niet in de laatste plaatst om 
het maatschappelijk belang van dit 
monument nog eens onder de aan-
dacht te brengen. Het hoogtepunt 
van deze feestelijkheden is de uit-
voering van een speciaal gemaakt 
muziektheaterstuk over het leven en 

Bedreiging met 
mes
Uithoorn - Op zaterdag 3 oktober 
is rond elf uur in de avond een man 
aangehouden voor bedreiging met 
geweld. De 55 jarige man zou ge-
dreigd hebben met een mes. Het 
slachtoffer was minderjarig. De re-
cherche doet onderzoek naar de 
toedracht en omstandigheden. Ge-
tuigen zijn nader gehoord. 

Weer aantal 
woninginbraken
Uithoorn - Helaas is er na geruime 
tijd afgelopen week weer ingebro-
ken in woningen.
Aan Bijvoet is een poging gedaan 
om de buitendeur van een flatwo-
ning te openen. De inbrekers zijn 
niet binnen geweest. Daarnaast 
heeft de politie onderzoek verricht 
naar woninginbraken aan de Gui-
do Gazellelaan en Rosmarijn. Mo-
gelijk zijn er inwoners die verdachte 
personen gezien hebben in de om-
geving van deze straten. Zij worden 

verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. 





COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 

Uithoorn, 0297 567 209, 
www.vitawelzijnenadvies.nl

Meerwijk bingo
Op woensdag 7 oktober 2015, 
aanvang 14.00 uur ± 16.30 uur, 
wordt er een bingo georga-
niseerd in het restaurant van 
Ons Tweede Thuis. De toegang 
is gratis, een bingokaartje kost 
0,50 per stuk. Neem gezellig uw 
vrienden en familie mee en win 
leuke prijzen! 

Sjoelclub
Kom vrijdag 9 oktober lekker 
sjoelen in de Bilderdijkhof. Aan-
vang is om 13.30 uur en de kos-
ten zijn 3 euro. Er wordt compe-
titie gespeeld en er is altijd prijs! 
Sjoelen kan elke 2de vrijdag van 
de maand. 

Kleding inzamelen
Heeft u oude kleding (schoon 
en heel!) wat nog wel een 2de 
ronde mee kan? U kunt dit dan 
vrijdag 9 oktober inleveren bij 
Vita Bilderdijkhof. Op maandag 
12 oktober hebben wij een kle-
ding inzamelings- actie bij Vi-
ta! Wij werken samen met zen-
ding over grenzen. De kleding 
gaat naar kinderen en gezinnen 
in Bosnië, Roemenië, Oekraïne 
en Bulgarije die weinig tot niks 
meer hebben. 

Mijmeringen
OPVOEDEN
Het is weer de week van de opvoeding, en 
wel al voor de vijfde keer op rij. Het thema 
van deze week is “Geef mij de vijf”. Een ti-
tel die op meer dan vijf manieren is op te 
vatten. De week van het opvoeden is in 
het leven geroepen om aandacht te geven aan het opvoeden in deze 
tijd wat niet altijd even makkelijk is. Vroeger was de sociale cohesie in 
stad en dorp sterk en stond je niet alleen in de opvoeding. Tegenwoor-
dig leven we in een individuele maatschappij waarbij gezinnen soms 
behoorlijk geïsoleerd kunnen (be)staan. 

Gemeentebeleid
Het hele politieke beleid is gericht op het versterken van de sociale co-
hesie. Want waar mensen elkaar kennen en weten te vinden, kan men 
ook makkelijker hulp vragen of geven. En dat laatste is hard nodig in 
deze tijd van bezuinigingen. De WMO (wet maatschappelijke onder-
steuning) bestaat al even en professionele hulp is niet meer standaard 
(want te duur). 
Nu moet ik eerlijk zeggen dat gemeente Uithoorn het best goed doet. 
Als inwoner van Uithoorn durf ik dat te zeggen, maar aangezien ik in 
de zorg werk, hoor ik ook hoe ze bezig zijn. Als ik dat dan vergelijk met 
andere gemeentes denk ik dat wij het hier goed hebben.

Activiteiten
In deze week van de opvoeding zijn er vele activiteiten voor kinderen 
en voor hun ouders (zie de website van de week van de opvoeding). 
Dan is het ook nog Kinderboekenweek, wat ook altijd garant staat voor 
leuke activiteiten. En afgelopen weekend kon men naar de bibliopera 
“Het geheim van de Hoeksteen” waar men liet zien wat passie, saam-
horigheid en samenwerking tot stand kan brengen. Kortom er is ge-
noeg te doen en te ondernemen hier en niet alleen voor gezinnen. 

Opvoeden
Bij opvoeden denk je al snel aan kleine kinderen. Het leren lopen, zin-
delijk worden, leren praten, de peuterpuberteit doorkomen. Rondom 
die jonge leeftijd is opvoeden een dagtaak. En voor die levensfase is 
er ook veel kennis en ondersteuning te vinden. Zoals mijn collega en 
nicht altijd zei “kleine kinderen, kleine zorgen maar grote kinderen, 
grote zorgen”. Langzamerhand ben ik dat aan het ondervinden. Opvoe-
den wordt niet minder als ze groter worden, het lijkt wel meer te wor-
den. Kinderen zijn niet meer continu in beeld (school, spelen, sporten) 
maar ze hebben je wel nodig! Opvoeden is ook voorleven, zelf het juis-
te voorbeeld geven.

Samen
De week van de opvoeding vind ik een aardig concept. Een speelse 
manier om als gemeente of instelling iets te organiseren voor de doel-
groep kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Maar ik zou het niet 
erg vinden als het iets breder werd getrokken. Overal om ons heen zien 
we voorbeelden waarbij je kunt denken dat er nog een stuk opvoeding 
nodig is. Opvoeden houdt niet op bij 18 plus. Opvoeden is ook elkaar 
kunnen aanspreken op gedrag, opvoeden is ook elkaar kunnen helpen 
en opvoeden doe je nooit alleen, maar samen!
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De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek
Regio - Ieder jaar wordt door de RI-
KI Stichting aan de afdelingen van 
De Zonnebloem de mogelijkheid 
geboden om met gasten uitjes te or-
ganiseren, waarvan de kosten door 
deze stichting worden betaald. Het 
is de bedoeling van deze zgn. “Eén 
op één uitjes”
dat een of meerdere vrijwilligers van 
De Zonnebloem met een of meer 
gasten iets leuks gaan doen. Een 
van de uitjes was dat twee vrijwilli-
gers met twee gasten zich een dag-
je vermaakten binnen Uithoorn. Met 
mooi weer een wandeling door het 
dorp. Er werd gewandeld richting 
Thamerkerk en dan naar de ver-
nieuwde Wilhelminakade. Wat is het 
prachtig geworden zeiden de gas-
ten, die anders bijna niet in de ge-
legenheid zijn deze plaatsen te be-
zoeken. En wat gezellig met al die 
bootjes aan de kade. Na een heer-
lijke kop koffie bij de ijssalon door-
gewandeld naar het Rechthuis waar 
een heerlijke lunch werd gebruikt. 
Na afloop hiervan teruggewandeld. 
Nog een attentie gekocht voor de 
gasten die daarna voldaan en met 
dank aan de vrijwilligers en De RIKI 
Stichting huiswaarts keerden.

Vrijwilliger
Een ander uitje was “een dagje Am-
sterdam” Een vrijwilliger ging met de 
bus naar Amsterdam. Bij het Cen-
traal Station aangekomen eerst een 
kopje koffie met wat lekkers natuur-
lijk en daarna een rondvaart door de 
grachten. De gast kwam woorden te 
kort hoe mooi zij het vond om eens 
vanaf het water Amsterdam te be-
kijken. Daarna op een terras nog de 
lunch gebruikt en weer met de bus 
naar Uithoorn.

Een andere vrijwilligster ging met 
een gast een dagje naar Zandvoort. 
Na de koffie snel naar het strand. De 
schoenen uit, de broekspijpen op-
gerold en toen arm in arm een half 
uurtje door de zee gelopen. Een ge-
weldige ervaring voor de gast die 
anders vaak aan huis is gebonden. 
Nog even een winkelstraatje gepikt, 
een lekker ijsje en daarna richting 
De Hoef om de dag af te sluiten in 
De Strooppot met een heerlijke pan-
nenkoek. Op deze manier probeert 
de RIKI Stichting eenzame ouderen 
een gezellige dag te bezorgen wat 
in deze drie gevallen weer uitzon-
derlijk is gelukt.

Veel te beleven bij
Ten Hoope tijdens
Uithoorn – Zoals bijna ieder-
een wel weet is het vanaf van-
daag 7 oktober tiot en met 18 
oktober,kinderboekenweek. Bij 
boekhandel Ten Hoope in Uithoorn 
is er een heel programma in elkaar 
gezet. Het starte al gisteren, maar 
daar heeft u nu niets meer aan. Voor 
hen die de krant heel vroeg ontvan-
gen: vandaag wopensdag 7 okto-
ber kun je bij bij Ten Hoope genie-
ten van cupcakes en limonade. Za-
terdag 10 oktober a.s. van 13.00 tot 
15.00 uur glitter tatoos maken met 
Kyra en Lulu en kijken en zelf doen 

van leuke en spannende scheikun-
de proefjes. Woensdag 14 okto-
ber komt Vivian den Hollander van 
14.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek 
Uithoorn vertellen, voorlezen en 
signeren. 16 oktober, komt Janne-
ke Schotveld signeren van 16.00 tot 
16.30 uur. Tot slot zaterdag 17 ok-
tober tussen 13.00 en 15.00 uur de 
afsluiting van de kinderboekenweek 
. Tiojdens de gehele kinderboeken-
week ontvangt u een gratis boeken-
legger en een kinderboekengids bij 
aankoop van kinderboeken van mi-
nimaal tien euro

Geslaagde kringloopdag 
bij Ceres
Uithoorn - “Wat een mooie jas voor 
mijn dochter en voor zo weinig geld.”, 
zei een trotse moeder nadat zij sa-
men met haar dochter een prachti-
ge winterjas had gekocht bij Stich-
ting Ceres. Samen met ruim 800 an-
dere geïnteresseerden bezocht zij 
zaterdag 3 oktober jl tijdens de Na-
tionale Kringloopdag Stichting Ce-
res aan de Industrieweg in Uithoorn. 
In heel Nederland hadden zater-
dag ruim 150 kringloopwinkels die 
zijn aangesloten bij het BKN (Bran-
chevereniging Kringloopbedrijven 
Nederland) extra hun best gedaan 
om de klanten op een speciale ma-
nier te ontvangen in hun kringloop-
winkels. Zo ook bij Stichting Ceres. 
Op een grote tafel had het team van 
Ceres allemaal nieuwe artikelen te 
koop liggen. Artikelen die door be-
woners van onder andere Uithoorn 
in het loop van het jaar zijn binnen-
gebracht. Voor hele kleine prijzen 
konden deze artikelen worden ge-
kocht. Uiteraard vonden deze ar-
tikelen gretig aftrek. Alle bezoe-
kers konden tevens genieten van 
een heerlijk kopje koffie of thee en 

voor de kinderen was koele limona-
de verkrijgbaar. 
In de winkel was een Ballonnen-
clown aanwezig die voor alle kin-
deren, en soms ook volwassenen, 
prachtige figuren van ballonnen 
wist te maken. Een echte artiest die 
vele kindergezichtjes met een gro-
te glimlach de deur uit liet gaan. Al-
le klanten die iets kochten bij Ce-
res, kregen aan de kassa een leuk 
doosje met mintjes. Stichting Ceres 
hoopt zaterdag weer veel mensen 
te hebben overtuigd, dat het kopen 
bij een kringloopwinkel een goede 
zaak is. Prachtige artikelen voor een 
spotprijs. Voor iedereen is hier wat 
te vinden. Uiteraard kan dit alleen 
door de enorme inzet en betrokken-
heid van de vele vrijwilligers en me-
dewerkers van Stichting Ceres. In 
het najaar heeft Ceres nog grote ac-
ties op het gebied van Halloween, 
Sinterklaas en uiteraard Kerst. De 
data zijn onder ander te zien op 
de prachtige nieuwe website van 
De Leukste Winkel van Uithoorn  
(www.ceres-kringloop.nl) en via Fa-
cebook en twitter. 

Mazda Donker en
Donker Automotive op 

hetzelfde adres
Aalsmeer - Op 1 oktober slaan 
Automobielbedrijf Donker en 
Donker Automotive hun han-
den in één. Twee jonge starten-
de ondernemers Jimmy Frede-
riks en Lex Hendrikse starten 
hun bedrijf onder de naam Don-
ker Automotive. Ze vestigen zich 
in de showroom bij Automobiel-
bedrijf Donker in de Visserstraat 
36 te Aalsmeer. Lex en Jimmy zit-
ten al vele jaren in het autover-
koop vak en liepen al enige tijd 
met het idee om voor zichzelf te 
beginnen.
De drijf om voor de klanten de 
juiste service te bieden en op zoek 
te gaan naar de gewenste auto 
nieuw of gebruikt willen ze gaan 
doen vanuit hun eigen onderne-
ming. Na contact met Piet Don-
ker van Automobielbedrijf Don-
ker die zelf de autoverkoop doet 
in z’n eigen bedrijf is het idee ge-
komen om hun te starten bedrijf 
Donker Automotive in de show-
room van Mazda Donker neer te 
zetten. Lex en Jimmy willen met 
“een heldere kijk op auto’s“ de 

service geven die er in een au-
tobedrijf verwacht wordt van ver-
koop tot reparatie en onderhoud. 
De werkplaats van Automobiel-
bedrijf Donker geeft hier de juis-
te aanvulling aan. Mazda Donker 
zoals vele dit bedrijf al kennen is 
al 30 jaar gevestigd in Aalsmeer. 
De nieuwe samenwerking geeft 
voor beide partijen nieuwe moge-
lijkheden om voor de klant met de 
auto voor alles te komen wat er 
mee te maken heeft. Dit kan zijn 
kopen, leasen en financieren van 
een auto en natuurlijk de onder-
houdswerkzaamheden, reparatie 
en APK. Jimmy en Lex zijn voor 
vele geen onbekende in Aalsmeer 
en wij nodigen u van harte uit om 
hun te komen feliciteren met hun 
nieuwe bedrijf Donker Automo-
tive of kennis te komen maken. 
Wij zien u graag in onze show-
room in de Visserstraat. 

De openingstijden zijn van maan-
dag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 9.00 tot 
16.00 uur. De koffie staat klaar!

Nieuws van SeniorWeb DRV
Regio - Bij veel mensen heeft de 
annoncering van Windows ver-
sie 10 nogal wat voeten in de aar-
de gehad. Wat moet ik doen, de up-
grade binnenhalen of wachten. Uit 
onze inmiddels opgedane ervarin-
gen adviseert SeniorWeb DRV men-
sen met een nog jonge PC (< 5 jaar) 
en draaiend onder Windows versie 
7 of 8.1 om de upgrade te installe-
ren. Zij blijven dan in beeld bij al-
le niet te vermijden ontwikkelingen. 
Lukt de upgrade niet, kom dan naar 
een van onze vaak druk bezochte 
inloopmiddagen, dan helpen wij u. 
Elke maandag- en woensdagmid-
dag tussen 2 en 4 in bibliotheek te 
Mijdrecht. Heeft u thuis nog een ou-
de PC (> 5 jaar) waarop Windows 
7 of 8.1 nog goed draait, laat dat 
dan zo. Zolang die PC het nog blijft 
doen, heeft u qua software nog ja-
ren de tijd. Onze ervaringen met 
Windows 10 zijn zeer positief. Deze 
versie is een mix van XP en latere 

versies met de nadruk op het wer-
ken met de verkenner. Veel mensen 
hebben goede ervaringen met XP, 
maar missen de kennis om te gaan 
met wat de verkenner op het ge-
bied van bestandsbeheer allemaal 
te bieden heeft. Denk aan uw foto’s, 
videootjes, muziek en documenten. 
Om die reden handhaven wij onze 
cursus bestandsbeheer. De eerst-
volgende is in Uithoorn op 26 no-
vember.

De eerstvolgende Windows 10 cur-
sus begint in Mijdrecht op 28 okto-
ber. Er is nog plaats, laat van u ho-
ren! Tenslotte onze twee uur du-
rende tablet en smartphone work-
shops. Geen dwangmatig gedoe, al-
les in een vriendelijke sfeer zoals 
SeniorWeb DRV dat nu al zestien 
jaar doet. Voor info 0297-282938 
of 06-53454196 of een email naar  
seniorwebdrv@gmail.com. Tot ziens 
en groeten van Joop.

Beweeginstuif 
voor senioren
Uithoorn - Wilt u graag in bewe-
ging komen, maar weet u niet zo 
goed wat u allemaal kan en/of 
wilt doen! Kom dan vanaf 13 okto-
ber op dinsdagmiddag naar de be-
weeginstuif en doe elke week mee 
aan diverse sporten, zoals bijvoor-
beeld tennis, badminton, hockey of 
geef zelf aan wat u graag zou wil-
len doen. De instuif wordt begeleid 
door een gekwalificeerde docente. 
De beweeginstuif is voor senio-
ren (50+), die graag gezellig sa-
men willen bewegen. Elke dinsdag-
middag van 13.30-14.30 uur staan 
we in Sporthal de Scheg (Arthur 
van Schendellaan 100, Uithoorn) 
voor u klaar. De eerste keer kunt u 
gratis meedoen. Vervolgens kunt u 
een 10-rittenkaart aanschaffen voor 
30,00 euro. U kunt ook incidenteel 
meedoen voor 3,50 per keer.  Bin-
nenschoenen verplicht
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Met het fraaie nazomerse weer was het bepaald geen straf om je bui-
ten zinvol bezig te houden met zaken die de lokale samenleving ten 
goede komen. Zo was wethouder Ria Zijlstra met enkele collega’s 

druk in de weer om bij VV KDO de reclameborden langs het hoofdveld schoon 
te maken. “Wij vragen van onze inwoners steeds vaker om zelfredzaamheid 
te betrachten en zich daarnaast ook in te zetten om – al dan niet met elkaar - 
de leefbaarheid in de eigen buurt op peil te houden. Dat is ook een vorm van 
vrijwilligerswerk. Aangezien we het van anderen vragen laten wij ons als ge-
meentebestuur niet onbetuigd en willen het goede voorbeeld geven door ook 
een keer extra als vrijwilliger aan de slag te gaan,” laat wethouder Zijlstra ons 
desgevraagd weten. Haar collega Hans Bouma was met enkele ambtenaren 
bezig zwerfvuil en sloophout te verwijderen bij jongerencentrum The Mix. Wet-
houder Marvin Polak had afspraken en kon er buiten niet bij zijn. Wel waren er 
veel ambtenaren en raadsleden van de diverse politieke partijen actief op uit-
gekozen locaties voor zover de laatste vrij hadden kunnen nemen van hun ei-
gen dagelijkse werk. Zo werd er ook zwerfvuil verwijderd rondom de flats in 
de Europarei, geknot bij het Fort en de Rietlanden en pannenkoeken gebak-
ken voor cliënten van Ons Tweede Thuis.

‘Jongeren raadsdebat’
Het kan toeval zijn of niet maar tezelfdertijd organiseerde Sportservice Haar-
lemmermeer, in Uithoorn beter bekend onder de naam What’s Up, onder de 
bezielende leiding van Fenke van Rossum eveneens een ‘Vrijwilligersdag’. 
Men had dat kenbaar gemaakt aan de gemeente die het had ‘verweven’ met 
haar eigen (buiten)activiteiten. Aan dat vrijwilligersprogramma dat ’s middags 
onder auspiciën van What’s Up werd georganiseerd was veel aandacht be-
steed. Zo was er een voetbaltoernooi bij basisschool De Vuurvogel; werden 
grote houten bakken geplaatst naast de ingang van stichting Pavones voor 
een moestuin; werd er gekookt bij Pavones voor het netwerkdiner en was er 
een debat met scholieren van de Thamen Scholengemeenschap in het ge-
meentehuis. Daar werd een raadsbijeenkomst gesimuleerd met als onder-
werp dat er in alle woonwijken een eigen plek voor jongeren moet komen. 
Dat dient betaald te worden met een verhoging van de OZB. Voor- en tegen-
standers gingen onder voorzitterschap van wnd burgemeester Mooij met el-
kaar in discussie. Er werd zelfs een echt lijkend amendement ingediend voor 
de realisatie van het plan dat ook werd aangenomen. Hoewel als ‘spel’ opge-
voerd ging het erom de jongeren eens kennis te laten maken met hoe het er 
in de gemeenteraad aan toe gaat. ‘Ambtelijke vrijwilligers’ verleenden hulp en 
bijstand bij het organiseren van de buitenactiviteiten waar raadsleden van de 
verschillende politieke partijen in Uithoorn ruimschoots blijk van hun belang-
stelling gaven. Ook hier was de inzet van vrijwilligers onmisbaar.

Netwerkdiner
De dag werd aan het begin van de avond afgesloten met een gezellig net-
werkdiner voor alle medewerkers en vrijwilligers van betrokken organisaties en 
instellingen in de regio. Dit om hen te bedanken voor hun niet aflatende inzet. 
Al doende was het ook de bedoeling om nader met elkaar kennis te maken en 
in gesprek te raken. Het diner werd gehouden in een partytent op het school-
plein van de voormalige basisschool De Regenboog aan de Johan de Witlaan 
waarin nu enkele welzijnsorganisaties en kleine bedrijfjes zijn gehuisvest. De 
ruim tachtig(!) genodigden werden, na een hartelijk welkom door teamleider 
Michiel Lems van Sportservice Haarlemmermeer, vooraf getrakteerd op een 
hapje en een drankje. Daarna volgde een voortreffelijk koud en warm buffet 
met niet in de laatste plaats een gevarieerd heerlijk dessert. Alles in eigen be-
heer bereid door vrijwillige medewerk(st)ers bij stichting Pavones (de Italiaanse 
naam voor pauw) in het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan. Zelfs de 
wijkagent had er aan meegewerkt! Klasse en een compliment waard!

Profiel What’s Up
Wie of wat is What’s Up? Fenke van Rossum zegt hierover: “Als What’s Up 
doen wij veel meer dan enkel sport alleen. Wij doen alles op het gebied van 
sport, cultuur, lezen en media en sinds kort ook op het gebied van kinder- en 
jongerenwerk. Dat betekent dat wij als kinderwerkers in de wijk Europarei aan-
wezig zijn met sportieve activiteiten, zoals panna KO, maar ook met voorlees- 
en knutselprojecten. Als jongerenwerkers actief met de jongeren (dus ook op 
de middelbare scholen) om de jongeren ‘van de straat’ te houden en dich-
ter bij de politiek te brengen op deze manier (het debat). En daarnaast in het 
kader van welzijn ook de vrouwen van Pavones ondersteunen daar waar het 
kan. We kookten daar ook deze middag voor het netwerkdiner met jongeren, 
vrouwen van Pavones en vrijwilligers van de gemeente. Sinds kort hebben 
we ook contact gelegd met ouderenorganisaties om bijvoorbeeld ouderen 
meer te laten bewegen door hen met leeftijdgenoten gezellig te laten wande-
len. Maar vooral ook om ze met elkaar in contact te brengen teneinde de een-
zaamheid te verdrijven.” Meer informatie vindt u op de website: www.what-
supuithoorn.nl. Hoe je het ook wendt of keert, bij alle welzijnsactiviteiten draait 
het om vrijwilligers. Die kun je niet missen; geen dag!

Zonder 
vrijwilligers 

geen welzijn in de samenleving

Uithoorn. Donderdag 1 oktober was het kennelijk ‘De dag van de Vrijwilligers’. 
Vanaf het middaguur waren alle ambtenaren, wethouders en zelfs de waarnemend 

burgemeester in touw om vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord te verrichten. 
De gemeente had zichzelf daarvoor een extra dag ‘vrijaf’ gegeven. De gemeente Uithoorn 

vindt het belangrijk om het vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen van haar inwoners, 
bedrijven en organisaties. Want vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. 

Zonder hen is het woord welzijn een loos begrip. 
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Nieuw bij KDO D.A.G. 
workshop voor volwassenen
De Kwakel - Na de succesvolle in-
troductie van een workshop voor 
de jeugd start KDO Dance, Aero-
bics, Gymnastiek nu ook met een 
Workshop voor volwassenen. Voor 
15,00 ( Yoga 20,00) kan je vrijblij-
vend kenniskomen maken met KDO 
D.A.G door deel te nemen aan een 
workshop van vier achtereenvol-
gende lessen. Er zijn Aerobics, Bo-
dyshape, Steps, Dance, Pilatus en 
Yoga die zowel overdag als in de 
avond gegeven worden. Voor senio-

ren zijn er Senior-fit en Fit-plus les-
sen. Kijk voor het actuele lesrooster 
www.kdo.nl onder Dance, Aerobics, 
Gymnastiek/ lesrooster. Sport je al 
bij KDO D.A.G. dan kan je door deze 
workshop tijdelijk ondervinden wat 
er in een andere les gedaan wordt 
en of 2x in de week sporten iets voor 
jou is. Besluit je daarna lid te wor-
den trekken ze uiteraard het reeds 
betaalde bedrag van de contributie 
af. Voor nadere informatie en opga-
ve mail naar aerobics@kdo.nl.

LMV C1 wedstrijd met 
twee gezichten
Uithoorn - LMV C1 had de eer om 
tegen Geinoord op het nieuw aan-
gelegde veld te spelen. Waar de ge-
meente vorig jaar dreigde de subi-
sidiekraan dicht te gooien, 
ligt er nu een spliksplinternieuw 
kunstgrasveld! De gemeente Uit-
hoorn blijft ons verbazen. 
De wedstrijd was belangrijk, 
Geinoord is een concurrent in de 
middenmoot. De winnaar zou de 
aansluiting met de top behouden, 
de verliezer zou zakken naar de 
staart van de ranglijst. LMV begon 
sterk en had al snel enkele goede 
kansen. Na een kwartier leek de 1-0 
te vallen. Uit een fraai over de rech-
terkant opgezette aanval, raakte Sa-
laxadin binnenkant paal. Bij een vol-
gende aanval werd Benjamin onder-
uit gehaald, de scheidsrechter leg-
de de bal helaas op de rand van het 
strafschopgebied. Tim probeerde de 
bal in de kruising te schieten, maar 
mikte iets te hoog. Uiteindelijk was 
de volgende aanval wel raak. Dion 
gaf met een prachtig puntertje een 
steekbal op Benjamin, die de verde-
diger eruit liep en kalm in de ver-
re hoek afrondde. Geinoord was 

slechts sporadisch bij het doel van 
Olivier geweest. Na rust liet de wed-
strijd een compleet ander beeld zien. 
Waar Geinoord goed bleef combine-
ren, viel het team van LMV als los 
zand uit elkaar (misschien was het 
veld niet helemaal goed aangelegd 
?) De fraaie aanvalspatronen van de 
eerste helft waren niet meer te zien, 
Geinoord nam het initiatief volledig 
over en wist al snel de gelijkmaker 
te maken. LMV zag zelfs de 1-2 val-
len, ondanks enkele verse krach-
ten in het veld wisten ze maar niet 
gevaarljk te worden. Tot op 5 minu-
ten voor tijd, toen eerst Benjamin en 
daarna Mika in het strafschopge-
bied onderuit werden geschoffeld. 
De scheidsrechter bleef stoicijns en 
weigerde een terechte penalty te 
geven. Zoals zo vaak, viel  het doel-
punt daarna aan de andere kant en 
klonk het eidnsignaal met een pijn-
lijke 1-3 eindstand. Houd de moed 
erin, blijf je eigen spel spelen, dan 
komen de resutaten vanzelf weer. 
Na twee nederlagen is de C1 ge-
zakt op de ranglijst, maar de ko-
mende wedstrijden bieden perspec-
tief weer te klimmen.         

“Ladderzat” bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - En toen begaf de soft-
ware het in het zicht van de ha-
ven op de vijfde avond ladder-
bridge. Echter met hulp van specia-
listen van de N.B.B. werd na 24 uur 
de klus alsnog geklaard en was er 
toch een uitslag! Na het optrekken 
van de mist bleken Cora de Vroom 
& André van Herel deze avond met 
63,41% bovenaan te zijn geëin-
digd, knap gedaan. Joop van Delft & 
Frans Kaandorp herstelden zich bij 
het scheiden van de markt van eer-
dere missers en werden met even-
eens een zestiger van 61,38% twee-
de. Het zelfde gaat op voor Elisa-
beth van den Berg & Ineke Hilliard 
die zich na diepe dalen eindelijk met 
59,29% als derde weer met een top 
score in het bridgezonnetje kunnen 
koesteren. Marja van Holst Pelle-
kaan & Sandra Raadschelders over-
troffen zich zelf deze keer ook en 
eindigden met 58,97% fraai als vier-
de. Ze moesten deze plek en score 
wel is waar delen met Renske & Kees 
Visser, maar toch! Jan Egbers & Ben 
Remmers werden met 58,16% zesde 
en Froukje Kraaij & Rini Tromp met 
58,11% zevende, zodat de marges 

erg dicht bij elkaar lagen. Ger Quel-
le & Gijs de Ruiter bleven de toppers 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter met 57,18% en 56,79% net voor 
waar mee ze respectievelijk acht-
ste en negende werden. Tini Geling 
& Jo Wevers sloten de top tien met 
54,24% netjes af. In de totaal eind-
stand schitteren Cees Bergkamp & 
Ruud Lesmeister met een straat-
lengte voorsprong van 60,79% ge-
middeld onverminderd. Lijnie Tim-
mer met invaller partner Mieke 
van den Akker staan mooi tweede, 
maar met 54,91% wel op grote af-
stand van de koplopers. Elly Belder-
ink & To van der Meer kunnen ook 
terug zien op een erg goede lad-
der en komen met een gemiddel-
de stand van 54,83% als derde op 
de bronzen plek. Bridgeclub de Leg-
meer gaat door met de parencom-
petitie en het viertallen. Wilt u ook 
eens een kans wagen meld u dan 
bij het secretariaat: E- mail gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 0297 
567458. Er wordt op de woensdag-
avonden vanaf 19.45 uur gespeeld 
in Dans & Party Centrum Colijn aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn. 

AKU-ers volbrengen de 
Jungfrau Marathon

Uithoorn - Een groep van 10 van 
de lopersgroep van AKU heeft op 12 
september jl. een van de zwaarste 
marathons in Europa gelopen. De 
Jungfrau marathon, met de finish 
op 2106 meter, is een wedstrijd met 
aparte status. Een 3-tal uit de groep 
van 10 lopers die dit jaar de strijd 
aangingen, had al eerder en zelfs 
meerdere keren deelgenomen. En 
dankzij hun inspirerende verhalen 
en ervaringen besloten de andere 7 
om ook mee te gaan. Via een evene-
mentenbureau werd de reis en in-
schrijving geregeld naar het Zwitse-
re Interlaken. Toen moest er dus al-
leen nog maar getraind worden.
Maar hoe doe je dat voor zo’n ma-
rathon. Ruwweg gezegd is de wed-
strijd in 3 stukken op te delen.
De eerste 10 kilometer die geheel 
vlak is, dan ongeveer 15 kilometer 
die met stijging en kleine afdalingen 
toch een pittig vals plat genoemd 
mag worden, om vervolgens vanaf 
kilometer 26 een echte bergloop te 
worden. Hele stukken wandelen, op 
haast onbegaanbaar pad is het toe-
tje, alvorens de laatste kilometer van 
het hoogste punt op 2200 meter de 
lopers naar de finish op 2106 meter 
brengt. Er is geen parkoers in Ne-
derland wat ook maar enigzins lijkt 
op wat je tegenkomt tussen de start 
in Interlaken en de finish op de Klei-
ne Scheidegg. Maar dankzij de er-
varing van trainer Rene Noorber-
gen, zelf al voor de 3e keer deelne-
mer werd er goed getraind voor de-
ze uitdaging.

Feilloos
Het was al weer de 23e editie van 
deze door de Zwitsers feilloos en 
strak georganiseerde wedstrijd.
5 dagen van feest inclusief de wed-
strijddag, en afgesloten met een 
groots slotfeest op het startter-
rein ’s avonds na de wedstrijd. Dit 
jaar 4.600 deelnemers aan de start, 
waarvan zo’n 230 Nederlanders.
De wedstrijd is enorm populair en in 
voorgaande edities was het deelne-
mers veld altijd kleiner geweest.
De rek is er nog niet helemaal uit, 
maar ook hier zal het niet oneindig 
door kunnen groeien.
Op donderdagochtend 10 septem-
ber vertrokken 8 lopers en 1 sup-
porter per touringcar via Eindhoven 
naar Interlaken. Al daar waren de 2 
andere lopers en nog 1 supporter 
reeds ingechecked in het hotel dat 
op slechts 200 meter van de start 
lag. De vrijdag werd begonnen on-
der een stralende zon aan een blau-
we hemel, nadat het de dag er voor 
nog flink geregend had. De zon zou 
de rest van het verblijf van de groep 
steeds blijven schijnen, het werd er 
met 24-25 graden zelfs warm op de 
wedstrijddag. Een compleet eve-
nemententerrein in het centrum 
van het chique Interlaken, waar de 
startnummers opgehalad konden 
worden, en als luch een goede pas-
tamaaltijd genuttigd werd. Een leuk 
ingerichte sportmarkt was er ook in-
gericht, en werd er zelfs meegedaan 
aan een pooltje met het voorspellen 
van je eindtijd. Een haast onmogelij-
ke opgave, maar er bleek toch een 
expert onder de groep te zitten!
Na een goede maaltijd bij de Itali-
aan op de vrijdagavond, afgesloten 
met een glaasje limoncello, trok ie-
der zich terug om zich te gaan voor-
bereiden. De volgende dag werd 
het ontbijt gezamelijk genuttigd en 
werden de spullen voor na afloop 
naar de gereedstaande vrachtwa-
gens gebracht, alvorens er nog een 
groepsfoto in de al volop schijnen-
de zon gemaakt werd. En er ble-
ken spontaan nog meer suppor-
ters afgereisd die vlak voor de start 
ons stonden op te wachten. Onder-
weg waren er nog een 3-tal suppor-
ters extra, dus qua morele steun kon 
het eigenlijk niet mis gaan. Na het 
volkslied en een kanonschot was 
daar de start en kwam de massa 
langzaam in beweging. Een eerste 
ronde van 3 kilometer door Interla-
ken, langs de start en het massaal 
aanwezige publiek vormde de ere-
ronde waar men mee begint, alvo-

rens op het parkoers te komen. Na 
10 vlakke kilometers, bij Wilderswil 
aangekomen, begint het glooien-
de gedeelte, met af toe al een pitti-
ge stijging. Iets wat we in Nederland 
slecht heel kort op een brug of via-
duct tegenkomen, zelfs in Limburg 
kom je niet aan de stijgingspercen-
tages in dit gedeelte reeds.
Op 20 kilometer stonden de suppor-
ters met spandoek en vlaggen langs 
de kant, want ook voor hen is het 
een hele belevenis deze wedstrijd. 
Met de trein kunnen ze van de start 
naar 10km punt, vervolgens 20 km 
punt in Lauterbrunnen, en verder 
door naar Wengen (32km punt) en 
zelfs tot op de finish komen.
Onderweg passeren de trein en de 
lopers elkaar, en ja, dan heeft de 
trein zelfs voorrang.
Vanaf 26 kilometer is het hardlo-
pen haast niet meer mogelijk. De 
ervaren lopers hadden hier ieder-
een al op attent gemaakt en ook op 
het hart gedrukt dit niet te forceren, 
want het zwaarste gedeelte komt bij 
37 kilometer. 

Veilig
De verzorging onderweg is gewel-
dig. Om de 2,5 km een verzorgings-
post, met sportdrank, water, boulli-
on, bananen, chocolade, na 35 km 
zelfs cola en wijngums maakte het 
loopfeest compleet. Ook volledig in-
gerichte EHBO en massageposten, 
waar ook veel gebruik van gemaakt 
werd! Helaas moesten bij resp. 26 
en 28,5 kilometer Nan van den Berg 
en Ronald Velten de wedstrijd sta-
ken. Het lichaam, met name de 
beenspieren konden het klimmen 
niet bolwerken. De andere 8 hadden 
het ook zwaar, de een wat meer dan 
de ander, maar finishden wel.
De schoonheid van de natuur, de 
vergezichten, de enorme bergtop-
pen om je heen, en het enthousias-
me van iedereen die meedoet, ma-
ken deze wedstrijd echt uniek in zijn 
soort. De een had nog een mooie-
re indruk opgedaan als de ander 
onderweg. Maar vooral de natuur-
schoon was wat overheersde in al-
le verhalen. Snelste loopster van de 
groep werd Karin Versteeg, die di-
rect vanaf de start al uit de groep 
weggelopen was, en dit ook uit-
bouwde gedurende de hele mara-
thon.

Aan de finish kreeg je eerst je me-
daille, en vervolgens een versgetapt 
koel biertje. En ook niet in een klein 
bekertje maar een flink glas vol. Niet 
iedereen stelt daar prijs op, maar 
menigeen nam deze beloning graag 
aan. De emoties en verhalen kwa-
men spoedig los, en na de terugreis 
per trein naar Interlaken, werd er ’s 
avonds nog flink nagepraat over de-
ze unieke ervaring.
De volgende dag ging de volledi-
ge groep mee met de trainer, om uit 
te lopen. Dat werd een wandeling, 
met een koffie- en lange lunchstop, 
van ruim 5 uur. Ongelofelijk als je 
bedenkt dat meestal na afloop van 
een marathon men nou niet echt 
zin heeft om te wandelen vanwege 
de tegensputterende (been)spieren. 
Ook dat typeert deze unieke wed-
strijd, ondanks dat je er flink veel 
langer dan normaal over doet, is de 
impact qua spierpijn veel minder.
Er werden prima tijden gelopen door 
de finishers. En zoals gezegd was er 
1 die zijn eindtijd wel erg nauwkeu-
rig voorspeld had. Met slechts 29,2 
seconde verschil wist Rene dat te 
doen. En daarmee werd hij onder de 
deelnemers de 5e die het heel pre-
cies voorspeld had. De winnaar van 
de poule zater er slechts 7 seconde 
naast trouwens. De winnaar van de-
ze editie liep de marathon in 3:02, 
om maar even aan te geven hoe 
zwaar deze wedstrijd is.

Uitslag:
Karin Versteeg 5:07:04; Rene Noor-
bergen 5:15:44; Theo van Rossum 
5:36:42 ; Atie van Oostveen 5:45:09; 
Wil Voorn 6:04:29; Huub Jansen 
6:06:07; Bas van der Hoek 6:10:51; 
Elisabeth van den Berg 6:20:14

Drie afgetekende 
nummers 1 bij BVK
De Kwakel - Bij het bekend maken 
van de uitslagen van de 5e speel-
ronde in de laddercompetitie van de 
BVK viel op dat zowel in de A lijn als 
in de B en de C lijn de nummers 1 
een flinke voorsprong hadden op de 
achtervolgers. 3x een zeer terecht 
winnend paar dus. In de A lijn viel 
die eer ten deel  aan Truus Langel-
aan en Elly van Nieuwkoop. Zij  no-
teerden hun 3e achtereenvolgen-
de 60+ score. Met hun score van 
62,15% waren zij veruit de sterksten 
deze keer. Margo Zuidema en Fran-
cis Terra eindigden als 2e met een 
nog altijd respectabele 56,6% en op 
de 3e plaats vinden we toch wel wat 
verrassend Paula Kniep en An van 
der Poel met 55,21%. 3 damesparen 
op het podium dus.
Was Huub Kamp vorige week nog 
zo mooi 1e met wedehelft Marian, 
deze week ging het met vaste part-
ner Piet-Hein Backer een stuk min-
der en zij eindigden op de ondank-
bare 14 plaats.
In de totaalstand blijven Rita en 
Wim Ritzen ondanks een wat min-
dere avond nog 1e, maar hun voor-
sprong is minder dan 1% gemiddeld 
op runners up Geke en Jaap Ludwig. 
De 3e plaats is voor Truus en Elly. In 

de B lijn verpletterden Nel Bakker 
en Hans Wagenvoort de concurren-
tie met de topscore van de avond: 
65,28% en dat was ruim 10% meer 
dan nummer 2. Om bij te komen van 
dit succes gaan Nel en Hans maar 
een paar weken op vakantie.    
De 2e plaats was met 55,21% voor 
Toos Boerlage en Annie Lauwers, 
hun 2e goede klassering op rij en zij 
drongen hierdoor door in de top 11 
van het klassement.
Greet de Jong en Jan van der Knaap 
legden beslag op de 3e plaats met 
54,86%. Zoals gezegd had ook de 
nummer 1 van de C lijn weinig last 
van de rest van het veld. Aan de sco-
re van 63,19% van Helen Conijn en 
Herman Koperdraad kon geen en-
kel ander paar tippen. Die beginnen 
dus flink op stoom te komen gezien 
ook hun 2e plaats van vorige week.
Jan Streng en Cor Hendrix kwa-
men met 55,56% nog het dichtst bij 
hen in de buurt en Matty en Kees 
Overwater completeerden de top 3 
met 54,86%. De ladder gaat voor-
lopig even de schuur in om er pas 
in mei 2016 weer uit gehaald te wor-
den voor de laatste 3 ronden. A.s. 
donderdag gaat de parencompeti-
tie van start.

Bike Motion Benelux, de 
beurs voor de sportieve fietser
Regio - Bike MOTION is dé plek 
waar wielrenners, mountainbikers 
en trekkingfietsers alles vinden voor 
hun passie. De meest toonaange-
vende fietsbeurs van de Benelux is 
dit jaar van 16 t/m 19 oktober in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Vind je nieuwe 
fiets of precies dat onderdeel wat 
je nodig hebt. Ruim 600 merken la-
ten zien wat zij voor het aankomend 
seizoen in petto hebben. Fietskle-
ding wordt steeds innovatiever. Voel 
de materialen en vernieuwingen die 
een nieuw tenue nóg praktischer en 
mooier maken. Coole gadgets en 
accessoires brengen je in verleiding.
 Bezoek de stuntshows, het work-
shoptheater of de Meet&Greets met 
profs. Berijd het testparcours of kom 
naar het bike fitting lab. Tijdens de 
speciale Ladies Night op vrijdag ha-
len merken alles uit de kast voor de 
vrouwelijke fietser. Ook voor kinde-

ren is genoeg te beleven. Zij kun-
nen zich uitleven op de speci-
aal voor hen ingerichte tracks. Op 
zoek naar inspiratie voor jouw vol-
gende fietsavontuur? Ook dit vind 
je op Bike MOTION. Van afzien op 
de Mont Ventoux tot toeren tussen 
de wijnranken in het zonnige Italië. 
Meer weten over voedings- en trai-
ning? Experts helpen je verder met 
hun adviezen die jouw fietspresta-
ties verbeteren. Bike MOTION Be-
nelux, 16 t/m 19 oktober 2015, Jaar-
beurs | Utrecht. Openingstijden: da-
gelijks van 10:00 tot 17:00 uur en op 
vrijdag tot 21:00 uur. Kaarten aan de 
kassa kosten 16,-. Meer informatie: 
www.bikemotionbenelux.nl. 

De Nieuwe Meerbode heeft enkele 
kaarten beschikbaar, welke donder-
dag vanaf negen uur zijn af te halen 
(1 per persoon) OP=OP

Gezellig bridgen in de 
Schutse bij Sans Rancune
Uithoorn - De naam van de bridge-
club geeft al aan dat het er altijd 
sportief toegaat op deze bridgeclub. 
Zo ook vandaag. Zonder boosheid 
of rancune, want soms gaan biedin-
gen helemaal mis en gaat een spel 
gedoubleerd 7 down met een min-
score van 1750 punten, gingen de 
bridgespelers aan het eind van de 
dinsdagmiddag weer gezellig keu-
velend huiswaarts. 
Lijnie, onze wedstrijdleidster, heeft 
het daarna nog even druk. De uit-
slagen op alle ingevulde score-
kaarten (Bridgemates zijn nog wat 
te duur voor de club) moet ze be-
kijken en de behaalde percentages 
uitrekenen. Tja, en sommige men-
sen kunnen heerlijk knoeien op die 
kaarten hoor! Gelukkig heeft Lij-
nie wel een computer (pas nog een 
nieuwe gekocht!) en probeert ze al-

tijd diezelfde avond iedereen de uit-
slag te mailen. Ook vandaag is dat 
weer gelukt. Hartelijk dank Lijnie. 
Hier dan de uitslag van dinsdag 29 
september. Het was de 5e ronde van 
de laddercompetitie, waarin in twee 
lijnen, gestreden werd voor de A of 
B-lijn. Op de 1e plaats in de A-lijn 
Greet en Theo met 61.25%, gevolgd 
door Frank en Lijnie, die een mooie 
55.42% behaalden. 53.75% boekten 
de twee paren Wies en Hetty & To 
en Ellie. Zij kwamen op respectieve-
lijk de 3e en 4e plaats. In de B-lijn 
werden Anneke en Ina 1e met een 
geweldige score van 67,71%, Cor-
rie en Ria 2e met 64,58% en op de 
3e plaats kwamen Rie en Wim met 
62,50%. Mooie uitslag mensen, drie 
boven de 60%! Volgende week start 
de competitie, dat worden weer 
spannende middagen.

Scholierenchallenge 
Zilveren Turfloop
De Ronde Venen - Ben jij die spor-
tieve middelbare scholier, die samen 
met vrienden, vriendinnen of klas-
genoten mee wil doen aan de 5K 
van de Zilveren Turfloop? Dan zijn 
wij op zoek naar jou!
De scholierenchallenge een nieuw 
concept binnen de organisatie van 
de Zilveren Turfloop. De scholie-
ren kunnen zich bij hun middelba-
re school opgeven om in teamver-
band de 5 kilometer te lopen tij-
dens de Zilveren Turfloop op 1 no-
vember a.s. In een team doen 4 tot 
7 leerlingen mee. De vier snelste tij-
den tellen, want: winnen is belang-
rijker dan meedoen! Welke school 
gaat de eerste editie van de Scho-
lierenchallenge winnen? Informeer 
bij je school hoe je je kunt inschrij-
ven. De inschrijving is open voor alle 
middelbare scholen in de wijde om-

geving van Mijdrecht. De start van 
de 5K is bij sporthal De Phoenix aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht. De start 
is om 11.10 uur. Voorafgaand aan 
de start wordt van elk deelnemend 
team een teamfoto gemaakt.
Bij de 25e jubileumeditie van de Zil-
veren Turfloop, kunnen scholieren-
teams kosteloos deelnemen aan de 
5K. Dit is mede mogelijk gemaakt 
door verschillende bedrijven. In-
dien uw bedrijf interesse heeft, één 
van de scholierenteams te spon-
soren (bv. door deel te nemen in 
een bedrijfsshirt) is dit mogelijk. U 
kunt contact opnemen door een 
mail te sturen naar: info@zilveren-
turfloop.nl. Meer informatie over de 
Scholierenchallenge en de Zilve-
ren Turfloop is te vinden op www.
zilverenturfloop.nl. See you on No-
vember 1st!

Bridge bij Hartenvrouw
Uithoorn - Na wat misverstand-
jes recht te hebben gestreken kon-
den de dames van BC Hartenvrouw 
weer van start op dinsdagmiddag 29 
september. De zaal van Colijn was 
nog mooi aangekleed na het jubile-
umfeest van afgelopen zaterdag. In 
deze ambiance was het prettig spe-
len en is het niet zo erg als er eens 
een 0% in het scorekastje staat. Niet 
veel nullen voor de dames Thecla 
Maarschalk & Rees van der Post , 
Kitty van Beem & Janny Streng en 
Nel Bakker & Jetty Weening die 
resp. op plaats 1, 2 en 3 eindigden in 
de A. Voor de competitiestand bete-
kent dit dat Margo en Geke op de 
eerste plaats blijven, een kleine 2% 
hier achter komen Kitty en Janny en 
op de derde plaats staan Thecla en 
Rees. De stoelendans om de eerste 
plek is begonnen.
In de B was enige consternatie toen 
een van de dames zich niet staande 
kon houden op de gewreven vloer. 
Gelukkig hield ze zich tijdens het 
spelen wel staande en scoorde ze 

ondanks de schrik heel goed van-
middag. Op de derde plaats eindig-
den Cathy Troost en Tineke Staps, 
op twee Sonja Reeders en Ank 
Reems en eerste met 58,5% we-
derom een mooie plaats voor Reina 
Slijkoord en Trijnie Jansen. De laat-
ste twee koppels spelen dit seizoen 
voor het eerst samen en dat pakt 
heel goed uit. De competitiestand in 
de B is als volgt 1 Ina Melkman & 
Jetty Weening, 2 Reina Slijkoord & 
Trijnie Jansen en 3 Sonja Reeders & 
Ank Reems. Wie nog mee wil spe-
len voor de promotie zal volgende 
twee weken haar beste beentje voor 
moeten zetten.
We hopen dat de dames die door 
ziekte momenteel niet kunnen spe-
len heel snel weer aan de bridgeta-
fel plaatsnemen want we missen ze!
Wilt u ook meespelen bij Harten-
vrouw op dinsdagmiddag van 13:00-
16:30 bij Partycentrum Colijn te Uit-
hoorn? Bel Sandra Raadschelders 
0297569910 en ze plaatst u op de 
wachtlijst!
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Scouts bemachtigen wissel-
beker met zwemwedstrijden
Uithoorn – Scouting Admiralen-
groep Uithoorn deed afgelopen 
weekend mee met de Regionale 
Zwemwedstrijden in De Meerkamp. 
De Zeeverkenners zwommen sa-
men met scouts uit regio Amster-
dam-Amstelland voor de prijzen. 
Uiteindelijk gingen ze naar huis met 
de wisselbeker heren/gemengd. 
Bas van Dam zwom zijn leeftijds-
genoten van 11-15 jaar eruit op de 
50 meter vrije slag. Hij bemachtigde 
een fi naleplaats met de snelste tijd 
en in de fi nale liet hij de competi-
tie wederom ver achter zich. Hij won 
een gouden medaille. Daarnaast 
wonnen de Zeeverkenners de eer-
ste prijs bij het vlotvaren voor jon-

gens en ook de eerste prijs op de 
estafette gemengd. Al deze prij-
zen zorgden ervoor dat de Zeever-
kenners met de Wisselbeker naar 
huis gingen. De Zeeverkenners wa-
ren vol verwondering over alle prij-
zen die ze kregen. Zeker de wissel-
beker hadden ze niet verwacht. Met 
een trots en goed gevoel gingen ze 
weer huiswaarts. Dit was een top 
teamprestatie. Later op de avond 
won Mirte Balke nog een gouden 
medaille bij de dames 16+. Wij zijn 
trots op jullie!
Meer informatie over de Zeeverken-
ners en Scouting Admiralengroep is 
te vinden op www.admiralengroep.
nl.

SCAU-concert: duo Van 
Poucke op cello en piano
Uithoorn – Zus en broer Ella van 
Poucke (cello) en Nicolas van Pouc-
ke spelen op zondagmiddag 11 ok-
tober om 14.30 uur in de Thamer-
kerk een gevarieerd programma 
met muziek van Boccherini, Beet-
hoven, Messiaen en Prokofjev. Dit 
is het tweede concert van de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU) van het seizoen 2015-2016. 
Twee jonge, bevlogen musici die het 
maximale uit hun instrument halen 
en het publiek meevoeren naar an-
dere werelden. Speels, dramatisch, 
spiritueel en kleurrijk. Ella van Pouc-
ke heeft onlangs de Elisabeth Everts 
Prijs gewonnen, die is bedoeld voor 
jonge Nederlandse musici van uit-
zonderlijke begaafdheid. Ella wordt 
alom geprezen vanwege de inten-
siteit van haar spel, haar prachti-
ge toonvorming en feilloze tech-

niek. Nicolas van Poucke is een van 
de meest veelbelovende Nederland-
se pianisten. Zijn eerste CD ver-
scheen in 2013 met als titel: ‘I be-
lieve in Bach, the Father, Beetho-
ven, the Son, and Brahms, the Ho-
ly Ghost of Music’. ‘Een CD die je 
bij je lurven grijpt door een ontzag-
wekkende concentratie en een mooi 
ontwikkeld gevoel voor timing’ (De 
Volkskrant).
Uitgebreide informatie over de mu-
ziek en de musici is te vinden op de 
website: www.scau.nl
Kaarten à 12 euro zijn te koop aan 
de zaal of bij de boekhandels Ten 
Hoope (winkelcentrum Zijdelwaard) 
en Bruna (winkelcentrum Amstel-
plein). Jongeren onder de zestien 
betalen slechts 6 euro. Een unieke 
muzikale belevenis om niet te mis-
sen!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Kunnen sportverenigingen als 
Legmeervogels en SAS 70 op ter-
mijn nog terecht in De Scheg? 
Of moeten ze uitwijken naar een 
sporthal in een andere gemeen-
te? Ons Uithoorn vindt het van-
zelfsprekend als deze zaalspor-
ters terecht kunnen in de eigen 
gemeente, maar is daar niet ge-
rust op.
Wat is er aan de hand? Sinds de-
cember 2014 spreekt de gemeen-
te over het accomoderen van 
gymonderwijs en breedtesport 
in de zaal, zoals voetbal, handbal 
en volleybal. Verschillende scena-
rio’s worden onderzocht. Eén van 
vragen is: ‘Wat doen we met de 
verouderde sporthal De Scheg?’
In april 2015 heeft de gemeen-
teraad hierover een aantal uit-
gangspunten opgesteld. Eén 
daarvan was dat breedtesport in 
de huidige omvang geaccomo-
deerd moet worden.  Wat schetst 
onze ervaring als afgelopen zo-
mer –tijdens het reces- het Col-
lege ons een brief stuurt waaruit 
blijkt men de mogelijkheid gaat 
onderzoeken om alleen gymon-

derwijs te accomoderen. Gevolg? 
Dat zaalvoetballers, handballers 
en volleyballers, die nu gebruik 
maken van De Scheg, moeten uit-
wijken naar andere gemeenten.
Wat Ons Uithoorn betreft is dit 
niet aanvaardbaar. Daarom stel-
den wij op 24 september jl. hier-
over vragen in de gemeenteraad. 
Namens het College van B en W 
stelde wethouder Zijlstra (DUS!) 
dat het college dit scenario ‘niet 
wenselijk’ acht, maar toch gaat 
onderzoeken. Men zou daartoe 
gedwongen zijn door een uit-
spraak van de gemeenteraad 
om lokale lasten te verminderen. 
Ons Uithoorn was tegen deze uit-
spraak. Ook wij willen liever lage 
lasten, maar niet als hierdoor we-
derom het mes dreigt te gaan in 
voorzieningen. Dit dreigt nu dus 
wel weer te gebeuren. Daarom 
wat ons betreft geen onderzoek 
naar dit scenario. Helaas kregen 
we geen gehoor van andere par-
tijen. Wordt vervolgd.
 
Benno van Dam
Fractievoorzitter Ons Uithoorn

Legmeervogels en SAS 
weg uit Uithoorn?

Een reactie op de 
reactie op het plan 
omtrent De Rietkraag
Het is prachtig omschreven en 
onderbouwd,wat mij als fresia-
laan bewoner erg boos maakt 
aan de ontsluitingsweg van de 
rietkraag .Een gemeente die niet 
wil luisteren naar de burgers en 
niet luistert naar alle gevaren en 
bezwaren die aan deze ontslui-
tingsweg zitten Er staat ook in 
geschreven dat de gemeente er 
beter aangedaan had om vooraf 
een bijeenkomst te organiseren 
.Hierom heb in mei 2014 schrif-
telijk gevraagd om met de om-
woners in gesprek te gaan .Na 3 
maanden gebeld of de brief wel 
aangekomen was, wat bevestigd 
werd en er niet op geantwoord 
was, omdat het volgens procedu-
re bestemmingsplan gaat en we 
bij de inspraak voorontwerp ge-
noeg tijd hadden om alle ideeën 
aan de orden te stellen. Heb we-
derom een brief geschreven met 
de vraag of het bestemming plan 
dan niet zover gevorderd is dat 
we een advocaat in de arm moe-

ten nemen om naar ons te luis-
teren .Hier werd wederom op ge-
antwoord met , dat het volgens 
het procedure bestemmingsplan 
gaat en we tijd genoeg hadden 
om onze ideeën kenbaar te ma-
ken .Is negen werkdagen tijd ge-
noeg ? Een ambtenaar heeft al 6 
weken de tijd om op een brief te 
reageren.
Heb toen weer een brief geschre-
ven naar de gemeente met alle 
problemen en gevaren die in dit 
plan verweven zitten,maar dat is 
al goed door de heer Paul Habets 
verwoord in bouwplan ‘De Riet-
kraag’ in deze krant.

Volgens mij worden de gemeente 
ambtenaren betaald door de bur-
gers dan mag ik er ook van uit-
gaan dat ze op komen voor de 
burgers,maar in dit geval heb ik 
daar me twijfels over.
 
Cock Kouwenhoven
De Kwakel

De Vuurvogel: 
meer dan taal en rekenen!

Uithoorn - Op basisschool de Vuur-
vogel leren de kinderen niet al-
leen spelling, rekenen, meten, tel-
len, aardrijkskunde of geschiedenis, 
maar zij leren ook om op een pret-
tige manier met elkaar om te gaan. 
Hoe zorg je ervoor dat je gezellig 
met elkaar in een groep speelt en 
leert? Hoe los je een confl ict vreed-
zaam op? Hoe kun je echt luisteren 
naar iemand anders en met elkaar 
in gesprek gaan over verschillen 
tussen elkaar? Allemaal vragen en 
onderwerpen waar de kinderen op 
de Vuurvogel over leren, en nog be-
langrijker, ook mee oefenen. Hier-
voor gebruiken we het programma 
‘De Vreedzame school’.

De Vreedzame School 
De school werkt met het program-
ma de Vreedzame School waarvan 
de uitgangspunten de basis vormen 
van hun pedagogisch handelen. Zij 
willen als school een gemeenschap 
zijn waar alle betrokkenen zich ge-
hoord en gezien voelen. Een school 
waar iedereen ‘er toe doet’. Binnen 
de gemeenschap van de school gel-

den de op democratische wijze tot 
stand gekomen regels en afspra-
ken waarin vastgelegd wordt wat 
voor school/klas zij willen zijn. Bin-
nen het programma van de Vreed-
zame school leren kinderen o.a. hoe 
om te gaan met confl icten. Ze leren 
vaardigheden die ze nodig hebben 
om zelfstandig beslissingen te kun-
nen nemen en verantwoordelijkhe-
den te kunnen dragen. Dit doen wij 
door het volgen van de lessen van 
de Vreedzame School. Gedurende 
acht jaar wordt wekelijks een les 
gegeven. De lessen zijn verdeeld 
over de volgende blokken: 1. We ho-
ren bij elkaar 2. We lossen confl icten 
zelf op 3. We hebben oor voor elkaar 
4. We hebben hart voor elkaar 5. We 
dragen allemaal een steentje bij 6. 
We zijn allemaal anders 

Taken en verantwoordelijkheden 
Binnen het Vreedzame school pro-
gramma is veel aandacht voor het 
leren omgaan met verantwoorde-
lijkheden en allemaal een steen-
tje bijdragen. Zo wordt er in alle 
groepen gewerkt met verschillende 

soorten taken waarin kinderen leren 
de taak uit te voeren en daar verant-
woordelijk voor te zijn.

Mediatoren
Gedurende dit schooljaar worden 
er leerlingen uit groep 7 en 8 opge-
leid tot mediator. Een mediator kan 
bijv. tijdens een pauze als hulp in-
geschakeld worden bij het oplossen 
van een confl ict tussen leerlingen. 
De mediatoren volgen een scholing 
van drie dagdelen tijdens welke zij 
vaardigheden leren om te bemid-
delen bij confl icten zodat deze op-
gelost worden. Deze training wordt 
gegeven door een externe trainster. 
Tijdens de training wordt zij onder-
steund door de leerkracht die het 
begeleiden van de mediatoren in 
zijn of haar takenpakket heeft. Ook 
alle leerkrachten van de Vuurvogel 
volgen dit schooljaar een intensieve 
training om te leren om op de juis-
te manier met De Vreedzame School 
te werken.

Bewezen effectief
De Vreedzame school is bewezen 
effectief en inmiddels werken ruim 
600 basisscholen in Nederland met 
dit programma. Ook is de Vreedza-
me school benoemd als veelbelo-
vend preventief anti-pestprogram-
ma. Een onafhankelijke Commissie 
heeft in opdracht van staatssecreta-
ris Dekker slechts 13 van de 61 ge-
keurde methoden dit label toege-
kend. 

Leerlingendenktank
De kinderen van de Vuurvogel zijn 
sinds de start van het schooljaar 

volop bezig met de lessen, opdrach-
ten en oefeningen. Dit is goed te 
zien in alle klassen. Iedere klas heeft 
zijn eigen De Vreedzame school 
muur. Hierop hangen de werken 
van de kinderen, de afspraken die 
met elkaar gemaakt zijn, de taakver-
deling en ook foto’s van de activitei-
ten. Zo hebben de leerlingen van de 
onderbouw geleerd om elkaar op-
stekers (complimenten) te geven, 
de middenbouw heeft allerlei activi-
teiten gedaan rondom ‘wij horen bij 
elkaar’ en in de bovenbouw hebben 
de kinderen kritisch gekeken naar 
de schoolregels en afspraken. Zij 
hebben door middel van gezamen-
lijke besluiten ideeën aangedra-
gen aan de leerlingendenktank, een 
groepje kinderen uit de groepen 6, 7 
en 8 die de leerlingen van de school 
vertegenwoordigd. In de leerlingen-
denktank worden, in overleg met de 
directie en leerkrachten, gezamen-
lijk besluiten genomen. Een mooie 
manier om leerlingen te betrekken 
bij het nemen van besluiten. 

Basisschool de Vuurvogel is een 
vreedzame school waarin leerlingen 
oog, oor en hart voor elkaar hebben. 

Leny Bark: “Shiatsu geeft 
mij rust van binnen”
Regio - Na enkele zware aandoe-
ningen kon Leny Bark alleen nog 
uitgeblust op de bank liggen. De 
vermoeidheid ging maar niet over. 
Tot ze iets geheel nieuws probeer-
de: shiatsu. Nu maakt Leny weer 
wandeltochten met haar hond. 
Twee hartinfarcten, stents in haar li-
chaam, een jaar heftige pijn en uit-
eindelijk een galsteenoperatie. Leny 
Bark (60) heeft het fl ink voor de kie-
zen gehad. En daarna was ze con-
stant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doods-
bang dat ik weer iets ernstigs man-
keerde. Ik kreeg angstaanvallen en 
moest angstremmers gaan slikken. 
Bovenop de cholesterolpillen die ik 
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spiraal 
en wist niet hoe ze daar uit moest 
komen. Tot ze in de krant een inter-
view las met Petra van der Knaap, 
die zich in Aalsmeer had gevestigd 
met haar San Bao Praktijk voor shi-
atsu massagetherapie. “Ik had nog 
nooit van shiatsu gehoord. Maar ik 
dacht: laat ik dat maar eens probe-
ren.” Niet veel later lag ze op de mat 
waar de therapeute haar klanten 
behandelt. Een bijzondere ervaring. 
“Ze legde iets warms op de littekens 
van mijn operaties. Daarna drukte 
ze zachtjes met haar duimen op ver-
schillende plekken op mijn lichaam. 
Tussendoor luisterde ze steeds naar 
mijn polsslag. Het was heel ont-
spannend.”

Shiatsu is een Oosterse behandel-
wijze om mensen van gezondheids-
klachten af te helpen. Een klacht – 
zoals pijn of vermoeidheid - bete-
kent in deze leer, dat er een blokka-
de zit in de energiebanen (‘meridia-
nen’) in het lichaam. Die blokkade 
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd 
op de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een klap 
op je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de 
lichaamsenergie weer stromen, zo-
dat de klacht verdwijnt.
“Het geeft mij rust van binnen”, zegt 
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Pe-
tra geweest ben, voel ik me heerlijk. 
De pijn in mijn armen en benen is 
niet helemaal weg, dat komt door de 
cholesterolmedicijnen. Die zijn hef-
tig voor je spieren. Maar ik heb mijn 
energie terug. In elk geval voldoen-
de om de dingen te doen die ik leuk 
vind. Ik kan weer fi etsen en zwem-
men. Ik loop weer met de hond. Al-
les wat ik zo lang heb moeten mis-
sen.” Ze hoeft geen angstremmers 
meer te slikken, en angstaanvallen 
heeft ze niet meer. Maar aan stop-
pen met shiatsu denkt ze voorlo-
pig niet. “Het doet mij lichamelijk en 
geestelijk zoveel goed, ik ga er lek-
ker mee door.”
Meer weten of een afspraak ma-
ken? Kijk op www.sanbaopraktijk.nl.

Onwel naar 
ziekenhuis
Uithoorn - Op vrijdag 2 oktober zijn 
politie en ambulance rond tien over 
twaalf in de middag naar het win-
kelcentrum Legmeerplein gegaan 
om hulp te verlenen. Een inwoon-
ster in een invalidenvoertuig bleek 
onwel geworden. De vrouw is in 
verband met complicaties door me-
dicijn gebruik vervoerd naar het zie-
kenhuis voor nadere behandeling.

Controles op 
jeugdoverlast
Uithoorn - Door het mooie nazo-
merweer was afgelopen weekend 

weer veel jeugd op straat te vinden. 
Hier en daar zorgden grote groe-
pen jeugd voor overlast. Na een zo-
mer met veel jeugd overlast, voor-
al in het eerste deel van de zomer-
vakantie, was het in de maand sep-
tember betrekkelijk rustig. Mogelijk 
heeft dit te maken gehad met een 
lage meldingsbereidheid in verband 
met de CAO acties binnen de politie 
waarbij de aandacht alléén naar 112 
meldingen uit ging. De politie gaat 
de komende week doelgericht en-
kele overlastlocaties, waarbij infor-
matie is gegeven dat er ook strafba-
re handelingen gepleegd worden, in 
de surveillance mee nemen.

Vechtpartij aan 
Boterbloem
Uithoorn - De politie heeft infor-
matie gekregen dat op vrijdag 2 
oktober rond tien uur in de avond 
aan de Boterbloem vermoede-
lijk een jonge vrouw is mishandeld 
door een man. De politie verzoekt 
deze vrouw zich te melden. Mo-
gelijk zijn er getuigen die de vech-
tende personen gezien hebben of 
hen persoonlijk kennen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 of bel 
misdaad anoniem: 0800-7000. Wie 
kentekens van voertuigen heeft ge-
noteerd na de vechtpartij wordt ver-
zocht dit ook te melden bij de po-
litie.

Auto en scooter 
gestolen
Uithoorn - Maandag 28 septem-
ber is in de nacht vanaf de parkeer-
plaats langs de Churchillfl at een 
blauwe Opel Vectra gestolen. Ken-
teken van de wagen is 62-FFH-V. 
Zondagmiddag 4 oktober is bij de 
Gasperifl at een scooter gestolen. 
Het gaat om een bruine Kymco Agi-
lity met kenteken DBZ-70X. De auto 
of scooter gezien? De politie en de 
eigenaren horen graag meer.
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HERFSTBIJLAGE 2015
wonen, interieur, style, tuinen,inspiratie en ideeën
Mede mogelijk gemaakt door: Boulangé tuinontwerp • Timeless kunstuitleen, galerie • Van Kreuningen woninginrichting • Gerard Keune Antiek • 
Philippo keukens • Sanidump • Van der Wilt verwarming • Van Berkel Aannemers • Sanidrome • Blauwhoff bouwcenter • Outlet homedezign • Den Ouden 
Binnen • Mijdrechtse Zonwering • Home Decor • Multimate • Pothuizen zonwering • Meubels en Meer • Vincent van der Meer hoveniers • Hartelust  











Je bent op zoek naar 
een kast op maat? een 
buitendeur op maat? 
douchecabines, een bin-

nendeur? Geen punt, dan kunt u 
terecht bij Multimate in Uithoorn. 
Zij zijn daar echt specialist in. 
In deze woonmaand wil Pieter 
Dungelmann dit nog wel een 
keer extra onder de aandacht 
brengen. “ Wij maken alles 
geheel compleet op maat, naar 
de wens van de klanten. En het is 
niet moeilijk aan te vragen. Voor 

een offerte hebben we alleen de 
globale maten nodig en wil de 
klant bijvoorbeeld een kast in een 
speciale maat, dan kunnen ze via 
een 3 D programma een indruk 
krijgen van alle mogelijkheden. 
Ze gaan naar www.raffito.com 
en een kind kan de was doen. 
Echter om te voorkomen dat er 
toch nog dingen fout gaan wij bij 
de klant langs om zelf de situatie 
te bekijken en de maat op te 
nemen.  
En natuurlijk wordt alles na 

aanschaf door onze specialiste 
gemonteerd. Maar Multimate 
Uithoorn is natuurlijk meer dan 
dit. Het is een allround service 
bouwmarkt, die 7 dagen per 
week geopend is. Het is een ruim 
opgezette bouwmarkt, met vak-
kundig personeel en een ruime 
parkeergelegenheid voor de deur. 
 
Multimate 
Wiegerbruinlaan 4A Uithoorn 
0297-564100
www.multimate.nl

De specialist in maatwerk:

Multimate in Uithoorn

Daar waar de badkamer 
vroeger niet meer dan 
een wasruimte was, is 
het nu dé ruimte in huis 

om in te ontspannen en uitgebreid 
aandacht te geven aan persoon-
lijke verzorging.  
Herkent u dit?  
Wilt u uw badkamer verbouwen 
om nog meer comfort toe te 
passen, zodat u ongestoord tot 
rust kunt komen? Bij het bad-
kamer verbouwen en badkamer 
ontwerpen houdt Sanidrõme 
van Scheppingen rekening met 

design, maar functionaliteit en de 
zekerheid van een vakkundige 
badkamer installatie en afwerking 
zijn daarbij even zo belangrijk.

Historie badkamerspecialist 
Sanidrõme van Scheppingen
Eigenaren Wim en zijn vrouw Ans 
van Scheppingen zijn ruim 40 jaar 
geleden begonnen met een eigen 
installatie- en loodgietersbedrijf. 
In 1992 is zoon Remco in de zaak 
gekomen, die in de toekomst het 
bedrijf zal overnemen. Sanidrõme 
van Scheppingen is in 2007 ver-

huisd naar een nieuwe badkamer 
showroom aan de Voorling in De 
Kwakel, van waaruit ze inmiddels 
al voor veel klanten de betere 
badkamer hebben ontworpen en 
geïnstalleerd.

A-merken badkamers, sanitair 
en badkamertegels
Sanidrõme van Scheppingen 
houdt de assortimentsontwikkelin-
gen op het gebied van badkamers, 
sanitair en badkamertegels 
nauwlettend in de gaten. Als 
badkamerspecialist kijken we met 

de kritische ogen van onze klant 
en de ervaring als vakman, want 
wij willen zeker weten dat wij voor 
u kwaliteit in huis halen. Dat is 
ook de reden dat wij uitsluitend 
A-merken badkamers, sanitair en 
badkamertegels voeren.

Badkamer verbouwen 
van A t/m Z
In de inspirerende showroom 
van Sanidrõme van Scheppingen 
staan diverse opstellingen voor de 
badkamer, toiletruimte en wellness 
ruimte. Vanuit onze jarenlange 

Uw badkamer verbouwen doet u met 
Sanidrõme van Scheppingen in De Kwakel

kennis en ervaring op het gebied 
van de badkamer verbouwen 
creëren wij op basis van uw 
persoonlijke wensen, beschikbare 
ruimte en budget de badkamer, 
toiletruimte of wellness ruimte 
die het beste bij u past. Tot in 
het kleinste detail. Vertrouw bij 
het badkamer verbouwen op uw 
Sanidrõme badkamerspecialist 
die u kan adviseren, de betere 
badkamer ontwerpt in 3D en deze 
ook nog eens vakkundig kan 
installeren. In dit hele traject van 
badkamer verbouwen begeleidt 
Sanidrõme van Scheppingen 
u van A t/m Z en heeft u één 
aanspreekpunt.

Oktober comfortmaand
In de showroom van Sanidrõme 
van Scheppingen zijn de laatste 
comforttrends op badkamer-
gebied opgesteld. Tijdens de 
themamaand oktober heeft 
Sanidrõme van Scheppingen 
interessante comfortacties 
met de merken Sphinx, Geberit 
AquaClean en HSK. Vraag ernaar 
in de showroom of kijk op www.
sanidrome.nl/vanscheppingen. 

Sanidrõme van Scheppingen
Voorling 14 De Kwakel
Tel: 0297 – 329872
www.sanidrome.nl/
vanscheppingen 

Veel tuinliefhebbers zijn bang
om hun planten regelmatig
bij te knippen. Maar in feite
is snoeien niets anders dan

het gezond houden van de natuur.
Met als doel om er nog meer ple-
zier aan te beleven. Door te snoeien 
help je bomen, klimmers en strui-
ken de eerste jaren in de goede 
richting. Als ze zijn volgroeid, dan 
zorgt snoei voor verjonging van de 
plant. Snoeien stimuleert namelijk 
nieuwgroei. Maar wanneer snoei 
je bepaalde planten? Dat verschilt 
per soort. Kijken we naar het najaar 
waarin we nu zijn beland, dan snoei 
je vooral planten om ze stabiel te 
houden bij storm. Ook klimplanten 
kun je op deze wijze fatsoeneren 
tegen de muren. Richting de 
winter snoei je vervolgens bomen 
en struiken die gaan bloeden als 
je dit tijdens de groei zou doen. 
Of struiken en klimmers die het 
moeilijk hebben.  

Voorbeelden van planten die je 
mag snoeien in de winter? De 
acer (november), de dak plataan 

Verwaarloosde tuin krijgt een nieuw leven

Snoeien voor gezonde natuur
Snoeien doet bloeien. Het is een bekende uitspraak. Niet iedereen houdt zich er aan, maar door te
snoeien kun je zelfs een oude, verwaarloosde tuin nieuw leven inblazen.

Daarom zetten we wat tuin-
tips op een rijtje. Voordat 
de winter begint, zorg je 
natuurlijk dat het gazon 

bladvrij is gemaakt. Anders kan 
het gras verstikken. Is de winter 
eenmaal begonnen, probeer dan 
zo min mogelijk op het bevroren 
gazon te lopen. Het kan het gras 
slechte plekken bezorgen. De tuin-
paden kunnen tijdens vorstperiodes 
gevaarlijk glad worden. Strooi liever
geen zout, maar strooizand. Dat 
is veel minder schadelijk voor de 
planten. Vorstgevoelige planten kun 
je beschermen met droge bladeren, 

wat stro, dennetakken of een juten 
doek. Controleer deze planten 
regelmatig en zorg dat ze niet uit-
drogen omdat je ze hebt afgedekt. 
Heeft het gesneeuwd, dan is dit 
al een uit stekende beschermlaag 
voor planten. Sneeuw isoleert 
namelijk heel goed. Heb je thuis 
een vijver, dan is het handig een 
deel van de vijver ijsvrij te houden. 
Hier bestaan speciale ijsvrijhouders 
voor, die werken met een lucht-
pomp of luchtstenen die je in de 
vijver legt. Ga niet hakken, want de 
vissen kunnen daar gestrest door 
raken en zelfs doodgaan.

Ook in de winter de handen uit de mouwen

Tuin verdient altijd aandacht
Een prachtig sneeuwlandschap en schaatsen op het ijs. De winter 
kan prachtig zijn en zorgt voor mooie taferelen. Bijvoorbeeld in de 
tuin. Wat veel mensen vergeten, is dat de tuin ook in deze koude
en donkere periode aandacht verdient.

(november tot en met februari), de 
druif en leilinde (december, janu-

ari), de appel (januari en februari) 
en de blauwe regen (februari).

Foto: Wolf-Garten

Foto: Plant Publicity





Homedecor is een interi-
eurwinkel, gespecialiseerd 
in het inrichten van 
woningen en bedrijven. 

Homedecor is al 18 jaar gesitueerd 
in Uithoorn en inmiddels al weer 
3 jaar in een geheel nieuw pand 
aan de Wiegerbruinlaan, naast 

de Multimate. Exclusieve merken, 
deskundig advies, uitstekende 
kwaliteitsproducten maakt dat 
Homedecor voor uw woning of 

Home Decor gespecialiseerd 
in woning en bedrijfsinrichting

bedrijf de juiste stijl in huis heeft. 
Zij zijn pas tevreden als ú tevreden 
bent! Om dit te kunnen realiseren, 
luisteren zij goed naar uw wensen, 
adviseren zij u en komen zo 
gezamenlijk tot de juiste keuze. 
Nu de wintertijd weer in aantocht 
is, is het ook weer tijd om aan rol-
luiken te denken. De zonnescher-
men gaan in de winterstand en de 
rolluiken , die tevens geluidwerend 
zijn en verduisterend, houden ook 

de warmte binnen en de inbrekers 
buiten. Voor een rolluik op maat en 
een goed advies bent u bij Home 
Decor bij het juiste addres. 

Stoffering
Natuurlijk vindt u bij Home Decor 
ook de nieuwe collectie woonstof-
fering voor het aankomende 
seizoen. Het weer kleuriger en 
speelser, alles wordt wat losser. 
Nieuw in de zaak zijn Livingstone 

Pvc vloeren, vloerbedekking, vinyl 
en Homeselect (laminaat). Dit 
zijn twee nieuwe merken die zijn 
toegevoegd aan het ruime assor-
timent wat er al voorhanden was. 
Kortom, zeker de moeite waard om 
eens een kijkhje te gaan nemen.

Home Decor
Wiegerbruinlaan 4 Uithoorn
0297-569846
www.homedecor.nl

Tegenwoordig zijn badka-
mer en toilet volwaardige 
‘leefruimtes’ in huis. Je 
kunt er ontspannen en tot 

jezelf komen. De sfeer van de rest 
in het huis zie je hier terug. De 
basis van de meeste badkamers 
is functioneel, waarbij de details 
de ambiance bepalen en de 
badkamer compleet maken. Veel 
sanitairmerken spelen in op de 
behoefte van mensen om hun 
eigen badkamer te ontwerpen 
met modulaire systemen.

Inspiratie kan je op doen bij 
Bouwcenter Blauwhoff 
In de showroom kun je van je 
ideeën werkelijkheid maken. 
Jouw nieuwe droombadkamer 
heeft een eigen stijl en karakter. 
De inrichting van de sanitaire 
ruimtes kent twee trends: de 

natuurlijke sfeer met natuurlijke 
materialen als hout en natuur-
steen en de minimalistische 
badkamer met een industriële 
look en materialen als chroom 
en glas. Daarnaast kiezen steeds 
meer mensen ervoor om de bad- 
en slaapkamer te combineren tot 
één grote ruimte.  
Op de website van Bouwcenter 
Blauwhoff (bouwcenterblauwhoff.
nl) kan je zelf aan de slag 
met het ontwerp van jouw 
droombadkamer. De Bouwcenter 
BadkamerCreator biedt je een 
interactieve 3D-ervaring voor 
het bekijken van producten en 
het plannen en decoreren van 
ruimtes. Maar we kunnen ook 
samen een 3D-ontwerp maken, 
waardoor je de ideale beleving 
krijgt, van hoe jouw badkamer er 
uit komt te zien.

Bouwcenter Blauwhoff
Aalsmeerderweg 225 Aalsmeer
0297-324281
www.bouwcenterblauwhoff.nl

Sanitair

In dit ‘mannelijke’ interieur zie 
je geen frutsels, alles heeft een 
functie en dat geeft het interieur 
een bijzonder karakter. Toch is 

het interieur ook comfortabel voor 
vrouwen dankzij de zachte tapijten, 
diepe kleuren en het trendy 
behang. Iedereen voelt zich hier 
op zijn gemak. Mannelijk wonen 
betekent niet dat het huis eruit 
moet zien als een uitgewoonde 
mancave. Er is hier geen plaats 
voor een ver sleten Chester eld, 
wel voor een luxe doorgestikte 
lederen bank in cognackleur of een 
relaxstoel. Zitten is een werkwoord 
in de woonkamer. De combinatie 
met een industriële of houten vloer 
met een hoogpolig tapijt en een 
vlak kleed zorgt zelfs voor een luxe 
uitstraling, terwijl de kleur op de 
muur de ruimte een warm karakter 
bezorgt. Met mannelijk wonen kun 
je alle kanten op. Door meer staal 
en industriële ramen te gebruiken, 
krijgt de inrichting de uitstraling 
van een werkplaats. Maar je kunt 
het ook dichter bij jezelf houden 
door deze materialen niet toe te 
passen. Dit thema biedt daardoor 
voldoende mogelijkheden om er 
een geheel eigen stempel op te 
drukken!

Industrieel wonen is rauw, ruig en stoer

Mannelijk wonen zonder frutsels
Het is de absolute trend van deze tijd: industrieel wonen oftewel rauw, ruig en stoer. Het nieuwe
wonen is niet voor watjes. Meubels hebben oude en simpele vormen en lijken soms rechtstreeks uit
de werkplaats te komen.

De haard is weer helemaal
in. Niet eens zozeer om 
een ruimte te verwarmen, 
maar vooral om sfeer te 

creëren. De keuze in haarden is 
groot. Je kunt gaan voor gas of 
elektrisch, maar hout maakt het 
allemaal pas echt levensecht. Mooi 
detail is dat het rendement van 
houtkachels nog altijd hoog ligt. 
Kijken we naar het design dan kun 
je alle kanten op. De traditionele 
haard of de eigentijdse houtkachel, 
het kan allemaal. Heel fraai is 
een houtkachel uitgevoerd in 

Sfeer met een echte houtkachel

Sfeermaker bij uitstek
Een haard zorgt voor extra gezelligheid tijdens de donkere dagen 
van het jaar. Vooral de echte houtkachel is een sfeermaker bij 
uitstek. De keuze daarin is tegenwoordig groot.

Bron: Woonmodetrends.nl

donker antraciet met een strakke, 
gietijzeren deur. Deze is mooi te 
plaatsen onder een bestaande 
schouw. Maar je kunt ook kiezen 
voor uitvoeringen die vrijstaand in 
de woonkamer te plaatsen zijn. Die 
geven je met de inrichting ook wat
meer vrijheid. Voor verbrande 
handen hoef je niet bang te zijn. 
Nieuwe hout kachels zijn voorzien 
van afneembare ‘koude’ hand-
grepen en soepele luchtschuiven 
voor optimale luchtregeling. Zowel 
boven als achter voorzien van een 
schoorsteenaansluiting.

Foto: Dik Geurts





Op zaterdag 3 oktober 
jl. heeft de landelijke 
Open Huizen Dag weer 
plaatsgevonden. 

Uiteraard stonden de deuren 
van het appartementencomplex 
“Molenstaete” ook weer open 
voor geïnteresseerden. “Degene 

die tijdens de vorige open dag op 
5 september wegens de  drukte 
geen kans heeft gehad, kreeg nu 
alsnog de gelegenheid om langs 
te komen voor een bezichtiging 
of rondleiding”, aldus Project-
ontwikkelaar Frans van Berkel. 
De belangstelling was wederom 

groot! Inmiddels zijn er in korte 
tijd 3 appartementen verkocht en 
1 verhuurd. Op dit moment zijn 
er nog maar enkele beschikbaar! 
Neem gerust contact op met 
Hoogendoorn Makelaardij voor 
een vrijblijvende bezichtiging. 
(tel: 0297-591122)

Appartementencomplex 
“Molenstaete”

“ik voel mij dankbaar 
en bevoorrecht dat ik 
hier, hopelijk nog vele 
jaren, mag wonen”. 
Bewoonster 
huurappartement.

Regelmatig nieuwe aanvoer

Carla de Klerk Interieur nu 
Outlet Homedezign

Ik had in principe besloten om 
te stoppen met de winkel in de 
vorm zoals wij deze hadden. Ze-
ker geen makkelijke beslissing, 

dit bedrijf zit immers al meer dan 
100 jaar in de Zijdstraat”, aan het 
woord Guido de Klerk, die graag 
wil vertellen over de verandering 
binnen zijn interieur winkel. “De 
reden was voor mij de locatie, 
die maar niet verbeterd. Maar 
ook zeker het sterk veranderende 
consumenten gedrag. In de retail 
is het in deze tijd gewoon echt 
belangrijk dat je locatie goed is. De 
consument is niet meer zo trouw 
aan een winkel zoals vroeger. Een 
winkelgebied moet echt iets te 
bieden hebben wil een consument 
er heen gaan. Iedereen weet dat dit 
in de Zijdstraat nog lang niet zo is. 
Zodoende wordt de spoeling aan 
klanten veel te dun om echt wat 
groei te realiseren en continuïteit 
te waarborgen. Het is niet dat ik 
moest stoppen wegens fi nanciële 
problemen, maar meer dat ik dacht: 
Oké, dit is het hoogst haalbare voor 
mij hier. Ik ben nu 40 geworden 
en op een punt gekomen in mijn 
leven dat ik ga nadenken over de 
rest van mijn werkzame leven. Dat 
zag ik met mijn winkel zoals het 

was op deze locatie niet zitten, dus 
ik besloot een totaal opruiming te 
houden en te stoppen met een paar 
maanden. Die totaal opruiming 
ging zo goed dat ik besloot om een 
aantal goede relaties/fabrikanten 
van mij te bellen en ze te vragen 
om mij te ondersteunen hierin. Ik 
heb ze gevraagd om hun overtollige 
voorraden, showroommodellen, 
beursmodellen en meer bij mij in 
de  winkel te zetten tegen een sterk 
gereduceerde prijs. Zij willen er ook 
vanaf en zitten er immers ook mee 
in hun magazijn. Dat hebben wij 
vervolgens gedaan met meubels, 
karpetten en woonaccessoires van 
goede kwaliteit met een design. 
Dat slaat tot op heden goed aan bij 
de consument, omdat ik de korting 
natuurlijk ook aan de consument 
kan aanbieden, kortingen die 
kunnen oplopen van 25 tot 60 
procent op nieuwe producten van 
uitstekende kwaliteit. Dit deed mij 
doen besluiten om er een outlet van 
te maken. Maar dan wel één waar 
wij kwaliteit blijven verkopen tegen 
een lagere prijs dan de normale 
verkoopadviesprijs. De bedoeling is 
om met regelmaat nieuwe aanvoer 
van onze voorraad te laten komen, 
zodat het vernieuwend blijft en er 

veel beweging in de winkel zit. Het 
leuke is dat ik pas kort van te voren 
weet wat die nieuwe voorraad is. 
Bijvoorbeeld van een goede relatie 
van mij die een aantal merken 
woonaccessoires heeft. Elke keer 
als hij voorraad over heeft of een 
beurs heeft gedraaid, komt dat 
naar de winkel en gaan wij dat 
verkopen tegen een lagere prijs. De 
naam van de outlet het trouwens: 
Outlet Homedezign. Homedezign 
is onze huidige webwinkel waar 
wij al een paar jaar mee draaien. 
Die naam leek mij wel geschikt om 
voor de fysieke Outlet te gebruiken. 
Op dit moment zijn wij bezig om 
een speciale site te maken voor 
de Oulet waar wij alle artikelen in 
zullen zetten om zo ook een groter 
marktgebied te bereiken dan alleen 
Aalsmeer en omstreken. Immers 
voor een mooi meubel van een 
goed merk tegen een veel lagere 
prijs wil een consument wel wat 
verder rijden.” 
Guido de Klerk tot slot: “Oh, en het 
belangrijkste is misschien wel dat ik 
het hartstikke leuk vind om te doen 
en er positieve energie van krijg! 
Iedereen is van harte welkom in 
onze showroom op het vertrouwde 
adres in de Zijdstraat nummer 9.”

De laatste technologische 
ontwikkeling op gebied 
van keukens is het 
zogenaamde “bioboard”. 

Dit is een combinatie van houtve-
zels met samengeperst mais. Dit 
materiaal is beter recyclebaar en 
is lichter en sterker. Kortom, een 
duurzame moderne keuken. 

Ook voor de nieuwste trends qua 
kleuren en ontwerpen bent u bij 

Philippo aan het juist adres. Op 
1 november kunt u Philippo Keu-
kens vinden op het “Amstelveens 
Ladies Event”. Philippo Keukens 
staat hier met een Quooker 
demonstratie. U kunt hier de 
Quooker Fusion zien, proberen of 
aanschaffen. Wilt u een unieke 
Quooker in uw keuken, moet 
u er snel bij zijn. De fabrikant 
heeft namelijk een limited 
edition Quooker met 24 karaats 

bladgoud op de markt gebracht. 
Kortom, voor uw keuken, 
inbouwapparatuur of werkblad 
gaat u naar Philippo Keukens! 
U bent van harte welkom voor 
kopje koffi e en een uitgebreid, 
professioneel adviesgesprek. 

Philippo Keukens
Aalsmeerderweg 83 Aalsmeer
0297-361606
www.philippo.nl

Bij Philippo Keukens vindt u dit
najaar de allernieuwste trends

Kinderkamer versier je met beeldend behang

Muur die een verhaal vertelt
Behang is helemaal trendy. Na een tijdperk waarin we onze wanden 
het liefst verfden, zijn tegenwoordig steeds meer mensen met rollen 
behang in de weer. Vooral om grote foto’s of tekeningen tegen de 
wand te ‘plakken’.

Behang is helemaal trendy. 
Na een tijdperk waarin 
we onze wanden het liefst 
verfden, zijn tegenwoordig 

steeds meer mensen met rollen 
behang in de weer. Vooral om grote 
foto’s of tekeningen tegen de wand 
te ‘plakken’. Met levensgrote af-
beeldingen creëer je een compleet 
eigen sfeer in de kamer of slaap-
kamer. Jouw vakantiebestemming, 
jouw foto, jouw kinderen. Alles kun 
je tegenwoordig op behang laten 
printen en aan de wand hangen. 
Ook voor kinderen is fotobehang 
leuk en leerzaam. Het bevordert de 
creativiteit van het kinderlijk brein. 
Des te leuker is het dat we steeds 

meer specifi eke ontwerpen voor 
kinderen voorbij zien komen. Zoals 
heel recent nog Pluk van de Pet-
tefl et en Floddertje, beiden creaties 
van Annie M.G. Schmidt met 
tekeningen van Fiep Westendorp. 
Ze zijn als vrolijk behang voor de 
kinderkamer verkrijgbaar. Bedacht 
door KEK Amsterdam. En op deze 
manier zijn er veel meer afbeel-
dingen van illustraties uit bekende 
kinderboeken om te vormen tot 
een muur die verhalen vertelt. Een 
aanwinst voor elke kinderkamer.
Kinderen kunnen daarmee hun 
fantasie de vrije loop laten. Het 
zijn namelijk stuk voor stuk kleine 
verhaaltjes op de muur. 

Foto: KEK Amsterdam

Groenblijvers vormen een vaste basis

Het hele jaar een groene tuin
Met groen om je heen voel je je aantoonbaar prettiger. Toch laten veel planten in het najaar hun 
blad vallen. Daarom is het belangrijk een goede keuze te maken bij de aanplant van je tuin om 
ook in de koude maanden te genieten van de groene natuur.

Om tuin of terras het hele 
jaar door te voorzien 
van groen, kun je kiezen 
voor tuinplanten die 

permanent hun blad behouden. 
Groenblijvers vormen een vaste 
basis in de tuin en afhankelijk van 
het seizoen geven ze bovendien 
iets extra’s: bloemetjes, besjes 
of bijzondere bladverkleuringen. 

Het najaar is een prima moment 
om dergelijke planten een plek 
in tuin of pot te geven. Want op 
deze wijze kun je ook jouw terras 
groen houden. De top vijf van 
groenblijvers zijn de glansmispel 
oftewel de photinia. Maar ook de 
leucothoe, sneeuwbal (viburnum), 
schijnhulst (osmanthus) en pieris 
zijn erg fraai.Foto: VisionPictures

Genieten in de badkamer 

Aandacht voor comfort en design
Volkomen terecht beleefde de badkamer de laatste jaren een revival, met extra veel aandacht voor 
design, comfort en ontspanning. 

Voldoende ruimte, een 
barrièrevrij ontwerp 
en functioneel slimme 
ingrepen zorgen ervoor 

dat élke generatie plezier beleeft 
aan de meest ontspannende plek 
in huis. Maar waarop moet je 
precies letten? Wij zetten enkele 
aandachtspunten op een rij. 
Voor zo’n ‘generatiebadkamer’ is 
voldoende bewegingsruimte een 
must. Indien mogelijk houd je daar 
bij de bouw al rekening mee. Dan 
de keuze voor een bad of douche. 
Voor een comfortbadkamer is het 
antwoord glashelder: beide. De 
combinatie van bad en douche 
zorgt ervoor dat elke generatie 
aan haar trekken komt. Met de 
leeftijd neemt ook het belang 
van een makkelijk toegankelijke 
inloopdouche toe. Die is niet alleen 
optisch ruimtelijker, maar ook een 
investering in de toekomst. 
Een andere uitdaging in het 
badkamerontwerp is de plaatsing 
van het toilet. Experts raden aan 
om - als de ruimte het toelaat - de 

wc in een aparte ruimte onder 
te brengen of een schuifdeur te 
plaatsen waarachter de wc schuil 
kan gaan. En kies producten die 
het leven in de badkamer mak-

kelijker maken. Een elektronisch 
badarmatuur bijvoorbeeld, bewaakt 
de juiste watertemperatuur en stopt 
de watertoevoer automatisch als 
het bad vol is. 

Foto: Viega

Nieuwe generatie vinylplanken in hout of betonlook

Het beste van twee werelden
De natuurlijke elegantie van hout en steen, gecombineerd met de 
praktische voordelen van slijtvast vinyl. Voor wie niet kan kiezen 
tussen vorm en functie, bestaan er nu prachtige vloeren die het 
beste van twee werelden combineren. 

Vinyl is niet meer van echt te 
onderscheiden en geschikt 
voor iedere ruimte in huis. 
Er zijn prachtige collecties 

met duurzame planken of tegels 
van vinyl met een uitgesproken 
beton- of houtuitstraling. Van 
een fascinerende houtnerf met 
gedetailleerde textuur tot een 
koele betonlook met een vleugje 
glitter. Deze duurzame planken 
en tegels zijn natuurlijk gewoon 
gemaakt van slijtvast vinyl. Dankzij 

een speciale beschermlaag wordt 
de vloer beschermd tegen vocht 
en vlekken en krijgt de keuken of 
badkamer toch die tijdloze look, 
geïnspireerd door de rijkdom van 
de natuur. Het aardige is dat er 
amper meer grenzen bestaan in de 
uitstraling van de vloer. Met tal van 
verschillende dessins en kleuren 
kun je een register van stijlen 
opentrekken, van Scandinavisch 
fris tot dynamisch en gedurfd. Je 
kunt je dus fl ink uitleven.

Foto: Moduleo





Lekkere bank geeft gevoel van vrijheid

Meer sfeer met kleurige kussens
De bank is uitgegroeid tot een stijlelement in de woning. Maar 
ook eentje die comfortabel moet zitten of liggen. Omdat het een 
investering voor jaren is, mag je best even stil staan bij de keuzes 
die je maakt.

Want met eenzelfde 
meubel kun je nog 
steeds regelmatig een 
ander gezicht aan de 

bank geven. Bijvoorbeeld door 
sfeer te creëren met kussens. En 
ga bijvoorbeeld eens niet voor een 
grote hoekbank die je maar op 
één manier kunt neerzetten. Veel 
leveranciers bieden de mogelijkheid 
binnen een programma losse ele-
menten aan te schaffen waardoor 
je steeds een ander gezicht aan de 
huiskamer geeft. Door te combine-
ren. Met een bankstel creëer je een 
eigen leefwereld. Natuurlijk moet de 

bank in eerste instantie goed zitten. 
Dat betekent dat je niet alleen naar 
de zitbreedte moet kijken, maar 
ook naar de zitdiepte en zithoogte. 
Je wilt niet met je voeten boven de 
grond bungelen.  De keuze in stof 
of leer is oneindig groot. Wil je er 
trendy bijhoren, dan kies je voor 
een wat sobere basiskleur die je 
met kussens opfl eurt. Een zachte 
loungebank met een nonchalante 
look doet het goed. Dankzij in-
novatieve mogelijkheden zijn 
banken steeds vaker aan te passen 
en verstelbaar aan de persoonlijke 
relaxpositie. Wel zo handig. 

Foto: Rolf Benz

Heerlijke temperatuur uit de muur

Onzichtbare verwarming 
Onvoldoende oppervlakte voor vloerverwarming? Zelfs dan is het niet nodig om radiatoren te plaatsen. 
De combinatie met wandverwarming zorgt voor een energiezuinige warmteafgifte en koeling. 

De Romeinen wisten het al: 
vloer- en wandverwarming 
combineren prima. De 
onzichtbare verwarming of 

koeling in de wand is plaatsbespa-
rend en vriendelijk voor het milieu 
vanwege de lage aanvoertempe-
raturen. Het grote voordeel is dat 
wandverwarming zowel in grote als 
kleine ruimtes prima functioneert. 
De leidingen laten zich in de 
praktijk zeer fl exibel plaatsen rond 
ramen of onder een hellend dak, 
waar de plaatsbesparing een extra 
grote troef is. Het systeem in de 
wand heeft opvallend weinig plaats 
nodig. Wandverwarming kan tijdens 
nieuwbouw en verbouw worden 
toegepast. Voor renovatie ontwik-
kelde bijvoorbeeld producent Viega 
een systeem van gipsvezelplaten 
met geïntegreerde verwarmings-
elementen, die rechtstreeks op 
de onderconstructie worden 
gemonteerd. De isolatie tussen 
de spanten blijft daarbij perfect 
behouden. Voor een optimaal 

Laat je verrassen door de Schaub Lorenz retro-koel-/vriescombinaties 
verkrijgbaar in 8 trendy kleuren!

Bewaar uw lekkernijen in stijl en geef uw keuken een retro-look met 
één van deze vrolijke koelkasten. Stuk voor stuk afgewerkt in chroom, 
met energie-effi ciëntieklasse A++ en bovendien erg voordelig. 
Ontdek ze bij uw vakhandelaar in 3 formaten. Vanaf € 449.   

Geniet van het leven, geniet van Schaub Lorenz.

Meer weten? Surf naar www.schaublorenz.nl.  
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gebruik van de oppervlakte zijn er 
elementen in verschillende groottes 
en uitvoeringen verkrijgbaar. De 
elementen bieden bovendien 
koelcapaciteit. In combinatie met 

bijvoorbeeld een warmtepomp, 
kan de kamertemperatuur hierdoor 
met wel vier graden naar beneden 
worden gehaald. Heel prettig voor 
slaapkamers onder dak.

Foto: Viega

Greeploze keukens zijn weer helemaal in. En daarbij moet de 
keuken het liefst een uitgesproken kleur krijgen. Dat is allemaal 
mogelijk als we de nieuwste keukencollecties onder de loep nemen.

Minder handgrepen, 
maar evenveel kwaliteit, 
comfort en keuze van 
inrichting. Met een 

horizontaal of verticaal profi el. 
Daarmee verrassen de keuken-
producenten ons deze winter. De 
keuze tussen alle elementen is 
zo groot dat iedereen zijn eigen 
moderne keuken op maat kan 
samenstellen. 
Opvallend is dat de greeploze 
keuken weer terug is van wegge-
weest. Maar dit keer niet in rustige 
kleuren, maar juist de uitgesproken 
trendy kleuren doen het goed. Ze 

zorgen voor een vrolijke uitstraling. 
De focus ligt duidelijk op design, 
gebruiksgemak en comfort.  Om 
het designaanbod nog toegankelij-
ker te maken, zijn er ook keuken-
modellen met fraaie afwerkingen in 
hoogglanslak, gekleurde profi elen 
en geïntegreerde ledverlichting met 
afstandbediening. 
Leuk voor de mensen met wat 
minder ruimte in huis, is dat de 
keuze in kleine keukens en budget-
ten sterk is gegroeid. Ook daarvoor 
zijn prima betaalbare eigentijdse 
keukens beschikbaar. En ook hier 
draait alles om maatwerk.

Keulen met zuivere lijnen en greeploos

Felle kleur zorgt voor vrolijkheid 

Foto: EggoFoto: Dutch Design Brand
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