
27 oktober 2010Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 3Editie: Uithoorn

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BIG L. MAAK JE KEUZE

KORTING OP DAMES- EN HERENJEANS

40% - 50%

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed
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voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers

Qua Kunst en 
Ambacht 2010 
zaterdag 30 oktober en 

zondag 31 oktober 

in De Kwakel, 

van 12:00 - 17:00 uur.

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Het vervolg van de N201 en het aan te leggen aquaduct onder de Amstel blijven tweebaans

Uithoorn - Wat zijn ze blij, de be-
woners op de derde verdieping van 
woonzorgcentrum Amstelring Het 
Hoge Heem aan de Wiegerbruin-
laan. Afgelopen vrijdagmiddag werd 
hun eigen dakterras officieel ge-
opend door de oudste bewoner van 
de afdeling, mevrouw Van den Berg-
he (88). Zij knipte het lint bij de toe-
gangsdeur door. De handeling werd 
bijgewoond door leden van het af-
delingszorgteam, bewoners, fami-
lieleden en vertegenwoordigers van 
bedrijven die de aanleg en aankle-
ding van het terras mogelijk hebben 
gemaakt. Het terras is gemaakt op 
het platte dak van een van de uit-
bouwen binnen het complex van Het 
Hoge Heem. Enigszins te vergelij-
ken met een binnentuin, maar dan 
op driehoog.

Met sponsors lukte het
De aangrenzende afdeling is inge-
richt voor kleinschalige bewoning 
voor dementerende ouderen in de 
vorm van ‘huisjes’ met telkens zes 
bewoners, waarbij elk huisje zijn ei-
gen zorgteam heeft. Er zijn acht van 
zulke huisjes in het gebouw. “Als 
je een team hebt die de zorg uit-
voert voor deze bewoners, krijg je 
een band met elkaar”, vertelt Irene 

Borsboom. Zij is Eerste verantwoor-
delijke verzorgende. “Wij zagen dat 
de bewoners er moeite mee had-
den dat zij niet zelfstandig naar bui-
ten kunnen. Deze mensen mogen 
dat niet alleen. Als je met de zorg 
bezig bent heb je geen tijd om ie-
mand te begeleiden die graag naar 
buiten wil. Ter compensatie zijn we 
vorig jaar en dit jaar een paar keer 
met een groep bewoners een paar 
dagen op vakantie geweest in een 
vakantiehuisje. Daar werden ze heel 
vrolijk van en het deed hen zicht-
baar goed. Ook in de winter heb-
ben we dat gedaan toen er sneeuw 
lag. Daar is men dan nieuwsgierig 
naar hoe dat aanvoelt. Koud natuur-
lijk en dat is voor hen een bijzonde-
re gewaarwording. En de wind door 
je haren te voelen vinden zij gewel-
dig. Toen wij terug van vakantie wa-
ren met hen en het platte dak zagen 
dat niet werd gebruikt, vroegen wij 
ons af waarom ze er destijds niet 
een balkon van hebben gemaakt of 
een omsloten terras. Dan kunnen de 
mensen hier ook naar buiten. Het 
was al meerdere keren op de begro-
ting geweest van Amstelring maar er 
was geen geld voor om het te ver-
bouwen. Toen kwam onze manager 
met het idee om sponsors te zoeken. 

Uithoorn/Amstelhoek - Donder-
dagmiddag 21 oktober gaf Elisabeth 
Post, gedeputeerde Wegen, Verkeer 
en Vervoer van de provincie Noord-
Holland, in de Thamerkerk het sym-
bolische startsein voor de uitvoering 
van het laatste traject in de omleg-
ging van de N201 bij Amstelhoek. 
Hier wordt de provinciale weg van-
af de rotonde ter hoogte van de Am-
sterdamseweg in het Industriege-
bied-Noord in Uithoorn, onder de 
rivier Amstel doorgetrokken naar 
het grondgebied van De Ronde Ve-
nen. Eén en ander vond plaats in een 
feestelijke sfeer en werd bijgewoond 
door tientallen belangstellenden, 
hoofdzakelijk zij die bij het project 
zijn betrokken. Onder hen ook amb-
tenaren en wethouders van de drie 
betrokken gemeenten, t.w. Uithoorn, 

Amstelveen en De Ronde Venen, 
medewerkers van het Projectbureau 
N201+ en van de uitvoerders van dit 
deel van het project, de aannemings-
bedrijven KWS Infra BV en Van Hat-
tum & Blankevoort BV. 
Hoewel de wethouders Verkeer en 
Vervoer uit de betrokken gemeenten 
min of meer pleitten om toch de vier-
baansweg vanaf Amstelhoek door te 
trekken naar de gemeente De Ron-
de Venen, kon de gedeputeerde hen 
niet blij maken. De N201 wordt en 
blijft volgens haar zeggen een twee-
baansversie vanaf de rotonde bij de 
Amsterdamseweg in Uithoorn. Dus 
ook een aquaduct met (slechts) één 
tunnelbuis voor twee rijstroken. Met 
dit gegeven zullen de meeste inwo-
ners van de omliggende gemeenten 
er niet vrolijker op worden, hoewel 

berekeningen aantonen dat de ca-
paciteit van de omgelegde provinci-
ale weg tot 2030 voldoende blijkt te 
zijn om doorstroming van het verkeer 
te garanderen. Althans naar zeggen 
van de gedeputeerde. Daar moet 
men het dan voorlopig mee doen en 
de tijd zal het leren. Intussen zijn de 
werkzaamheden aan de doortrek-
king van de weg zichtbaar begon-
nen ter hoogte van de Hollandse 
dijk bij de Middenweg. Nog niet met 
het uitgraven van de tunnelbuis aan 
de voet van de Amsteldijk-Zuid. In-
dien alles volgens plan verloopt zal 
het aquaduct onder de Amstel op 
tijd gereed zijn. Dit ondanks de zes 
maanden vertraging die dit deel van 
het project heeft opgelopen. 
Elders in deze krant leest u er meer 
over.

Omgelegde N201 bij 
Amstelhoek blijft tweebaans

Bewoners van Het Hoge Heem 
hebben eigen dakterras gekregen

Samen met mijn collega Elly van Lith 
is er een plan gemaakt. Wij moesten 
toestemming hebben van Woonzorg 
Nederland waarvan het gebouw is, 
om het idee van een terras verder 
gestalte te kunnen geven. A la ‘Hart 
in Actie’ zijn wij met de tekeningen 
onder onze arm naar Woonzorg Ne-
derland gegaan om het voor elkaar 
te krijgen. Uiteindelijk is dat na veel 
overleg gelukt, mits het niets zou 
kosten. Daar is een aantal maanden 
overheen gegaan. Een architect van 
de Rotery heeft ons met verschil-
lende bedrijven in contact gebracht. 
Daaronder ook Smitsair, bouwbedrijf 
Niesing en de lokale Rabobank.”

Goede actie
Nu wil het toeval dat de zoon van 
mevrouw Van den Berghe, Martin, 
bij Smitsair in Uithoorn werkt en die 
heeft het voor elkaar gekregen dat 
het bedrijf een fraaie balustrade in 
de vorm van een hekwerk rond het 
terras heeft gemaakt en gespon-
sord. Bouwbedrijf Niesing heeft de 
toegangsdeur aangepast en fami-
lieleden en kinderen hebben gehol-
pen om tegels te leggen. Van het Ra-
bobankfonds kreeg men vijfduizend 
euro en daarmee kon het dakterras 
door Intratuin worden ingericht die 

overigens zelf ook een stukje spon-
soring voor zijn rekening heeft ge-
nomen. Irene: “Drie weken geleden 
is het terras helemaal aangekleed 
zoals dat nu is. Enkele bewoners zijn 
er emotioneel van geworden toen ze 
bij mooi weer voor het eerst even het 
terras op mochten, ook al was dat 
nog niet officieel geopend. Ze waren 
zo blij! Nu kunnen bewoners van de 
andere huisjes vanzelfsprekend ook 
van het terras gebruikmaken. Die 
worden dan van de betreffende lo-
catie hier naartoe gebracht.”
Vrijdagmiddag werd het dakterras 
feestelijk geopend, compleet met 
een hapje en een drankje. Het ge-
zellig aangeklede terras meet in to-
taal ongeveer 35 vierkante meter en 
is voorzien van een zithoek met een 
uitvouwbaar zonnescherm erboven. 
Aan tafel is ruimte voor acht perso-
nen. Eventueel kunnen er meer be-
zoekers op het terras zitten door ex-
tra stoelen bij te plaatsen. Een voor-
beeld van een geslaagde actie en in-
zet van zorgverleners hoe met spon-
soring iets voor de ouderen in een 
zorgcentrum bereikt kan worden.
Goed voorbeeld doet goed volgen 
lijkt ons.

w w w . v a n k o u w e n . n l

DONDERDAG

4 November
09.00 - 18.00

VRIJDAG

5 November
09.00 - 21.00

koop-
avond

ZATERDAG

6 November
09.00 - 17.00

ZONDAG

7 November
KOOP

11.00 - 16.00

Bezoek onze Open Dagen voor een 
gratis autocheck en een superdeal
Kijk op onze website voor de aanbiedingen

 
  

  
  

  
  

  
  

   

 

Ophelialaan 96, Aalsmeer
T. 0297 364 881Ophelialaan 94 • Aalsmeer • T. 0297 349 078 
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ALGemene inFormAtie
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Publiekszaken
openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket wonen welzijn en Zorg 
(wwZ)
openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster werk en inkomen
openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.

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

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

openingstijden bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

C o L o F o n
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Jaar van de biodiversiteit, wat kunt u zelf doen?
Papier
Elke Nederlander gebruikt gemiddeld tweehonderd kilo papier per jaar: dat is een halve kilo per dag. De pa-
pierindustrie is de op twee na grootste gebruiker van fossiele brandstoffen ter wereld. Bovendien wordt veel 
hout gebruikt om papier van te maken. Een simpele manier om het milieu minder te belasten is het recyclen 
van papier of het beperken van de papierconsumptie, bijvoorbeeld door het opzeggen van de telefoongids en 
het plaatsen van een ja/nee of nee/nee sticker op de brievenbus. Meer informatie http://2010.biodiversiteit.nl

In het kader van de Week van Neder-
land Schoon (15 t/m 20 maart) heeft 
de gemeente afgelopen voorjaar 
een tekenwedstrijd voor alle groe-
pen van het basisonderwijs georga-
niseerd. Deze tekenwedstrijd onder 
het motto ‘Pimp deze afvalbak!’stond 
in het teken van zwerfafval, of beter 
gezegd: het voorkomen van zwerfaf-
val. Maandag 18 oktober heeft wet-
houder Ria Zijlstra aan de winnaars 
hun prijs uitgereikt. 
De winnaars ontvingen een cadeau-

bon. Bovendien zijn de vier mooiste 
tekeningen op een sticker gedrukt 
en op 60 Uithoornse afvalbakken 
geplakt. De tekenwedstrijd was een 
groot succes. De gemeente heeft 
meer dan 650 tekeningen binnen-
gekregen. De tekeningen waren zo 
mooi, dat het zonde was om ze al-
leen te gebruiken voor de afvalbak-
ken in de gemeente. De jury heeft 
nog zes tekeningen uitgekozen om 
daarmee de papierbakken in het ge-
meentehuis te versieren. 

tekenwedstrijd 
‘Pimp deze afvalbak’ 
groot succes!

Alle winnaars van de tekenwedstrijd: Pimp deze afvalbak! gingen met wet-
houder Ria Zijlstra op de foto met in hun handen hun winnende tekening.

Op 10 november 2010 bent u om 
19.30 uur van harte welkom in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Daar is dan een inloopavond over 
het voorontwerpbestemmingsplan 
“Meerwijk”. De avond begint met een 
toelichting op het bestemmingsplan. 
Daarna heeft u gelegenheid om het 
bestemmingsplan in te zien en vra-
gen te stellen. Ook kunt u tijdens de-
ze bijeenkomst een reactieformulier 
invullen. 

wat betekent voorontwerpbe-
stemmingsplan “meerwijk”?
Het voorontwerpbestemmingsplan 
“Meerwijk” is een actualisering van 
de wijken Meerwijk-Oost en Meer-
wijk-West. Het is vooral een zoge-
naamd conserverend bestemmings-
plan, waarbij uitgegaan wordt van de 
bestaande situatie en de geldende 
regeling. Hierop zijn enkele uitzon-
deringen:
- Het mogelijk maken van een 2e 

woning met inrit op het perceel 
Boterdijk 27.

- Het vergroten van het bouwblok 
van het gemeentehuis om een 
fietsenstalling te realiseren.

- Het anticiperen op de openstel-
ling van de bussluis voor al het 
verkeer als de N201 is omgelegd, 
door de busbaan de bestemming 
‘verkeer’ op te leggen.

10 november 2010
inloopavond voorontwerp-
bestemmingsplan “meerwijk”

inbraakpreventieavond 
op 16 november 2010 
Voor de inwoners van Uithoorn wordt op 16 november een inbraakpreventie-
avond georganiseerd in het gemeentehuis. Het programma ziet er als volgt uit:
19:00 uur  Inloop
19:30 uur  Opening door burgemeester Oudshoorn
19:45 uur  Demonstraties ex-inbreker
20:15 uur  Demonstraties door Woongroep Holland
21:00 uur  Mogelijkheid tot het stellen van vragen
21:30 uur  Bezoek aan veiligheidskraampjes

30 november 2010
Informatiebijeenkomst 

De Kwakel
De gemeente informeert u over 
alle plannen en werkzaamheden

Op 1 november begint in Uithoorn de 
‘Maand van de Verleiding’. Dit keer 
gaat het om verschillende verleidin-
gen: ‘omgaan met geld’, ‘roken’ en 
‘seksualiteit’. Rond deze thema’s 
vinden verschillende activiteiten 
voor jongeren plaats op scholenge-
meenschap Thamen, het Alkwin Kol-
lege en in uitgaanscentrum The Mix. 
Gemeente Uithoorn is de initiatiefne-
mer van deze maand..

Verschillende verleidingen
Doel van de ‘Maand van de Verlei-
ding’ is om onderwerpen als seksu-
aliteit, roken en omgaan met geld 
meer bespreekbaar te maken. Het 
gaat erom dat jongeren vooral met 
elkaar hierover in gesprek gaan en 
ook met docenten, ouders of ver-
zorgers. Daartoe organiseren scho-
lengemeenschap Thamen en het 
Alkwin Kollege verschillende activi-
teiten, van speciale lesprogramma’s 
tot toneelvoorstellingen. Op de web-
site www.maandvandeverleiding.nl 
staan alle activiteiten vermeld. Daar 
vindt u ook meer informatie over de 
thema’s en de ouderavond.

ouderavond met workshops 
op 3 november
Speciaal voor ouders is er op 3 no-
vember 2010 een avond over de the-
ma’s van de Maand van de Verlei-
ding. Deze ouderavond is opgezet in 
de vorm van workshops en wordt ge-
opend door de wethouder voor mi-
lieu, jeugd en onderwijs, Ria Zijlstra. 

Tijdens de ouderavond kunnen ou-
ders meedoen aan een of twee 
workshops over de onderwerpen: 
omgaan met geld, alcohol en drugs, 
roken, seksuele opvoeding leerlin-
gen groep 8 basisonderwijs en sek-
sualiteit leerlingen voortgezet onder-
wijs. De workshop over omgaan met 
geld wordt verzorgd door het Nibud. 
Brijder Verslavingszorg verzorgt de 
workshop over alcohol en drugs, St-
ivoro de workshop over roken en 
de GGD Amsterdam de workshops 
over seksuele opvoeding. 

De ouderavond is bestemd voor al-
le ouders en verzorgers van in Uit-
hoorn schoolgaande kinderen van 
10 t/m 18 jaar. De avond vindt plaats 
op woensdag 3 november 2010 van 
19.30 tot 22.00 uur in scholenge-
meenschap Thamen, Den Uyllaan 
4 in Uithoorn. Aanmelden voor deze 
bijeenkomst kan via de school van 
uw kind. U kunt zich ook aanmel-
den bij: ekenter@ggd.amsterdam.
nl. Graag daarbij vermelden: ach-
ternaam ouder, naam school, klas/
groep, volgorde voorkeur voor work-
shops en aantal deelnemers.

samenwerking
Het programma van de ‘Maand van 
de Verleiding’ is tot stand gekomen 
in samenwerking met Politie, GGD 
Amsterdam, Brijder Verslavings-
zorg, het voortgezet onderwijs en 
het basisonderwijs in Uithoorn en 
Stichting Cardanus.

maand van de 
Verleiding van start

- De aanduiding ‘maatschappelijk’ 
op te leggen aan de ruimte bij de 
schoolwoningen aan Eendracht. 

- Ruimere mogelijkheden ten aan-
zien van aan- en uitbouwen. 

ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan 
dat op 10 november 2010 wordt toe-
gelicht, kunt u vanaf 29 oktober t/m 
24 november 2010 inzien in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis, tijdens de 
openingstijden van het gemeente-
huis, alsmede in de bibliotheek, ge-
bouw De Hoeksteen, Alfons Ariën-
slaan 1 te Uithoorn, tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek en 
in Dorpshuis De Quakel tijdens de 
openingstijden van het dorpshuis. 
Het voorontwerpbestemmingsplan 
is ook elektronisch beschikbaar op 
www.uithoorn.nl
Binnen deze termijn kan iedereen 
het voorontwerpbestemmingsplan 
inzien en kunnen degenen die niet in 
de gelegenheid zijn de inloopavond 
bij te wonen schriftelijk een reactie 
zenden aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 
1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zal vervolgens een stand-
punt worden ingenomen. 

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal 
het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke orde-
ning zes weken ter inzage worden 
gelegd. Iedereen kan dan een ziens-
wijze op het ontwerpbestemmings-
plan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslis-
sing nemen over de vaststelling van 
het bestemmingsplan. Door middel 
van publicaties in De Nieuwe Meer-
bode, de Staatscourant en op de 
website www.uithoorn.nl zal bekend 
worden gemaakt wanneer zienswij-
zen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 27 oktober 2010
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Datum:  16 november 2010

Tijd:  19:00 uur tot 22:00 uur

Locatie:  gemeentehuis Uithoorn, Laan van Meerwijk 16

Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven door een ex-inbreker. 

Ook zijn kraampjes aanwezig van o.a. Woongroep Holland, IJzerwaren 

en slotenspecialist Hogerwerf & Meyer.

VEILIG VAN HUIS!
inbraak-preventie avond
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

ALGEMENE INFORMATIE

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
RAAD UITHOORN VAN 21 OKTOBER 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst is geen gebruik gemaakt van het recht om in 
te spreken.
De Raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan: 
- ontwikkelingen binnen het programma opgroeien;
- actualisering structuurvisie;
- anterieure overeenkomsten bij kleine ruimtelijke ingrepen;
- aanpassing hoorprocedure zienswijzen bij bestemmingsplannen.
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
- bestemmingsplan Zijdelwaard.
De Raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- bestemmingsplan Zijdelwaard;
- bedrijfsplan begraafplaats;
- archeologiebeleid en erfgoedverordening.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
4 november 2010. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de grif-
fi e (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
4 NOVEMBER 2010

Op donderdag 4 november 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsverga-
dering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
- brief Rekenkamer Uithoorn over coalitieakkoord 2010-2014;
- samenwerkingsovereenkomst Europarei;
- stand van zaken N201.
Politiek Debat:
- Anterieure overeenkomsten bij kleine ruimtelijke ingrepen.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 29 oktober 2010 op de 
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 3 november 2010 staat de 
agenda ook op de gemeentepagina. 
Vragen of inspreken?
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi er van de 
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: grif-
fi e@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een vergadering van de Raad moet 
u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben 
aangemeld bij de griffi er (per telefoon of e-mail).

INFORMATIEF BERAAD OP 2 NOVEMBER 2010

Op dinsdag 2 november vindt een informatief beraad plaats voor het stel-
len van technische vragen over de begroting 2011. Deze vergadering van 
de Raad begint om 19.30 uur. Plaats van handeling: raadzaal van gemeen-
tehuis.

HERSTRATEN MUUR
De aannemer is op 18 oktober be-
gonnen met het herstraten van Muur. 
Deze werkzaamheden zullen tot 
kerst duren. De parkeerplaatsen en 
opstelplaatsen voor containers wor-
den met nieuw materiaal herstraat. 
Verder wordt gewerkt met bestaan-
de materialen. 

AANLEG FIETSPAD 
LANGS BUSBAAN AAN 
ZIJDE BURGEMEESTER 
KOOTPARK

Op maandag 25 oktober 2010 is aan-
nemer MNO Vervat uit Nieuw-Ven-
nep begonnen met de aanleg van 
een fietspad langs de busbaan Uit-
hoorn-Aalsmeer. Het fietspad krijgt 
op de volgende plaatsen een aanslui-
ting met het Kootpark: aan het einde 
van de J.P. Sweelinckweg, Anna Cra-
merpad, Hendrik van Veldekepad en 
Sportlaan. Het fi etspad krijgt ook een 
aansluiting op de bestaande lang-
zaamverkeerstunnel onder de Zijdel-
weg. De provincie gaat de aansluiting 
met het pad richting Weegbree reali-
seren. Afhankelijk van de weersom-
standigheden zullen de werkzaam-
heden naar verwachting medio maart 
2011 zijn afgerond. Tussen het fi ets-
pad en het Burgemeester Kootpark 
gaat firma Waco Lingenbeton ook 
nog een tweede brug realiseren. De-
ze komt te liggen in het verlengde 
van het Anna Cramerpad. Wij besef-
fen dat u overlast kunt ondervinden 
tijdens de werkzaamheden en vra-
gen hiervoor uw begrip. Met vragen 
over bovenstaande werkzaamheden 
kunt u op werkdagen contact opne-
men met de heer L. Disseldorp, tel 
(0297) 51 31 11.

WERK IN 
UITVOERING

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

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

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

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

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

Tijdelijk:
- Gewijzigd bestemmingsplan “Boterdijk”. Inzageperiode 22 oktober t/m 3 de-

cember 2010. Info: de heer R. Noorhoff, tel.: 0297-513111.
- Het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening. Inzageperiode: 29 oktober 

t/m 10 december 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Voorontwerpbestemmingsplan “Meerwijk”. Inzageperiode: 29 oktober t/m 24 

november 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
Amsterdamseweg 13D, wabo aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van gevelreclame.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de 
hierna te noemen bouwplannen:
De Kwakel
- Jaagpad 33, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een schuur.
Thamerdal
- Colijnlaan 182, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een woning 

op de 1e verdieping en het dichtzetten van de luifel
Genoemde bouwplannen liggen van 29 oktober t/m 9 december 2010 ter inzage 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.

Vervolg op volgende blz.

Alzheimer Café over Juridische 
aspecten bij dementie

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of 

melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
28 okt. Wethouder Verheijen aanwezig bij afscheidsreceptie directeur Van Pernis, Koppers Netherlands BV 
28, 29 en Toneelgroep Maskerade speelt “Midzomerstrandkomedie” van Haye van der Heyden, Alkwin Kollege, 20.15 
30 okt.  uur (€ 8.00). Op 29 okt. zijn burgemeester Oudshoorn en wethouder Levenbach aanwezig.
29 okt. Rommelmarkt in KnA-gebouw, Legmeerplein, 19.10 uur. 
30 okt. Halloweenfestijn van buurtbeheer Meerwijk en Thamerdal voor jeugd van 7-14 jaar. Verzamelen op Amstel-

plein om 17.00 uur. Na afl oop fi lm en patat in de brandweerkazerne aan de Zijdelweg. Einde bijeenkomst 
voor kinderen tot 12 jaar om 19.30 uur. Voor 12-14 jarigen nog een fi lm. Einde: 21.30 uur. Aanmelden via 
http://zijdelsezomp.hyves.nl

30 okt. Burgemeester Oudshoorn aanwezig bij Kwakelse Veiling, kantine s.v. KDO, Vuurlijn 
30, 31 okt. Qua Kunst & Ambacht, schildersclub Thamen Collectief exposeert ‘Uithoornse Beeldenroute’, Poldersport, 

Boterdijk 91, 12-17 uur. Burgemeester Oudshoorn opent deze expositie op 30 okt. om 12.30 uur in Amstel-
hof Healthclub

31 okt. Wethouder Verheijen opent expositie ‘Kunst als Geschenk’ in galerie Fort aan de Drecht, 15.00 uur . Expo-
sitie te zien tot 19 december 2010

3 nov. Wethouder Zijlstra opent in kader ‘Maand van de Verleiding’ bijeenkomst met workshops voor ouders van 
schoolgaande kinderen van 10 t/m18 jaar, Scholengemeenschap Thamen, 19.30-22.00 uur

4 nov. Alzheimer Café over juridische aspecten bij dementie, Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
6 nov. Boekenmarkt t.b.v. project in Tanzania, De Schutse, De Merodelaan 2, 10.00-13.00 uur. 
6 nov. Kwakelse Veiling, kantine s.v. KDO, 20.00 uur 
6 nov. Concert KnA “Op reis met KnA”, sporthal De Scheg, 19.00-23.00 uur (€ 10,50). Info: www.kna-uithoorn.nl
10 nov. Wethouders Verheijen en Zijlstra aanwezig bij door Schiphol Group, KLM en Luchtverkeerleiding Nederland 

georganiseerde kennismakingsbijeenkomst op Schiphol Oost, 14.00 uur
10 nov. Informatieavond Meerwijk in gemeentehuis, 19.00 uur
12 nov. Burgemeester Oudshoorn en de wethouders Verheijen en Zijlstra aanwezig bij buitengewone algemene le-

denvergadering VNG in Jaarbeurs Utrecht
13 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein (10.00 uur); Winkelcentrum Zijdelwaard (13.00 uur) en De Kwakel (18.00 

uur).
13 nov. ‘Sixties avond’ met Da Capo’s Popkoor, de vintage guitar band ‘one trick pony’ en viermansformatie ‘get 

back’. Dorpshuis de Quakel. Aanvang: 20.00 uur. (€ 6 voorverkoop; € 7,50 zaal) 
16 nov. Infoavond inbraakpreventie in gemeentehuis, 19.30 uur
17 nov. Ondernemersevent, locatie volgt nog, 19.15 uur
19 nov. Open huis Hobbyclub Fantasie ’83, dorpshuis De Quakel, 19.00-21.00 uur 
19 nov. COV Amicitia voert uit Requiem van G. Verdi in R.K. Kerk de Burght te Uithoorn, aanvang 20.15 uur
20 nov. Burgemeester Oudshoorn en de wethouders Verheijen en Zijlstra aanwezig bij Gala aan de Amstel, Recht-

huis
20 nov. Concert koren United en Immanuel o.l.v. Rob van Dijk, De Schutse, De Merodelaan, zaal open: 19.15 uur. 

Aanvang concert: 20.00 uur (€`12,50)
21 nov. Van Dingstee kwartet in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
30 nov. Informatiebijeenkomst De Kwakel, voltallige college van B&W aanwezig. 
3 dec. Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
6 dec. Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres over aanpak van multiprobleemgezinnen in stadsregio Amsterdam, 

Beurs van Berlage, 13.00 uur
31 dec. Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50), 13.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op 
onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

ACTIVITEITEN KALENDER

Donderdag 4 november is er weer 
een Alzheimer Café in Woonzorg-
centrum Het Hoge Heem, Wieger-
bruinlaan 29, te Uithoorn. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur en het pro-
gramma duurt van 20.00 -21.30 uur.

Als een Alzheimerpatiënt zijn belan-
gen zelf niet meer naar behoren kan 
behartigen, is het soms nodig dat an-
deren dat voor hem doen. Het is be-

langrijk om de wettelijke regelin-
gen voor dementerenden te 

kennen, want mensen met 
dementie zijn kwetsbaar 

en moeten daarom be-
schermd worden te-

gen kwaadwillenden. Gastspreker 
van deze avond is mevrouw Marjo-
lijn Haasbroek. Zij bespreekt zaken 
als mentorschap, volmacht, rech-
ten, plichten en financiën. Het Alz-
heimer Café is een ontspannen ont-
moetingsplek voor mensen die zorg 
of ondersteuning bieden aan een 
dementerende en voor dementeren-
den zelf. U hoeft zich niet van te vo-
ren aan te melden, u kunt gewoon 
binnenlopen. De toegang is gratis. 
Voor vragen of meer informatie kunt 
u bellen met het Mantelzorg Steun-
punt: 0900-1866 of mailen naar: am-
stellandmeerlanden@alzheimer-ne-
derland.nl
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Regeerakkoord

Wat hebben we er lang op moeten wachten... 
De kabinetsformatie van 2010 gaat de geschie-
denis in als één van de langste, en zeker één 
van de meest spraakmakende formaties aller 
tijden. Voor onze sector was het een spannen-
de periode. In het verkiezingsprogramma van 
veel partijen stonden voorstellen om de 
woningmarkt te hervormen. Niet alleen de 
huursector, maar ook de koopsector zou 
grondig moeten worden herzien. Bij veel 
partijen stond de hypotheekrenteaftrek dan 
ook ter discussie. Hoe dat zou aflopen, hing 
af van de mogelijke coalitie en van de onder-
handelingen. Daarom hebben veel van onze 
klanten de afgelopen maanden afgewacht en 
hun besluit om wel of niet te kopen voor zich 
uitgeschoven. Maar nu weten we dan toch 
eindelijk waar we aan toe zijn. VVD en CDA 
hebben met gedoogsteun van de PVV hun 
regeerakkoord gepresenteerd en de hypo-
theekrenteaftrek blijft ongemoeid. Wie nu 
een huis koopt, die heeft de omstandigheden 
mee. De hypotheekrente is laag en de hypo-
theekrenteaftrek blijft bestaan. Daarnaast 
staan er veel huizen te koop en is er in 
sommige segmenten een behoorlijke druk op 
de prijs. Snelle beslissers kunnen bovendien 
gebruik maken van de verruiming van de 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Er kan 
nu ook voor duurdere huizen NHG worden 
aangevraagd. De verhoging van € 265.000 

naar € 350.000 geldt tot 1 januari 2012. Wist je 
trouwens, dat mensen die onverhoopt twee 
huizen bezitten omdat hun oude huis maar 
niet verkocht wordt, ook twee keer hypo-
theekrente mogen aftrekken? Dat mag zelfs 
tot maximaal drie jaar! Ook voor mensen die 
hun huis willen verbouwen is er goed nieuws. 
Als je een hypotheek afsluit voor een verbou-
wing, dan is de hypotheekrente ook gewoon 
aftrekbaar. Verbouwen is op dit moment zelfs 
extra voordelig. Wie gaat verbouwen, hoeft tot 
1 juli 2011 maar 6% BTW op de arbeidskosten 
te betalen in plaats van 19%. Dat kan honder-
den euro’s schelen! Kortom: veel kansen voor 
kopers en voor mensen die willen verbouwen. 
Durf jij die kansen te grijpen? Kom gerust eens 
langs voor meer informatie!

Eric de Lange, franchisnemer

De Hypotheker Uithoorn
Marktplein 7, 

(0297) 52 36 90 
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aangevraagd. De verhoging van € 265.000 

naar € 350.000 geldt tot 1 januari 2012. Wist je 
trouwens, dat mensen die onverhoopt twee 
huizen bezitten omdat hun oude huis maar 
niet verkocht wordt, ook twee keer hypo-
theekrente mogen aftrekken? Dat mag zelfs 
tot maximaal drie jaar! Ook voor mensen die 
hun huis willen verbouwen is er goed nieuws. 
Als je een hypotheek afsluit voor een verbou-
wing, dan is de hypotheekrente ook gewoon 
aftrekbaar. Verbouwen is op dit moment zelfs 
extra voordelig. Wie gaat verbouwen, hoeft tot 
1 juli 2011 maar 6% BTW op de arbeidskosten 
te betalen in plaats van 19%. Dat kan honder-
den euro’s schelen! Kortom: veel kansen voor 
kopers en voor mensen die willen verbouwen. 
Durf jij die kansen te grijpen? Kom gerust eens 
langs voor meer informatie!

Eric de Lange, franchisnemer

De Hypotheker Uithoorn
Marktplein 7, 

(0297) 52 36 90 

Regeerakkoord

Wat hebben we er lang op moeten wachten... 
De kabinetsformatie van 2010 gaat de geschie-
denis in als één van de langste, en zeker één 
van de meest spraakmakende formaties aller 
tijden. Voor onze sector was het een spannen-
de periode. In het verkiezingsprogramma van 
veel partijen stonden voorstellen om de 
woningmarkt te hervormen. Niet alleen de 
huursector, maar ook de koopsector zou 
grondig moeten worden herzien. Bij veel 
partijen stond de hypotheekrenteaftrek dan 
ook ter discussie. Hoe dat zou aflopen, hing 
af van de mogelijke coalitie en van de onder-
handelingen. Daarom hebben veel van onze 
klanten de afgelopen maanden afgewacht en 
hun besluit om wel of niet te kopen voor zich 
uitgeschoven. Maar nu weten we dan toch 
eindelijk waar we aan toe zijn. VVD en CDA 
hebben met gedoogsteun van de PVV hun 
regeerakkoord gepresenteerd en de hypo-
theekrenteaftrek blijft ongemoeid. Wie nu 
een huis koopt, die heeft de omstandigheden 
mee. De hypotheekrente is laag en de hypo-
theekrenteaftrek blijft bestaan. Daarnaast 
staan er veel huizen te koop en is er in 
sommige segmenten een behoorlijke druk op 
de prijs. Snelle beslissers kunnen bovendien 
gebruik maken van de verruiming van de 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Er kan 
nu ook voor duurdere huizen NHG worden 
aangevraagd. De verhoging van € 265.000 

naar € 350.000 geldt tot 1 januari 2012. Wist je 
trouwens, dat mensen die onverhoopt twee 
huizen bezitten omdat hun oude huis maar 
niet verkocht wordt, ook twee keer hypo-
theekrente mogen aftrekken? Dat mag zelfs 
tot maximaal drie jaar! Ook voor mensen die 
hun huis willen verbouwen is er goed nieuws. 
Als je een hypotheek afsluit voor een verbou-
wing, dan is de hypotheekrente ook gewoon 
aftrekbaar. Verbouwen is op dit moment zelfs 
extra voordelig. Wie gaat verbouwen, hoeft tot 
1 juli 2011 maar 6% BTW op de arbeidskosten 
te betalen in plaats van 19%. Dat kan honder-
den euro’s schelen! Kortom: veel kansen voor 
kopers en voor mensen die willen verbouwen. 
Durf jij die kansen te grijpen? Kom gerust eens 
langs voor meer informatie!

Eric de Lange, franchisnemer

De Hypotheker Uithoorn
Marktplein 7, 

(0297) 52 36 90 

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels r
 3 regels a
 4 regels t
 5 regels i
 6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:

- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

geldig t/m zaterdag 6 november

Lekker & voordelig

Oliebollen

Croissants

3,00

3+1

gratis

5 voor

Uitsluitend bereid met roomboter en meerdere 

keren per dag gebakken. Verser kan gewoon niet!

Rijkelijk gevuld met rozijnen, stukjes verse 

appel en een vleugje vanille. 

Bestrooien met poedersuiker en smullen maar!

Over 6 weken viert de Sint zijn verjaardag!

Heeft u al bedacht waarmee u uw medewerkers, 

collega’s of relaties wilt verrassen?

Bezoek onze website voor informatie over ons 

heerlijke feestdagenassortiment of voor een offerte  

V 

* Aangeboden:
Burbri Antiek.1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058/326413
Te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601

* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draag-
bare kleding, dekens, enz. In-
leveradressen dagelijks ach-
ter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis, 
tel. 0297-778103; Herenweg 36, 
Vinkeveen, tel. 0297-262326

* Te koop:
Voor de echte fans:  

geborduurde kussens van El-
vis, Laurel & Hardy.  

Voor de kinderkamer:  
klokken van Cars, Winnie the 
Pooh. Ook kraamcadeautjes 

en kaarten. 
Tel. 0297-265126
* Sierbestrating 
vakkundig tegen 

scherpe prijs. 
Bel vrijblijvend: 

Tel. 06-53332372
* Aangeboden: 

Stucadoor nodig? 
Voor vrijblijvende 

prijsopgave. 
Bel: 06-53332372

* Zin in theater? Kijk op: www.
toneelverenigingkudelstaart.nl.

Te koop:
Matras Vlieger Impuls 31x ge-
bruikt nw. 179 euro nu 110 euro. 
Tel. 0297-525149
Te koop:
Gereedschapkoffer 20 euro. 
Accu schroefboormach. 25 eu-
ro. Neferitt 1 hoofd 10 euro. Ta-
fellamp 20 euro. Plafonniere 10 
euro. Koffer 20 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Wandlamp varkensblaas 12,50 
euro. Hr. mantel 50 euro. Houten 
speelkist 25 euro. Rechaud nw. 
12,50 euro. Wafelijzer nw. 20 eu-
ro. Clown rood 6 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671

Te koop:
Liebherr koelvrieskast 4 laden 
vres kl. wit i.pr.st. koel + vries 
apart regelbaar 50 euro. 
Tel. 0297-569033
Te koop:
Kinderledikant wit merk Bopi-
ta 0-4 jr. i.pr.st. 50 euro. Kinder-
stoel berken 50 euro. 
Tel. 0297-267411
Te koop:
Okergele vert. lamellen br.430 
h.245 + br.310 h.245 passend in 
schakelbungalows Legmeer sa-
men 200 euro. Tel. 0297-761086
Te koop:
Wandelschoenen Meindl tpe 
A/B mt. 6 hoog 50 euro. Ecco mt. 
39 laag 50 euro niet gebruikt. 
Tel. 06-12998019

Te koop:
Prachtig 2-pers. bed 160x200 
met elektr. verstelbare lattenbo-
dem licht eiken z.g.a.n. 250 euro. 
Tel. 06-55803204
Te koop:
Gashaard met houtblokkenvuur 
nw. 500 euro. 
Tel. 0297-560611
Te koop:
TV meubel rvs 4 glasplaten 90-
50-70 van C. v.d. Horst 50 euro. 
Tel. 0297-564169
Aangeboden:
Blauwbont katertje 8 weken 
gratis. 
Tel. 0297-582300
Gevraagd:
Ik spaar winkelwagenmuntjes. 
Wie heeft een leuke voor mij? 
Ah enz. heb ik al. 
Tel. 0297-566061
Te koop:
Ledikantje, commode, kinder-
stoel + toebehoren samen 50 
euro. Zonnebank 75 euro. Kin-
derfietszitje nw. 25 euro. 
Tel. 0297-534840
Te koop:
Grote zak stoere jongenskle-
ding mt. 158/164 20 st. o.a. 7 
goede (spijker)broeken van WE, 
Soho zomerjack, shirts, etc. in 1 
koop 15 euro. 
Tel. 0297-540180
Te koop:
Goed spelende tv Philips beeld-
breedte 60-35 cm 35 euro. 
Tel. 0297-565618
Te koop:
3 bartafeltjes met gietijzeren 
voet zwaar model diam. 70 cm 
65 euro p.st. 
Tel. 06-53776024
Te koop:
Vrieskist 150 liter Whirlpool**** 
70 euro. 
Tel. 06-53776024
Aangeboden:
4 VW velgen + banden 4-gaats 
80 euro. Tuinklauw 8 euro. Spa-
de 5 euro. CD rack gitaar 10 eu-
ro. CD kast (ophangen) 15 euro. 
CD rack 10 euro. 
Tel. 0297-521651
Te koop:
Mooie draadloze toetsenbord 
+ muis 15 euro. Piano + vele rit-
mes, 6 speakers, ingebouwd, 
voetpedalen, bassen, 127 styles, 
type WS400 + floppydrive 500 
euro. 
Tel. 0297-892088
Te koop:
Monitor 15 inch 15 euro. 2 leren 
clubs 75 euro. 
Tel. 0297-532900
Te koop:
Zelfgebreide sjaals 2,50 en 3,50 
euro p.st. div. maten en kleuren. 
Tel. 0297-569337
Te koop:
Voor caravan: trekhaak op dis-
sel te bevestigen + beugels 20 
euro. Jolly voor 4 banden op te 
stapelen in doos 20 euro. 3x bat-
terij mobiel BL-5C v.a. 5 euro. 
Tel. 0297-892088
Te koop:
Witte douhecabine 80x90 cm 
hg. 185 cm 25 euro. 
Tel. 0297-562465
Te koop:
Flinke zak trendy jongenskle-
ding mt. 152 23 st. o.a. WE broe-
ken bruin + khaki, Riiverd. po-
lo’s, spijkerjack, etc. totaal 15 
euro. 
Tel. 0297-564422
Te koop:
Boxspring 160x200 100 eu-
ro. Linnenkast gebr.wit 
190x180x55 150 euro. 
Tel. 0297-268918

G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
27 OKtOBeR 2010

pagina 4  Nieuwe Meerbode - 27 oktober 2010

w w w . u i t h O O R n . n l

Officiële mededelinGen en BeKendmaKinGen
 VeRleende VeRGunninGen/OntheffinGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
de Kwakel
- Bezworen Kerf 28-30, sloopvergunning voor het slopen van asbesthoudende 

golfplaten op het dak van de schuur. Bezwaar: t/m 30 november 2010.
- Noorddammerweg 24, reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van recla-

me. Bezwaar: t/m 1 december 2010 .
Bedrijventerrein uithoorn
- Amsterdamseweg 14, sloopvergunning voor het verwijderen van een asbest-

golfplaat in de kelder. Bezwaar: t/m 2 december 2010 .
- Industrieweg 20, ontheffing later sluitingsuur aan Danscentrum Colijn van za-

terdag 30 op zondag 31 oktober 2010 tot 03.00 uur. Bezwaar t/m 1 december 
2010

meerwijk-Oost
- Schans 32, vergunning aan de exploitant van Rechthuis aan den Amstel voor 

het organiseren van Gala aan de Amstel op 20 november 2010 van 16.00 tot 
01.00 uur. Bezwaar t/m 1 december 2010

dorpscentrum
- Wilhelminakade 85, tijdelijke vergunning aan de exploitanten van Golden Lo-

tus voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 21 januari 2011;
 - een drank- en horeca vergunning t/m 21 januari 2011.
 Bezwaar t/m 3 december 2010

 VaststellinG aRcheOlOGieBeleid en eRfGOedVeRORdeninG  
 Gemeente uithOORn 
Op 21 oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Archeolo-
giebeleid en de Erfgoedverordening vast te stellen. 

Het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening liggen met ingang van 29 ok-
tober 2010 gedurende zes weken ter inzage in het informa tiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het gemeente huis, alsme-
de in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1, Uithoorn tijdens 
de openingstij den van de bibliotheek en ook in Dorpshuis De Quakel in De Kwa-
kel. Tevens is het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening beschikbaar op 
www.uithoorn.nl
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, alsmede door belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wen-
den. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het besluit tot vaststel-
ling van het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening van de gemeenteraad 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Uithoorn, 27 oktober 2010
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn: 
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING 
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen: 
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl, 
NEs A/D AMstEl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Gericht onderwijs

Vorige week hebben we gezien dat onderwijs het basisingrediënt voor ont-
wikkeling is, maar dat daarnaast meer randvoorwaarden vervuld moeten 
worden wil je echte verbetering van het leven bereiken. Dat bracht ons er 
toe om nog eens na te denken over de inhoud van het onderwijs in een sa-
menleving als Wajir. Het schoolsysteem in Kenia is nog op de Engelse ko-
loniale leest geschoeid. Strakke programma’s waarvan niet kan worden af-
geweken zonder het diploma onbereikbaar te maken. Dat brengt soms met 
zich mee dat de inhoud van het onderwijsprogramma helemaal niet afge-
stemd is op de behoeften van de gemeenschap en in Wajir hebben we juist 
goed opgeleide mensen nodig die weten hoe zij die samenleving moeten 
dienen en leiden.
In Wajir leven een paar honderdduizend mensen, die als nomaden leven of 
in elk geval een nomaden-traditie en een nomaden-levensinstelling heb-
ben. En wij weten dat die leefwijze in de toekomst volstrekt te kort gaat 
schieten om de bevolking in leven te houden. Er moeten veranderingen 
plaats grijpen in die leefwijze naar onder andere kleinschalige landbouw, 
diensten en ambachten. Van nature hebben nomaden geen affiniteit met 
ambacht of landbouw.
Nu al verwachten we van aannemers die onze scholen bouwen dat zij jon-
geren als leerlingen bij de bouw betrekken.
Ook moet er een kader komen, die de bevolking organiseert, vormt en infor-
meert. Voor het tot stand komen van die veranderingen heb je mensen no-
dig die het beleid begrijpen en bekwaam zijn om de mensen door dit pro-
ces heen te leiden. En dus moet je in het onderwijs anticiperen op die nieu-
we leefwijze door de jeugd in contact te brengen met ambachten, politiek, 
gezondheidszorg en landbouw. 
Daarom hebben we met Hon. Minister Mohamed Elmi en andere partners 
besproken dat we er naar streven om de jeugd – na de middelbare school 
- vervolgonderwijs aan te bieden met het accent op vrede, politiek bewust-
zijn, administratie en burgerschapskunde, op civiele- en landbouwtechniek 
en op gezondheidszorg in de geest van Annalena, dat wil zeggen met com-
passie en empathie. 
Deze drie pijlers moeten de jeugd klaarstomen om de nieuwe leiders van 
Wajir te worden. 

Ad Groeneveld

Vermist 
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, zwarte kater van 3 jaar met boven 
 rechteroog een bruin vlekje. Bij linkerachterpoot steekt een
 middelste nagel ver uit. Zijn naam is “Blacky”.
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijs cyperse poes van 2,5 jaar.
 Haar naam is “Tammie”.
- Langs de Baan in Uithoorn, twee zwarte zwanen, zijn geleewiekt. 
 
Gevonden
- Pieter Joostenlaan in Wilnis, grijs/witte poes. 
- Wethouder van. Damlaan in Wilnis, wit/grijze cyperse poes.
- Baambrugse Zuwe in Vinkeveen, “Noorseboskat”. Bruin/beige/grijs. 
- Grote Lijster in Uithoorn, jonge rood-witte niet-gecastreerde kater.
- Tuin Waverveen in Waverveen, grijze kat.
- Oostzijde in Waverveen, wit/zwarte moederpoes met 3 zwart/witte 

kittens. 
- Demmerik in Vinkeveen, rode gecastreerde kater.

Goed tehuis gezocht
- “Spot” en “Sproet”, twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar.
 Zij zijn goed gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en
 andere honden. 
- Twee kittens. Poesjes. één zwart-wit en één rode, zij zijn 5 maanden 

oud. Willen graag bij elkaar blijven.

Opening expositie
Uithoorn - Op zondag 31 oktober 
zal Locoburgemeester Jeroen Ver-
heijen de expositie “Kunst als Ge-
schenk” komen openen. Wederom 
anderhalve maand lang is Galerie 
Fort a/d Drecht weer omgetoverd in 
een grote cadeaushop. Betaalbare 
Kunst met een hoog “leuk om te ge-
ven” gehalte zoals keramiek, glas-
objecten, schilderijtjes, hoedjes en 
kandelaars. De deelnemende kun-
stenaars zijn: Anke AMO Akerboom, 
Marianna Eulderink, Marianne Hen-

sel, Jantine Kroeze, Lia Luijendijk, 
Mona Meijer-Adegeest, Jeannette 
Olree, Ineke Smienk, Wiepko Terp-
stra, Loes Verbrugge en Jan Wijers.
De opening vindt plaats om 15.00 en 
zal muzikaal worden omlijst door Ky-
rian Esser op piano. De expositie is 
te zien tot en met zondag 19 decem-
ber op donderdag en vrijdag 14.00-
16.00 uur en op zaterdag en zondag 
12.00-17.00 uur.  Adres: Grevelingen 
50, 1423 DN Uithoorn. Meer info: 
www.galeriefortaandedrecht.nl

Zaterdag 6 november in Janskerk Mijdrecht:

Lustrumconcert Groot 
Nederlands Mannenkoor

Mijdrecht – Zaterdag 6 november 
a.s. zal in de Janskerk te Mijdrecht, 
het Groot Nederlands Mannenkoor 
een optreden geven. De aanvang 
is 14.00 uur. Het Groot Nederlands 
Mannenkoor is een uniek koor en 
heeft 160 leden die vanuit alle delen 
van Nederland 13 keer per jaar re-
peteren in de Kruiskerk in Woerden.
Het koor staat onder leiding van de 
bekende dirigent en pianist Gezinus 
M. Veldman. Veel huidige koorle-
den zijn ook lid van een ander koor, 
dit kan heel goed samengaan. “Een 
verbreding van je muzikale horizon”. 
Het GNMK repeteert niet in de ad-
vent- en kersttijd om de kerstcon-
certen van de andere koren te res-
pecteren. 10 jaar geleden is het koor 
opgericht als projectkoor o.l.v. Mar-
tin Mans en heeft toen een con-
certreis naar Ontario in Canada ge-
maakt. Daar dit naar meer smaak-
te is besloten het koor in stand te 
houden en telkens een reisdoel vast 
te stellen. Dit resulteerde in op-
nieuw een concertreis naar Cana-
da maar nu naar Alberta. De afge-
lopen jaren zijn er door het mooie 
koor concertreizen gemaakt naar 
Berlijn, Parijs en Gent en Trier. In 
2011 hopen ze een 5-daagse con-
certreis naar Praag te maken. Het 
bestuur denkt al na over een over-
zeese concerttour in D.V. 2013. Het 
koor geeft ook concerten in Neder-
land en werkt mee aan bijvoorbeeld 
Nederland Zingt.
Houdt u de website www.grootne-
derlandsmannenkoor.nl in de gaten. 

Lustrum
Aan het Lustrumconcert in 

Mijdrecht zal worden meegewerkt 
door de uit Azerbeidzjan afkomstige 
tenor solist Reza Ranjazmay en de 
bekende organist Martin Mans die 
het koor zal begeleiden. Ook zal de 
pianist Gezinus M. Veldman samen 
optreden met genoemde solisten.
Na een imponerende entree van de 
zingende mannen begint een rijk 
gekleurd programma waarin het 
koor al dan niet begeleid op orgel 
en piano u laat genieten van een 
zeer gevarieerd repertoire waaron-
der het ‘Rise up O Church of God’ 
van Doris Hall en de ‘Anthem’ uit de 
musical ‘Chess’. Ook een belangrijke 
rol is weggelegd voor de muzikale 
gast: de tenor Reza Ranjazmay wel-
ke u zal betoveren met zijn prachti-
ge stem .Samen met het koor zingt 
hij o.a. ’Sanctus‘ van Schubert en 
het altijd weer mooie ‘Sailing’. 
De organist Martin Mans zal naast 
een orgelsolo ook samen met Ge-
zinus schitteren in enkele instru-
mentale werken voor orgel en vleu-
gel, waaronder het fraaie rondo ‘Al-
la Turca’ van Mozart. Kortom, een 
middag die u als liefhebber beslist 
niet mag missen. Inschrijven als 
toekomstig koorlid is mogelijk en u 
kunt hiervoor contact opnemen met 
Roel v.d. Velden – secr. GNMK, Ze-
negroen 48, 8935 KL Leeuwarden  
E-mailadres:: veld5140@planet.nl  
of telefonisch 058-2880818
Toegangskaarten à 12.50 euro (65+ 
10,00 euro) zijn telefonisch te re-
serveren via 06–31 64 06 76 of bij 
de verkoopadressen: DA drogis-
terij Nap aan de Dorpsstraat 59 in 
Mijdrecht en AB’ schoenservice aan 
de, Plevierenlaan 11 in Vinkeveen.

Maak vogels blij deze winter!
Wilnis - NME centrum de Woud-
reus organiseert op 17 november 
een themamiddag voor kinderen 
van 8-12 jaar. Deze middag gaan 
we voor vogels zorgen. De winter zit 
eraan te komen. Als het straks erg 
koud is hebben de vogels moeite 
hun voedsel te vinden. Op het NME 
centrum kunnen kinderen vetbol-
len en pindakettingen maken die ze 
mee mogen nemen om thuis op te 
hangen. Ook gaan we een voeder-
huisje bouwen. Daarmee kan je de 
vogels de hele winter voeren en zelf 
kijken hoe ze komen eten!

 De themamiddag duurt van 13.30 
tot 16.30. De toegang is twee euro, 
als bijdrage in de kosten. 
Als je mee wilt doen moet je jezelf 
wel vóór 12 november opgeven bij 
het NME centrum. Er kunnen 25 
kinderen meedoen. Geef je snel op, 
want vol is vol. 
NME centrum de Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28A, Wilnis. Telefoon 
(0297)273692
Voor meer informatie neemt u con-
tact op met Susan Postma, educa-
tief medewerker NME centrum de 
Woudreus. (0297)273692



Uithoorn - Het feestcafé Johnny’s 
in Uithoorn heeft deze zomer be-
sloten een zaalvoetbal team te gaan 
sponsoren. De kroeg die zo goed als 
elk weekend stampvol zit is op dit 
idee gekomen nadat vaste klanten 
besloten in een competitie te gaan 
voetballen. De spelers hebben al-
lemaal een tenue, trainingspak en 
tas gekregen van het merk MA-
CRON waar groot in goudkleurige 
letters Café Johnny’s op staat en op 
de achterkant in witte letters Kooy-
man BV. De volgende spelers gaan 
het team vertegenwoordigen: 
Ricardo van Vliet, Stefan Jalvink, 
Quincy Vontsteen, Rutger de Beurs, 
Sven Boelsma, Tom Verhoek en Fer-
di Rademaker.

Naast Cafe Johnny’s is er nog een 
sponsor bereid gevonden om een 
bijdrage te leveren, Het sierbestra-
ting en grondverzetbedrijf, Kooyman 
BV in De Kwakel besloot dit seizoen 
ook een aandeel te leveren in dit 

zaalvoetbal team (zie foto). De eer-
ste 2 wedstrijden werden met 5-4 en 
6-0 gewonnen, vorige week leed dit 
team zijn eerste verlies.

Komende zaterdag, 30 oktober, 
om 21.35 volgt in De Bloemhof in 
Aalsmeer de vierde wedstrijd voor 
de mannen.

De Kwakel - Op zaterdag 6 novem-
ber a.s. houden de Solexvrienden uit 
Kudelstaart en De Kwakel hun laat-
ste tourrit. Zoals gebruikelijk is dit 
de Stamppottentocht. Omdat het 
wat later in het jaar is, is de rit iets 
korter dan normaal. Daarnaast is er 
halverwege ook nog een langere 
stop met een bezoek aan een parti-
culier automuseum. In dat museum 
zijn unieke auto’s te bewonderen. 

En om wat op te warmen serveert 
het museum een lekkere kop snert.
Na een fraaie route komen de so-
lexisten in de loop van de middag 
weer terug in het Dorsphuis Ku-
delstaart. Daar wacht hen een waar 
culinair buffet van verschillende 
(aangeklede) stamppotten. 
Iedereen die de solex nog niet in de 
wintervaseline heeft staan is wel-
kom mee te doen met deze gezelli-

ge tocht. Deze rit is gelijk een war-
ming-up voor de Pre-Solex-Ride-
For-The-Flowers, welke in het voor-
jaar 2011 samen met de gemeente 
Aalsmeer gehouden zal worden.
Inschrijven tussen 9.30 en 10.30 
uur in het Dorpshuis Kudelstaart, 
waar gelijk koffie en appeltaart ge-
serveerd wordt. Voor informatie zie 
www.solexvrienden.nl of bel 06-
22808708.

pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 27 oktober 2010

‘The Good Men’ wil meer 
leven in de brouwerij!
Uithoorn - Anderhalf jaar geleden 
begonnen drie jonge mannen feest-
jes voor familie, vrienden en beken-
den te organiseren. Maar allengs 
werd dat in bredere kring bekend 
en er kwam vraag om dat ook voor 
meer mensen te organiseren. Reden 
genoeg om te zien in hoeverre er op 
gezette tijden meer leuke dingen in 
Uithoorn zouden kunnen worden 
georganiseerd. Een en ander in sa-
menwerking met partijen – zoals de 
gemeente, de plaatselijke horeca en 
het bedrijfsleven - die daarvoor mo-
gelijk ook belangstelling hebben. 
Bijvoorbeeld om iets voor de gehan-
dicapten en ouderen te doen. Maar 
ook voor de jeugd en de wat gevor-
derde jongeren. Of met sportvereni-
gingen als een manier om meer le-
den te werven. Een heel brede doel-
groep dus. “Iets dergelijks als de 
Culinaire Venen in Mijdrecht heeft 
men in Uithoorn ook wel oren naar, 
maar dan moet je wel medewerking 
krijgen”, aldus Gertjan Roeleveld 
(23) die samen met Roberto Me-
relles (30) en Maarten Verhoef (32) 
het trio ‘The Good Men’ vormt, wat 
inmiddels de naam van de stich-
ting is die kortgeleden werd opge-
richt. Zelf hebben zij privégeld in-
gebracht om activiteiten te kunnen 
opstarten. Gertjan is geboren geto-
gen in Amstelhoek en werkt bij AH 

Jos van den Berg, Roberto woont 
en werkt bij Krijtenberg Hi-Fi Mo-
vie & Musicstore in Uithoorn. Maar-
ten Verhoef woont eveneens in Uit-
hoorn, hij werkt als grafisch vorm-
gever bij SeeTickets. De heren heb-
ben elkaar hoofdzakelijk via het uit-
gaanscircuit leren kennen. Voor de 
stichting is een website in de maak: 
www.thegoodmen.nl.

Eerste activiteit Halloween Party
Met zijn drieën vormen zij tevens 
het bestuur van de stichting waar-
van Maarten voorzitter is, Gertjan 
penningmeester en Roberto secre-
taris. “Wij hebben hier een fantas-
tische kade langs de Amstel waar 
naar verhouding weinig mee ge-
daan wordt en daar willen we plan-
nen voor ontwikkelen om daar ver-
andering in aan te brengen door 
meer leuke dingen te organiseren“, 
aldus Roberto. De eerste activiteit 
die door de stichting The Good Men 
wordt georganiseerd is een Hallo-
ween Party in The Mix, aanstaande 
zaterdagavond vanaf 20.30 tot 02.00 
uur. Voor jongeren vanaf 21 jaar die 
geacht worden zich ook overeen-
komstig het thema van die avond te 
kleden. Kaarten in de voorverkoop 
kosten 15 euro. Verkrijgbaar bij Krij-
tenberg en Grand Café Plux in de 
gelijknamige sportschool. Online 

kan men ook kaarten bestellen via 
www.uithoornheetste.nl. Tijdens de 
avond maken bekende DJ’s hun op-
wachting, zoals Hitmeister D, Cho-
comel en... Maarten Verhoef die zelf 
ook van wanten weet op dit gebied. 

De nieuwe stichting doet ook (op 
gepaste manier) aan fondsenwer-
ving, waarvoor zich al enkele spon-
sors hebben gemeld, waaronder 
de Trend Club, Krijtenberg en Biri. 
Als de Halloween Party een succes 
wordt zullen zich ongetwijfeld meer 
gegadigden aanmelden. “Het is be-
langrijk dat wij ons profileren en be-
kendheid kunnen geven aan wat wij 
willen doen in de Uithoornse sa-
menleving, zodat die ons leert ken-
nen”, geeft Roberto aan.

Kerstmarkt
“Wij willen graag met andere partij-
en samenwerken om wat vaker iets 
leuks in Uithoorn te organiseren, 
bijvoorbeeld ook met de gemeente. 
Op 12 december is er de kerst-
markt en daar willen wij eveneens 
ons steentje aan bijdragen als dat 
mogelijk is,” voegt Maarten Verhoef 
toe. Wie voor nadere informatie, uit-
wisseling van ideeën of afspraken 
contact wil opnemen met The Good 
Men kan dat doen via hem: 06-
21211313.

Ware illustratoren op de 
Kajuit in Kinderboekenweek
Uithoorn - Dit jaar stond de kinder-
boekenweek in het teken van illu-
straties, onder het motto ‘de Grote 
TekenTentoonstelling - beeldtaal in 
kinderboeken’. 
Ook op de Kajuit werd hier aan-
dacht aan besteed. Naast het le-
zen, ontpopten vele kinderen zich 
als ware illustratoren! Zo glinster-
den er heel wat penselen op school, 
die op zoek waren naar een nieu-
we eigenaar.
Aan de groepen 3 tot en met 8 is na 
anderhalve week ontwerpen, schet-
sen en kleuren een gouden penseel 
uitgereikt aan de leerlingen die het 
mooiste boekomslag hebben ge-
maakt. De top 5 van iedere groep zal 
opgehangen worden in de school-
bibliotheek waar zo onze eigen Te-

kententoonstelling ontstaat. Al van-
af het begin van het schooljaar zijn 
de groepen 1 en 2 bezig geweest 
met het samenstellen van een col-
lectie beelden die met hun leven te 
maken hebben. Alle groepen 1 en 2 
hebben daarom per groep een om-
slag gemaakt voor hun eigen beel-
denboek. De gouden penselen zijn 
dan ook zeer verdiend gewonnen 
door de hele groep. 

Powerpoint
Geheel passend bij het thema werd 
er in de aula een powerpoint pre-
sentatie getoond met alle tekenin-
gen uit het boek “Joris en de ge-
heimzinnige toverdrank” van Roald 
Dahl. De voorstelling was adembe-
nemend mooi om te zien en even 

fijn om naar te luisteren door de 
prachtige voorleesstemmen van de 
juffen van groep 3, 4 en 5.
Op de laatste dag van de kinderboe-
kenweek werden de kinderen nog 
getrakteerd op een voorleeskwar-
tiertje van een andere juf of mees-
ter, die dan lekker overdreven uit ei-
gen werk of zijn/haar favoriete boek 
kon voorlezen. Na anderhalve week 
luisteren, kijken en doen met boe-
ken bestond ter afsluiting nog de 
mogelijkheid een boek te kopen op 
de boekenmarkt van Ten Hoope in 
de gymzaal van de school. 
Alle kinderen van de Kajuit heb-
ben veel plezier beleefd aan de kin-
derboekenweek en zij zijn nu al be-
nieuwd naar het thema van volgend 
jaar!

Meerderheid huurders tegen de 
fusieplannen Woongroep Holland
Uithoorn/De Kwakel - Brede 
steun van huurders voor opstelling 
van HV Onder Dak Holland over fu-
sie van Woongroep Holland met Ei-
gen Haard. De bewonersavond is 
vanavond, woensdag 27 oktober. 
Huurdersvereniging Onder Dak 
heeft begin oktober 2010 een en-
quête gehouden onder alle huur-
ders van Woongroep Holland in Uit-
hoorn (behalve Europarei) en De 
Kwakel. Gevraagd is wat de huur-
ders vinden van een eventuele fusie 
van Woongroep Holland met Wo-
ningstichting Eigen Haard. 19% van 
de huurders heeft de schriftelijke 
vragenlijst ingevuld. Dat is een goe-
de respons voor een schriftelijke en-
quête. Slechts 6% van de huurders 
steunt de fusie. 33% van de huur-
ders is tegen de fusie van Woon-
groep Holland met Woningstichting 
Eigen Haard. Een meerderheid van 
de huurders (53%) is alleen voor de 
fusie als de eisen van HV Onder Dak 
worden gehonoreerd. Die eisen om-
vatten onder meer de garantie van 
een gematigd huurbeleid voor de 

komende jaren, handhaving van een 
lokaal kantoor en betere isolatie van 
de woningen met een garantie van 
lagere woonlasten. 8% van de huur-
ders heeft geen mening over de fu-
sie. 
Fusieproces
Een ruime meerderheid van de 
huurders (70%) ondersteunt de ma-
nier waarop HV Onder Dak zich 
heeft opgesteld rond het fusiepro-
ces. De huurstijging en de huur-
prijzen voor de komende jaren vindt 
men de belangrijkste thema’s rond 
een fusie. Meer dan 90% van de 
respondenten noemt dit uitgangs-
punt van de HV Onder Dak zeer be-
langrijk. Maar ook onderwerpen als 
isolatie, handhaving van de lokale 
binding, beter onderhoudsniveau en 
energiebesparing met lagere woon-
lasten wordt door bijna 90% van de 
huurders zeer belangrijk gevonden 
als inzet voor een positief advies van 
HV Onder Dak over de fusie. Uit het 
onderzoek blijkt dat een kwart van 
de huurders ontevreden is over de 
warmte-isolatie van hun woning en 

30% van de huurders heeft klachten 
over de geluidsisolatie van de wo-
ning. Een vijftigtal huurders laat we-
ten dat men op een of andere ma-
nier zou willen meedoen met het 
werk van de huurdersvereniging.

Resultaten
Op de bewonersavond van van-
avond, woensdag 27 oktober, be-
spreekt HV Onder Dak de resulta-
ten van het onderzoek met de ach-
terban. De Woonbond presenteert 
de onderzoeksresultaten. De huur-
dersvereniging discussieert met de 
huurders ook over een concept van 
een af te sluiten convenant met be-
trekking tot de fusie. Het convenant 
is terug te vinden op de website van 
de huurdersvereniging: www.onder-
dak.nl. Mevrouw Heidrich zal als 
vertegenwoordiger van Woongroep 
Holland aanwezig zijn. De bewo-
nersavond vindt plaats in ’t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendel-
laan 59. De aanvang is 19.30 uur. Al-
le huurders van Woongroep Holland 
zijn welkom op deze avond.

Solexvrienden rijden de 
laatste tourrit van dit jaar

Café Johnny’s en Kooyman BV 
sponsoren zaalvoetbalteam
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Uithoorn/Amstelhoek - Donderdagmiddag 21 oktober gaf Elisabeth 
Post, gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie 
Noord-Holland, in de Thamerkerk het startsein voor uitvoering van 
het laatste traject in de omlegging van de N201 bij Amstelhoek.
Hier wordt de provinciale weg vanaf de rotonde ter hoogte van de 
Amsterdamseweg in het Industriegebied-Noord in Uithoorn, onder 
de rivier Amstel doorgetrokken naar het grondgebied van De Ronde 
Venen. Eén en ander vond plaats in een feestelijke sfeer en bijgewoond 
door tientallen belangstellenden, hoofdzakelijk zij die bij het project 
zijn betrokken. Onder hen ook ambtenaren en wethouders van de 
drie betrokken gemeenten, te weten Uithoorn, Amstelveen en De 
Ronde Venen, medewerkers van het Projectbureau N201+ en van de 
uitvoerders van dit deel van het project, de aannemingsbedrijven 
KWS Infra BV en Van Hattum & Blankevoort BV.

Op dezelfde dag werd in het Dorint Hotel Amsterdam Schiphol-Oost 
op dezelfde manier het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe 
aansluiting bij Schiphol-Oost vanaf de Fokkerweg op de A9 in Amstelveen. 
Voor omwonenden en verdere belangstellenden werd daar ’s avonds een 
inloopavond georganiseerd. Voor de provincie Noord-Holland was het 
dus dubbel feest waar het de infrastructurele projecten en bijbehorende 
aanpassingen betrof.

Bedelen om vierbaans…
De Thamerkerk was voor de starthandeling dienovereenkomstig ingericht 
en voorzien van een grote wandkaart waaraan nog een stukje ontbrak, 
namelijk het deel bij Amstelhoek.
Na een welkomstwoord door gespreks-
leider Anton Buijs kreeg gedeputeerde 
Elisabeth Post het woord. Zij stemde 
verheugd in met het vervolg van de laatste 
twee aansluitingen op verschillende 
locaties in het omvangrijke project en gaf 
het belang aan voor de regio. Vervolgens 
werden drie wethouders Verkeer en 
Vervoer van de betrokken gemeenten 
voor het voetlicht gevraagd.
Zo kregen de heren Maarten Levenbach 
(Uithoorn), John Levie (Amstelveen) 
en Jacques Dekker (De Ronde Venen) 
enkele minuten de gelegenheid zich 
persoonlijk uit te laten over de waarde 
en het nut van de omlegging. Alle drie 
gaven zij aan op voorhand blij te zijn 
met de enkele jaren geleden ingezette 
werkzaamheden die volgden op meer dan 
45 jaar (!) praten over deze omlegging. 
Die zal de leefbaarheid, veiligheid, het 
autoluw maken van de woonkernen en 
de doorstroming van het verkeer in de 
aangrenzende woongebieden ten goede 
komen, zo was de voornaamste strekking 
van hun verhaal.
Opvallend was dat de heren met een 
knipoog naar de gedeputeerde en passant hun wens kenbaar maakten 
of de vierbaans versie toch niet doorgetrokken kon worden richting De 
Ronde Venen, hetgeen dus ook een aquaduct met vier doorgangen zou 
betekenen… Daar kon de gedeputeerde helaas geen toezegging op doen.
Het programma werd vervolgd met de uitvoering van de eigenlijke 
starthandeling. Die bestond uit het ‘uitpakken’ van het laatste puzzelstuk in 
het tracé dat verborgen was in een box van wit kunststof. Samen met Nico 
Oudeman van KWS-Infra en Wim Erkelens, projectmanager omlegging 
N201 Amstelhoek, hakte Elisabeth Post een gat in het omhulsel. Dit werd 
verder voortgezet door een medewerker van de aannemerscombinatie 
die met een kettingzaag er een V-vormig stuk uitzaagde waarna het 
puzzelstuk aan de gedeputeerde werd overhandigd. Samen met de 
projectpartners werd dit onder applaus bij de tracékaart aan een van de 
wandpanelen ingepast, waarna de puzzel compleet was.

Het blijft tweebaans
Ondanks het krappe programma kreeg de pers toch de gelegenheid 
vragen te stellen aan gedeputeerde Elisabeth Post. Vanzelfsprekend 
hebben ook wij van die gelegenheid gebruikgemaakt. Onder andere hoe 
het met de knip in de Irenebrug is gesteld en of de N201 bij Amstelhoek 
toch nog mogelijk vierbaans kan worden. Immers, tal van inwoners uit 
Uithoorn en De Ronde Venen zien dat als een betere oplossing voor de 
toekomst wat betreft het doorgaande en bestemmingsverkeer in plaats 

van een tweebaansversie. Hier werden de volgende antwoorden op 
gegeven: “Wij hebben recent een onderzoek afgerond hoe de N201 er in 
2030 uitziet met inbegrip van alle ontwikkelingen in deze regio, zoals de 
bedrijventerreinen en de woningen die erbij komen. Uit dat onderzoek 
blijkt dat er tot die tijd geen enkel probleem is op de N201, ook niet 
op het stuk dat door de wethouders genoemd werd, met name rond 
Uithoorn, het aquaduct en in de richting van Utrecht. Daar blijft de weg 2 
x 1 rijstrook. De gemiddelde snelheid waarvan wij vinden dat die gehaald 
moet worden, wordt daar gehaald. Er zijn wel andere stukken die aandacht 
verdienen waar de N201 bij betrokken is. Dat is de N231 bij Heemstede en 
Cruquius, de Zijdelweg in Uithoorn, de Fokkerweg bij Schiphol-Oost en de 
Bosrandweg bij Amstelveen. Op die locaties worden fi les verwacht en daar 
gaan we dan ook aan werken.
Wat betreft de knip in de Irenebrug zijn we nog steeds met de gemeente 
in gesprek. We zijn nu aan het kijken wat de oplossingen zijn die we 
daar zouden kunnen kiezen. Die worden nu in beeld gebracht. Alle 
mogelijkheden die er zijn worden geïnventariseerd. Op basis daarvan gaan 
we om de tafel zitten om de knoop door te hakken. Gelet op de gesprekken 
die we al hebben gehad met de gemeente heb ik het vertrouwen dat we 
er met elkaar wel zullen uitkomen. En dat moet ook. En ondanks het feit 
dat we een half jaar vertraging hebben met de aanleg van het aquaduct 
verwacht ik toch dat die eind volgend jaar gereed is.
De hele weg kunnen we naar verwachting eind 2012 opleveren 
en toegankelijk maken voor het verkeer. In ieder geval moeten de 
werkzaamheden voor het laatste stuk N201 – dus ook op het grondgebied 
van De Ronde Venen - eind 2011 zijn afgerond. Hoewel de Waterwolftunnel 

medio volgend jaar technisch wordt opgeleverd, volgt er wel een 
testperiode voor de veiligheidssystemen in de tunnel. Daar wordt nog een 
aantal maanden voor uitgetrokken. Dan is de weg weliswaar klaar maar 
nog niet in gebruik. Ik ga er vanuit dat alles goed verloopt en dan kan 
eind 2011, begin 2012 dit stuk al in gebruik genomen worden.” Aldus de 
gedeputeerde.

Het begin is er
Intussen zijn de geplande werkzaamheden buiten aan het vervolg 
van de N201 al begonnen. Ter hoogte van de Amsterdamseweg aan de 
Hollandse Dijk is reeds een bouwweg gemaakt en is men bezig met een 
brug te leggen over de Hoofdtocht. Hier wordt de Amsterdamseweg t.z.t 
aangesloten op de nieuwe rotonde. Het talud van de N201 ligt er al tussen 
de Zijdelweg en de Middenweg, maar er is nog geen wegdek te zien. Waar 
de werkzaamheden al wel in een vergevorderd stadium zijn is dat langs de 
Randweg tussen de Legmeerdijk en de Noorddammerweg.

Eén van de foto’s op deze pagina (die vorige week de voorpagina van 
de editie Uithoorn had moeten sieren, maar per abuis was verwisseld) 
geeft daarvan een goede indruk. De in aanbouw zijnde � y-over die 
het verkeer vanaf de Bloemenveiling richting A4 en A9 moet leiden, 
is daarop goed te zien. Volledigheidshalve hier ook een foto van de 
nieuwe � y-over naar de A9 ter hoogte Schiphol-Oost ter hoogte van 
de Bosrandbrug zoals die er gaat komen.

OMGELEGDE N201 BIJ
AMSTELHOEK BLIJFT TWEEBAANS

De geplande � y-over vanaf de Fokkerweg richting A9
ter hoogte van de Bosrandbrug in Amstelveen

Gedeputeerde Elisabeth Post geeft uitleg
over het verloop van de N201 bij Amstelhoek

De wethouders Verkeer en Vervoer van de
aangrenzende gemeenten geven hun mening

Het laatste puzzelstuk is uitgezaagd en
wordt overhandigd aan Elisabeth Post

Inpassen in het wegtracé op de wandkaart

Impressie van het aquaduct bij Amstelhoek
na oplevering van de N201

De N201 naast de Randweg met op achtergrond de � y-over aan de Legmeerdijk

Opgestarte werkzaamheden aan de Hollandse Dijk
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Van Kouwengroep rijdt eerste 
elektrische Opel Ampera
Regio - Dat klinkt als onmogelijk 
maar dat is het, in tegenstelling tot 
alle andere elektrische en hybride 
auto’s die op dit moment in ontwik-
keling zijn of rijden, zeker niet. 
Vorige week had Opel Nederland de 
primeur om de enige rijdende Opel 
Ampera ter wereld te introduceren 
aan een exclusieve groep Opel Dea-
lers. Frank Vaneman nam namens 
de Van Kouwen Automotive Groep 
plaats achter het stuur en kwam er 
na een uur zeer enthousiast achter 
vandaan. 
“Opel laat met deze auto zien dat ze 
het echt helemaal begrepen hebben”, 
zijn de letterlijke woorden van Frank 
Vaneman. 

250 Pk en 1 op 62!
Het klinkt als verre toekomst muziek, 
maar vanaf september 2011 staat de-
ze auto bij Van Kouwen in de show-
room. Het gaat hier om het opge-
telde vermogen van de benzine- en 
de elektromotor die de Ampera aan 
boord heeft. En dat ongelooflijk la-
ge benzineverbruik is het resultaat 
van rijden met ondersteuning van de 
benzinegestookte hulpmotor, die er-
voor zorgt dat de batterijen in het 180 
kilogram wegende accupakket conti-
nu minimaal 30% geladen blijven. 
De ‘generator’ is een 100 pk ster-
ke 1,4 liter motor die met maximaal 
3500 toeren per minuut de accu’s bij-
laadt. Inderdaad, de benzinemotor 
drijft niet de wielen aan, dat doet de 
elektromotor en die is verbazingwek-
kend krachtig! 

Opel heeft goed begrepen waar on-
ze collectieve angst met elektrisch rij-
den ligt: zonder “benzine” komen te 
staan. Daarom hebben ze bij de Am-
pera voor het principe van de range-
extender gekozen, zoals dat in mo-
dern Nederlands heet. Een range van 
minimaal 500km op een “tank”, het-
geen overeenkomt met wat we ge-
wend zijn van normale auto’s.  Dat is 
een geruststellende gedachte, even-
als het simpele gegeven dat je met de 
– op het platform van de Astra geba-
seerde Ampera - op geen enkele ma-
nier afhankelijk bent van stopcontac-
ten. De levensduur van de accu’s is 
op ongeveer 10 jaar gesteld. 
Meest verbazingwekkend is de vlot-
te acceleratie van de toch 1600 kilo-
gram wegende auto, hij doet niet on-
der voor een huidige V6 benzine mo-
tor!
Van Kouwen exclusief Ampera dealer 
voor de regio Tijdens de opening van 
het nieuwe filiaal in Hoofddorp op 9 
oktober heeft Freddy de Mulder, ge-
neral manager van Opel Nederland, 
de Van Kouwen Automotive Groep 
benoemd als één van de exclusie-
ve Opel dealers die medio septem-
ber 2011 de eerste Opel Ampera kan 
gaan leveren. Van Kouwen kan niet 
wachten om de Opel Ampera groots 
in de regio te introduceren; voor vra-
gen kunt u uiteraard nu al terecht in 
een van de showrooms. Wij blijven 
u de komende maanden informeren 
over de introductie van deze unieke, 
eerste elektrische auto!
Voor meer info:  www.vankouwen.nl

Dit weekend goedkoop 
een jeans scoren bij Big L
Regio - Big L gaat weer ruim-
te maken voor de nieuwste mo-
dellen jeans van de bekende mer-
ken van o.a. G-star, Pall Mall, Indi-
an Rose en gaat zo maar door. Om 
de jeans een mooie plek te geven in 
de winkel, halen ze eerst de bezem 
door de jeanswand. De ‘oude jeans’ 
gaan dit weekend met fikse korting 
weg. Sinterklaas is alweer in aan-
tocht en de decembermaand komt 
ook alweer in zicht, toch al duur ge-
noeg. Bespaar daarom dit weekend 
tot en met 50% korting op een nieu-
we jeans. Voor iedereen zit er wel 
een broek bij, want Big L is bekend 
geworden om zijn grote aanbod in 
jeans.  
In 1984 begon Big L als parallel im-
porteur van de toen mateloos popu-
laire 501 jeans van Levi’s. Contai-
ners vol werden vanuit Amerika ver-
scheept en op de Albert Cuyp markt 
in Amsterdam verkocht. Levi’s Be-
nelux bood aan om te gaan samen-
werken. Dit resulteerde in een ex-
clusief contract voor de verkoop van 
de collectie Levi’s B-keus en de ver-

koop van de Levi’s monstercollectie. 
Al 26 jaar jeansaanbieder dus.
Tegenwoordig is Big L al jaren toon-
aangevend in de nieuwste mode-
trends. Een afdeling voor de heren 
met o.a. Jack&Jones, Esprit, G-star 
en Levi’s. Op de damesafdeling vind 
je o.a. Edc, Only, Gstar en Indian Ro-
se. Ook aan de kinderen is gedacht, 
zowel jongens als meisjes. Op dit 
moment helemaal hot voor de mei-
den het merk Desiqual en voor de 
jongens een ruim aanbod in de mer-
ken Garcia, Petrol en Cars.
Dit weekend volop actie dus in de 
winkel. Big L heeft service hoog in 
het vaandel staan. Door het indruk-
wekkende aantal modellen in jeans 
moet jij een broek kunnen scoren en 
dat tegen kortingen tot en met 50%. 
Wat wil je nog meer!!!!
Het enthousiaste team, begroet u 
graag dit weekend. Vrijdag is de 
winkel geopend van 10.00 uur tot 
21.00 uur. De volgende ochtend 
gaan de deuren weer open om 10.00 
uur en worden om 17.00 uur weer 
gesloten.

Bijeenkomst over behoud 
Schanskerk drukbezocht
Uithoorn - De informatieavond 
over de Schanskerk, die vorige 
week dinsdagavond werd georgani-
seerd in buurthuis Pondorosa in Uit-
hoorn, is drukbezocht. Maar liefst 60 
mensen kwamen er op af. Dit geeft 
toch duidelijk aan dat het lot van de 
prachtige Schanskerk leeft in Uit-
hoorn. De bijeenkomst was een ge-
zamenlijk initiatief van actiegroep 
Open de Kerk en politieke partij Ons 
Uithoorn. Toos van Egmond van ac-
tiegroep Open de Kerk opende de 
bijeenkomst. Deze actiegroep wil de 
kerk aan de Schans behouden en 
weer als kerkplek in gebruik nemen.  
Daarna kwam Benno van Dam (Ons 
Uithoorn) aan het woord: ‘Ons Uit-
hoorn maakt zich sterk voor her-
stel van het historisch aangezicht 
van ons dorp. En als je dat vindt, 
dan kun je niet om De Schanskerk 
heen. Deze kerk is namelijk één van 
de weinig overgebleven stukjes his-
torisch erfgoed en beeldbepalend 
voor het dorpsgezicht. We moeten 
dus ons uiterste best doen om sloop 
te voorkomen’, aldus Van Dam
Daarna was het de beurt aan gast-
spreker Gert van Kleef. Gert is ver-
bonden aan het Cuypers genoot-
schap en heeft veel ervaring met 
herbestemming van religieus erf-
goed. Hieronder enkele interessan-
te punten uit zijn betoog:
Gert van Kleef hield een betoog 
waarin duidelijk werd dat hij vond 
dat de kerk behouden zou moeten 
worden: “Laat een deskundig archi-
tect een herbestemmingsplan voor 
de Schanskerk opstellen”, zo stel-
de hij voor. “De Schanskerk is zeer 
de moeite waard om te behouden. 
Op alle criteria om de waarde van 
religieus erfgoed te bepalen scoort 
de Schanskerk ++ of +. De Schans-
kerk krijgt de volgende scores: de 
stedenbouwkundige waarde (++), 
de schoonheid van het gebouw (+), 
de kerk als product van de bouw-
geschiedenis (++) en de kerk als 
onderdeel van de geschiedenis van 
Uithoorn (++). Ook de later aange-
bouwde stukken zijn zeer de moeite 
waard”, aldus Van Kleef.

Kerk
De eigenaar van de kerk is en blijft 
voorlopig echter nog het Bisdom 
Haarlem en zij beslissen wat er met 
hun kerk wel of niet gebeurt. 
De gemeente Uithoorn is in onder-
handeling met het bisdom Haarlem, 
met gedeeltelijk sloop als mogelijke 

uitkomst. In dat scenario blijven al-
leen de beide torens en de pastorie 
overeind. Dit vinden de organisato-
ren van deze avond absoluut geen 
optie, zeker niet vanuit cultuurhis-
torisch perspectief. Herbestemming 
van de kerk is de enige optie om 
sloop te voorkomen. De praktijk in 
Nederland leert dat er verschillende 
mogelijkheden zijn. Een combinatie 
van kerkfunctie en andere functies 
is ook mogelijk. Een deskundig ar-
chitect is bij uitstek geschikt om de 
mogelijkheden te onderzoeken en 
een herbestemmingsplan op te stel-
len”, aldus diverse opmerkingen de-
ze avond. 
Het bisdom Haarlem zal echter al-
leen akkoord gaan met herbestem-
ming als sprake is van een waardi-
ge functie en een sluitende financi-
ele exploitatie en een echte kerk, zal 
het gezien eerdere uitspraken van-
uit het bisdom zeker niet meer wor-
den. 
Gemeenten met de omvang van Uit-
hoorn zijn vaak geen sterke onder-
handelingspartners richting het bis-
dom. Veelal ontbreekt de vereiste 
kennis. Bij grotere steden zijn wel 
vaak ambtenaren met gespeciali-
seerde kennis aanwezig.

Aktiegroep Open de Kerk en Stich-
ting B.O.U.D. (Behoud Ons Unieke 
Dorpsgezicht) gaan samenwerken. 
Het bestaan van twee verschillen-
de groepen verzwakt de onderhan-
delingspositie richting de gemeen-
te en het bisdom Haarlem. De kans 
op een ongewenste sloop van de 
Schanskerk is dan groter. 

Slopen
Als de gemeente een sloopvergun-
ning afgeeft, kan dat tot aan de 
Raad van State toe aangevochten 
vonden. Dit omdat de Schanskerk 
een gemeentelijk monument is. Dit 
kan dus een jarenlange procedu-
re worden. Na afloop gaf Toos van 
Egmond van de aktiegroep Open de 
Kerk aan open te staan voor samen-
werking. Ook gaat zij proberen een 
afspraak te arrangeren tussen de 
burgemeester en Gert van Kleef. De 
Stichting B.O.U.D. moest zich nog 
beraden over samenwerking. Na af-
loop van de bijeenkomst toonden 
de organisatoren zich content met 
het resultaat. Benno van Dam: “Er is 
toch een en ander losgekomen. Dat 
kan voordelig uitpakken voor het lot 
van de Schanskerk.” 

IVN-lezing: Wat is er zo 
bijzonder aan de Fuut?
Regio - De lezingavond, volgen-
de week dinsdag 2 november, gaat 
Guus v.d. Poel, die al eerder bij IVN 
een lezing over huismussen ver-
zorgde, een presentatie geven over 
de leefwijze van de fuut. Met ge-
bruikmaking van foto en filmmate-
riaal maakt u nader kennis met deze 
mooie watervogel,die afhankelijk is 
van helder water, waarin hij vis on-

der water  kan vangen.  De water-
kwaliteit in Nederland is steeds ver-
der verbeterd, zodat deze vogel zelfs 
in de  grachten van Amsterdam 
broedt.  Wie kent niet de oudervo-
gel, die zijn jongen op zijn rug ver-
voert als bescherming tegen snoe-
ken en reigers ?   
Dinsdag,  2 november, aanvang 
20.00 uur.

Kwakelse kunstroute viert 
haar tienjarig jubileum
Regio - Aanstaand weekend heeft 
een aantal middenstanders de deur 
wagenwijd openstaan voor kunste-
naars en hun publiek. Op 8 verschil-
lende locaties in en rond De Kwakel 
viert Qua Kunst en Ambacht haar 
tienjarig jubileum: Kunstenaars uit 
de regio exposeren bij ‘ambachtslie-
den’ in De Kwakel. De tiende editie 
van Qua Kunst en Ambacht wordt 
officieel geopend door burgemees-
ter Dagmar Oudshoorn in Amstelhof 
Health Club. Op zaterdag 30 oktober 
om 12.30 uur geeft zij het startsein 
voor de kunstroute. Daarna kunt u 
haar volgen langs de werken van 
Carine van Gerwen, Wolter Buwal-
da, Mirjam Dumernit, Thijs Postma, 
Jacques Idserda en Henk Gijsel-
man. Deze werken zijn vanzelfspre-
kend ook te bezichtigen op zondag 
31 oktober, de tweede dag van het 
evenement. Bruinsma Hydrokultuur, 
eveneens aan de Noorddammer-
weg, waar ook dit jaar de kerstbo-
men de etalage alweer vroeg sieren, 
maakt deze jubileum kunstroute ex-
tra feestelijk met een doorlopende 
wijnproeverij. Bruinsma exposeert 
dit jaar 50 werken van 3 verschillen-
de kunstenaars. Hier vindt u de im-
posante portretten van Inge van den 
Bout naast de onbegrijpelijk knap 
gemaakte houten kastjes en huis-
jes van Simon Gort. Liefhebbers van 
kunstzinnige sieraden kunnen hier 
hun hart ophalen aan de ontwerpen 
van Marry Samsom. 

Schilderijen
Ook de schilderijen van Gerda Cor-
nelissen, Ineke Kok, Peter Schou-
ten, Trees Cornelissen en Wim Lod-
der zijn dit jaar weer te bewonderen. 
Parkotech Living, net over de Vrou-
wenakkersebrug, biedt deze vrien-
denclub de gelegenheid hun werk 
aan een groot publiek voor te stel-
len. In boerderij Nooitgedacht aan 
de Boterdijk, de voormalige werk-
plaats van deze parketwinkel, vindt 
u de beelden van Anke Olthof en 
schilderijen van Jos van den Hoven.
Even verderop, bij Poldersport, pakt 
het Thamen Collectief uit. Een grote 
collectie van een bijzondere groep 
mensen met een gemeenschappe-
lijke hobby: schilderen. Wie altijd al 
eens bij atelier Inner-Art binnen wil-

Wicked Jazz Sounds Band 
speelt in De Meijert
Mijdrecht - Aanstaande vrijdag 29 
oktober speelt de populaire Wic-
ked Jazz Sounds Band in Partycen-
trum de Meijert aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 6 in Mijdrecht. Het concert 
begint om 20.30 uur. Een spetterend 
optreden met een mix van jazz, hip 
hop, soul, funk drum & bass en nog 
veel meer. 

Begin
De Wicked Jazz Sounds Band, te ver-
gelijken met een elfkoppig elftal met 
superspitsen, is begonnen in 2002 
met feestjes in een kleine Amster-
damse club. Door het toenemende 
succes sloten zich steeds meer mu-
zikanten aan, kwam dj. Phil Horne-
man erbij en werden de optredens 
van Amsterdam verplaatst naar di-
verse podia in het hele land. 
Muziek van jazz tot soul, house, 
rock...
De Wicked Jazz Sounds Band heeft 
een brede kijk op muziek. De band 
is een soort werkplaats waar musi-
ci dj’s en producers hun talenten 
bundelen en op stevige fundamen-
ten van jazz, soul, latin, hip hop, funk 
nieuwe sounds creëren. Het zo ont-
stane repertoire doet denken aan 
Earth, Wind & Fire, Gino Vanelli, Her-
bert Hanock, maar ook aan de glorie-
tijd van de jazzorkesten uit de twin-
tig- en dertigerjaren van de vorige 
eeuw. 

Optredens poppodia en festivals
Na hun debuutalbum “The Big-
gest Sin” (2009) volgde een uitge-

breide tour langs festivals zoals het 
North Sea Jazz, Dance Valley, Para-
diso, Melkweg  en een t.v. optreden. 
De band verdiende een nominatie 
voor de Edison Jazzism Publieksprijs 
2009. Dit najaar toert de band langs 
theaters en schouwburgen en speelt 
op 19 november in New York op het 
29ste Peter Stuyvesant Ball. 
Concert 
In het deel voor de pauze komen via 
hun composities zowel het samen-
spel als de uitgesproken muzikale 
persoonlijkheden van de individuele 
musici naar voren. Een feest om naar 
te kijken en te luisteren. Het publiek 
maakt kennis met een band met een 
missie: Let the music guide your life! 
Na de pauze volgt een spektakel dat 
bol staat van strak spelende blazers, 
swingende keyboards, soulvolle vo-
calen en funky/rockende gitaren.Een 
muzikale explosie van ongekende 
kracht en kwaliteit van een band met 
een sterk groeiende live reputatie. 
De toegangsprijs bedraagt 10,- eu-
ro,  op vertoon van school-of studie-
pas betalen jongeren 5,- euro. Reser-
veringen op 
www.cultura-drv.nl zijn mogelijk tot 3 
dagen voor het concert. Kaarten zijn 
eveneens verkrijgbaar bij boekhan-
del Mondria in het winkelcentrum 
De Lindeboom in Mijdrecht, drogis-
terij De Bree aan de Herenweg 12 in  
Vinkeveen en aan de zaal een half 
uur voor aanvang van het concert .
Verdere informatie: www.cultura-drv.
nl
“ Let the music set you free”. 

de kijken, heeft extra reden dat nu 
te doen. Bij het centrum voor be-
wustwording aan de Vuurlijn stra-
len de kleurrijke schilderijen van 
Loes Verbrugge u tegemoet. Olie-
verf, houtskool en inkt vullen elkaar 
aan in de schilderijen en tekenin-
gen van Liesbeth Eilders en ook het 
keramische werk van Carla Huson 
vindt hier een plek.

Vakschool
Nienke Smit en Cynthia van den 
Berg kennen elkaar van de vak-
school voor goud- en zilversme-
den in Schoonhoven. Reurings, de 
woonwinkel aan de Boterdijk, heeft 

op slimme wijze expositieruimte ge-
vonden voor hun smidskunst.  De 
creativiteit van paintbrush artist Pe-
ter Meekel zal vooral jongeren zeer 
aanspreken. Samen met het verras-
sende aardewerk van Annie Bar-
tels wordt zijn kunst tentoongesteld 
bij Hogerwerf Bloemen en Planten 
aan de Drechtdijk. De kunstrou-
te kan zowel per fiets, met de au-
to als wandelend ondernomen wor-
den. De bedrijven zijn te herkennen 
aan de vlag met het Qua Kunst en 
Ambacht logo.
Qua Kunst en Ambacht. Zaterdag 
30 en zondag 31 oktober, Van 12.00 
tot 17.00 uur

Over ‘borrelpraat’ schreef u, heer 
Groeneveld, in de Nieuwe Meerbo-
de van 13 oktober jl. en daarop volgt 
hier een reactie.

Wie zal er tegen ontwikkelingshulp 
zijn, heer Groeneveld, zeker niet 
zoals die door de stichting hier ter 
plaatse wordt bedreven: hulp ge-
boden voor kleine projecten, waar-
van de resultaten controleerbaar 
zijn. Natuurlijk is er veel borrelpraat, 
maar hier wil ik toch wel enige nu-
ance in aanbrengen.
Enige tijd geleden bracht voorma-
lig oud-Tweedekamerlid Arend-Jan 
Boekestein met een kamerdelega-
tie een bezoek aan Zuid-Soedan 
in Afrika. Eén van de hulpontvan-
gers vertelde daarbij, dat als de do-
norlanden zo graag hulp geven, het 
ontvangende land eenvoudigweg 
geen belasting hoeft te heffen (El-
sevier, 10 april 2010).
Hulpgelden die aan overheden wor-
den overgemaakt verdwijnen dus. 
Dit betekent automatisch, dat van 
enige parlementaire controle geen 
sprake is. Ik geef hier een voor-
beeld, dat géén borrelpraat is, heer 
Groeneveld. 
Wat zou u denken over de hulp die 
onze gemeenteraad zonodig aan 
Oeganda moest geven? De ge-

meenteraad heeft even niet opge-
let! Als zij in het dagblad NRC van 
28/29 november 2009 had gekeken 
naar het artikel van Marcia Luyten 
(econoom en cultuurhistoricus), die 
als journalist vanuit Oeganda werkt, 
dan had zij kunnen lezen, dat de 
regering van Oeganda in 2008 al-
le 340 parlementsleden een Toyota 
Landcruiser cadeau had gedaan !!  
Hoezo, borrelpraat…
Daarnaast wijs ik u op de Zambi-
aanse econome Dambisa Moyo, die 
in haar boek “
‘Dead Aid’ (Vert. ’Doodlopende 
Hulp’, Contact, 2009) pleit voor on-
middellijke stopzetting van ontwik-
kelingshulp. Afrika alleen al heeft in 
60 jaar 1000 miljard dollar ontwik-
kelingsgeld ontvangen en… heeft 
het tot ontwikkeling geleid? Neen, 
het is nog steeds arm. 
Hulp aan overheden leidt tot plun-
deraars van de staatskas, bureau-
cratie, inflatie, luiheid en inertie. 
Hulp ondermijnt bovendien groei. 
Kijk naar Azië: niets hulp en zie…
Enige tijd geleden heb ik het raads-
lid de heer Broekhuizen hierop ge-
wezen, maar die heeft het Oeganda 
project zelf goedgekeurd. 
Dus bleef reactie natuurlijk uit.

Huub Mennen, Mijdrecht

Borrelpraat... enige nuance
REACTIE VAN EEN LEZER
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Expositie Lidy Tijssen in 
Mijdrechtse bibliotheek
Mijdrecht - Momenteel exposeert 
Lidy Tijssen haar werk in de biblio-
theek in Mijdrecht: 

Lidy: “Materie schilderen heeft mij 
altijd aangetrokken. Ongeveer 10 
jaar geleden ben ik begonnen bij 
“Atelier De Kromme Mijdrecht en 
sinds 5 jaar bij kunstenares Marijke 
Zwart (Kunstacademie St. Joost te 
Breda). Mijn werk is vooral abstract 
en ik pas daarbij verschillende tech-
nieken toe. Mijn inspiratie wordt mij 
ingegeven door de natuur en opval-
lende objecten. Deze roepen een 
bepaald gevoel bij mij op waardoor 
ik een beeld voor ogen krijg dat ik 
dan ga vertalen op doek. Ik gebruik 
voor mijn abstracte werk verschil-
lende natuurlijke materialen, van-
daar dat kunstwerken met materie 
mijn voorkeur hebben. Het werken 
met materie geeft een fysieke uit-
drukking aan mijn werk en de aan-
wezigheid van deze materie is heel 

belangrijk voor mij.

Mijn nieuwste werken, geïnspireerd 
door rivierlandschappen, waarin ik 
zand & grind heb verwerkt, roepen 
bij mij het ontstaan hiervan op. Dui-
zenden jaren heeft de kracht van 
water steen voor steen gevormd 
en geslepen tot mooi grind. Ieder 
steentje is bijzonder. Gedreven door 
mijn persoonlijke gevoel en emoties 
begin ik aan een kunstwerk, waarna 
er geleidelijk aan een vorm op het 
doek ontstaat. Deze werk ik uit tot 
een abstracte compositie in meestal 
rustige en natuurlijke tinten. 

In mijn schilderijen valt voor ieder-
een een andere persoonlijke be-
tekenis te ontdekken, die op haar 
beurt voor eenieder persoonlij-
ke emoties oproept. Dit is voor mij 
de reden dat een abstract schilderij 
blijft bloeien. Reacties op mijn werk, 
waardeer ik zeer”, aldus Lidy Tijssen. 

OKK speelt het toneelstuk 
‘Een maffe boevenbende’
Mijdrecht - Hij is weer voorbij die 
mooie zomer. De dagen worden 
korter, het weersbeeld onstuimiger 
en de BBQ staat alweer netjes in het 
vet diep opgeborgen onder de tuin-
stoelen en parasol. Maar niet ge-
treurd, want de donkere dagen die 
gaan komen hebben natuurlijk ook 
z’n voordelen! 

Denk aan het lekker warm opge-
stookte huis met sfeerverlichting, 
geurkaarsen en bij sommige ge-
lukkigen een heerlijk knetteren-
de openhaard. Sinterklaas staat op 
het punt Spanje te verlaten per boot 
en komt onze kant weer opgeva-
ren. De Kerstman voert zijn trouwe 
rendieren nogmaals maar wat extra 
krachtvoer opdat ze dan in optima 
forma ons weer van een prachtige 
Kerst kunnen voorzien. 
Stelt u zich eens voor, u bent voor 
de tweede keer getrouwd maar dit 
bleek achteraf niet zo’n goede zet 
geweest te zijn. Uw tweede vrouw 
loopt als een dictator haar onge-
zouten mening en frustraties te 
spuien in een huis waar u samen-
woont met uw veels te zenuwachti-
ge niet al te slimme zoon, een aan-
genomen dochter die alle regels aan 
haar laars lapt en haar eigen leven 
leidt, een dienstmeid die u niet kan 
betalen maar die gek genoeg toch 
blijft en als klap op de vuurpijl moet 
u ook nog uw altijd hongerige, stok-
dove tante verzorgen. U zou gillend 
het huis uit rennen en al uw sche-
pen achter u verbranden.

Dat is nou precies wat Gerrit Kuiper 
ook zou willen doen, want in tegen-
stelling tot u bevindt hij zich wel in 
zo’n penibele thuissituatie. Helaas 
heeft onze Gerrit niet het lef om dit 
te doen want hij kan z’n zielige tan-

te Sien toch niet overlaten aan dat 
tweede gedrocht van een vrouw van 
hem, Gerda. Bovendien is hij van 
mening dat tante Sien hem ruim be-
deeld heeft in haar testament en 
deze hoofdprijs zou hij niet aan zijn 
neus voorbij willen laten gaan. Hij 
besluit inbreker te worden om zo bij 
de eerste de beste kraak gepakt te 
worden, zodat hij zelf geen knopen 
hoeft door te hakken, maar dit voor 
hem gedaan zal worden. 

Helaas voor Gerrit pakt zijn plan 
heel anders uit, hij blijkt zijn nieu-
we baan goed te verstaan en vindt 
in zijn zoon Toon een gretige hand-
langer. Gerrit en Toon besluiten te 
gaan voor de superkraak van hun 
leven waarna al hun problemen als 
sneeuw voor de zon zullen verdwij-
nen. Maar waar laat je buit? Waar-
om heeft je adoptiedochter José 
plots net een relatie met Herman die 
tot overmaat van ramp ook nog po-
litieagent is. 

Wie is toch die Anita Groenewe-
gen? Die plotseling een kamer wil 
huren en laat dat nou net de kamer 
zijn waar Gerrit en Toon hele andere 
plannen mee hebben. En dan loopt 
ook Liesbeth de dienstmeid steeds 
op het verkeerde moment in de weg. 

Gerrit en Toon proberen een water-
dicht plan te maken, ware het niet 
dat Gerda steeds met allerlei op-
drachten op de proppen komt zet-
ten. Dan is er ook nog tante Sien die 
steeds meer honger en dorst lijkt 
hebben. Gelukkig hoeven Gerrit en 
Toon zich daar in ieder geval geen 
zorgen over te maken want tante 
Sien is zo doof als een kwartel, dus 
die merkt toch niets….
Toch???

Toneelgroep De Opregte Amateur

Najaarsuitvoering ‘Zwart 
schaap, witte lammetjes’
De Hoef - Voor de najaarsuitvoe-
ring heeft de Hoefse toneelvereni-
ging gekozen voor het stuk Zwart 
schaap, witte lammetjes. Het origi-
nele verhaal is van de hand van Max 
Andrea in de bewerking van Geert 
Groeneveld. De club is met de laat-
ste repetities bezig en het enthousi-
asme spat er nu al van af. 

De spelers kunnen zich helemaal 
uitleven in hun rollen, die vaak ver 
van hun eigen persoonlijkheid staat. 
Dat lijkt het moeilijk te maken, maar 
juist die uitdaging schijnt te gaan 
leiden tot een sterk optreden. Zij 
willen u vast wat verklappen: let 
op de manier waarop Barbara haar 
medespeler(s) uitscheldt: vanuit uit 
haar tenen (of nog dieper)! Of de 
onderdanige Julius, of de macabe-
re doodgraver, of de jaloerse echt-
genoot, of de stoïcijnse notaris. Het 
verhaal speelt zich af bij de familie 
Zilverberg. Barbara en Julius krijgen 
onverwacht bezoek van een aan-
tal familieleden, die allen beweren 
uitgenodigd te zijn, maar Julius en 
Barbara weten van niets en zijn de-
ze aanloop liever kwijt dan rijk. De 

dan toch al koude sfeer wordt door 
de doodgraver onder nul gebracht 
en de notaris moet enige uitleg ge-
ven. De toeschouwers zullen onge-
twijfeld meeleven naar de verras-
sende climax.
In de relatief rustige zomertijd zijn 
de coulissen aangepakt, zodat ook 
in dat opzicht de voorstelling verfris-
send en vrolijk zal zijn. 

De voorstellingen worden gegeven 
op vrijdag 5 en zaterdag 6 novem-
ber om 20.00 uur in het theater De 
Springbok aan Oostzijde 65a in De 
Hoef. De zaal is open vanaf 19.00 
uur en na afloop blijft uiteraard de 
bar voldoende lang open, zodat u 
het stuk kunt nabespreken met de 
spelers en andere leden van de ver-
eniging. 
Gezien de belangstelling is reserve-
ren raadzaam, immers de afgelopen 
voorstellingen waren allemaal uit-
verkocht en de voorverkoop is nu 
ook al stevig gaande. Reserveren 
kan via de website 
www.opregteamateur.nl (tabblad 
reserveren) of anders via Ronald 
Wieman, tel. 0297–593291. 

Ontmoetingskerk Wilnis 
houdt jaarlijkse veiling
Wilnis - Op zaterdag 6 november is 
het weer zover: de traditionele jaar-
lijkse veiling bij de Ontmoetings-
kerk in Wilnis! De gehele opbrengst 
is bestemd voor het herstel van de 
fundering van de in 1912 gebouw-
de kerk.

Vanaf 15.00 uur zijn er verkooptafels 
aanwezig. Hier worden o.a. nieuwe 
en tweedehandsspullen, bloemstuk-
jes voor binnen en buiten en prach-
tige kerst-en nieuwjaars(foto)kaar-
ten verkocht. U kunt ’s middags 
ook de kavels van de veiling die om 
20.00 uur begint, bekijken.
Om 19.00 uur is er een veiling spe-
ciaal voor kinderen, waarbij leuk 
speelgoed en andere kinderzaken 
worden geveild met aangepaste 
(maximum)prijzen.
Om 20.00 uur begint de grote veiling 
en kunnen de kinderen naar de kin-
derbioscoop. Zo is de veiling een ui-
tje voor het hele gezin en voor een 

goed doel. 
Naast de gebruikelijke spullen die 
op een veiling worden ingebracht, 
komen er ook dit jaar weer een aan-
tal taarten, worsten, kaas en paling 
onder de hamer.

Om 21.00 uur is de trekking van de 
verloting onder notarieel toezicht, 
waarbij er prijzen zijn zoals een fiets 
van De Haan Fietsen, een vijfper-
soonstent van de KampeerExpert, 
een dames- en herenhorloge van 
Nant Hartel juwelier, een minilaptop 
en magnetron van Expert en nog ve-
le andere prijzen.
De gehele avond zijn er uiteraard 
hapjes en drankjes te verkrijgen en 
eenieder wordt dan ook van harte 
uitgenodigd om bij dit festijn aan-
wezig te zijn!

Alle festiviteiten vinden plaats in 
‘De Schakel’ aan de Dorpsstraat 20, 
achter de PKN Ontmoetingskerk.

Rondeveense koorzangers 
zingen in St Petersburg
De Ronde Venen - Een twaalf-
tal koorleden, inwoners van De 
Ronde Venen, heeft de afgelopen 
week medewerking verleend aan 
een drietal concerten van het Dut-
ch Concert Choir in St Petersburg, 
Rusland.

Vier leden van het Regiokoor en zes 
leden van het Christelijk Mannen-
koor Immanuël maakten deel uit van 
dit koor o.l.v. dirigent Jan Verhoef.
Het koor zong werken van J.M. 
Martin en Murray Wylie op wel heel 
unieke locaties in deze prachtige 
stad. Op dinsdagavond was er een 
prachtige uitvoering samen met het 
ook hier bekende Neva Ensemble 
en het vrouwenkoor ’Orpharion’, ge-
volgd door een optreden op woens-
dagavond in de concertzaal van de 
universiteit samen met de sopraan 
Olga Trifonova.
Pianist Jan Lenselink wist door 
zijn improvisatie op het Russisiche 

volkslied het publiek tot tranen toe 
te ontroeren.
Het meest onvergetelijke concert 
vond donderdagavond plaats in de 
gouden troonzaal van het indruk-
wekkende Catharina paleis samen 
met het vrouwenkoor.
Het Catharina paleis is tijdens de 
belegering van St Petersburg to-
taal verwoest en recent op indruk-
wekkende wijze in haar oude luister 
hersteld. Het Dutch Concert Choir 
is het eerste koor dat in de gouden 
spiegelzaal mocht optreden.
Het in groten getale aanwezige pu-
bliek ondersteunde met een ovati-
oneel applaus de hartelijke dank-
woorden van de voormalige consul-
generaal, de heer H.C.J. Everaars als 
voorzitter van de Stichting ‘Vrienden 
van St Petersburg’. Tevens sprak hij 
de hoop uit dat het goede contact 
dat is gelegd blijft bestaan en zal 
leiden tot een verdere uitwisseling 
van genoemde koren.

Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag 23 oktober vond bij Super 
de Boer in Vinkeveen de prijs-
uitreiking plaats aan kinderen 
die hadden meegedaan aan de 
Webbie-actie. Voor deze actie 
konden de kinderen een kleur-
plaat kleuren of een zelf ont-
worpen Webbie inleveren. 

Er waren erg veel inzendingen 
die gedurende de Webbie-ac-
tie bij de kassa’s bewonderd 
konden worden. Het was een 
mooi kleurrijk geheel. 

Uit alle inzendingen zijn tien 
winnaars voor de kleurplaat en 
tien winnaars voor de Webbie- 
ontwerpen gekozen. De jong-
ste deelneemster was één jaar!!

Alle 20 prijswinnaars kregen 
een grote opblaaswebbie en 
een pakket met allerlei Web-
bie-spulletjes.

Mijdrecht - Sinds enkele we-
ken is Tammie als vermist op-
gegeven door zijn baas. 

Tammie is de licht/grijs cyper-
se poes op de foto. Tammie is 
een tweeëneenhalfjaar oude 
poes, die wordt vermist vanaf 
de Poldermolen in Mijdrecht.

Wie het dier heeft gezien 
wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dieren-
bescherming via tel. 0297-
343618.

Tammie 
Vermist 

Prijsuitreiking 
Super de Boer

Lijn 126 gaat stoppen bij het 
gemeentehuis De Ronde Venen
De Ronde Venen/Abcoude - Bus-
lijn 126 krijgt vanaf medio volgend 
jaar een halte aan de Rondweg in 
Mijdrecht. Inwoners van Abcoude 
kunnen daardoor gemakkelijker het 
gemeentehuis van de nieuwe ge-
meente De Ronde Venen bereiken. 
Daarnaast is het plan om, voorlopig 
alleen bij wijze van proef, het station 
Abcoude in de dienstregeling van 
lijn 126 op te nemen. 

Dat is de uitkomst van een overleg 
tussen vervoersbedrijf Connexxi-
on, de provincie Utrecht en de ver-
keerswethouders Jacques Dek-
ker van De Ronde Venen en Ton 
de Roode van gemeente Abcou-
de. Connexxion heeft toegezegd om 
halverwege volgend jaar de dienst-
regeling in Mijdrecht aan te passen. 

Ook de provincie Utrecht verleent 
haar medewerking aan de haltewij-
ziging nabij het Rondeveense ge-
meentehuis. Dat is niet onbelang-
rijk, want Utrecht is als concessie-
houder feitelijk de opdrachtgever 
van Connexxion. Wanneer de proef 
met de bushalte bij het station Ab-
coude begint, is nog niet precies be-
kend. De partijen hebben afgespro-
ken dat in de loop van 2011 of 2012 
de halte in de dienstregeling van lijn 
126 wordt opgenomen. 

Beide wethouders zijn tevreden over 
de uitkomsten van het overleg met 
de toezeggingen voor De Ronde Ve-
nen en Abcoude.

Niet mogelijk
Wethouder Jacques Dekker over 
de aanpassingen van de buslijn in 

Mijdrecht: ‘In een nieuwe gemeente 
moeten alle inwoners het gemeen-
tehuis goed met het openbaar ver-
voer kunnen bereiken. Met de hui-
dige dienstregeling is het voor bus-
reizigers die vanuit Abcoude ko-
men een kilometer lopen vanaf de 
dichtstbijzijnde halte. Dat is veel te 
ver, zeker voor mensen die slecht ter 
been zijn. Dat vinden B en W en de 
voltallige gemeenteraden van Ab-
coude en De Ronde Venen. En Con-
nexxion en de provincie Utrecht ge-
lukkig ook.’ 

Dekker had het liefst gezien dat de 
halte Rondweg van lijn 126 al met-
een vanaf de nieuwe dienstrege-
ling in december 2010 een feit was. 
Maar dat bleek praktisch gezien niet 
meer mogelijk. 

Proef
Wethouder Ton de Roode uit Abcou-
de is ook positief over de proef in 
Abcoude en het feit dat de provincie 
de gemeente Abcoude betrekt bij 
de voorwaarden van die proef. 

‘Wij vragen de provincie al een paar 
jaar om een bushalte bij het station, 
maar hebben tot nog toe nul op het 
rekest gekregen. Het is een plus-
punt dat er nu een opening is. Als er 
voldoende reizigers in- en uitstap-
pen, gaat de provincie er een per-
manente halte van maken. Wel vind 
ik het zaak dat de proef in 2011 
plaatsvindt, gezien de behoefte aan 
deze halte bij het station. En dat de 
proef niet alleen voor buslijn 126 
maar ook voor buslijn 120 geldt. Dit 
laatste is vooral van belang voor in-
woners uit Baambrugge.’



Uithoorn - Nu de contouren op 
Park Krayenhoff in Uithoorn duide-
lijk zichtbaar worden, is voor de 28 
koopappartementen het moment 
aangebroken de eerste stenen te 
metselen. De kopers van deze ap-
partementen waren onlangs uitge-
nodigd om ieder daadwerkelijk een 
eerste steen te laten metselen. In 
aanwezigheid van de directie, me-
dewerkers van UBA en overige ge-
nodigden, waaronder de makelaars 
en Woongroep Holland mochten de 
kopers de metseltroffel ter hand ne-
men. Aansluitend konden de ko-
pers, onder het genot van een hap-
je en drankje, kennismaken met el-
kaar. 

Wonen in het groen
Het fraaie 4-laags appartementen-
gebouw dat in het tweede kwartaal 
van 2011 klaar zal zijn, biedt kopers 
niet alleen veel leefruimte, maar ook 
een vrij en landelijk uitzicht. De ach-
terzijde van de appartementen zal 
uitzicht bieden op water en be-
staand groengebied, terwijl de voor-
zijde uitkijkt over het park met de 
centrale vijver en daarin de markan-
te IBM-toren. Parkeren kunnen be-
woners straks in de privéparkeerga-
rage onder het gebouw.

Bent u geïnteresseerd en wenst u 
meer informatie over de apparte-
menten, kijk dan op 
www.park-krayenhoff.nl of neem 
contact op met EKZ makelaars: 
0297-56 78 63 of Koop Lenstra Ma-
kelaars: 0297-52 41 24.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij ne-
men 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 gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, 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 plaat-
sen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn 
mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Dodelijk ongeval
Uithoorn - Nu er dan uitein-
delijk een dodelijk slachtoffer 
is gevallen op de ‘startbaan’ 
van Uithoorn, hopen wij, be-
woners van de omgeving van 
de Wiegerbruinlaan, dat de 
gemeente eindelijk iets gaat 
doen aan het gescheur op de-
ze weg. Wij hebben zolang wij 
langs de WB-laan wonen (bij-
na 8 jaar) al zoveel klachten 
ingediend over de verkeerson-
veiligheid van deze weg, maar 
tot op heden is er nooit iets 
gebeurd, behalve politiecon-
troles, die 1. op de verkeerde 
tijden worden uitgevoerd en 2. 
blijkbaar ook nog verklikt wor-
den, want wij kunnen precies 

horen/zien wanneer deze con-
troles worden uitgevoerd. Er 
wordt dan keurig 50 of minder 
gereden.
Onze ervaring leert dat meer 
dan 70 km/u op de Wieger-
bruinlaan geen uitzondering is 
(het matrixbord werkt dan na-
melijk. niet meer). En dit geldt 
niet alleen voor personenau-
to’s, maar ook voor vracht-
auto’s, waarvan vele met een 
gevaarlijke lading, die met 70 
km/u door de nauwe door-
gang van de vluchtheuvel aan 
het begin/eind van het indu-
strieterrein scheuren.

Yvonne ten Cate-Wijnberg

Soroptimisten brengen geld 
bijeen voor vluchtelingvrouwen
Uithoorn/De Ronde Venen - So-
roptimistclub Uithoorn-De Ronde 
Venen heeft dit jaar in het kader van 
haar tweede lustrum een kalender 
uitgebracht onder de titel ‘Verbor-
gen Schatten’. 

Een aantal leden van de soropti-
mistclub poseerde voor deze ka-
lender. De productie van de kalen-
der is mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van sponsoren uit Uithoorn en 
De Ronde Venen. 

Met de donaties van de sponsoren 
en de verkoop van de kalender is 
geld bijeengebracht voor het project 
Verborgen Schatten, dat de soropti-
mistclubs in Nederland samen met 
het Universitair Asiel Fonds (UAF) 
uitvoeren. Dit project heeft tot doel 

vluchtelingvrouwen te ondersteu-
nen bij het vinden van een baan in 
Nederland. Het gaat veelal om heel 
gemotiveerde vrouwen met veel ca-
paciteiten en talenten. Helaas kun-
nen maar weinigen een baan vin-
den, die aansluit bij hun opleiding 
en ervaring. De ondersteuning be-
staat uit financiering van de nood-
zakelijke aanvullende opleidingen 
en/of persoonlijke begeleiding door 
soroptimisten. 

De totale opbrengst van deze ac-
tie, 6000,- euro, is tijdens een fees-
telijke bijeenkomst van de soropti-
mistclub Uithoorn–De Ronde Ve-
nen, door Marian Verweij overhan-
digd aan Akke Timmermans, presi-
dent van de Unie van Soroptimist-
clubs in Nederland.

Gastles van Rabobankmedewerker
Leren omgaan met geld
Uithoorn - De Rabobank heeft in sa-
menwerking met Klasse TV het les-
pakket ‘leren omgaan met geld’ ont-
wikkeld voor het basisonderwijs om 
kinderen te helpen met het uitgeven 
van geld. Medewerkers van Rabo-
bank Regio Schiphol hebben inmid-
dels ruim 25 gastlessen voor diverse 
groepen kinderen verzorgd. Meer-
dere basisscholen hebben hun in-
teresse getoond voor de gastlessen. 
Het Nibud en de Consumentenbond 
constateren dat steeds meer jonge-
ren in financiële nood raken door 
gebrek aan financiële opvoeding. Uit 
onderzoek van de Rabobank blijkt 
dat 63% van de ouders het ook een 
verantwoordelijkheid van de bank 
vindt om ondersteuning te bieden 
bij de financiële opvoeding. Een kind 
kan niet vroeg genoeg beginnen met 
experimenten met geld. Ouders den-
ken vaak ten onrechte dat kinderen 
moeten leren sparen, maar het gaat 

juist meer om het leren uitgeven van 
geld waarmee ze de waarde van geld 
leren kennen.

Gastles aanvragen
Alle scholen uit het werkgebied 
van Rabobank Regio Schiphol kun-
nen een gastles aanvragen. Aan-
melden kan via www.regioschiphol. 
rabobank.nl onder het kopje jeugd/
jongeren of mail naar communica-
tie@regioschiphol.rabobank.nl. Bel-
len kan natuurlijk ook, doe dit naar 
023-5 498 590.

Waarom doet de Rabobank dit?
Vanuit de coöperatieve grondslag is 
de Rabobank betrokken bij het wel-
zijn van de maatschappij. Leren om-
gaan met geld gaat niet vanzelf. 
Daarom stelt Rabobank dit lespak-
ket gratis ter beschikking. Het is één 
van de initiatieven vanuit het MVO 
beleid.

Kwakelse Veiling dit jaar 
over de twee miljoen?
De Kwakel - Zaterdag 30 oktober 
en zaterdag 6 november vindt in de 
sportkantine van KDO de Kwakel-
se Veiling plaats. Afgelopen maan-
den zijn bij ruim 950 Kwakelaars, 
burgers en bedrijven, kavels ingeza-
meld. Dat er zoveel mensen een bij-
drage leveren aan de veiling toont 
aan dat de Kwakelse Veiling echt 
leeft in het dorp. Het is dit jaar de 
51e keer dat deze veiling wordt ge-
houden. De opbrengst van de vei-
ling gaat geheel naar het Kwakel-
se verenigingsleven. Vorig jaar be-
droeg de opbrengst van de beide 
veilingavonden 64.854,- euro. Dat is 
niet niks in een periode van econo-
mische crisis en een welkome bij-
drage in tal van activiteiten van de 
Kwakelse verenigingen.
De stoel van de veilingmeester kent 
twee nieuwe gezichten in de per-
soon van Mathijs van der Knaap en 
Arnoud Overwater die het werk van 
de oude vertrouwde veilingmees-
ter Willem Klijn overnemen. Willem 
Klijn was veilingmeester sinds 1966. 
Hij draagt het stokje over aan Ma-
thijs en Arnoud met 1.989.222,- eu-
ro op de teller. Dat is het bedrag dat 
er sinds 1960 door de Kwakelse ge-
meenschap is opgebracht voor haar 
verenigingsleven. 

De koper
Op hun allereerste veilingavond 
kunnen de twee nieuwe veiling-
meesters de grens van de 2 miljoen 
doorbreken. Uiteraard kan de ko-

per van de kavel die deze 2 miljoen 
grens doorbreekt een mooie pre-
mie verwachten. Mocht hij samen-
vallen met de grens van 12.500,- 
op de eerste avond dan gaat deze 
koper in ieder geval naar huis met 
een meter ontbijtkoek beschikbaar 
gesteld door Bakkerij Jan Wester-
bos & Mens. Mocht hij samenval-
len met het bereiken van de 10.000,- 
grens dan krijgt de koper een grote 
premie en een meter krentenboord 
van het Veilingcomité, een slag-
roomtaart van Assurantie & Advies-
centrum Jac. Oosterveer, een gro-
te vlaai van Extra Markt Schalwijk 
en een mooi boeket van DUO Plant 
Aalsmeer/Amstelveen. Op 
www.kwakelseveiling.nl staat de 
volledige catalogus met al de te vei-
len kavels.
Op zaterdag 30 oktober begint 
de Kwakelse veiling om 20.00 uur 
met een kinderveiling. In deze vei-
ling speciale kinderkoopjes zoals 
speelgoed, fanspulletjes van voet-
ballers en popsterren en kinder-
evenementen. Om 21.00 uur vindt 
de loterij plaats onder de inleve-
raars van veiling kleurplaten. Deze 
kleurplaten zitten in de Veilingcata-
logus die huis aan huis in De Kwa-
kel verspreid zijn. Extra exemplaren 
zijn in de KDO kantine te verkrijgen. 
Ze moeten op 30 oktober tussen 
19.00 en 20.00 uur in de KDO kanti-
ne ingeleverd worden. Prijswinnaars 
moeten om 21.00 uur aanwezig zijn, 
anders wordt doorgeloot.

‘Wij willen onze gestolen 
nieuwe fiets terug!’

Mijn man doet mee aan een 
fietsproject van zijn werk en 
kreeg 20-10-2010 een bericht-
je van de fietshandel dat hij zijn 
nieuwe Trek, model Manhattan 
Black, kon komen ophalen.
Enthousiast kwam mijn man 
in de namiddag terug op zijn 
nieuwe, pikzwarte fiets. Hij had 
juist een model uitgekozen die 
“Hufterproof” was. Geen toe-
ters en bellen, gewoon een 
goede stevige fiets, dan wordt 
hij ook niet zo gauw gestolen. 
Ik hoor het hem nog zeggen.
Mijn zoon nam tegen 19.00 
uur die woensdag de fiets mee 
naar zijn werk. Een klein stuk-
je verderop bij de C1000 aan 
het Zijdelwaardplein en par-

keerde de fiets aan de zij-in-
gang, uiteraard goed op slot. 
Tegen 23.30 uur was hij klaar 
met werk en wilde naar huis. 
De fiets stond echter niet meer 
op de plek waar hij hem ach-
tergelaten had. De fiets bleek 
gestolen. Amper 6 uur hebben 
wij de fiets in bezit gehad en 
meteen al gestolen. 

Misschien heeft iemand iets 
gezien? Of misschien heeft ie-
mand een nieuwe zwarte he-
renfiets van het merk Trek te 
koop aangeboden gekregen?
Meldt u het dan alstublieft bij 
de politie Uithoorn. Wij zijn u 
zeer erkentelijk.

Familie R. Panhuis

Op reis met KnA
Uithoorn - Heeft u zin in een mooie 
reis? De muziek van KnA neemt u 
mee de wereld over. Zaterdag 6 no-
vember aanstaande is de uitvoering 
van Muziekvereniging KnA. 
U zult hier alle onderdelen van KnA 
te zien krijgen. Het harmonieorkest, 
het opleidingsorkest, de jeugd-
drumfanfare, de drumband, de ma-
jorettes en het dweilorkest.
De uitvoering vindt plaats in Sport-
hal de Scheg aan de Arthur van 
Schendellaan 100a. 
De kaarten kosten 9,50 euro. Deze 
kunt u kopen bij Ten Hoope Boek-
handel in Winkelcentrum Zijdel-

waard, Discocentrum Krijtenberg 
in de Dorpsstraat, Oude Dorp en bij 
het KnA-gebouw aan het Legmeer-
plein 49. De kaarten zijn niet telefo-
nisch te bestellen. U kunt eventueel 
ook kaarten aan de deur kopen, de-
ze kosten dan 10,50 euro. 
De deuren gaan om 19.00 uur open 
en de reis zal om 19.45 uur begin-
nen. 

Muziekvereniging KnA heeft heel 
veel zin om deze reis samen met 
u te maken! Tot volgende week za-
terdag 6 november in Sporthal de 
Scheg!

Maand van de Verleiding 
van start in Uithoorn
Uithoorn - Op 1 november start in 
Uithoorn de ‘Maand van de Verlei-
ding’. Dit keer gaat het om verschil-
lende verleidingen: ‘omgaan met 
geld’, ‘roken’ en ‘seksualiteit’. Rond 
deze thema’s vinden verschillen-
de activiteiten voor jongeren plaats 
op Scholengemeenschap Thamen, 
het Alkwin Kollege en in uitgaans-
centrum The Mix. Speciaal voor ou-
ders komt er op 3 november 2010 
een ouderavond over deze thema’s. 
Dit keer in de vorm van workshops. 
Gemeente Uithoorn is de initiatief-
nemer van deze maand. 

Verschillende verleidingen
Doel van de ‘Maand van de Verlei-
ding’ is om onderwerpen als seksu-
aliteit, roken en omgaan met geld 
meer bespreekbaar te maken. Het 
gaat erom dat jongeren vooral met 
elkaar hierover in gesprek gaan en 
ook met docenten, ouders of verzor-
gers. De scholengemeenschap Tha-
men en het Alkwin Kollege organi-
seren hiervoor verschillende activi-
teiten, van speciale lesprogramma’s 
tot toneelvoorstellingen. Op de web-
site www.maandvandeverleiding.nl 
staan alle activiteiten vermeld. Ook 
vindt u daar meer informatie over de 
thema’s en de ouderavond.

Ouderavond: workshops
Tijdens de ouderavond kunnen ou-
ders deelnemen aan een of twee 
workshops over de onderwerpen: 
omgaan met geld, alcohol en drugs, 
roken, seksuele opvoeding leerlin-

gen groep 8 basisonderwijs en sek-
sualiteit leerlingen voortgezet on-
derwijs. De workshop over omgaan 
met geld wordt verzorgd door het 
Nibud. Brijder Verslavingszorg ver-
zorgt de workshop over alcohol en 
drugs, Stivoro de workshop over 
roken en de GGD Amsterdam de 
workshops over seksuele opvoe-
ding. 

De ouderavond wordt geopend door 
de wethouder voor milieu, jeugd en 
onderwijs, Ria Zijlstra. 

De ouderavond is bestemd voor al-
le ouders en verzorgers van in Uit-
hoorn schoolgaande kinderen in de 
leeftijd van 10 t/m 18 jaar. De avond 
vindt plaats volgende week woens-
dag 3 november van 19.30 tot 22.00 
uur in Scholengemeenschap Tha-
men aan de Den Uyllaan 4 in Uit-
hoorn. Aanmelden voor deze bij-
eenkomst kan via de school van uw 
kind. U kunt zich ook aanmelden bij: 
ekenter@ggd.amsterdam.nl. Graag 
daarbij vermelden: achternaam ou-
der, naam school, klas/groep, volg-
orde voorkeur voor workshops en 
aantal deelnemers.

Samenwerking
Het programma van de ‘Maand van 
de Verleiding’ is tot stand gekomen 
in samenwerking met Politie, GGD 
Amsterdam, Brijder Verslavingszorg, 
het voortgezet onderwijs en het ba-
sisonderwijs in Uithoorn en Stich-
ting Cardanus. 

Ouderavond bij Hobbyclub-
Fantasie’83 in dorpshuis
De Kwakel - Zoals ieder jaar is er 
ook nu weer een ouderavond bij de 
hobbyclub in het dorpshuis van De 
Kwakel. Tijdens deze avond zijn na-
tuurlijk niet alleen de kinderen maar 
ook hun ouders, opa’s ,oma’s en 
broertjes en zusjes van harte wel-
kom. Er is op deze avond van alles 
te doen van timmeren, werken met 
kralen, schilderen, figuurzagen enz.
Het is de bedoeling van deze avond 
dat iedereen kan zien wat er el-

ke vrijdagavond bij de hobbyclub 
onder deskundige leiding gedaan 
kan worden. Tijdens deze ouder-
avond mag iedereen dus lekker ko-
men knutselen, of eens een praat-
je met een van de leiding maken. Ie-
dereen hoopt dat het een gezellige 
drukke avond wordt, de koffie staat 
klaar. Er zal om 19.00 uur begon-
nen worden. De ouderavond eindigt 
om 21.00 uur. De toegang voor deze 
avond is gratis.

Rommelmarkt
Uithoorn - Heeft u ook zoveel ‘rom-
mel’ thuis liggen, wat eigenlijk wel 
weg mag? Maar het is toch zon-
de om het weg te gooien? Kom 
dan deze week uw spullen brengen 
naar het KnA-gebouw aan het Leg-
meerplein 49. Er mogen geen gro-
te, zware voorwerpen geleverd wor-
den. Op 29 en 30 oktober is de jaar-
lijkse rommelmarkt. Vrijdag 29 ok-
tober van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Zaterdag 30 oktober van 10.00 uur 
tot 13.00 uur. Komt u ook gezellig 
langs?

Kopers bouwen mee aan 
eigen appartement



De Kwakel - Sinds het begin van dit 
seizoen lopen de mannen van KDO 
1, KDO 2 en KDO A1 in prachtige 
nieuwe tenues met daarop het logo 
van het Ronald McDonald Kinder-
fonds. Met medewerking van een 
gedreven en zeer betrokken Kwa-
kels gezin is deze unieke vorm van 
sponsoring mogelijk gemaakt. Het 
toont tevens de betrokkenheid van 
de Kwakelse gemeenschap in z’n al-
gemeenheid en KDO in het bijzon-
der bij instellingen die zich inzet-
ten voor het welzijn de medemens. 
Als je ziek bent, wil je als kind je ou-
ders het liefst zo dicht mogelijk bij 
je hebben. En als je een handicap 
hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde 
dingen doen als je leeftijdgenoot-
jes. Dat begrijpt het Ronald McDo-
nald Kinderfonds maar al te goed. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds 
biedt daarom al 25 jaar een helpen-
de hand aan zieke of gehandicap-
te kinderen en hun familie in Neder-
land.
Na de promotie vorig jaar van de 4e 
naar de 3e klasse van KDO 1 is dit 
natuurlijk een prachtig uithangbord 
voor de vereniging naar haar tegen-
standers toe. Het niveau van voet-

bal is duidelijk een stapje hoger en 
er wordt meer gevraagd van de spe-
lers, maar desalniettemin verloopt 
de competitie tot nu toe heel aar-
dig. Het puntenaantal is dan nog 
wel niet daar waar het moet zijn, op 
1 wedstrijd na is KDO erin geslaagd 
om met aanvallend voetbal zeker 
niet de mindere te zijn. Helaas le-
verde dit tot nu toe veel gelijke spe-
len op, maar in de laatste wedstrijd 
tegen Hillegom thuis ook de eerste 

overwinning!
Dat aanvallende voetbal leidt er 
tot nu toe in ieder geval toe dat er 
spectaculaire wedstrijden gespeeld 
zijn, met als uitschieter de fantasti-
sche thuiswedstrijd tegen Legmeer-
vogels, eindigend in een 3-3 gelijk-
spel. Met zo’n 500 supporters langs 
de lijn een enorme happening, en 
tijdens die wedstrijd werd gelijk de 
samenwerking tussen KDO en het 
Ronald McDonald Kinderfonds ge-
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Bridgeparen komen op 
gang bij BV De Legmeer
Uithoorn - An & Jan van Schaick 
blijven verbazen in de A-lijn, zo 
ook op de tweede parencompetitie 
avond. Het kan niet op, nu weer een 
gedeelde top met Frans Kaandorp & 
Gerda Schavemaker met 62,20%.
Lijnie Timmer heeft in Gijs de Ruiter 
een uitstekende stand in gevonden 
en ze werden derde met 59,23%. 
Wies Gloudemans & Rie Sudme-
ijer bliezen ook flink in de bus met 
een percentage van 58,33% en de 
vierde plaats. Ben ten Brink vond 
in Luuk Smit een goede vervanger 
voor maatje Jan en de heren ein-
digden met 57,74% als nummer vijf. 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
revancheerden zich enigszins voor 
de mispeer van een week eerder 
en besloten de avond met een zes-
de plaats en 51,79%, welk percenta-
ge ook voor Joop van Delft & Toon 
Overwater was weggelegd.
In de B-lijn rekenden Mieke van den 
Akker & Cora de Vroom af met hun 
wat mager resultaat van een week 
daar voor. Nu een eerste plek en 
62,15%, de A- lijn lonkt alweer!
Tonny & Otto Streegstra willen dui-
delijk ook hogerop en zijn goed 
op weg met een tweede plaats en 
60,07%. Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht blijven uitstekend in 
de race met een derde plaats en 
59,72% en ook Renske & Kees Vis-

ser rammelen met 54,17% als vier-
de aan de toegang tot het promo-
tievierspan.
Voor Jan Belderink & Theo Jans-
sen en Marianne & Huub Kamp, 
nu als vijfde en zesde met 51,04 en 
49,65%, lijkt de concurrentie wel erg 
zwaar.
In de C-lijn een prachtige bridge-
avond voor Lenie Pfeiffer & Tina Wa-
genaar. Hun eerste plaats, ook over-
all, met maarliefst 67,08% ontlokte 
terecht een daverend applaus.
Tini van Drunen & Wouda Roos 
kwamen weliswaar als tweede niet 
zo hoog, maar een score van 60,83% 
mag er toch zeker wel zijn.
Tini Geling & Jo Wevers kwamen 
deze keer goed voor de dag met 
57,08% als derde. De vierde en vijfde 
plaatsen werden gedeeld door El-
ly Belderink & Ans Voogel en Lous 
Bakker & Debora van Zantwijk die 
allen 51,25% behaalden.
Wilt u ook de herfstbuien ontlopen 
en de griep weerstaan, kom dan 
kaarten bij Bridge Vereniging De 
Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg.
Inlichtingen bij het secretariaat Ger-
da Schavemaker tel: 0297 567458 of 
per e-mail: 
niekschavemaker@hetnet.nl

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Uithoorn - Dinsdag 19 oktober 
werd alweer de tweede competi-
tie ingeluid. Nieuwe kansen, nieuwe 
prijzen dus.
In de A-lijn, met vijftien paren, 
scoorden Kitty van Beem/Agnes de 
Kuijer 65.28% en werden daarmee 
eerste. Tini Geling/Paula Kniep volg-
den met 63.19% als tweede. Derde 
werden Greet Overwater/Guus Pie-
laga met 61.11%.
In de B-lijn, met veertien paren, 
mocht het paar Ted Brand/Alice 
Oostendorp zich met 58.93% eerste 

noemen. Corry Bleekemolen/Erny 
Brandsen scoorden ook niet slecht 
en werden tweede met 58.63%. Als 
derde plaatsten zich Thecla Maar-
schalk/Rees van der Post met 
58.33%.
Zo’n geringe onderlinge afstand be-
looft wat! Succes dames.
Bovenstaande uitslagen behelsen 
ook de competitiestand: immers de 
eerste zitting van ronde twee.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij de secretaris Miene Jong-
sma, telefoonnummer 0297-565756.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 21 oktober 
was de zesde zitting van dit seizoen 
van bridgeclub ABC., nog 2 rondes 
voor het verlossende einde die voor 
diverse paren niet snel genoeg kan 
komen.

Er werd aan 16 tafels gebridged, 
weer een volle bak..
Er wordt in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey met 60,42 %, wat was Ad-
die blij dat haar vaste partner weer 
terug was van vakantie in Spanje 
en volgens mij daar flink geoefend 
heeft.
Het echtpaar Leny en Jan v.d.Schot 
werden tweede met 58.93 %, maar 
zij waren ook al vroeg aanwezig om 
zich geestelijk en mentaal voor te 
bereiden en dat heeft geholpen.
Ik neem aan dat zij volgende week 
weer zo vroeg zijn, dan kunnen zij 
gelijk de tafels gereed maken voor 
de bridgedrive.

Derde werden Beb Soppe en Ben 
Leeftink met 58,33 %, zij zijn weer 
terug na een kleine terugslag..
In de B-lijn zijn de speelsters en 
spelers aan elkaar gewaagd. 
Nel Heilman en Hetty Houtman wer-
den eerste met 61,31 %.
Tweede werden Bert Morshuis en 
Wim v.d. Wilk met 59,23 %, onbegrij-

pelijk want zij worden al krukkitas 
United genoemd, de een heeft het 
aan zijn knie en de ander een ont-
steking in zijn arm, maar het bridgen 
gaat nog goed.

Derde het gelegenheids duo Jan 
van Rijk en Wil Uleman met 58,63 
%.Over Jan mag ik alleen nog maar 
iets goed schrijven, want na eerst 
gedreigd te hebben om zijn 2 doch-
ters op de literaire medewerker van 
de club af te sturen, wordt nu ge-
dreigd met zijn advocaat.(Bram M.)
Over de ranglijst dan maar.

De opmerking dat de tweede plaats 
een haast onoverbrugbare achter-
stand had op de toppositie heeft 
gewerkt, het echtpaar Ria en Joop 
Smit hebben de moed, naar het 
schijnt, al opgegeven.

Maar er zijn nog twee wedstrijdda-
gen te gaan komen en zijn andere 
paren die sterk komen opzetten, de 
spanning stijgt, wie heeft de lang-
ste adem.

In de B-lijn hebben de gedoodverf-
de kampioenen, Nel Heilman en 
Hetty Houtman de voorsprong ver-
groot door alweer een eerste plaats 
in de daguitslag.
De A-lijn kan hun borst natmaken 
als die twee promoveren.

Namen bij foto (van links naar rechts, van boven naar onder): Trainster/coach: 
Joan Szejnoga, Sophie Swager, Lisette Pauw, Ilse de Ruiter, Julia Lugten, 
keepster Lotte Ketelaar, teammanager: Maureen Diepgrond, Fleur van Tig-
gelen, Tessa Rus, Felice Albers, Sophie de Hont, Anke Quast, Eva Kees en 
Maureen Soels

Qui Vive Meisjes D1 
naar Topklasse A
De Kwakel - Met een overtuigen-
de overwinning van maar liefst 18-0! 
sluit Qui Vive MD1 de herfstcompe-
titie af met een 2e plaats in de Top-
klasse B. Onder leiding van train-
ster/coach Joan Szejnoga begon-
nen de meiden sterk aan deze com-
petitie.

Met een reeks grote overwinningen 
op Bennebroek, FIT, Alliance, een 
knappe overwinning op Amsterdam, 
een nederlaag tegen Pinoké en een 
gelijkspel tegen Athena, hebben zij 
zich met 5 andere teams geplaatst 
voor de Topklasse A, het hoogste ni-
veau in dit district.

KDO’ers Dion Oudshoorn en Maartje Plasmeijer verhinderen - met hun laatste 
krachten - een doelpoging tijdens de afsluitende oefenwedstrijd.

Dames KDO handbal 
klaar voor zaalseizoen
De Kwakel - De dames selectie van 
KDO handbal is vorig weekend on-
der leiding van trainer/coach Hein 
Megens en coach Thea Verzaal op 
trainingskamp geweest in Zeist. 
Op een mooie accommodatie werd 
zaterdag en zondag gewerkt aan 
teambuilding en training ter voorbe-
reiding op het zaalseizoen. 

Op zaterdag werd vroeg vanuit 
De Kwakel vertrokken richting de 
sport & zalenaccommodatie van het 
KNVB-hotel. Alle faciliteiten waren 
daar aanwezig; een keurig hotel met 
luxe kamers. Vlak naast het hotel 
lag de sporthal, waar de groep ge-
durende een aantal uren dit week-
end gebruik van kon maken. Met 
dank aan het handbalbestuur van 
KDO en sponsor DD Informatica die 
verblijf op deze accommodatie me-
de mogelijk hebben gemaakt.

De insteek van het weekend was 
dat de dames alvast een aantal trai-
ningsuren konden draaien in de 
zaal ter voorbereiding op de com-
petitie; maar bovenal was de doel-
stelling dat de groep er met z’n allen 
een leuk weekend van zou maken. 
Teambuilding stond op alle fronten 
centraal. 

Op zaterdag werd gestart met een 
twee uur durende conditie- en bal-
training. Tijdens de middagtraining 

voelden de benen bij de meesten 
erg zwaar, maar even doorbijten en 
vier uur trainingsarbeid zaten er op. 
Op zaterdagavond was er tijd voor 
ontspanning. Eva Onderwater had 
als kersverse aanvoerdster van da-
mes 1 voor een bowlingavondje ge-
zorgd in HET centrum van Zeist. 

Zondag stond in het teken van een 
handbalclinic en een oefenwed-
strijd. Gasttrainer Edwin Ammer-
laan, oud-eredivisietrainer, werk-
te met de groep aan schottraining 
en aan de offensieve 3-2-1 dek-
king waar zij alle tegenstanders in 
het zaalseizoen mee hopen te ver-
rassen. 
Last but not least zondagmiddag 
een oefenwedstrijd tegen het eer-
ste team van handbalvereniging 
Nijenrodes. Een echte uitdaging, 
want deze dames spelen in de com-
petitie een klasse hoger dan KDO. 
KDO vocht met de laatste krachten 
en energie voor de overwinning, bij 
het laatste fluitsignaal gaf het sco-
rebord 16-15 voor KDO. Een mooie 
opsteker aan het einde van een ver-
moeiend weekend!

Nieuwsgierig wat de dames 1 van 
KDO handbal tegenwoordig pres-
teert? Zondag 31 oktober spelen zij 
om 12.40 uur de eerste thuiswed-
strijd tegen GOconnectIT/Fortissimo 
in de KDO-hal.

Verrassende uitslagen bij 
bridgevereniging De Kwakel
De Kwakel - Dit keer een wat kort 
verslagje van de gebeurtenissen bij 
de BVK op donderdag 21/10/2010, 
geschreven in het holst van de 
nacht omdat uw verslaggever zo 
nodig een lang weekend naar Brus-
sel moest.
De 2e ronde van de parencompe-
titie in het Dorpshuis DeQuakel le-
verde met name in de C lijn een toch 
wel deels verrassende top 3 op. Dat 
Truus en Piet Langelaan daarin 3e 
werden met 56,6% is op zich niet 
zo opzienbarend, maar de 2e plaats 
van buurvrouw Annie en buurvrouw 
Irene met ruim 57% is toch een tot 
nu toe zeldzaam voorkomend feno-
meen. Houdt die dames echter in de 
gaten, want de beer is nu los en die 
zijn niet meer te houden!
Maar er is altijd baas boven baas en 
dat waren dit keer de immer jeug-
dig ogende dames Ria Bulters en 
Ans Nieuwendijk met 61,67% en 
daarmee namen zij ook direkt de 
1e plaats in de totaalstand over van 
Truus en Piet, die nu 2e staan.

Jeanette Das en Riet Koot moe-
ten nog even wennen aan de om-
standigheden en de tegenstanders, 
maar dat komt wel goed.
 
In de B lijn waren Piet vd Poel en 
Gerard de Kuyer met 62,5% de con-
currentie de baas en die positie ne-
men zij ook in de totaalstand is. 
Loes Schijf en Riet Wesselingh wer-
den keurig 2e met ruim 58% en Eef-
ke backers en Marianne Kamp com-
pleteerden de top 3 met bijna 55%.
Lous en Hans lieten het wat afwe-
ten, maar zij droegen hun lot man-
moedig.
In de A lijn gaan Dick Elenbaas en 
Andre Verhoef door met hun schrik-
bewind. Deze keer scoorden zij 
63,54%. Rita en Wim Ritzen ble-
ven dichtbij met 62,15% en Geke en 
Jaap Ludwig haalden hun normale 
niveau met 57,3%, goed voor de 3e 
plaats.
Met Tiny en Adriaan Kooyman wil-
de het niet erg vlotten en zij werden 
dan ook 14 en laatste.

Monsterzege voor tweede 
damteam Kunst & Genoegen
Uithoorn - Leo Hoogervorst sprak 
laat op de maandagavond het nood-
scenario alweer uit, dat zijn team 
zou promoveren en het eerste team 
van Kunst & Genoegen degrade-
ren. De teams zouden dan stuiver-
tje wisselen in de hoofd- en 1e klas-
se van de afdeling Noord-Holland. 
Het 1e team kreeg namelijk voor 
de tweede maal klop, dik zelfs. Te-
gen Zaanstad werd met 1-7 verlo-
ren, alleen Rene de Jong wist een 
punt te scoren. Invaller Piet Ter-
louw had voor meer punten kun-
nen zorgen als hij een mooie combi-
natie had gezien. De winnende zet-
ten werden wel door de leden van 
het tweede team gezien. Voor kop-
man Wim Konst was deze zet niet 
zo moeilijk, zijn opponent blunder-
de opzichtig. Van deze snelle voor-
sprong kregen de teamgenoten een 
stimulans. Jos Harte zat tegen de 
topscoorder van het verleden sei-
zoen, maar Jos ging onvervaard 
de strijd aan. Dit leverde hem een 
stuk voorsprong op, op professione-
le wijze zette Jos zijn partij vervol-
gens in winst om, 4-0. Leo Hooger-

vorst had zijn tegenstander aan zijn 
lange vleugel volledig opgesloten, 
maar de tempo’s moesten goed be-
rekend worden om deze opsluiting 
vast te houden. Op de tempo af wist 
Leo winnend voordeel te krijgen, al 
snel kwamen er weer twee punten 
bij. Debutant Haye Berger wilde niet 
achter blijven bij dit geweld, in het 
eindspel wist hij zijn voordeel ook in 
winst om te zetten, eindstand 8-0. 
De dammers van het 1e team za-
ten met hun handen in het haar, de 
handen van het 2e team in de lucht. 
Zij voeren nu de ranglijst van de 1e 
klasse aan, hun clubgenoten sluiten 
deze lijs in de hoofdklasse. Komen-
de maandagavond in ’t Fort De Kwa-
kel zal Leo wel weer het hoogste 
woord hebben, maar of hij ook het 
laatste woord zal hebben? De eerst 
volgende wedstrijd zal lastig worden 
in Andijk, toch succes gewenst na-
mens de leden van het 1e team!
Voor de beker wist Bert van Wer-
meskerken te winnen van Jan Bar-
tels en nestelde Huib Arends zich 
naast de koplopers na een zege op 
Theodoor.

KDO selectie gesponsord door het 
Ronald McDonald Kinderfonds

illustreerd aan de hand van een in-
zamelingsactie die uiteindelijk ruim 
2000 euro opleverde voor het Kin-
derfonds. Dit zal tijdens de thuis-
wedstrijd tegen RKDES in februa-
ri volgend jaar nog eens herhaald 
worden.
Komende zondag speelt KDO 1 een 
andere derby, namelijk in Amstel-
veen tegen het sterke NFC. Maar 
KDO is voor NFC altijd een angst-
gegner, dus komt allen kijken!

Legmeervogels verder in 
de KNVB bekercompetitie
Uithoorn - Door OSV te verslaan 
met 0-2 is Legmeervogels er sinds 
mensenheugenis weer in geslaagd 
om de 2e ronde te halen van de 
KNVB bekercompetitie District West 
1. De eerste 20 minuten van dit duel 
waren toch wel voor de gastheren. 
Zij kwamen een paar keer gevaar-
lijk door maar doelman Joey v.d.Wal 
hield met een paar uitstekende red-
dingen OSV van de score af. Na de-
ze overweldigende start van OSV 
kreeg Legmeervogels meer grip op 
het spel van OSV en werd de ploeg 
uit Amsterdam-Noord terug ge-
drongen op eigenhelft en weet ei-
genlijk niet meer in de buurt te ko-
men van het doel van Legmeervo-
gels. In deze fase ontstaan er weer 
scoringsmogelijkheden voor Leg-
meervogels. Maar OSV beschikt 
over een uitstekende doelverdedi-
ger en met veel kust en vliegwerk 
wet hij tot aan de rust treffers te 
voorkomen. De rust gaat dan ook 
in met een 0-0 stand. Gedurende de 
tweede helft is Legmeervogels dui-
delijk het heft in handen. Het tem-
po lag ook beduidend hoger in de 
tweede helft dan in d eerste helft. De 
eerste helft werd eigenlijk gespeeld 
in veteranen tempo. Daar het tem-
po dus in de tweede helft hoger lag 
kon je zien dat OSV daar duidelijk 
moeite mee had. Als dan ook na ne-
gen minuten spelen een speler van 
OSV met zijn tweede gele kaart, dus 
rood, het veld moet verlaten wordt 
het veld overwicht van Legmeervo-
gels alleen nog maar groter. Toch 
blijft het oppassen van de Vogels. 
De counter die OSV zo nu en dan 

laat zien zijn niet altijd zonder ge-
vaar en Joey v.d.wal moet wel bij de 
les blijven. Door het veldoverwicht 
en het hogere tempo krijgt Leg-
meervogels steeds meer kansen om 
op voorsprong te komen. Dan is het 
eindelijk in d e73ste minuut raak. 
Een kopbal van Rowan Hogenboom 
is de doelman van OSV te machtig 
en staat Legmeervogels verdiend op 
een 0-1 voorsprong. Na deze tref-
fer gaat OSV alles of niets spelen. 
Als men bij Legmeervogels met te 
veel mensen naar voren loopt ont-
staan er toch in de verdediging van 
Legmeervogels problemen. Onnodig 
veroorzaakt door met et veel man op 
zoek te gaan naar de tweede tref-
fer. Bijna was de gelijkmaker er dan 
toch gekomen voor OSV. In eerste 
instantie weet doelman Joey v.d. 
Wal met een uitstekende redding 
een treffer te voorkomen maar des-
ondanks komt de bal voor de voe-
ten van een OSV speler maar geluk-
kig voor de Vogels knalt deze speler 
op korte afstand van het doel de bal 
heel hoog over het doel. De daar-
op volgende aanval weet Legmeer-
vogels wel te score het is Stefan van 
Pierre die alle hoop van OSV op een 
goed resultaat te flarden schiet. 0-2. 
Dit wordt dan ook de eindstand.

De volgende ronde is in het week-
end van 27/28 november 2010. 
Wanneer en waar de loting is, is op 
dit moment nog niet bekend. Voor 
Legmeervogels staat voor volgende 
week de loodzware competitiewed-
strijd op het programma, uit tegen 
FC Nieuw West. 
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Schaatsers van Nooitgedacht
rijden snel in Thialf
De Ronde Venen - Een aantal le-
den van IJsclub Nooitgedacht uit 
Wilnis heeft zaterdagavond 23 okto-
ber meegedaan aan de Schaatscir-
cuitwedstrijd. 

Op het snelle ijs reed Esther van 
Leeuwen een 500m (49.92) en een 
1.500m (2.46.18), deze tijd was een 
verbetering van haar persoonlijk re-
cord van ruim 10 seconden.

Lisanne Immerzeel reed eveneens 
een 500m (49.52) en een 1500m 
(2.42.64). Voor Lisanne betekende 
dat een PR op de 500m.
Noah Boogaard (12) reed bij de pu-

pillen 3 afstanden, de 100m (12.19), 
de 300m (29.90) en de 500m (47.86). 
Dit waren voor Noah alle 3 PR’s 
en staat hij daar mee bij de beste 
10 jongens van zijn leeftijd in Ne-
derland. Bram de Vries (68) reed 
een 500m (47.18) en een 1.000m 
(1.38.95) en bleef op de 500m zijn 
kleinzoon Noah dus nog 0,68 se-
conden voor! 

De ‘strijd’ tussen grootvader en 
kleinzoon lijkt dus een kwestie van 
maanden. 
Op 18 december rijden beiden weer 
een wedstrijd in Thialf en daar hoopt 
de kleinzoon dat het gaat gebeuren. 

Bewegen in de senioren-
weken bij PK Sport
Vinkeveen - De vergrijzing is een 
feit. We worden steeds ouder.  Maar 
hoe worden we ouder in volledige 
gezondheid? 

U kunt daar zelf iets aan doen en 
PK Sport kan u daarbij helpen. Een 
langer en gezonder leven: regelma-
tig bewegen! Daarbij komt dat het 
niet alleen goed voor u is, maar het 
is ook nog eens leuk om te doen.

Wat is senioren-fitness? 
Onder seniorenfitness verstaan we 
een bewegingsprogramma die is 
afgestemd op senioren. Een trai-
ningsprogramma bestaat uit afwis-
selende oefeningen, toegespitst op 
wensen en mogelijkheden. Het fit-
nessprogramma vindt plaats in een 

groepsverband. 
Een training duurt een uur.
Ter kennismaking met de senioren-
fit (55+) lessen van PK Sport kunt u 
gratis in de weken van 1 t/m 14 no-
vember met de lessen meedoen.
Na afloop kunt u onder het genot 
van een gratis kopje koffie nog even 
napraten.

De lestijden zijn donderdag en vrij-
dag van 13.30-14.30 uur.

Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u bellen 0297-264666.

PK Sport kunt u vinden aan Voor-
bancken 26 in Vinkeveen. Tel. 0297-
264666 www.pksport.nl 
Mail: info@pksport.nl

Hertha MA1 wint met 3-2 
van Altius MA1 3
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
traden ze ‘s middags met precies 11 
meiden aan tegen Altius. Een oude 
bekende uit vorige seizoenen toen 
zij nog niet zo hoog scoorden. Nu 
stonden ze echter wel een plaats 
boven Hertha in de competitie. En 
dat bleek te kloppen; de meiden van 
Altius gingen goed en fanatiek van 
start en kwamen vrij snel en toch 
wel verrassend op 0-1 voorsprong. 

De afspraak die de Vinkeveense da-
mes hadden gemaakt was echter: 
rust bewaren, driehoekjes maken, 
vrijlopen en overspelen en proberen 
de aanvallen van links naar rechts te 
switchen. Na van de eerste schrik te 
zijn bekomen ging dit heel erg goed 
en kwamen ze steeds beter in hun 
spel. Er werd vanuit het middenveld 
door Julie, Nina en Kim prachtig ge-
combineerd en daaruit volgden di-
verse gevaarlijke aanvallen van de 
voorhoede Sanne Juch, Swinda (in 
een nieuwe rol als spits) en Sanne 
Kager. Dit resulteerde in 2 mooie 
doelpunten van de Sannes die Hert-
ha op een 2-1 voorsprong brachten. 
Vlak voor het einde van de eerste 
helft hing er nog een doelpunt van 
de meiden van Hertha in de lucht, 
maar het lukt steeds net niet.

Donderpreek
In de rust had Altius blijkbaar een 
donderpreek gekregen, want in de 
tweede helft waren ze, mede gehol-

pen door de wind, ineens nog veel 
sterker geworden. Omdat Hertha 
tijdelijk even met 10 meiden moest 
voetballen was dit erg zwaar en Al-
tius maakte daar dankbaar gebruik 
van door via een vrije trap met wind 
mee de bal in de uiterste rechterbo-
venhoek te plaatsen. 2-2! Dat was 
niet de bedoeling. Gelukkig bleven 
de Vinkeveense dames hun hoofd 
koel houden en werden de steeds 
zwaarder wordende aanvallen van 
Altius iedere keer afgeslagen door 
de hardknokkende verdediging Jo-
die, Ama, Marinka en Priscilla. Ook 
Yvette moest regelmatig ingrijpen 
en plukte ‘cool’ de schoten op doel 
uit de lucht.

Maar ook Hertha’s aanvallen wer-
den steeds op het nippertje verijdeld 
door de verdediging van Altius. De 
spanning was werkelijk te snijden 
en beide teams zetten alles op al-
les om de winnende goal te scoren. 
Uiteindelijk wist Sanne Juch na al-
weer een assist van Kim de bal ge-
nadeloos in de touwen te jagen, 3-2, 
maar nog tien minuten te gaan. En 
Altius liet het er niet bij zitten.

Nog hoger werd de druk opgevoerd, 
maar Hertha, inmiddels weer met 
z’n elven, bleef standhouden. Na 
90 minuten spelen kwam het ver-
lossende eindsignaal en mochten 
ze werkelijk met de overwinning op 
zak naar de kleedkamer.

SeniorWeb gratis 
workshop beveiliging
Mijdrecht - Over beveiliging en 
het updaten van een computer 
heersen nog veel misverstanden. 

Om die weg te nemen organi-
seert SeniorWeb De Ronde Venen 
op donderdagmiddag 4 novem-
ber a.s. in het leercentrum aan 

de Energieweg 107 in Mijdrecht 
(achter Blokker) een twee uur du-
rende workshop. 

Aanvang om 14.00 uur. De toe-
gang is gratis. Reageer snel, want 
het aantal plaatsen is beperkt. 
Tel. 0297-282938. 

UWTC’ers weer succesvol 
in Noord-Holland Cup
Uithoorn - Bij de fcc Wijker-
oog werd alweer de een na laatste 
Noord-Holland Cup verreden. 

Het voorspelde slechte herfstweer 
bleek gelukkig mee te vallen en met 
maar af en toe een spatje regen kon 
de strijd beginnen. In alle categori-
en werd weer stevig strijd geleverd 
om die felbegeerde finaleplaats te 
halen. Het waren zeer spectaculai-
re manches want kort voor de finish 
zat een heel moeilijk stuk. Koplo-
pers die in gewonnen positie lagen 
verspeelden daar alsnog de eerste 
plaats .Het stuk moest op techniek 
gereden worden en dat lukte lang 
niet altijd. Dat beloofde wat voor fi-
nales en dat kwam ook uit. Span-
nende races werden het meegeko-
men publiek voorgeschoteld, dat re-
gelmatig de handen op elkaar kreeg 
voor de rijders. In vier finales haal-
den UWTC’ers de eerste plaats. De 
andere crossers zaten allen in de 
voorste gelederen en hier zijn de 
uitslagen.
Boys 6 girls: A finale: 7: 1-Ferdi Ce-
vahir, 2-Mauro Wuurman, 3-Brian 
Worm, 4-Bruno Soda, 5-Milan Rit-
sema.
Boys 7 girls 8: A finale: 2-Melvin van 
de Meer, 3-Jochem van der Wijn-
gaard, 5-Max de Beij,8-Sem Knook
B finale: 2-Daan de Bruin, 3-Noel 

Stet.
Boys 8 girls 9: A finale: 2-Izar van 
Vliet, 6-Hidde van der Woud, 8-Boas 
Overwater.
B finale: 2-Moreno Haans, 3-Sjoerd 
Verwey, 5-Jesse Versteeg
Boys 9 girls 10: A finale: 2-Maarten 
van der Mast
B finale: 1-Jesse van Hattem, 2-Yiri 
Plas, 5-Max van der Linden.
Boys 10 girls 11: A finale: 1-Joey 
Nap, 2-Bart van Bemmelen, 3-Jurre 
Overwater, 5-Mitchel Vink, 7-Davy 
van Kessel.
Boys 11 girls 12: A finale: 2-Scott 
Zethof.
B finale: 6-Mike Treur.
Boys 12 girls 13: A finale: 1-Arjan 
van Bodergraven, 3-Thomas van der 
Wijngaard.
B finale: 8-Bas van Kuijk.
Boys 13 girls 14: A finale: 1-Rober-
to Blom, 2-Mats de Bruin, 8-Jaivy 
lee Vink.
B finale: 3-Guven Cevahir, 5-Jonne 
Metselaar, 8-Tim van’tHart.
Boys 15 girls 16: A finale: 2-Mike 
Veenhof, 3-Rick Doornbos, 4-Tristan 
van der Ham.

Dan is er nog een aantal rijders dat 
niet de finale heeft gehaald maar 
wel heel goedheeft gereden. Dus 
zet ‘m op, dan ben je er de volgen-
de keer wel bij.

Zondag 7 november 

De Zilveren Turfloop
Regio - Nog even en dan wordt we-
derom het startschot gegeven voor 
de grootste hardloopwedstrijd in De 
Ronde Venen, de Zilveren Turfloop.

Dit jaar organiseert de Atletiekver-
eniging De Veenlopers uit Mijdrecht 
deze loop voor de 20e keer. Een ju-
bileumeditie dus, met een feestelijk 
tintje. Nieuw dit jaar is de wedstrijd/
prestatieloop Nordic Walking over 
een afstand van 10 km. Daarnaast 
zal dit jaar Inloophuis ’t Anker met 
een stand aanwezig zijn.

Nabij sporthal De Phoenix kan weer 
op verschillende afstanden worden 
gestart. Voor de jeugd is er de Rabo 
Kinderloop over een afstand van 1,5 
km waarbij het parcours door het 
sportpark voert. De deelname hier-
aan is gratis.

Andere afstanden waaraan deelge-
nomen kan worden zijn 5 km, 10 km 
en 16,1 km. Deze laatste afstand is 
zowel een wedstrijd- als een pres-
tatieloop. De overige afstanden zijn 
prestatielopen. Voor alle afstanden 
geldt dat deze door de KNAU zijn 
erkend.

Tenslotte is er een Businessloop die 
kan worden gelopen als 5 en 10 km. 

De Businessloop is bedoeld voor 
bedrijven en instellingen. Men loopt 
in teamverband en de gezamenlijke 
tijd telt voor het uiteindelijke resul-
taat. Net als voorgaande jaren is de 
belangstelling voor deze Busines-
sloop enorm.

Het parcours voert de deelnemers 
zoals elk jaar door het polderland-
schap van Mijdrecht, De Hoef en 
langs de Kromme Mijdrecht. Vele 
vrijwilligers zullen zorgdragen voor 
een veilige route.

De start van de Zilveren Turfloop is 
vanaf 10.30 uur. In de sporthal De 
Phoenix vindt ook de inschrijving 
plaats en is een mogelijkheid tot 
omkleden. Uiteraard kunnen deel-
nemers en publiek gebruik maken 
van de faciliteiten die de sporthal 
biedt, zoals koffie, thee en frisdran-
ken.

Inschrijving is uiteraard nog moge-
lijk. Dit kan op zondag 7 november 
in de sporthal of vooraf via de web-
site www.zilverenturfloop.nl. Voor 
Nordic Walking is alleen voorin-
schrijving mogelijk. 
Dit kan bij L. Neuteboom:
leo.neuteboom@hetnet.nl, 
tel. nr.: 0297-289027.

VLC lopers stunten in 
regenachtig Uithoorn
Uithoorn - De scholierenveldloop-
kampioenschappen zijn voor de 
deelnemers van het VeenLanden 
College zeer goed verlopen. Prijzen 
werden gewonnen in diverse cate-
gorieën. Het was regenachtig weer 
en dat heeft de lopers wellicht goed 
gedaan, wanneer je snel door de fi-
nish bent word je minder nat. Het 
was leuk om te zien dat er veel leer-
lingen uit de brugklas meeliepen die 
het erg naar hun zin hadden.
 
Uitslagen
Meisjes 1ste klas
M Disseldorp Veenl Coll  1
Annick v. Loon Thamen 2
D Bruine de bruin Alkwin Kollege 3
 

Jongens 2de klas
Ibrahim Talat Thamen 1
Tim Alblas Veenl Col 2 
Rocco Uijtewaal Veenl Col 3
Rob Buschbach Veenl Col 4 
Koen de Best Veenl Col 5
 
Jongens 3de klas en hoger
Querijn Alderden Alkwin Kollege  1
Sjoerd Heemskerk Alkwin Kollege  2
Kjell ten Brink Veenl Col  3
Shuto Yamasaki Veenl Col  4
 
Meisjes 3de klas en hoger
Kim Hittinger Veenl Col 1
Inge Maassen Alkwin Kollege 2
Lonneke Meijer Veenl Col 3
Eva Haspels Veenl Col 4

‘Body & Mind’ dag
Regio - Vitaliteit is meer dan je fit 
voelen. De juiste combinatie van be-
weging, voeding en ontspanning is 
de sleutel naar een gezonde leefstijl. 

In het kader daarvan organiseert 
Amstelhof Health Club op zondag 
7 november, tussen 12.30 en 15.30 
uur, de jaarlijkse ‘Body & Mind’ dag.

Op deze dag kunnen zowel leden 
als niet-leden kosteloos deelnemen 

aan diverse groepslessen en inter-
actieve workshops, waaronder: Pi-
lates Bosu, Kinderyoga, Yin Yoga, 
Hatha Yoga, meditatie, Chi Kung, 
voeding in balans (workshop) en ‘de 
kracht van positief denken’ (work-
shop).

Kijk voor meer informatie en in-
schrijven op: www.amstelhof.com
Het dagprogramma is te vinden on-
der het kopje ‘laatste nieuws’.

Steek je hoofd eens onder water
Regio - Onder het motto ‘Steek 
je hoofd eens onder water’ houdt 
Duikteam Thamen ook dit jaar weer 
een Open Avond.
Als je je afvraagt of de winter de 

beste tijd is om een duikopleiding te 
beginnen dan is het antwoord: Ja-
zeker.
Tijdens de koude wintermaanden 
geeft het team in verenigingsver-

band in een warm zwembad alle no-
dige praktische en theoretische les-
sen om er in het voorjaar helemaal 
klaar voor te zijn.
Aan het begin van dit nieuwe oplei-

dingsseizoen morgen, donderdag-
avond 28 oktober, om half negen 
in Zwembad de Waterlelie aan de 
Dreef in Aalsmeer houden zij weer 
de jaarlijkse Open Avond. Zij leiden 
je op tot één van de meer dan twin-
tigduizend gebrevetteerde duikers 
die in Nederland en daarbuiten ac-
tief met deze sport bezig zijn. Ook in 
Nederland is heel veel te zien en zijn 
er legio mogelijkheden om de sport 
te beoefenen.

Tijdens de Open Avond vertellen ze 
daarom eerst iets over de duiksport 
en leveren met foto en video het be-
wijs. Aansluitend bestaat de mo-
gelijkheid om in het zwembad met 
een voorproefje kennis te maken. 
In dat geval: zwembroek en hand-
doek mee!
Dus: denk je na de afgelopen va-
kantie ‘dat had ik altijd al eens wil-
len doen’ of ben je al een keer te 
water geweest, dan is dit de gele-
genheid om het in verenigingsver-
band op te pakken.
Heb je al een brevet, maar in je up-
pie komt het er niet zo van: kom 
langs, want als vereniging organise-
ren ze zeer regelmatig verenigings-
duiken in Nederland.
Bijkomend voordeel: in verenigings-
verband wordt alles ineens veel be-
ter betaalbaar!
Alvast even voorproeven en nog 
meer informatie: ga dan naar onze 
website: www.thamen-diving.nl 
Anders: bel 0297- 322343.
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Nieuwe tenues voor de 
voetbalheren 7 van CSW
Wilnis - CSW heren 7 is onlangs 
voorzien van mooie nieuwe tenue’s. 
De heren hebben mooie inloop-
shirts gekregen via Leliekwekerij De 
Plas uit Noorden. Deze kwekerij be-
schikt over 5,5 hectare glas en over 
10 hectare buitenlelies. Hier wor-
den schitterende lelies gekweekt. 
Verder is het gehele team uitge-
dost met een mooi compleet tenue, 
shirt, broek en sokken. Dit tenue is 
gesponsord door Harmony Vermo-

gensbeheer te Aalsmeer. Harmony 
Vermogensbeheer is de gespeciali-
seerde, onafhankelijke Nederlandse 
organisatie op het terrein van ver-
mogensbeheer en beleggingsad-
vies. Heren 7 bij CSW is een mooie 
mix van wat oudere voetballers en 
jonge voetballers. De oudste speler 
binnen het team is inmiddels 52 jaar 
en de jongste is 21 jaar. Inmiddels 
is dit een mooie mix geworden. Het 
team heeft 5 wedstrijden gespeeld 

en hieruit 6 punten behaald. Een 
groot deel van dit team doet binnen 
de club CSW ook aantal vrijwilligers 
taken, waaronder een wedstrijd-
je fluiten, een jeugdteam trainen en 
leideren, een bardienst draaien enz. 

Met deze tenue’s staat het team 
er weer keurig bij voor de komen-
de jaren. Het team dankt hierbij hun 
sponsoren: Leliekwekerij De Plas 
B.V. en Harmony Vermogensbeheer. 

Bjorn Houtman organiseert 
streekderby Hertha E2-Argon E5
De Ronde Venen - Bjorn Houtman 
is trainer bij zowel Hertha als Ar-
gon en geeft daar training aan bei-
de teams. 
Omdat ze zaterdag vrij waren, heeft 
hij een wedstrijd tussen beide teams 
geregeld. Onder leiding van hemzelf 

als scheidsrechter werd er een leu-
ke wedstrijd gespeeld.
Aan het begin ging het gelijk op, 
maar naarmate de wedstrijd vorder-
de ging het bij Argon beter lopen. 

Hertha kreeg ook de nodige kansen 

maar lat en paal stonden in de weg. 
Het oefenduel werd afgesloten met 
penalties.
De voetballers van Hertha E2 en Ar-
gon E5 bedanken Bjorn voor het re-
gelen van de wedstrijd en het flui-
ten.

Hertha MCI meisjes verliezen 
wedstrijd van Kockengen
Vinkeveen – Zaterdag jl. gingen de 
meiden naar Kockengen.
De eerste helft hadden ze de wind 
mee, en zoals het al een paar wed-
strijden het geval is, begonnen de 
meiden veel belovend.
Kockengen werd onder druk gezet 
en de eerste 20 minuten werd er al-
leen maar op de helft van Kocken-
gen gevoetbald.
Dit resulteerde in een paar goe-
de kansen en de 0-1 van Claire na 
een prima combinatie van Rowan en 
Danitsja.
Hierna bleven de meiden goed door 
voetballen, maar bij een van de eer-
ste kansen van Kockengen was het 
raak. De meiden kregen de bal niet 
weg doordat niemand resoluut in-
greep en Kockengen profiteerde 
optimaal.
Bij Kockengen voetbalden een paar 
meiden die dachten dat het rugby 
was ( nummer 8), wat resulteerde in 
blessures bij Quinty en Amber Rie-
chelman.

Blessure
Bij de blessure van Amber Riechel-
man liet de scheidsrechter door 
voetballen, waarbij Kockengen weer 

optimaal profiteerde terwijl onze 
meiden stonden te wachten tot hij 
zou fluiten.
Hier door was de ruststand 2-1 voor 
Kockengen.

De tweede helft Amber van de Vliert 
op nummer 8 gezet om wat van het 
geschop in te dammen. Dit deed ze 
samen met Nancy heel goed, waar-
door nummer 8 na 3 x op de grond 
te hebben gelegen en veel scheld-
partijen tegen Amber en Nancy “ge-
blesseerd” uit viel.

Het was heel jammer dat we de 
tweede helft de wind tegen hadden, 
want hier door kwamen de mei-
den bepaalde momenten de verde-
diging niet uit wat gelijk afgestraft 
werd door Kockengen met doelpun-
ten..Toch werd er ook de tweede 
helft nog goed gevoetbald met leu-
ke combinaties, wat zeker binnen-
kort kansen geeft om een wedstrijd 
te gaan winnen.
Het werd uiteindelijk een beetje ge-
flatteerd 8-1 voor Kockengen.
Toch wel een tevreden gevoel door 
het goede voetbal en de wil om te 
winnen door de meiden.

Jongens F2 Hertha behalen 
op fantastische wijze winst
Vinkeveen - De wedstrijd tegen SV 
Argon F2 is de 4e wedstrijd van de 
competitie, de voorgaande 3 wed-
strijden hebben de jongens win-
nend weten af te sluiten. Dus dat 
is een zeer goed begin van het sei-
zoen. De mannen kwamen als trotse 
jongens het veld op, dit kwam me-
de door de nieuwe trainingspakken 
welke beschikbaar zijn gesteld door 
Autobedrijf Kooijman te Vinkeveen. 
Na een korte wedstrijdbespreking 
begon de wedstrijd met over en 
weer kansen voor beide partijen. 
Wat resulteerde in de 1e goal voor 
Hertha gemaakt door Jim B. 1-0. De 
toeschouwers, in grote aantallen 
aanwezig voelde de dat de druk van 
Hertha steeds groter werd op het 
doel van Argon. Toch werd dit even 
bekoeld door een goede aanval van 
Argon, welke uitstekend werd ge-
pareerd door keeper Kaj die daar-
na een goede uittrap had waaruit de 
2-0 wederom gescoord werd door 
Jim De jongens bleven aanvallen op 

het doel van Argon. Uit een corner 
genomen door Jim H. scoorde on-
ze Yanick (bijna de kleinste van het 
veld). fantastisch met het hoofd 3-0. 
Dit was tevens de ruststand.
Het begin van de tweede helft was 
duidelijk voor Argon, Kaj hield de 
Vinkeveners goed op de been met 
een paar goede reddingen. Uitein-
delijk hield hij het ook niet meer. 
3-1. De spanning werd de jongens 
bijna te groot, tot het moment van 
een goede uitbraak en de 4-1 werd 
gescoord door Rowan

Door deze 4-1 hadden de jongens 
zoveel vertrouwen gekregen dat ze 
de wedstrijd op een fantastische 
wijze uitspeelden. De 5-1 werd we-
derom door Rowan gescoord, de 
6-1 door alweer Jim B. Na deze 6-1 
scoorde Hertha opnieuw, maar de 
bal bleek over de zijlijn te zijn ge-
weest, maar de 7-1 werd door een 
goede counter alsnog gemaakt door 
Ciaran. Eindstand 7-1. 

Hertha wint na een 
spectaculaire slotfase
Vinkeveen - Hertha is afgelopen 
zaterdag met de schrik vrij gekomen 
door op de valreep de wedstrijd in 
Vinkeveens voordeel te beslissen. In 
een wedstrijd waarin Hertha, voor-
al in de eerste helft, zich zelf veel te 
kort deed, werd er in de laatste se-
conde van de wedstrijd alsnog ge-
wonnen (4-3).
In de openingsfase van de wedstrijd 
leek er voor Hertha geen vuiltje aan 
de lucht. Hertha had het meeste 
balbezit en probeerde combinerend 
een opening in de verdediging van 
VIOD te vinden. Spits Erik Post was 
constant aanspeelbaar, waardoor 
Hertha steeds gevaarlijk kon wor-
den. De thuisploeg creëerde een 
aantal uitstekende kansen, maar de 
scherpte in de afronding ontbrak. 
In een zeldzame tegenstoot kreeg 
VIOD een vrije trap op de rand van 
de zestien. De vrije trap werd langs 
de muur binnen geschoten, 0-1. 
Hertha liet zich niet van de wijs 
brengen door de achterstand en 
zocht direct weer de aanval. Uit een 

aantal corners kreeg vooral Rick 
Aarsman een aantal grote kansen, 
maar zijn vizier stond niet op scherp. 
In de eerste helft werd er niet meer 
gescoord. Hertha deed zich zelf veel 
te kort en stond na 45 minuten voet-
ballen volledig tegen de verhouding 
in op achterstand.

Onveranderd
Na de rust was het spelbeeld on-
veranderd. Hertha had het beste 
van het spel en bleef op zoek naar 
de gelijkmaker. In de 55ste minuut 
kreeg Hertha een strafschop, Wes-
sel Maijer schoot onberispelijk raak 
vanaf de stip, 1-1. De gelijkmaker 
was voor Hertha het startsein om de 
druk verder op te voeren. De thuis-
ploeg werd echter niet meer zo ge-
vaarlijk als in de eerste helft en de 
gasten uit Tienhoven kwamen er 
steeds meer uit via de counter. Na 
zeventig minuten spelen kwam 
Hertha eindelijk op voorsprong. Een 
wederom goed ingedraaide cor-
ner van Maijer zorgde voor een ha-

chelijke situatie in het vijf meter ge-
bied van VIOD. Tim Bendermacher 
was attent en schoot de rebound 
binnen, 2-1. Het verzet van VIOD 
leek hiermee gebroken maar in de 
83ste minuut kwam de ploeg plot-
seling gelijk. De gelijkmaker kwam 
voor Hertha hard aan. Binnen twee 
minuten kwam VIOD zelfs op voor-
sprong, de bal viel plotseling voor 
de voeten van de spits die keeper 
Wouter Moen kansloos liet, 2-3. 
Binnen drie minuten leek Hertha de 
wedstrijd weg te geven en hiermee 
uniek puntverlies te lijden op ei-
gen veld. Hertha probeerde er nog 
een slotoffensief uit te persen en er 
werd met Ski Klesman nog een ex-
tra spits gebracht. In de 90ste mi-
nuut schoot Wim Mollers hard raak, 
3-3, en leek de wedstrijd in een ge-
lijkspel te eindigen. In de blessure-
tijd kreeg Hertha nog een corner, de 
bal kwam via Dennis van der Broek 
bij Bendermacher terecht, die uit 
een onmogelijke hoek de bal ach-
ter de uitstekende keeper van VIOD 
werkte, 4-3. Hiermee kreeg Hertha 
loon na werken, maar maakte het 
zichzelf bijzonder moeilijk. 

Ongeslagen
Door de overwinning blijft Hert-

ha ongeslagen. Opmerkelijk is dat 
de overige ploegen uit de compe-
titie niet in actie kwamen, hiermee 
staat Hertha alleen bovenaan met 
drie punten voorsprong op Nita. 
Zuid-Oost United volgt op één punt 
achterstand op de nummer twee, de 
ploegen hebben nog wel een wed-
strijd tegoed. 

Hertha 2 won met 5-0 in een uitste-
kende wedstrijd tegen Zuidvogels. 
Thomas Liesveld opende de score 
en zorgde voor een 1-0 ruststand. 
Na rust scoorden Dave Ruijzenaars 
tweemaal, Jeroen van den Bosch en 
Ruben Strubbe voor Hertha 2. Za-
terdag speelt Hertha 2 de topper te-
gen FC Almere. Er zal om 14.30 uur 
worden afgetrapt in Almere. 

Hertha speelt zaterdag uit tegen SC 
Buitenveldert. Om 15.00 uur zal er 
worden afgetrapt op Sportpark Bui-
tenveldert in Amsterdam.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Op de foto v.l.n.r.: Jesse, Luit, Bart, Koen en Derek

Jongensteam VLTV na een 
spannende strijd kampioen
Vinkeveen - Het eerste jongens-
team van tennisvereniging VLTV 
uit Vinkeveen is afgelopen zondag 
kampioen geworden. Op de span-
nende laatste speeldag kon zowel 
het team van Maarn als het VLTV 
team nog kampioen worden van de 
najaarscompetitie. Opmerkelijke bij-
komstigheid was dat de VLTV tij-
dens deze competitie door omstan-
digheden zes partijen van de twin-
tig bij voorbaat heeft opgeven. Bei-
de teams hadden voor het kampi-
oenschap de volle winst van 4 ge-
wonnen wedstrijden nodig. Tijdens 
de eerste ronde haalden Luit Elbers 
en Koen Berentzen in een spannen-
de derde set de tiebreak binnen, na 
maar liefst drie matchpoints te heb-

ben weggewerkt. Jesse Schaap en 
Derek Ongering wisten hun partij in 
twee sets te winnen. De laatste twee 
dubbels waren wederom thrillers. 
Dit keer speelde Jesse met Koen en 
Derek met Luit. In beide wedstrij-
den hielden de spelers het tot op de 
laatste bal geslagen zeer spannend. 
De derde set, die als tiebreak werd 
gespeeld, wonnen de VLTV man-
nen in beide wedstrijden met 7-5. 
De matchpoints werden vrijwel ge-
lijk verzilverd, waarna het champag-
ne drinken kon beginnen. Bart Vol-
mer kon in verband met een blessu-
re de laatste wedstrijddag niet mee-
doen, maar heeft met aanmoedigen 
zijn steentje op het tennispark van 
Maarn bijgedragen.

Knappe overwinning 
Denk en Zet competitie
De Ronde Venen - De eerste com-
petitiewedstrijd van Denk en Zet-
Advisor 1 tegen het grote Zeist is in 
een ruime 5 ½ – 2 ½ overwinning 
voor de Denk en Zet-Advisor spe-
lers geëindigd. Enigszins aarzelend 
begonnen de Denk en Zetters aan 
hun eerste wedstrijd. Immers vorig 
seizoen was er nog van Zeist 4 ver-
loren en nu dan tegen Zeist 3!
Al snel kwam er enige tekening in 
de strijd. De borden 1 en 2, res-
pectievelijk Jan de Boer en Har-
ris Kemp hadden het zwaar en 
stonden,hoewel materieel niet ach-
ter, positioneel wel duidelijk minder.
Daartegenover stonden er betere 
stellingen op de borden van Thierry 
Siecker bord 8, Cees Verburg bord 6 
en Gert Jan Smit op bord 3.
Bram Broere, bord 4, Henk Kroon 
bord 5 en Henk van de Plas, invaller 
voor Jeroen Vrolijk op bord 7 ston-
den min of meer gelijkwaardig.
De eerste overwinning kwam echter 
onverwacht aan de kant van Zeist. 
Op bord 8 had Thierry Siecker met 
een Sieckeriaanse stelling de tegen-
stander volkomen plat gespeeld, in 
een wirwar van mogelijkheden ver-
gat hij echter dat zijn tegenstander 
met een paard mocht , kon en ook 
wilde springen. Weg stuk en weg 
partij. 0-1. Snel daarna kwam de 
eerste en enige remise( er werd over 
alle borden strijd geleverd dus niets 
geen salon-remises!). Henk van de 
Plas wist zich met vechtschaak als 
invaller goed staande te houden en 
haalde dit halve punt netjes binnen.

Een uur
Voor de volgende punten kwamen, 
was het ruim een uur schaken ver-
der. Good old Cees Verburg deed 
moeilijker dan nodig was, maar wist 
zijn keurig opgebouwde winststel-
ling, via een omweg toch netjes tot 
winst te brengen.1 1/2-1 1/2.
Daarna rolde de punten geleidelijk 

binnen. Kroon liet op bord 5 zien, 
aan een minuscuul voordeeltje ge-
noeg te h ebben. Direct erop trok 
Zeist de wedstrijd echter weer op 
gelijke hoogte. Op bord 1 maakte 
de Boer er een echte Grunfield-In-
dische partij van, waarbij zwart de 
wenselijke pionnenmeerderheid op 
de damevleugel en wit in het cen-
trum de pionnenmeerderheid kreeg. 
Het gelukte de witspeler echter om 
tegelijkertijd de zwarte opmars af te 
stoppen en zijn eigen centrumpion-
nen naar voren te drukken. Voordat 
de Boer geconfronteerd werd met 
promotie een der kleine luyden gaf 
hij wijselijk op. Stand 2 ½--2 ½.
De voorsprong van Denk en Zet-Ad-
visor werd weer op bord gezet door 
Gert Jan Smit, op bord 3 leerde hij 
zijn vrouwelijke tegenstander scha-
ken. De definitieve winst verscheen 
toen op het vierde bord Bram Broe-
re ook liet zien hoe hij een klein ma-
terieel voordeel in winst kon omzet-
ten.4 ½ –2 ½. Voor de uiteindelij-
ke uitslag was het nog wachten op 
bord 2, waar Harris Kemp tegen dhr. 
Leers- de speler met de hoogste ra-
ting van dit team nl. 1671- al langere 
tijd in hogere schaakzin in een ver-
loren stand verkeerde. Getruced als 
Kemp is, wist hij een schwindel in 
de stelling te houden, een schijn pi-
on offer, bij aanname gevolgd door 
een paard vork en bij niet aanne-
men dreigende promotie van dit pi-
onnetje. En wat niemand meer ver-
wachtte, de tegenstander liet de-
ze mogelijkheid in, toen hij daarna 
ook nog met de koning de verkeer-
de kant opliep was zelfs de remi-
se-escape voor de Zeist-speler ver-
dwenen en was het voor Kemp nog 
een klein kunstje om de volle winst 
binnen te halen.
De eindstand S.V. Denken Zet-Ad-
visor1 – Zeist 3 werd hiermee 5 ½ 
- 2 ½ . Vrolijk togen de spelers van 
Denk en Zet-Advisor huiswaarts.
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Drukke week voor de 
meisjes van Atalante D1
Vinkeveen - Op dinsdag 19 okto-
ber om 21.00 uur stond de 1e ron-
de in de beker op het programma. 
Opnieuw een tegenstander uit Mid-
West, te weten Shot D1 uit Culem-
borg kwam op bezoek. Met dank 
aan dames 6 konden we rond 20.45 
uur beginnen met warmlopen en in-
slaan. Helaas was coach Sjaak Im-
merzeel nog niet in staat op de bank 
plaats te nemen, dus had Nancy 
haar moeder Hettie Schockman be-
reid gevonden ons enigszins te be-
geleiden. Loes Kuijper was vanwege 
een lekkere midweek weg niet aan-
wezig. 
Met zijn achten (waarvan Nancy 
Lijten de libero was) begonnen ze 
voortvarend aan de wedstrijd. Su-
zan Heijne en Daniëlle van der Horst 
op het midden, Jana Chatrnuchova 
en Mirjam van der Strate op buiten, 
Marleen Sondermeijer op de diago-
naal en Irma Schouten op spelver-
deling. Door een goede servicedruk, 
nette passing en blokkering op bui-
ten wisten de Haaxman/Verbruggen 
dames de 1e set met 25-16 te win-
nen. De 2e set kwam Shot iets meer 
in het spel en door het niet in 1 keer 
af kunnen maken van de rally’s wist 
Shot deze set naar zich toe te trek-
ken met 18-25. In de 3e set werden 
de posities enigszins omgegooid en 
mocht Carin van Kouwen het op de 
diagonaal proberen.
Lange tijd ging het gelijk op, maar 
op de juiste momenten wist Shot 
een balletje in het achterveld of het 
midden neer te leggen. Een time-
out en wissel mochten niet meer 
baten. Met 20-25 ging deze set dan 
ook naar Shot. De 4e set herpak-
te de Haaxman/Verbruggen dames 
zich netjes en met veel rechtdoor 
scoren op de buitenzijde, diverse 
serviceseries en een aantal 3 meter-
lijn aanvallen konden we de 4e set 
met 25-21 naar ons toetrekken. De 
5e set mocht Marleen i.p.v. Daniëlle 
op het midden. De servicedruk van 
Shot was hoog en de passing was 
niet onder controle te krijgen. Bin-
nen een aantal minuten stonden we 
met 1-8 achter en dat was helaas 
niet meer in te halen. Met 7-15 ging 
de 5e set en daarmee en 2-3 winst 
naar Shot. Dus geen ronde verder in 
de beker.

Prima Donna
Afgelopen vrijdag 22 oktober om 
21.00 uur kwam Prima Donna Kaas 
Huizen D2 op bezoek. Op dat mo-
ment de nummer 1 op de ranglijst. 
Coach Sjaak Immerzeel was weer 
aanwezig en voor de (pas) 2e keer 
dit seizoen kon hij van alle 9 speel-
sters van Haaxman/Verbruggen da-
mes 1 gebruik maken. Tijdens het 

inslaan werd duidelijk dat we aan 
het werk moesten. Lange dames 
met een hoop slagkracht. Maar dat 
het begint met de pass werd tijdens 
de 1e set al snel duidelijk. 
Met Loes en Mirjam op buiten, Da-
niëlle en Suzan op het midden, Mar-
leen op diagonaal en Irma als spel-
verdeelster startte de Haaxman/Ver-
bruggen dames zeer sterk met een 
hoge servicedruk. Huizen D2 kon 
duidelijk de pass niet brengen en 
daardoor ook geen aanvalsdruk zet-
ten. Daarentegen kon Irma de mid-
dens en buitens lekker laten scoren 
door prima passes van libero Nan-
cy en de andere verdedigsters in 
het achterveld. De 1e set werd dan 
ook gewonnen met 25-16. De 2e set 
kwam Huizen D2 meer in hun spel 
en stond de verdediging aan beide 
zijden als een huis. Er kon moeilijk 
gescoord worden, dus ging het ge-
durende de hele set gelijk op. Lan-
ge rally’s met leuk volleybal was er 
te zien. De Haaxman/Verbruggen 
dames dachten bij 30-30 nog even 
voor de douchecup te gaan, maar 
helaas werd de set met 30-32 door 
Huizen D2 gewonnen. 
De 3e set was een kopie van de 2e 
set. Coach Sjaak maakte goed ge-
bruik van de wissels (Jana) op bui-
ten en (Carin) met de service. De 
pass en aanval (vooral Loes op 
rechtdoor) bleven goed lopen. Op 
24-24 kwam er een beslissende fou-
te pass van Huizen die door Daniëlle 
in een gaatje geplaatst kon worden 
en daarna ook nog een blok, waar-
door de Haaxman/Verbruggen da-
mes met 26-24 de set naar zich toe 
trokken. De 4e set leek het erop dat 
de koek even op was. De pass wilde 
niet komen en als hij wel kwam kon 
er niet gescoord worden. Binnen 
een mum van tijd stonden we met 
1-10 achter. Er moest iets gebeuren. 
Opnieuw werden er wissels en time-
outs toegepast, maar het mocht niet 
baten. Met 14-25 ging deze set naar 
Huizen D2. 
In de 5e set werd alles op alles ge-
zet om de 3 punten in Vinkeveen te 
houden. Zouden we dan eindelijk de 
winst eens pakken? Goede blokke-
ring, opnieuw juiste passes en slim-
me aanvallen deden ons tot 11-11 
gelijk opgaan. Door slimme plaats-
ballen van Huizen D2 kwamen we 
12-13 achter. Carin mocht opnieuw 
serveren i.p.v. Daniëlle, maar het 
mocht niet meer baten. We kon-
den het niet meer omdraaien en he-
laas ging deze set met 12-15 verlo-
ren. Met 2 punten erbij staan we nu 
op de 8e plaats op de ranglijst en 
hebben we bijna alle toppers al ont-
moet. Nu op naar de winstpartijen, 
want die gaan er zeker komen.

Opnieuw vijf punten voor 
Atalante D2 volleybaldames
Vinkeveen - Vrijdag 22 oktober 
speelde de Haaxman equipe op-
nieuw een wedstrijd tegen een top-
per van vorig seizoen. VHZ eindig-
de toen vierde, kort achter de derde 
plek van de thuisploeg. VHZ moest 
het dan wel doen zonder vaste ver-
delers, bij Atalante was Jet Fedde-
ma er niet maar de gezusters Bak-
ker waren wel van de invalpartij. 

Toch een ietwat gespannen startte 
de eerste set. Daardoor ging niet al-
les vlekkeloos en dat zorgde er voor 
dat de ploegen dicht bij elkaar ble-
ven. De dames uit Nieuw Vennep 
hadden de Vinkeveense achilleshiel 
goed onthouden en scoorden een 
paar maal slim in het middengat. De 
service van de thuisploeg was daar-
entegen sterk en zorgde voor flink 
wat punten en uiteindelijk opluch-
ting (25-19). De tweede set speel-
de vrijer, de patronen kwamen er 
beter in. Ondanks dat vooral Anne-
marieke Wijnands 100% op de bui-
tenkant stond te scoren (langs of 
gewoon door het blok) hadden de 
Vinkeveners in het algemeen moei-
te om de bal slim neer te leggen. Er 

werd hard gewerkt en in de tweede 
helft van de set werd het spannend 
toen de Nieuw Vennepers dichtbij 
kwamen. Op 23-20 nam Inge Bak-
ker een time-out en dat hielp: 25-20. 
Met twee sets in het voordeel be-
gin je toch lekker aan de derde set 
en dat liep dan ook als een trein. 
Er werd keurig gepasst en bij ‘ra-
re’ ballen buiten het patroon was 
de reactie alert en pittig. Er kwa-
men meer speciale afspraakjes aan 
bod, 3 meter aanvallen of een kort 
balletje achterover fleurden de boel 
nog meer op. Het was heppy-de-
peppy go-with-the-flow en alles zat 
mee. De vrolijke trein ging op snel-
treinvaart voort tot station 25-11. De 
laatste set ging ook lekker, meer ge-
lijk op. Bij 17-17 was er een time-out 
en daarna richtten de dames zich 
geconcentreerd op het laatste deel 
dat met 25-19 werd uitgemaakt. 
Door deze vijfpunter staat de Haax-
man ploeg florissant op plek 1, vier 
punten los van nummer 2 Spaarne-
stad D5 uit Haarlem dat op 24-11 
naar Vinkeveen komt, daarna volgt 
de nummer drie Roda uit Amstel-
veen. 

Dames Atalante D3 pakken 
vijfpunter in Zwanenburg
Vinkeveen - Woensdag 20 oktober 
speelde Atalante D3 gesponsord 
door Creavorm Meubel en Interieur-
makers een uitwedstrijd in Zwanen-
burg. Door een matige start van de 
Vinkeveense ploeg kwam Christof-
oor op voorsprong. Langzaam krab-
belde de ploeg echter weer bij tot 
11-13. Toen kwam Denise van der 
Laan aan service en ze serveerde 
fenomenaal de eerste set tot een 
overwinning met 11-25. De twee-
de set liet een zelfde beeld zien, na 
weer een kleine achterstand liep de 
groengele equipe in. De inzet was 
erg goed, er werd goed gecommu-
niceerd en iedereen was alert en 
creatief bij onverwachte ballen. De-
ze keer was het verdeler Xuee Lont 
die een sterke service beurt op haar 
naam zette. 14-25. 

Daarna was het verzet dat de da-
mes uit Zwanenburg aan het begin 
van de wedstrijd nog hadden gebro-
ken. Met name door de sterke ser-
vice bleef de Vinkeveense ploeg so-
lide scoren en zelfs niet al te moei-
lijke ballen daar hadden de thuisda-
mes moeite mee. Er werd keurig vol-
gens het boekje in drieën gespeeld, 
de set werd uiteindelijk met 25-4 
gewonnen. Ook de vierde set start-
te voortvarend. Hier en daar werden 
wat nieuwe posities uitgeprobeerd, 
een uitgelezen gelegenheid.

Toch werd het niet nonchalant en de 
dames hielden de kop er goed bij en 
verslapten niet. Deze set werd ge-
wonnen met 25-11. Hiermee staan 
de dames op een nette tweede plek, 
één punt achter Atalante D5. 

CSW 2 uit de beker
Wilnis - CSW 2 heeft voor het eerst 
een officiële wedstrijd verloren. De 
bekerwedstrijd tegen Altius 2 was 
net zo slecht als de eerste helft van 
vorige week. 
Na de eerste helft was het hopen 
dat de Wilnissers de tweede helft 
zouden rechttrekken. In tegenstel-
ling tot vorige week bleef het deze 
zaterdag bij hopen. Altius, dat twee 
klassen lager speelt, kreeg ook wei-
nig kansen, maar wist wel winnend 
van het veld te stappen: 1-0.
Over de wedstrijd valt eigenlijk niet 
veel te vertellen, want er gebeurde 
barweinig. Vanaf het begin zat het er 
niet in voor het team van Ivan Lont 
en Gijs Pauw. Er werden weinig tot 
geen kansen gecreëerd en zuinig 
met de bal omgaan lukte ook niet. 
Hoge ballen kwamen sowieso niet 
aan door de wind. Ook Altius kon 
geen kansen afdwingen. De eerste 
helft bleef dus 0-0.

De tweede helft gebeurde er iets 
meer, maar het meegereisde pu-
bliek werd er nog niet warm van. 
Langs de lijn kon men eigenlijk wel 
wat warmte gebruiken, want het 
was koud, het regende en er stond 
een harde wind. Het enige wat er 
de tweede helft gebeurde was een 
goal voor Altius halverwege, en een 
kans voor CSW op de gelijkmaker. 
Vincent van Hellemondt zag niet dat 
Stefan de Graaf er beter voor stond 
om de uitgekomen keeper te klop-
pen en lobte de bal naast. 

CSW 2 dus uit de beker. Volgen-
de week zal het opleidingsteam 
toch echt uit een ander vaatje moe-
ten tappen, wil men de periodeti-
tel binnen halen. Hopen dus dat de 
koploper uit Wilnis op tijd gewaar-
schuwd is. CSW 2 treedt volgende 
week thuis aan tegen Zandvoort 2. 
De wedstrijd begint om 12.00 uur.

Argon Jongens goed van 
start in nieuw tenue
Mijdrecht - Het seizoen van de Jon-
gens onder 20 van SV Argon Bas-
ketball begon met twee gewonnen 
wedstrijden voorspoedig. Het team, 
in een nieuwe outfit gehesen door 
sponsor Zetacom, won de eerste 
wedstrijd tegen STOL-Grasshoppers 
met 51-64 in Katwijk en de tweede 
met 50-45 van Rotterdam-Zuid. Vo-
rige week zaterdag moest het eer-
ste verlies worden geïncasseerd. Na 
met name een ongelukkige twee-
de helft was BV Leiderdorp met 58-
50 de best-scorende ploeg en ble-

ven de punten in Leiderdorp. Door 
dit verlies vestigt SV Argon zich op 
de derde plaats in de competitie, 
onder BV Leiderdorp en BV Oegst-
geest. De drie teams staan in pun-
ten gelijk, hoewel SV Argon al één 
wedstrijd meer speelde. Na een kort 
herfstreces gaan de jongens weer 
voor de winst. Op vrijdag 29 okto-
ber wordt in Mijdrecht gespeeld te-
gen BV Oegstgeest, een ploeg die 
Argon nog kent van eerdere seizoe-
nen. Hoopgevend is dat vooralsnog 
de winst altijd voor Argon was.

Eerste achttal De Vinken 
oefent voor de zaal
Vinkeveen - Het eerste achttal van 
korfbalvereniging De Vinken bereidt 
zich voor op de nieuwe zaalkorfbal-
competitie. Na een teleurstellend 
eerste deel van de veldcompetitie, 
mogen de volgelingen van trainer-
coach Fred Straatman proberen om 
in de zaal de nare smaak van een 
bijna puntloze reeks wedstrijden op 
het veld weg te spoelen.

Wijzigingen
Het Fortisteam is op één plaats ge-
wijzigd in vergelijking met de veld-
opstelling.

Na een paar weken van afwezigheid 
meldde Charita Hazeleger zich weer 
voor de selectie. Hazeleger brengt 
een stuk ervaring en inzet mee, 
waarmee De Vinken in de zaalcom-
petitie wellicht tot betere resultaten 
kan komen.
Charita zou de plaats innemen van 
de weer naar het tweede geplaats-
te Silvia van Dulken. Echter door de 
polsbreuk van Joyce Kroon is Van 
Dulken voorlopig nog zeker van 
een aantal wedstrijden in de basis-
acht. De onfortuinlijke politieagente 
Kroon moet namelijk nog een aantal 
weken herstellen. Wanneer zij weer 
speelklaar is blijft vooralsnog onze-
ker.

Basisacht
De Vinken zal daarom de oefenpe-
riode spelen in de volgende samen-
stelling:
Dames: Silvia van Dulken, Charita 
Hazeleger, Helene Kroon en Maris-
ka Meulstee.
Heren: Kelvin Hoogenboom, Peter 
Koeleman, Peter Kooijman en Ruud 
Oussoren.
De verzorging blijft in de vertrouw-
de handen van Ria Kamminga, ter-
wijl Fred Straatman de schone taak 
heeft om zijn team naar de nodige 
winstpartijen te coachen.

Het oefenprogramma start a.s. za-
terdag 30 oktober met een thuis-
wedstrijd tegen het Amsterdam-
se Oranje Nassau. De wedstrijd be-
gint om 20.20 uur in de sporthal van 
Vinkeveen. Op 8 november volgt 
een uitwedstrijd in Harmelen te-
gen THOR en donderdag de elfde 
november spelen De Vinken uit in 
Tiel tegen de gelijknamige korfbal-
club aldaar. Beide laatste wedstrij-
den beginnen om 20.00 uur.
In de derde klasse KNKV 3G komt 
De Vinken in de voor ons liggen-
de zaalcompetitie uit tegen Argus, 
Atlantis, DKV, Dos, Fluks, Kios en 
VZOD. De eerste speelronde is op 
13 november.

Biljartclub De Schans 
handhaaft de koppositie
De Ronde Venen - Biljartclub De 
Schans doet het bijzonder goed in 
de teamcompetitie van Biljartfe-
deratie De Ronde Venen. Ook het 
bondsteam van De Schans gooit ho-
ge ogen in district Veenrijn.
Ondanks een krappe winst van 5-4 
op Stieva Aalsmeer staat De Schans 
7 punten los van nummer 2 De Kui-
per/van Wijk.
De Paddestoel 2 en Cens 1 doen ook 
nog steeds mee in de race en delen 
de 3e plek met 59 wedstrijdpunten.
John Beets en Dirk van Yperen be-
haalden voor De Schans de punten 
terwijl Derk Bunders en Dries van 
Wijngaarden het voor Stieva deden.
Bobs Bar won met 6-3 van De 
Springbok 1 waarbij Hans van Eijk 
in de nabeurt (gelijkmakende beurt) 
met nog 5 caramboles tegen Jeroen 
Schijf tot remise kwam.
Richard van Kolck had met 17 beur-
ten de kortste partij van de week, 
kwam tot een klein viertje terwijl te-
genstander John van Dam ook niet 
onverdienstelijk onderweg ging.
Bobby van Kolck wist in 32 beurten 
winst te behalen op Henk Spring in 
’t Veld. Peter Stam van de Spring-
bok legde in 32 beurten beslag op 
de partij tegen Anne Beeker.
APK-Mijdrecht 1 verloor met 2-7 
van De Merel/Heerenlux 2. Cor Ul-
tee snoepte in 20 beurten de eer van 
z,n club APK voor de neus van Me-
rel 2 weg.

Eer
De Merel/Heerenlux 4 won met 7-2 
van APK-Mijdrecht 2. Benno de 
Rooij van Merel 4 was in z’n goede 
doen door in 20 beurtjes te winnen, 

Wim van der Linden en Donny Beets 
volgde dat initiatief. Hendrik Versluis 
wist de eer mee naar huis te nemen.
Cens 2 behaalde de meest grote 
overwinning. Met maar liefst 9-0 liet 
Cens de APK-ers no 3 met lege han-
den te laten vertrekken.
De Paddestoel 3 verloor met 2-7 van 
Cens 1. Michel Bak was degene die 
2 punten thuisliet. Van Cens 1 waren 
de triomfators; Evert Driehuis, Cor 
van de Kraats en Vincent Roeleveld.
Dio 2 verloor met 4-5 van De Krom-
me Mijdrecht 1.
De Kuiper/van Wijk won met 6-3 
van Dio 1. Nico en Paul kwamen tot 
remise, Martien Heijman en Toine 
Doezé pakte de volle winst en Her-
man Turkenburg won van Hero Jan-
zing.
De Vrijheid-Biljartmakers won met 
7-2 van De Kromme Mijdrecht 2. 
Alleen Herman van Yperen hield 
de eer voor z,n kluppie hoog. Bert 
Loogman, Nick van de Veerdonck 
en Bart Dirks waren in de winning 
mood.
De Paddestoel 1 verloor met 2-7 van 
De Merel/Heerenlux 1. Bert Fok-
ker, Kees Griffioen en Harry de Jong 
kwamen tot 7 en Alan Knightly hield 
Arie van Vliet onder de duim.
De Merel/Heerenlux 3 verloor met 
4-5 van De Paddestoel 2.
Op zondag 7 november vinden de 
voorronden Driebanden-A plaats in 
de lokaties van De Schans, De Pad-
destoel, De Vrijheid en De Spring-
bok.
Aanvang: 11.00 uur. De beste 5 spe-
lers spelen op zaterdag 20 en zon-
dag 21 november de finale in De 
Paddestoel, aanvang: 13.00 uur.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Het kaartseizoen is 
weer bezig met de nieuwe compe-
titie, Ben ten Den is momenteel de 
beste klaverjasser met 4963 punten, 
gevolgd door Martien de Kuijer met 
4952 punten.

Derde Ferry Verbraak met 4738 
punten. Bep Schakenbos had haar 

avond niet en werd hekkensluiter 
met 3818 punten.
Onder Ons kan er nog nieuwe le-
den bij hebben. Houdt u van kaar-
ten, kom dan eens op dinsdagavond 
meekaarten in ‘t Meertje.
Dinsdag 9 november is er een prijs-
koppelkaartavond voor iedere 
kaartliefhebber. 




