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Spark al vanaf € 6.441,27 l Aveo al vanaf € 9.976,86
Burgemeester Dagmar Oudshoorn heeft het Mobilisatie-Oorlogskruis aan Alexandra Dubelaar uitgereikt, postuum
toegekend aan haar grootvader en verzetsheld Rinus Dubelaar

Mobilisatie-Oorlogskruis en
Ereteken voor Orde en Vrede
Uithoorn - Woensdag 26 oktober jl. reikte burgemeester Dagmar Oudshoorn in de raadzaal van
het gemeentehuis en in het bijzijn
van de familie, het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum uit aan Alexandra (Sandra) Monica Paulina Dubelaar, de kleindochter van Marinus
(Rinus) Hendricus Gerardus Dubelaar. Alexandra is momenteel woonachtig in Wateringen bij Den Haag.
Haar grootvader werd geboren op

16 juni 1896 te Weesperkarspel en
is in de duinen van de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen op 12
februari 1942 door de Duitse bezetter gefusilleerd. Rinus Dubelaar
was een echte verzetsman. Hem
werd deze decoratie door de minister Defensie Hans Hillen bij zijn beschikking van 4 oktober 2011 postuum toegekend ‘als blijk van respect en waardering voor zijn inzet
onder buitengewoon moeilijke om-

standigheden ten tijde van de mobilisatie en de Tweede Wereldoorlog.’
De burgemeester reikte tevens postuum en hernieuwd aan haar uit het
Ereteken voor Orde en Vrede met
duplicaat-certificaat voor haar vader, korporaal M.H.G. Dubelaar, geboren 28 januari 1926 te Naarden,
voor zijn militaire diensttijd in Indonesië inclusief de jaargespen 1947,
1948 en 1949 met baton.
(Lees verder elders in deze krant)

www.vankouwen.nl
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ven deze medewerkers in de wijk
werkzaam en doen ze het werken
voor de groep erbij. Als er verpleegkundige handelingen noodzakelijk
zijn dan hebben we op afroep verpleegkundigen in de wijk tot onze
beschikking.

Ontmoetingsgroep+ voor
dementerenden van start
Uithoorn - In het wijksteunpunt de
Bilderdijkhof in Uithoorn is met ingang van maandag 31 oktober een
ontmoetingsgroep+ voor dementerenden gestart. In de Bilderdijkhof
bestaat er al een succesvolle ontmoetingsgroep voor ouderen waarin vroegdementerenden welkom
zijn. Deze groep is opgezet door Vita Welzijn en Advies en is niet meer
weg te denken als activiteit in het
wijksteunpunt. Daar is dus nu een
nieuwe ontmoetingsgroep+ bijgekomen voor dementerenden die een
verder ontwikkeld ziektebeeld hebben en dus een andere vorm van
begeleiding nodig hebben.
Zorgverleners
In Uithoorn werken zorgverleners (huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk werk, ggz) samen om
de zorg voor dementerenden optimaal onderling af te stemmen. Tineke de Wit, ketenzorgmanager dementie, en Hanneke Timmermans
van Stichting Thuiszorgnet kwamen
in een eerste kennismaking met elkaar tot de ontdekking dat Uithoorn
geen onderdak heeft voor een ontmoetingsgroep+ voor dementeren-

den. Ondertussen stond het plan
voor een ontmoetingsgroep+ bij
Caroline Vrijbergen, coördinator
ontmoetingsgroep Uithoorn, al langer op haar persoonlijke wensenlijst. Door de al in gang gezette samenwerking tussen Vita en Thuiszorgnet, ten behoeve van de personenalarmering in Uithoorn, kwam
de wederzijdse behoefte aan een
ontmoetingsgroep+ voor dementerenden al snel op de gezamenlijke
agenda. Voortvarend is er door alle betrokkenen aan gewerkt om de
start van de nieuwe ontmoetingsgroep zo snel mogelijk te realiseren.
Ziektebeel;d
Voor Caroline Vrijbergen was de behoefte aan een ontmoetingsgroep+
groot. Ze vertelt: “Met tegenzin
moest ik deelnemers aan de oorspronkelijke ontmoetingsgroep uit
de groep laten gaan omdat zij niet
meer in de ontmoetingsgroep passen wegens hun ziektebeeld. Ik had
al de wens om deze mensen door te
laten stromen naar een groep waar
we deze specifieke zorg voor dementerenden kunnen bieden.” Tineke de Wit merkt op: “In de wijde om-

geving om ons heen is er geen alternatief te vinden. Ik ben voor mijn
klanten heel blij met dit initiatief.”
Caroline vervolgt dat de zorg voor
dementerenden in een verder gevorderd ziekteverloop een heel andere aanpak vraagt dan het laten
samenkomen van ouderen in een
ontmoetingsgroep. “De dagelijkse coördinatie van de oorspronkelijke ontmoetingsgroep bestaat uit
activiteitenbegeleiders. Voor deze
dementerenden is dat niet genoeg.
Deze ouderen hebben behoefte aan
specifieke zorg zoals hulp bij eten
en drinken, toiletgang en het innemen van medicatie. Daarvoor is
de samenwerking met Thuiszorgnet zo fijn, omdat we daarmee die
deskundigheid in huis halen.” Hanneke Timmermans van Thuiszorgnet vult aan: “Niet iedere verzorgende kan werken op de ontmoetingsgroep+. Je moet daar bijzondere en
persoonlijke kwaliteiten voor hebben naast dat je gediplomeerd verzorgende bent. Wij hebben twee van
die kanjers bij ons in dienst: Jolien
Balke en Malinda Reinbergen. Zij
gaan dan ook met veel plezier aan
het werk in de groep. Overigens blij-

Oosteinderweg 110, Aalsmeer
Tel. 0297 - 32 99 11
Communicatieweg 26, Mijdrecht
Tel. 0297 - 272 272

Thuissituatie
Ook zij kunnen de ontmoetingsgroep+ zo bijstaan als het nodig
is”. Tineke is ervan overtuigd dat ze
haar klanten vanaf nu een veilige en
inspirerende omgeving kan bieden.
Dion de Leuw (Vita) en Peter Pit
(Thuiszorgnet), beiden eindverantwoordelijken, bevestigen in een gezamenlijk woord dat de samenwerking het begin is van een veel intensievere samenwerking tussen hun
beider organisaties. Voor meer informatie over deelname aan de ontmoetingsgroep+ voor dementerenden neemt u contact op met Caroline Vrijbergen via tel. 0297 533 540
(Vita Bilderdijkhof Uithoorn).

NU OOK WINTERLIDMAATSCHAP!
Bewoners en Buurtbeheer praten
met raadsfracties over Europarei
Uithoorn - Met grote instemming
deelden de bewoners afgelopen bewonersoverleg van de Europarei het
besluit van hun vertegenwoordiging
in Buurtbeheer om hun werkzaamheden voorlopig te staken. Er was
al vaker kritiek geleverd op de wijze waarop de plannen ontwikkeld
werden door de integrale aanpak.
Het verschijnen van een ‘glossy Magazine’ met ideeën van de Aanpak
én de ‘aankondiging tot sloop’brief
van Eigen Haard in dezelfde week,
was de druppel, die de emmer deed
overlopen bij de vertegenwoordiging. Op geen enkele wijze was
iets terug te vinden van de inbreng
van Buurtbeheer en bewoners bij
het integrale stappenplan en over
de
slopen/handhaven-discussie
werd met geen woord gerept. Zoals een bewoner het kernachtig verwoordde: als er gesloopt gaat worden is er een heel ander plan nodig om de buurt enigszins leefbaar
te houden dan waar nu aan gewerkt

wordt: dat kan gelijk de prullenbak
in. In het gesprek met de leden van
de gemeenteraad heeft de bewonersvertegenwoordiging een klemmend beroep gedaan om hun verantwoordelijkheid te nemen, in navolging van hun eigen moties en
uitspraken, die het college opriepen om voor afgelopen september
te komen met openbaarmaking van
standpunten en onderliggende argumentatie over het moderniseren
of slopen van de drie flats. De botte aankondiging van Eigen Haard in
de bewuste brief zet Buurtbeheer
in de Europarei buitenspel. Het vertrouwen in een eerlijke gang van zaken, wat toch al niet groot was bij
de start van de integrale plannenmakerijen, is nu tot nul gedaald bij
vele bewoners. De vertegenwoordigers van de bewoners hebben de
indruk dat er serieus geluisterd is
door de gemeenteraadsleden, die
toezegden zich te zullen beraden op
de ontstane situatie.

Nieuwe Raad van Toezicht van
Stichting Cardanus geïnstalleerd
Uithoorn - Stichting Cardanus is
verheugd dat zij sinds 22 september 2011 weer een Raad van Toezicht heeft.
Nadat de vorige Raad van Toezicht
in zijn geheel was afgetreden op 3
februari 2011 heeft Stichting Cardanus sinds die tijd geen Raad van
Toezicht gehad. De vele ontwikkelingen van de afgelopen maanden
heeft het werven van nieuwe leden
uiteraard vertraagd. In de beginfase van de werving is een extern bureau betrokken geweest om zo de

onafhankelijkheid bij benoeming te
kunnen waarborgen. De nieuwe leden zijn: Jan Hogema (voorzitter),
interim-manager, crisismanager in
de non-profitsector; Paul du Bois,
HRM-adviseur/jurist bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten; Henk
Kelderhuis, advocaat gespecialiseerd in arbeids- en bestuursrecht;
Peter Verhoeven, gepensioneerd accountant. Stichting Cardanus vertrouwt op de uitgebalanceerde en
deskundige samenstelling van haar
nieuwe Raad van Toezicht.

V.l.n.r. Jan Hogema, Henk Kelderhuis, Paul du Bois en Peter Verhoeven).
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
winkeliers persoonlijk uitgenodigd
voor overvalpreventiebijeenkomsten
‘Laat je niet overvallen’-campagnebus bezoekt winkelgebieden in Amstelveen, Uithoorn en Diemen.
Winkelcriminaliteit kost de detailhandel jaarlijks ruim één miljard euro. Naast die forse financiële schade telt vooral ook de persoonlijke inbreuk op winkeliers en hun medewerkers. Om hen te leren hoe zij het risico op een overval, geweld of agressie kunnen verkleinen organiseert
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel
(HBD), in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dit najaar preventiebijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in diverse regio’s in Nederland (onder andere in de regio Amstelland) onder de
noemer ‘Laat je niet overvallen!’. Het
HBD organiseert de bijeenkomsten
in de regio samen met de Kamer van
Koophandel Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland en de gemeenten Amstelveen, Diemen en Uithoorn.
De ‘Laat je niet overvallen!’-campag-

nebus heeft op 19 oktober de diverse winkelgebieden bezocht om winkeliers te attenderen op de gratis bijeenkomsten. Onder andere op het
Amstelplein en het Zijdelwaardplein
heeft de bus gestaan.

Bezoek één van de volgende
bijeenkomsten in november:
•
•
•

woensdag 2 november, Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1, Amstelveen
dinsdag 8 november, Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn, aanvang 18.00 uur.
dinsdag 15 november, Gemeentehuis, D.J den Hartoglaan 1, Diemen

In Uithoorn en De Kwakel is veel goed geregeld. Toch kan er van alles
gebeuren. Weet u wat u moet doen bij een noodsituatie? Helaas kunnen hulpdiensten niet altijd en overal direct helpen. En dan bent u in
eerste instantie op uzelf en de mensen in uw omgeving aangewezen.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat particulieren meer willen weten over
wat zij zelf kunnen doen in geval van nood. Alle reden voor de gemeente om daar samen met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op
in te spelen. Is dat nodig? Ja. Want iedereen kan te maken krijgen met
een noodsituatie. Bijvoorbeeld door een brand of doordat de stroom
voor langere tijd uitvalt. U kunt te maken krijgen met iemand die zich
ernstig verslikt of misschien wel met een gaslek. Het is verstandig dat
u zich op dit soort situaties voorbereidt.
wat doe je? gaat u en uw buurgenoten bij deze en andere noodsituaties helpen. Op de website www.watdoeje.nl leest u per noodsituatie wat u in een paar stappen kunt doen. Inclusief handige tips en preventieve maatregelen. Daarnaast worden er volgende week in het gemeentehuis en op de gemeentewerf van Uithoorn een informatieve bewonersavond en een praktische cursus georganiseerd. Alles met één
doel: mocht er iets gebeuren in Uithoorn of De Kwakel, dan kunt u zichzelf of anderen helpen. Omdat u weet wat u moet doen. En dat is precies waar we het voor doen.

Gemeentehuis uithoorn
7 november

High tea voor mantelzorgers
Op 10 november 2011 organiseren
de gemeente Uithoorn en het Mantelzorg Steunpunt een High Tea voor
mantelzorgers die in de gemeente
Uithoorn wonen. De High Tea vindt
plaats in het kader van de Nationale Dag van de Mantelzorg en zal worden verzorgd door leerlingen van de
Praktijkschool Uithoorn. Er is muzikale omlijsting en natuurlijk is er ook
genoeg gelegenheid om met elkaar
te praten.
U bent mantelzorger als u gemiddeld
4 tot 8 uur per week voor een ziek familielid of andere naaste zorgt.

Bewonersavond en
AeD/reanimatiecursus
in gemeentehuis

Locatie:
Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55 in Uithoorn
tijdstip:
14.00-16.00 uur
Bereikbaar:
Er is mogelijkheid tot parkeren voor
de school. Rijd u via de GPS, dan
moet u Melde 22 Uithoorn invoeren. Bus: lijn 142 stopt tegenover de
school.
U kunt zich aanmelden tot 4 november a.s. via mail: mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl of telefonisch: 020-3335353.

Wat doe je-bewonersavond.
Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur

Gemeentewerf industrieweg 21 uithoorn
11 november

Wat doe je-AED/reanimatiecursus, 9.00-13.00 uur

Doe mee en meld u aan door een e-mail te sturen naar marije.viveen@
uithoorn.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw voorletters, achternaam en geboortedatum + adres en e-mailadres.

weRK in
uitVOeRinG

eenRiCHtinGsVeRKeeR
OP RAnDweG OOst en
HOLLAnDseDijK

Tot en met juni 2012 geldt voor verkeer komend vanaf Zijdelweg op de
Randweg Oost/Hollandsedijk (tot aan
de afslag Amsterdamseweg) éénrichtingsverkeer. Deze maatregel geldt
niet voor fietsers en bromfietsers.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

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

10 nov.
10 nov.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl

10 nov.
11 nov.
11 nov.

12 nov.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 20 nov.

3 nov.

5 nov.
5 nov.

7 nov.
8 nov.
9 nov.

Maak een foto in Uithoorn en doe mee aan de Grote Jubileum Fotowedstrijd van de Fotokring Uithoorn. De foto moet in Uithoorn of
De Kwakel gemaakt zijn of iets van Uithoorn of De Kwakel tonen.
Formaat foto: min. 13x19 cm (ca A5) en max. 20x30 cm (ca A4).
Op de achterkant van de foto vermelden: naam, adres en telefoonnummer van de maker + e-mailadres. De foto op papier en in een
envelop zenden naar: Briandflat 75, 1422 TX Uithoorn. Nadere info: info@fotokringuithoorn.nl.
Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Mevrouw
Dominique Gerbracht, activiteitenbegeleider bij Osira/Amstelring,
vertelt over de benadering van dementerenden bij de alledaagse
dingen. Inloop 19.30 u. Het programma duurt van 20.00-21.30 u.
Nadere info: Mantelzorg steunpunt: 020-3335353 of amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl.
Kwakelse veiling in KDO kantine.
Najaarsconcert KNA in Sporthal De Scheg, A. van Schendellaan
100A.
Tijd: 19.45-22.30 u. Zaal open: 19.00 u. Entree: € 11,-. Info: www.
kna-uithoorn.nl of kna.secretariaat@gmail.com.
Bewonersavond in kader campagne Wat doe je? Tips over zelfredzaamheid in geval van nood. Plaats: gemeentehuis. Aanvang:
19.00 u. Opgeven via e-mail: marije.viveen@uithoorn.nl.
Bingomiddag Ouderenbonden, wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, van
13.30-16.15 u. Toegang gratis. Info: h.elserman@hetnet.nl.
Kinderboerderij De Olievaar, knutselmiddag, 13.30-15.30 u. € 2,-.

15 nov.
18,19,
26 nov.
19 nov.

22 nov.
25 nov.
27 nov.

29 nov.

Lezing NVVH Vrouwenwerk in De Schutse, De Merodelaan 1.
Aanvang 10.00 u. De heer Van Leeuwen houdt lezing over Wilhelm Tell.
High Tea voor Mantelzorgers in Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55, 14.00-16.00 u. U kunt zich aanmelden tot 4 november
a.s. via mail: mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl of tel.: 0203335353.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan,7 20.00-21.30 u., kosten:
€ 5,- (incl. thee en teksten)
AED/reanimatiecursus in kader campagne Wat doe je? Plaats: gemeentewerf, Industrieweg 29. Duur: 9.00-13.00 uur.
Concert van C.O.V. Amicitia (Gloria van Vivaldi, Magnificat van
Zelenka en Nelson Mess van Haydn).in De Burght, Potgieterplein.
Aanvang: 20.15 u. Entree: € 22,-. 65+pas/CJP: € 21,-. Info: Greet
Bijlsma, 0297-567257 en 562727.
Intocht Sinterklaas. 10.00 u.: Aankomst op Wilhelminakade/Marktplein. 10.30-12.00 u.: Sint naar winkelcentrum Amstelplein. 13.3014.30 u. Sint in winkelcentrum Zijdelwaardplein.
18.30 uur; Intocht Sinterklaas in De Kwakel (evenemententerrein
KDO); 18.40 u.: optocht naar Dorpshuis; 19.00-20.00 u.: Sint bij
Dorpshuis.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u.
Toneelvereniging Genesius speelt ‘En ik dan?’ Plaats: Dorpshuis De Quakel. Zaal open: 19.30 u. Uitvoering begint om 20.15 u.
Kaartverkoop á €7,50 bij Marga Westerbos Cyclamenlaan 48, De
Kwakel tel: 0297-532970 of via: frankmar@caiway.nl.
Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 u. Duur
wandeling: tot ong. 12.30 u. Deelname gratis, aanmelding niet nodig. Info: 0297-287223 / yfke.zijlstra@casema.nl. Zie ook: www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn/.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
Amerikaanse middag, 14.30 u. Zangduo Jean en Marjan, incl.
Amerikaans eten. Kosten € 12,50. Aanmelden tot uiterlijk 23 nov.
Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 0297-567209.
Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Concertgebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak. Thamerkerk, start 14.30. Kosten: € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
evenementen vanaf december 2011
staan op www.uithoorn.nl

G

E

M

E

E

N

T

E

N

I

E

2 NOVEMBER 2011

U

W

S

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum 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 vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

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

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 november 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 november 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Geslotenverklaring Faunalaan voor voertuigen en voetgangers
vanaf kruising Faunalaan/Busbaan tot en met Faunalaan/buskeerlus. Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111
- Verkeersbesluit Afsluiting Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van betonpalen ter hoogte van de kruising Mol/Parkeerterrein (ter hoogte van Mol 21-23).
Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111
- Ontwerp-Nota Baggeren AGV. De Nota bevat de beleidslijnen van AGV ten
aanzien van baggeren. Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw J.W. van Dijk, tel. 020-6083354 of jolanda.van.dijk@
waternet.nl. Gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111. Ter
inzage van 24 oktober t/m 4 december 2011.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Kwakelsepad 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke brug. Ontvangen 24 oktober 2011.
- Vuurlijn 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een sportieve buitenschoolse kinderopvang in het clubgebouw van KDO. Ontvangen 19 oktober 2011
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- In het Midden 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende gevelbeplating. Ontvangen 25 oktober 2011.
-

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Dorpscentrum, Amstelstraat 4, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg schuin tegenover nr. 15, omgevingsvergunning voor het oprichten
van een bedrijfverzamelgebouw. Bezwaar: t/m 8 december 2011.

De Kwakel
- Stelling 1, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 8 december 2011.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.
VERKEERSBESLUITEN

Legmeer-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het gesloten verklaren van de

Faunalaan in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee en voetgangers vanaf de kruising Faunalaan/Busbaan tot en met de
buskeerlus om de verkeersveiligheid van ﬁetsers en voetgangers te waarborgen.
Tot aan de realisatie van een ﬁets-/voetgangerspad en –oversteekplaats wordt een
omleidingroute voor ﬁetsers en voetgangers van/naar Legmeer-West ingesteld.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit, inclusief tekeningen, ligt tot en met 14 december 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

Legmeer-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het afsluiten van Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van betonpalen ter hoogte van de kruising Mol/Parkeerterrein (ter hoogte van Mol 21-23) om de verkeersveiligheid binnen Mol te waarborgen.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 14 december 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
ONTWERP-UITWERKINGSPLANNEN ‘PARK KRAYENHOFF FASE 3’ EN
‘PARK KRAYENHOFF FASE 4’ TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor fase 3 en fase 4 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan vast te
stellen. Deze ontwerp-uitwerkingsplannen ‘Park Krayenhoff fase 3’ en ‘Park Krayenhoff fase 4’ zijn gebaseerd op de globale en nog nader uit te werken bestemming
‘Woongebied – Uit te werken’, zoals opgenomen in bestemmingsplan Park Krayenhoff dat op 8 oktober 2009 is vastgesteld.
De ontwerp-uitwerkingsplannen ‘Park Krayenhoff fase 3’ en ‘Park Krayenhoff fase
4’ liggen van 3 november 2011 tot en met 15 december 2011 ter inzage. De ontwerp-uitwerkingsplanen zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Daarnaast liggen de Uitwerkingsplannen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 De Kwakel. Binnen deze termijn
van zes weken kunnen belanghebbenden tegen deze ontwerp-uitwerkingsplannen
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Zodra het uitwerkingsplan onherroepelijk is kan een formele bouwaanvraag
voor de bouw van de woningen in fase 3 en fase 4 in behandeling worden genomen.
Uithoorn, 31 oktober 2011

VERLEENDE MANDATEN VOOR UITVOEREN BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS(EN) GEMEENTE UITHOORN 2011
Op 27 oktober 2011 is de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2011 in werking getreden. Voor het uitvoeren van deze verordening zijn de onderstaande mandaten verleend. Deze mandaten treden op 3 november in werking en werken terug tot en met 27 oktober 2011.
artikel beheers- Onderwerp
verordening 2011

Bevoegd
orgaan

mandaat

1e ondermandaat 2e omdermandaat

6, lid 1

het verlenen van onthefﬁng voor het rijden met motorrijtuigen elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen

college

afdelingshoofd
Leefomgeving

beheerder
begraafplaats

9, lid 1

het verlenen van toestemming om het lijk binnen
36 uur na het overlijden te begraven

burgemeester

afdelingshoofd
Publiekszaken

coördinator
burgerzaken

11, lid 2

het afwijken van aanvangsuren begraven en asbezorging

college

afdelingshoofd
Leefomgeving

coördinator
beheer

12, lid 2

aantal lijken en asbussen en in particulier graf en het aantal overledenen waarvan de as in een particulier graf mag worden verstrooid

college

afdelingshoofd
Leefomgeving

coördinator
beheer

16, lid 1

het verlenen van het recht op een particulier graf

college

afdelingshoofd
Publiekszaken

coördinator
burgerzaken

medewerker
burgerzaken

18, lid 3

het recht op het particulier recht te doen vervallen
indien de aanvraag tot overschrijving niet wordt gedaan

college

afdelingshoofd
Publiekszaken

coördinator
burgerzaken

medewerker
burgerzaken

18, lid 4

het particulier graf op naam laten stellen van een
nieuwe rechthebbende

college

afdelingshoofd
Publiekszaken

coördinator
burgerzaken

medewerker
burgerzaken

19

schriftelijk doen van mededeling aan de rechthebbende

college

afdelingshoofd
Publiekszaken

coördinator
burgerzaken

medewerker
burgerzaken

20

vergunning voor het hebben of wijzigen van een gedenkteken

college

Afdelingshoofd
Publiekszaken

coördinator
burgerzaken

medewerker
burgerzaken

22

verwijderen grafbedekking na verstrijken graftermijn

college

Afdelingshoofd
Leefomgeving

beheerder
begraafplaats

23, lid 2

verwijderen grafbedekking bij onvoldoende onderhoud

college

Afdelingshoofd
Leefomgeving

beheerder
begraafplaats

23, lid 3

bekendmaken voornemen tot verwijdering grafbedekking

college

Afdelingshoofd
Leefomgeving

beheerder
begraafplaats

24

bekendmaking voornemen tot ruiming en publicatie

college

Afdelingshoofd
Publiekszaken

coördinator
burgerzaken
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medewerker
burgerzaken

medewerker
burgerzaken
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

www.mEErBoDE.nl

Aanstaande zaterdag 5 november

Beurs filatelistenvereniging
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 5
november wordt weer de maandelijkse postzegelruilbeurs van Filatelisten Vereniging Uithoorn gehouden.
Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd gezellig om bij een
kopje koffie/thee te praten over uw/
jouw filatelistische hobby. Er zijn altijd leden van de filatelistenvereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van postzegels .Ook is er de mogelijkheid advies te krijgen bij taxatie en verkoop van verzamelingen.

Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer, dat vind je op deze
ruilbeurs. De vertrouwde handelaren ontbreken ook deze keer niet.
De jeugd is eveneens zeer zeker
welkom om te ruilen en om eventuele vragen te stellen over het verzamelen van postzegels. De ruilbeurs
is open van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Er is ruimte genoeg om te parkeren.
De postzegelruilbeurs wordt gehouden in het Wijksteunpunt aan Bilderdijkhof 1.
Wilt u meer weten, bel dan 0297525556.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist:
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes van 7 maanden; zij heeft
een rood/zwarte rug, een wit kopje en pootjes.
- Mijdrecht, Agaat: schildpadpoes met bruine vlek tussen de
ogen en witte bef.
Gevonden:
- Uithoorn, Zijdelweg t.h.v. school: rode poes.
- Uithoorn, Weegbree: voskonijn ram; zwart met lichtbruin
gemêleerd; lichtbruine nek en lichtbruin over de neus,
doorlopend tussen de ogen.
- Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan: zwart-wit-bruine lapjespoes.
- Mijdrecht, Oosterlandweg: wit kitten met zwarte vlekken.
- Mijdrecht, Buitenkruier: Cypers grijze kater.
- Mijdrecht, Saffier: hangoorkonijn; wit met bruine en zwarte
vlekjes. Ongecastreerde ram.
- Mijdrecht, Tienboerenweg: klein grijs cypers gestreepte poes
met zwarte vlooienband.
- Uithoorn, busstation, Burgemeester van Kootlaan: poes
{Heilige Birmaan}; beige-zwart-bruin; zij is erg mager.
- Uithoorn, Van Deyssellaan: donkere cyperse kat.
- Abcoude, Piet van Wijngaerdtlaan: cypers grijze kat met zwart;
hij is vrij oud.
- Uithoorn, Anton Philipsweg: rood-wit-zwarte lapjespoesje
van ongeveer een jaar oud.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Toneelvereniging Genesius
speelt het stuk ‘En ik dan?’
De Kwakel - De spelers van de
Kwakelse toneelvereniging Genesius zijn al weken aan het repeteren
om voor u een stuk van Annie M.G.
Schmidt te gaan brengen.
Afgelopen 20 mei was het dan ook
precies honderd jaar geleden dat
Annie M.G Schmidt werd geboren.
Na haar overlijden in 1995, op 84-jarige leeftijd, heeft Schmidt nauwelijks aan populariteit ingeboet en
wordt haar werk nog steeds veel gelezen, gezongen en gespeeld, zoals
u bij Toneelvereniging Genesius kan
zien in het stuk ‘En ik dan?’
De faam van Schmidt is ontegenzeggelijk te danken aan haar rake en herkenbare teksten, voor zowel kinderen als volwassene. Ook
op toneel- en musicalgebied heeft
zij haar sporen verdiend, namen als
Mary Dresselhuys en Willem Nijholt hebben werk van Schmidt gespeeld. ‘En ik dan?’ is Annie’s eerste
toneelstuk voor het grote publiek, ze
schreef het in 1968 en in november
van dat jaar was ook haar première
in het ‘Nieuwe de la Mar theater’ in
Amsterdam.
43 jaar
Nu 43 jaar later speelt Genesius het
stuk waarmee Annie haar voetspo-

ren verdiende op toneelgebied. Ze
kunnen nog een paar weken repeteren om de puntjes op de i te zetten
om dan met 3 geweldige uitvoeringen ten tonele te verschijnen.
Door hun nieuwe regisseur Remco Brandt, die zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend bij ‘de Rijzenspelers’ wordt bij de spelers het
beste van hun kunnen naar boven
gehaald.
Vele repetities en het inmiddels befaamde repetitieweekend in De Amstelhoeve heeft al vele mooie momenten opgeleverd.
Genesius nodigt u dan ook graag
uit om het resultaat te komen bekijken. De uitvoeringen zijn vrijdag
18 november en de zaterdagen 19
en 26 november aanstaande in het
Dorpshuis De Quakel. Aanvang
20.15 uur maar vanaf 19.30 uur is de
zaal open.
U kunt vanaf heden kaarten à 7.50
euro bestellen en/of afhalen bij
Tonny Voorn, Ringdijk 8, tel. 0297560448, e-mail: fraton@caiway.nl
of bij Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48, tel. 0297-532970, e-mail:
frankmar@caiway.nl
Ook zijn de kaarten verkrijgbaar bij
Supermarkt Berry Schalkwijk in De
Kwakel.

Expositie Papier en Textiel 4
Workshop voor kids in bieb:

Online Strip maken
Uithoorn - Op donderdag 10 november is er van 16.00 tot 17.30
uur in de Bibliotheek Uithoorn een
workshop ‘Online Strip maken’ voor
kinderen van 7-12 jaar.
Ben je verzot op strips? En vind je
tekenen leuk? Dan kun jij vast en
zeker een leuke strip maken. En het
mooie is... dat het nu allemaal op de
computer kan, waardoor jij iedereen
via internet kan laten meeleven met

je eigen verhaal en tekeningen. De
gemaakte resultaten kunnen thuis
verder worden bekeken.
Maak je eigen online strip!
Kaarten zijn te verkrijgen bij Bibliotheek Uithoorn of via de website www.amstelland-bibliotheken.nl.
Bibliotheek Uithoorn, donderdag 10
november, 16.00 – 17.30 uur. Prijs:
6,- . Pashouders: 5,- Voorverkoop:
1,- korting

Uithoorn - Nog tot en met 13 november kunt u bij galerie Fort aan de
Drecht de expositie Papier en Textiel
komen bekijken. Ook in deze 4e editie is het weer wonderlijk om te zien
wat voor prachtige kunstwerken met
papier en textiel gemaakt kunnen
worden.
Er is werk te zien van Jan Jr. Schoonhoven, Boukje Voet, Miriam Londoño, Riny Smits en Marijke Hillebrand.
Van Jan Jr. Schoonhoven zijn kleurrijke werken te zien die gemaakt zijn
van papier maché op canvas. Het
papier maché wordt handmatig en
met paletmessen bewerkt waardoor
een ragfijn lijnenspel ontstaat. Boukje Voet gebruikt het boek als een
voorwerp waar ze de functie van weg
heeft genomen en de esthetiek de
overhand neemt.

Miriam Londoño gebruikt het papier
als basis om ontwerpen en tekeningen te maken die bestaan uit lijnen
zwevend in de ruimte. Riny Smits gebruikt flexibele materialen om haar
ideeën vorm te geven. Aan de mogelijkheden van het werken met papier en textiel lijken geen grenzen
te zijn. Marijke Hillebrand’s ontwerpen lopen uiteen van modern, strak
en eenvoudig, van verfijnd en ingetogen tot speels en uitbundig. Het zilver en goud wordt met materialen
zoals edelstenen, glas, hout, bot, leder en textiel verwerkt. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur.
De expositie is te zien op donderdag
en vrijdag 14.00 tot 16.00 uur en in
het weekend van 12.00 tot 17.00 uur.
Galerie Fort aan de Drecht kunt u
vinden aan Grevelingen 50.

Mooie Halloween knutsels
bij speeltuinvereniging
Uithoorn - Zaterdag 29 oktober
was het tijd voor het tweede evenement van Speeltuinvereniging Thamerdal uit Uithoorn. Na de geslaagde zeskamp in de zomer werd er
nu druk geknutseld. Dankzij basisschool De Regenboog konden alle
kinderen daar lekker binnen Halloween knutsels maken. De kinderen
mochten verkleed komen, en zo zat
het vol met griezelige heksen, monsters en vampiers. Voor 1,50 euro konden de kinderen kiezen of ze
een masker, een heksenmuts of een
lampion wilden maken.
Er was ontzettend veel animo en
helaas was de organisatie genoodzaakt de inschrijvingen stop te zetten bij 60 kinderen. Hoewel het dus
best druk was in het speellokaal
van de school, waren alle kinderen
heel rustig in de weer met verf, lijm,
scharen, papier, stiften, wol, melkpakken en nog veel meer. Natuurlijk
was er ook limonade en wat lekkers
voor iedereen en konden de kinderen ‘griezelig’ geschminkt worden.

Toen het half vier was hadden alle
kinderen prachtige dingen gemaakt.
Vol trots liepen de meeste kinderen
na afloop samen met hun ouders
in optocht naar The Mix. Speeltuinvereniging Thamerdal was namelijk een succesvolle samenwerking
aangegaan met Stichting The Good
Men, die een Halloween kinderdisco had georganiseerd. Daar aangekomen was het groot feest en konden de kinderen dansen, feesten en
suikerspin eten. Aangezien de opbrengst van de disco naar Stichting
De Opkikker gaat, konden de kinderen met een levensgrote kikker
knuffelen en op de foto.
Speeltuinvereniging Thamerdal kan
terugkijken op een erg geslaagde
middag, die mede te danken is aan
alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het knutselen, Basisschool
de Regenboog voor het beschikbaar
stellen van de school, Buurtbeheer
Thamerdal voor de financiële bijdrage en Biri Publications voor het leveren van knutselmateriaal.

VVD Uithoorn:

Lage lastengroei positief voor
burgers Uithoorn-De Kwakel
Uithoorn - Deze week ontvingen
wij het volgende persbericht van de
fractie van de VVD: “De woonlasten
(OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) zijn in Uithoorn minder gestegen dan de inflatie. Ten opzichte van
de ons omringende gemeenten zijn
de woonlasten zelfs lager. Daarmee
is de VVD-fractie in de gemeenteraad van Uithoorn tevreden. Prettig wonen is ook een kwestie van
geld. We vragen in deze economisch
moeilijke tijden een kleiner aandeel
in de portemonnee van de burger,
aldus Nick Roosendaal (fractievoorzitter). Dat is het gevolg van gezond
financieel beleid. Wij doen in Uithoorn niet mee aan het afwentelen
op de burger van gestegen kosten.
We passen de snelheid van uitvoering van onze wensen aan op de inkomsten die we ontvangen. Een ge-

zond uitgangspunt daarbij is dat we
niet meer kunnen uitgeven dan wat
we met de burger hebben afgesproken. Een prestatie waar we trots op
mogen zijn en waar de VVD hard
voor blijft werken. De bruto woonlasten voor een gezin met een koopwoning zijn in de regio lager dan
Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde
Venen en Ouder-Amstel.
Vergeleken met fusiegemeentes als
Kaag & Brasem en Nieuwkoop zelfs
honderden euro’s lager. Sinds 2007
zijn de woonlasten die de gemeente in rekening brengt voor een gezin
met een huurwoning in totaal gestegen met 2,7% en voor een gezin
met een gemiddelde koopwoning
met 5%. Dat laatste is ongeveer 1 %
per jaar. (bron: nota lokale heffingen
2012-2015 gemeente Uithoorn).”

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Wijzigingen in de WWB
Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering
van de gemeente. De WWB wordt samengevoegd met de Wet investeren in jongeren (WIJ)
en gaat weer meer fungeren als vangnet. Door
de wijzigingen wordt de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer op zoek te gaan naar
werk aangescherpt. Daarnaast wordt een groter appél gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Verder is in de plannen sprake van onder
meer:
afschaffing van de bijstand voor inwonenden;
vervanging van de toets op het inkomen van
de partner door een toets op gezinsniveau
(huishoudinkomen);
jongeren tot 27 jaar die per 1 januari 2012
zich melden aan het loket, kunnen niet direct

meer een uitkering aanvragen. De eerst vier
weken moet zij zelf op zoek gaan naar werk
of studie waarbij aantoonbare eigen initiatieven en acties worden verwacht. Pas na een
periode van vier weken kan de jongere een
aanvraag indienen voor ondersteuning en
een eventuele uitkering;
de maximering van het gemeentelijke minimabeleid (op maximaal 110% van de bijstandsnorm);
invoering van de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden, als tegenprestatie voor
bijstandsverlening, te verplichten om maatschappelijk nuttig werk te verrichten.

Wilt u meer informatie hebben over deze wijzigingen? Houdt u de pagina in deze krant dan
goed in de gaten. Ontvangt u een bijstands-

financiële voorzieningen voor
inwoners met een minimuminkomen
Als u langere tijd een inkomen op of rond minimumniveau heeft, lukt het niet altijd om alle
kosten te betalen. Er bestaat een aantal regelingen om het voor een huishouden met een
inkomen op of rond het minimumniveau iets
gemakkelijker te maken. De regelingen gelden
niet alleen voor personen met een bijstandsuitkering, maar zijn ook bedoeld voor huishoudens met een ander inkomen op of rond het
minimumniveau. Deze voorzieningen zijn:
Bijzondere bijstand (ook voor jongeren);
Regeling chronisch zieken, gehandicapten
en ouderen (70+);
Declaratiefonds 65-plussers;
Collectieve ziektekostenverzekering (kan
alleen per 1 januari);
Declaratiefonds jongeren;
Jeugd(sport)fonds;
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Heeft u in 2011 nog geen gebruik gemaakt van
een van deze regelingen? Doe dit dan snel. In
2012 kunt u namelijk opnieuw gebruik maken
van deze financiële middelen. Mocht u vragen
hebben over deze voorzieningen of wilt u weten
of u mogelijk in aanmerking komt? Neem dan
contact op met het cluster Werk en Inkomen.
De contactgegevens van vindt u links op deze
pagina.

Wist u dat…

uitkering van de gemeente en heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw consulent. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina. In november zal ook een nieuwsbrief naar uitkeringsgerechtigden worden verstuurd met daarin de uitleg over alle veranderingen.

Bekendmaking

concept beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Aalsmeer en
Uithoorn
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn
heeft op 20 oktober 2011 ingestemd met
het concept beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Aalsmeer en Uithoorn.
Het concept beleidsplan ligt van donderdag 3 november 2011 tot en met donderdag 15 december 2011 ter inzage in
het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot het
concept beleidsplan schuldhulpverlening worden ingediend. Daarna zal de
gemeenteraad het concept beleidsplan
schuldhulpverlening behandelen en
vaststellen.

… de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgaat van “niet leunen maar steunen”. Hiermee wordt
bedoeld dat de zelfredzaamheid en
participatie van burgers moet worden
bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en de overheid
zorgt voor het vangnet.
… als u in aanmerking komt voor Huishoudelijke Verzorging u kunt kiezen uit
zeven leveranciers?
… als u aanpassingen heeft in de huidige woning en u overweegt een
andere woning te huren of te kopen u
VOORAF contact op moet nemen met
de gemeente of het Loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Als u vooraf geen
contact opneemt met de gemeente of
het Loket WWZ, kan de mogelijkheid
bestaan dat de gemeente geen medewerking verleent aan een later noodzakelijke aanpassing in de nieuwe
woning.
… een verhoogd toilet algemeen gebruikelijk* is?
… een tandem algemeen gebruikelijk*
is?
… beugels/handgrepen algemeen gebruikelijk* zijn?
… fiets met hulpmotor algemeen gebruikelijk* is?
*

Een voorziening is algemeen gebruikelijk
wanneer die niet speciaal bedoeld is voor
mensen met een beperking, dus ook door
anderen gebruikt wordt, gewoon in de winkel te koop is en niet - aanzienlijk - duurder
is dan vergelijkbare producten.
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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 nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 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 plaatsen 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.

Wie heeft onze beeldjes meegenomen?
De Kwakel - In de nacht van zaterdag 22 oktober zijn er bij ons in de Traverse in De Kwakel twee mooie
beelden uit onze tuin meegenomen. Deze beelden hebben voor ons een emotionele waarde. Het zijn een
beeldje met twee kinderen op een bankje en een meisjesbeeld. Het laatste beeld is behoorlijk zwaar, dus
dat neem je niet zomaar in je eentje mee. Onze vraag: zouden zij die dit hebben gedaan, deze beelden
weer terug willen zetten? Mogelijk is dit als geintje gebeurd of met wat teveel op. Breng ze terug, alsjeblieft!
Familie van Oostwaard, Traverse 10 in De Kwakel

Leuke afwisseling bij Klok- Maak een foto in Uithoorn en doe mee aan de:
terug-concert van Tavenu Grote Jubileum Fotowedstrijd
De Kwakel - Afgelopen zondag gaf
Tavenu haar jaarlijkse Klok-TerugConcert in Dorpshuis De Quakel.
Het was een afwisselend concert
met de Fanfare van Tavenu, Harmonie Nuevo uit Zaanstad en Brassband Eensgezindheid uit Wormer.
De fanfare van Tavenu onder leiding van Leo Huis speelde Paseo de
Otoño, enkele delen uit Theme Park
Fun, In the Spotlights en het bekende Somethin’ Stupid. De solo’s werden vertolkt door Miranda Burggraaf en Sharon Lenting op de bugel
en Sandra Zijerveld op de sopraan-

sax. Harmonie Nuevo onder leiding
van Betty Bakker speelde mooie en
populaire nummers, zoals Children of Sanchez, Call of the Clans en
Tequila. Dit orkest bestaat uit veel
jeugdige leden en het enthousiasme
straalde ervan af. Brassband Eensgezindheid onder leiding van Lorenzo Papolo sloot het programma af
met mooie stukken als Braveheart,
Concert Prelude en Hymn for Africa. De show werd gestolen door het
jeugdorkest van Tavenu. Een vijftal
leerlingen speelde onder leiding van
Thom Huitema voor het eerst op een

Aanstaande zaterdag met IVN-gidsen:

Vogelexcursie naar duinen
Regio - De vogeltrek is nog steeds
aan de gang, de eerste wintergasten
zijn terug! Ook kunnen we nog zogenaamde doortrekkers waarnemen,
die onderweg zijn naar het zuiden.
Wilt u daarvan meer weten? Ervaren
vogelgidsen van het IVN vertellen
u daar graag over aan de hand van
de vogels die ze tegenkomen. Ga en
kijk mee op hun maandelijkse vogelexcursie op de eerste zaterdag van
de maand. Dit keer, komende zaterdag 5 november, organiseren ze een

lange excursie naar de Waterleidingduinen. Er wordt om 09.30 uur gestart bij de ingang Restaurant ‘t Pannenland aan de Vogelenzangseduinweg 4 in Vogelenzang.
Kans om te zien: Grote Zaagbek,
Bladkoning, Goudvink, Kramsvogel,
Koperwiek en nog veel meer. Wandelend gaat u/ga jij naar de mooiste plekken.
Met eigen auto’s vertrekken de deelnemers om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraaf-

echt concert. Met de uitvoering van
hun 3 stukken hebben zij het publiek goed vermaakt.
Wilt u ook meespelen met Tavenu, kom dan eens kijken op
een repetitieavond in het dorphuis in De Kwakel. De fanfare repeteert op dinsdagavond van
20.00 tot 22.00 uur, de slagwerkgroep repeteert op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Mallets: in overleg. Steelband: in overleg. De steelband repeteert op donderdagavond. Voor informatie zie:
www.tavenu-dekwakel.nl.

plaats aan de Ir. Enschedeweg in
Wilnis. Rond 14.30 uur is iedereen
daar terug. Neem kijker, brood en
koffie mee. Kleed je zo nodig warm
aan.
Aanmelden is niet nodig. Autokosten worden hoofdelijk omgeslagen.
De entree voor het gebied bedraagt
1,50 euro per persoon.
Als bij erg slecht weer de excursie wordt afgelast staat dat op die
dag om ca. 7.30 uur op de site:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Op 3 december gaat IVN met u/jou
naar het Corversbos in Hilversum.
Info: Norman Graafsma: 0614855710, Walter Büsse :0297-

van de Fotokring Uithoorn
Uithoorn/De Kwakel - Fotokring
Uithoorn bestaat 40 jaar en organiseert daarom een fotowedstrijd
waaraan je eenvoudig kunt deelnemen. Bijna iedereen fotografeert tegenwoordig; de een met een mooie
camera, de ander met zijn of haar
mobiele telefoon. Iedereen kan
daarom deelnemen. Laat je foto zien
en doe mee! Fotokring Uithoorn wil
graag de beste, leukste, grappigste, treffendste en gevoeligste foto’s ontvangen. De foto moet iets
van Uithoorn of De Kwakel tonen, of
daar gemaakt zijn. Je foto kan worden ingestuurd tot zondag 20 november a.s.
De deelname is gratis. Er kan één
foto per persoon worden ingeleverd.
De foto mag in kleur zijn of zwartwit. Iedere amateurfotograaf kan
deelnemen. Leden van de Fotokring
Uithoorn en hun familieleden zijn
uitgesloten van deelname.

In Abcoude werd het eerste Fuyiama
toernooi van het seizoen 2011/2012
gehouden. Gedurende het seizoen
zijn er vier wedstrijddagen waaraan
meegedaan kan worden. De eerste
wedstrijddag werd gehouden in de
Kees Bon zaal sporthal in Abcoude. Voor dit gezellige toernooi hadden zich ongeveer 266 judoka’s ingeschreven waarvan de oudste 14

jaar was en de jongste vier jaar. Judoschool Blaauw was met 43 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd op deze wedstrijddag.
De bedoeling van dit toernooi is om
de judoka’s zoveel mogelijk ervaring op te laten doen. De deelnemers werden in 62 poules verdeeld
zodat er minstens drie wedstrijden
gedraaid moesten worden. Naast
een prijs voor de eerste en tweede
plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs voor de
derde plaats. Sommige poules waren heel spannend en moesten er

De uitslag wordt officieel bekend
gemaakt tijdens de Kerstmarkt op
het Amstelplein op zondag 11 december. De prijzen worden op de
Kerstmarkt uitgereikt. De 10 beste
inzenders worden van te voren geinformeerd. De uitslag van de wedstrijd wordt opgenomen in de lokale nieuwsbladen, mogelijk voorzien
van de foto van de winnaar en de
winnende foto.

De prijzen worden door de Fotokring Uithoorn ter beschikking
gesteld, mogelijk gemaakt door de
jubileumsponsors.
1e prijs: print van je foto op canvasdoek, ca 70x100 cm, de winnaar
wordt bovendien één jaar kosteloos
lid van de Fotokring
2e prijs: print op hoogwaardig fotopapier ca 50x70 cm, in passe-partout met lijst
3e prijs: print op hoogwaardig fotopapier ca 30x40 cm, in passe-partout met lijst
4e t/m 10e prijs: een oorkonde.
Zie voor het volledige reglement
van de fotowedstrijd de website:
www.fotokringuithoorn.nl
Misschien heb je die mooie foto
al eens eerder gemaakt en dus al
klaarliggen, dan is nu het moment
om hem in te sturen voor deelname!

Veel voordeel te behalen tijdens
de Van Kouwen Voordeel Dagen
Mijdrecht - Van morgen, donderdag 3 november t/m zondag 6 november is er weer veel voordeel te
behalen bij de dealerbedrijven van
Van Kouwen.
Aanstaande zaterdag 5 november
wordt opnieuw de Nationale Opel
Testdag, de Chevrolet Winter Testdag en de Kia Testdag georganiseerd. Alle autobezitters in de regio kunnen tijdens deze dag hun auto laten testen voor de winter. Deze gratis test kan bij elk merk auto
worden gedaan. Ook zijn er diver-

Succesvol toernooi voor
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zondag 30 oktober
jl. heeft Judoschool Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi
in Abcoude.

Onderwerp: De foto moet in Uithoorn of De Kwakel gemaakt zijn of
iets van Uithoorn of De Kwakel tonen.
Formaat: min 13x19 cm (ca A5) en
max 20x30 cm (ca A4). Op de achterkant van de foto vermelden:
naam, adres en telefoonnummer
van de maker(ster) + e-mailadres.
Inzenden: De foto op papier en in
een envelop zenden naar: Briandflat
75, 1422TX Uithoorn.

se aanbiedingen op winterbanden,
sneeuwkettingen en navigatiesystemen. Daarbij organiseert Van Kouwen van donderdag tot en met zondag in alle vestigingen de Van Kouwen Voordeel Dagen. Tijdens deze
dagen is er veel voordeel te behalen
bij de aanschaf van een nieuwe auto.
Bij Opel kan er geprofiteerd worden van de 5+5 deal, dat betekent
5 jaar financieren tegen 0% rente en
5 jaar gratis onderhoud. Wenst u liever extra korting? Wanneer u niet
kiest voor de 5+5 deal krijgt u 1000,-

cash overgemaakt op uw bankrekening! Bij de Kia bedrijven worden er
extra hoge inruilprijzen geboden tot
wel 1200 euro bovenop de normale inruilprijs. Ook bij Chevrolet ontvangt u hoge inruilprijzen in combinatie met 19% btw die niet betaald
hoeft te worden voor een nieuwe
Aveo of Spark. Dit is geen uitgestelde betaling maar daadwerkelijk een
korting van 19% btw! Meer informatie en openingstijden vindt u in de
advertentie elders in deze krant en
op www.vankouwen.nl.

Winst voor alle teams van
Space Shuttle

extra wedstrijden komen om een
winnaar te bepalen.

Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw, want aan het
einde van de dag waren er 10 eerste plaatsen en 10 tweede plaatsen
gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste:
Calvin Kikken, David Fluks, Denise Roelofsma, Jelle van den Berg,
Jorn Hansen, Kasper Bleijswijk,
Luuk Haarman, Nadine van Westrenen, Quinty Kwak en Romano Vermeulen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede:
Annemijn Trommel, Bartho Postma, Bram Koenders, Erlend Keune,
Jouke van Westrenen, Lars Bekkers,
Mike Hijman, Roan Haaima, Teun
Gieling en Thijs Kees.
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
medaille voor de derde plaats in
ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol
toernooi voor Judoschool Blaauw.

Uithoorn - Het gaat goed met de
competitieteams van badmintonvereniging Space Shuttle. Afgelopen zondag begonnen beide teams
aan hun thuiswedstrijd met de aangename wetenschap dat ze allebei
op de eerste plaats staan in hun eigen poule. Het jeugdteam, bestaande uit Susan Blaauw, Juna Somers,
Vincent van der Sluis en Wouter Tas,
speelden tegen vereniging De Shuttle uit Wormer. Vincent en Wouter
liepen de benen uit hun lijf maar
konden helaas toch hun dubbelpartij niet winnen. Bij de dames was het
precies tegenovergesteld, door hun
harde slagen hoefden ze niet veel
te lopen om er toch een overwinning uit te slepen. Vincent speelde
een uitstekende enkelpartij, in drie
sets won hij door goed te kijken en
te plaatsen van zijn tegenstander.
Ook Wouter wist op deze wijze zijn
partij te winnen. Susan had weinig
moeite met haar tegenstander, Juna kon door een voetblessure echter geen honderd procent geven en
verloor daardoor haar enkelpartij.
Door goed samenspel wisten Vincent en Susan hun mix met redelijk
gemak te winnen. De mixpartij van
Wouter en Juna ging helaas verloren. Dit alles resulteerde uiteindelijk
in een 5-3 overwinning.
Versterking
Het herenteam kreeg dit keer versterking in de persoon van Eric Somers aangezien de normaal altijd
aanwezige Henny Sahetapy een
blessure heeft opgelopen aan zijn

achillespees. De rest van het team
bestond uit vaste krachten Peter de
Rijk, Edwin Schootemeijer, Alexander Popma en Mathe Jonkgrauw.
Alexander en Edwin speelden de
eerste dubbel en ondanks dat er
naar eigen zeggen veel onnodige
fouten zijn gemaakt werd de partij
toch gewonnen. Peter en Eric hebben samen al een lange geschiedenis bij Space Shuttle en dat betaalde zich uit bij hun dubbelpartij. De eerste set werd gewonnen
maar ondanks dat ze een achterstand van tien punten goed wisten te maken verloren ze de tweede set met 21-23. De derde set werd
gelukkig gewonnen. Bij de enkelpartij van Alexander was het ongeveer hetzelfde verhaal, de eerste set
werd met redelijk gemak gewonnen en hoewel de tweede set aanzienlijk meer moeite kostte, sloot hij
ook deze met winst af. De conditie
van Mathe werd op de proef gesteld
met een zware driesetter die hij helaas verloor. Edwin en Eric wisten
hun enkelpartijen gelukkig te winnen. De tegenstanders van Edwin
en Mathe hadden drie spannende sets nodig om het tweede punt
naar zich toe te trekken. De partij
van Alex en Peter duurde ook drie
sets, maar werd gelukkig wel winnend afgesloten. De heren kunnen
dus terugkijken op een geslaagde
wedstrijd met een 6-2 overwinning.
Alle informatie betreffende de badmintonvereniging Space Shuttle,
competitie en recreatief, is terug te
vinden op www.bcspaceshuttle.nl.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

DUS!-raadslid José de Robles neemt ons mee
naar het Amstelplein. Dat plein laat zien hoeveel
mogelijkheden Uithoorn heeft én het heeft
een sterke relatie met het jongerenbeleid.
José de Robles wil niemand
voor het hoofd stoten, maar
toch: “Het Amstelplein is een
ontzettend lelijke plek”, stelt
hij vast. De Robles zegt het
met een knipoog. Hij wil
namelijk een punt maken:
Uithoorn mag dan niet overal beeldschoon zijn, potentie
is er voldoende. De Robles:
“Vanaf dit plein zie je dat in
een oogopslag. Kijk daar, een
geweldig mooi doorkijkje
naar het oude dorp. De Amstel,
de horecagelegenheden, de
winkeltjes aan het water – dit
is een erg mooi stukje Uithoorn.”
Speeltuinen
De Robles richt zijn blik iets
naar links. “Natuurgebied
Zijdelmeer, ook prachtig.
Uithoorn heeft nu eenmaal
een fantastische ligging, vlakbij het Groene Hart en vlakbij
Amsterdam. En als dorp zelf
hebben we ook veel moois
te bieden.” En dan komt het
punt: “Maar wat is er voor
jongeren te doen? We zeggen
vaak dat ze overlast veroorzaken door rond te hangen,
maar kijk eens naar de realiteit. Uithoorn heeft jongeren

Op stap met José de Robles

“Amstelplein
toont potentie
van heel Uithoorn”
R A A D S V E R S L A G

Besluit Iepenlaan
komt in zicht
De Iepenlaan. Raadslid Sjaak Verhaar
vertelde er op deze plaats al over en
de gemeenteraad heeft er inmiddels over gedebatteerd. Verrassing:
tijdens het debat bleek dat de
ondernemers van de Iepenlaan
een eigen plan hebben opgesteld.
In het debat van de gemeenteraad op donderdag 13 oktober
stelde het college van burgemeester en wethouders
(b&w) voor de plannen voor
de Iepenlaan gelijk te laten,
maar deze te voorzien van
een nieuw tijdpad. Dus:
groen aan de zuidzijde,
glastuinbouw aan de noordzijde, een aanpak waarmee
de gemeenteraad in mei al
akkoord ging.
Provinciesubsidie
Tijdens het debat stelde
de raad zich kritisch en
bezorgd op. Jaap Baak van
het CDA wilde weten of
Uithoorn voor het project nog
steeds aanspraak maakt op
provinciesubsidie. Wethouder

Verheijen: “Dat kan, zodra
we nieuw glas realiseren
aan de noordzijde. Hiervoor
moeten we echter eerst een
ontwikkelpartner vinden.”
Die is nog niet in beeld.
B&w wil rondom de Iepenlaan niet langer zelf ondernemen, maar de ondernemers slechts faciliteren.

Ondernemersplan
Ineens was daar een verrassing: de insprekende heer
Hogenboom vertelde dat de
ondernemers van de Iepenlaan zelf een plan hadden
opgesteld. Hij lichtte toe
dat b&w bekend waren met
het plan, maar er niets mee
hadden gedaan. Wethouder
Verheijen gaf aan dat er een
zorgvuldige beoordeling
van het ondernemersplan
had plaatsgevonden. Hij
beloofde zijn afweging nog
toe te lichten aan de raad.

Op de agenda
Morgen staat de Iepenlaan
opnieuw op de agenda van
de gemeenteraad. Dan wordt
duidelijk of de raad instemt
met het voorgestelde nieuwe
tijdpad. Is dat het geval,
dan kan de ontwikkeling
van de zuidzijde van de
Iepenlaan spoedig starten.

V I J F

V R AG E N

A A N

N I C K

Hoe vind je dat Uithoorn omgaat met
financiële onderwerpen?
“Je moet als gemeente een
helder beeld hebben van je
mogelijkheden. Zodat je
kunt zeggen: dit is het geld
waarvoor we het gaan doen.
Uithoorn heeft dit proces

volgens mij goed in de hand.
Er wordt ook goed verantwoording afgelegd en dat
is belangrijk. Wat je tegenwoordig ziet, is dat we als
gemeente minder geld
krijgen van het Rijk, maar
wel steeds meer taken.
Juist daarom is het belangrijk verstandige keuzes te
maken.”

3

Heeft de VVD
nog financiële
speerpunten?
“Wij hechten veel waarde aan
een goede infrastructuur.
Dat gaat om de kwaliteit
van het rioolstelsel, zodat er
geen overlast ontstaat,
maar ook om bereikbaarheid. Als gemeente heb je
de taak te zorgen dat inwoners en bezoekers vlot en
veilig op pad kunnen.”

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

“We doen vaak alsof het een
hedendaags probleem is,
maar het is van alle tijden.
Rondhangen met vrienden,
je vervelen, het hoort bij
die levensfase. Daarom zeg
ik: geef de jongeren van
Uithoorn een plek waar ze
zich kunnen vervelen.”
Reflex
De Robles stelt voor om eens
bij andere gemeentes te kijken
hoe ze het daar aanpakken.

“Geef de jongeren van
Uithoorn een plek waar ze
zich kunnen vervelen.”
meestal geen enkele kwaad
in de zin hebben.” Hij
vervolgt: “Laten we erover
nadenken wat we die jongeren als gemeente te bieden
hebben, in plaats van alleen
oog te hebben voor het
voorkomen van overlast.”
Levensfase
De Robles herinnert zich
zijn eigen jeugd ook als een
tijd waarin rondhangen
soms een doel op zich was.

( V V D)

4

1

2

Overlast
Rondhangende jongeren
zorgen bij het Amstelplein
sinds enige tijd voor overlast, al gaat het tegenwoordig een stuk beter. De Robles:
“Wanneer jongeren zich daar
ophouden, dan voelen
mensen zich soms geïntimideerd, terwijl die jongeren

R O O S E N DA A L

In deze aflevering van
de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord
aan raadslid Nick
Roosendaal, fractievoorzitter van de
VVD in de gemeenteraad van Uithoorn.
Wat zijn voor jouw
partij belangrijke
uitgangspunten als het
gaat om financiën?
“Over een week bespreken
we met de raad de gemeentelijke begroting voor 2012.
Wat voor ons voorop staat:
de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we
hebben het geld van onze
inwoners goed te besteden.
We moeten zuinig met onze
middelen omgaan, ook
omdat we als VVD vinden
dat de lasten niet sneller
mogen stijgen dan de inflatie.”

niet heel veel te bieden. Er
zijn speeltuinen, maar wat
heb je daar als 16-jarige aan.”

Kun je hier voorbeelden van noemen?
“Nou, we zijn bijvoorbeeld
erg blij dat Uithoorn toch
heeft gekozen voor een
viaduct op de kruising van
de Zijdelweg en de N201.
Wij willen niet dat we met
zijn allen stil komen te staan
en deze oplossing helpt
daarbij ontzettend. Ook de
investeringen in fietspaden
van de afgelopen jaren
hebben erg goed uitgepakt.”

Activiteiten organiseren,
een reflex die veel voorkomt, daar ziet hij niets in.
“Je ziet vaak dat gemeentes
heel erg verkrampt allemaal
dingen op touw zetten. Dat
zet geen zoden aan de dijk.
Jongeren willen hun gang
kunnen gaan. We moeten
ze als gemeente daartoe de
gelegenheid bieden, zonder
dat dit ten koste gaat van
het leefgenot en het gevoel
van veiligheid van de rest.”

RAADSAGENDA
Datum: 3 november 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening en installatie
dhr. C.E. Poelwijk
als raadslid 19.30 uur

2

Vragen raadsleden,
reactie college 19.45 uur

3

Planvorming Iepenlaan
20.00 uur

4

Verzelfstandiging
Gov United 20.30 uur

5

Nota lokale heffingen
gemeente Uithoorn
2012-2015 21.00 uur

6

Bestemmingsplan
Landelijk Gebied,
postzegelplannen 2011
21.30 uur

5

En wat vinden jullie
verder belangrijk?
“Wat zeker onze aandacht
heeft, is de wijk Europarei.
Buurtbeheer doet daar erg
goed werk. Wij vinden het
belangrijk dat als gemeente
te ondersteunen, juist omdat je daarmee de betrokkenheid van bewoners bij
hun wijk stimuleert. Het
bevorderen van sociale
cohesie is een belangrijke
taak van de gemeente.”

Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting. De eerstvolgende
raadsvergadering is op
donderdag 10 november.
Deze is geheel gewijd
aan de Programmabegroting
2012 en de Tweede voortgangsrapportage 2011
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Uithoorn - Het fenomeen Halloween rukt steeds meer op in Nederland en zo ook in Uithoorn.
Afgelopen zaterdag 29 oktober waren er meerdere Halloweenfeesten te bezoeken in Uithoorn,
voor zowel jong als oud. Wij bezochten een bijzondere bruiloft die plaatsvond in het Fort aan de Drecht.
Vrijwilligers van buurtbeheer Meerwijk en Thamerdal organiseerden voor de tweede keer een grootse
Halloweenviering, in de vorm van een huwelijk tussen twee oude zielen.
BUURTBEHEER
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 uit Uithoorn konden zich via de site van Buurtbeheer Uithoorn
opgeven voor deze halloweenviering. In groten getale kwamen kinderen met hun ouders deze
zaterdagavond in het donker naar het Fort toe. Aldaar was iedereen getuige van een huwelijk tussen
de twee oude zielen die eindelijk na 100 jaar opsluiting het ja-woord aan elkaar konden geven.
De bruiloft werd opgevrolijkt door de ‘Halloween’ danseressen van dancestudio Shanna van Elleswijk.
Na de bruiloft was er een tocht door Meerwijk waar er opdrachten uitgevoerd moesten worden.
Het verzamelen van onder andere heksenhaar, drakensnot en een grote spin was nodig om
daarna toegang te krijgen tot het fort.
RUIMTES
In het fort waren meerdere ruimtes ingericht waar van alles te beleven was. Sommige ouders
verdwaalden in het fort en kwamen bij een wijnproeverij uit, die toch niet bij het
Halloweenspektakel hoorde. Al met al was er heel wat griezeligs te zien en was
het voor sommige kinderen echt wel spannend. Gelukkig bleken
de griezels er alleen griezelig uit te zien, maar ze waren toch echt wel vriendelijk.
Na afloop van de tocht kregen alle kinderen nog een aandenken mee.
Een woord van dank voor alle vrijwilligers van Buurtbeheer
Meerwijk en Thamerdal en alle supergriezels die deze
bijzondere Halloweenviering mogelijk hebben gemaakt.

3
9
2
WEEKENDTOPPERS 30
29 3
1
4
1
0
3
29 3
5
1+1
1+1 3 41
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Dr. Oetker pizza tradizionale
diverse smaken
2 stuks

BER
SEPTEM

re live cover band ‘View Apart’ is de
avond compleet.
Zij zingen een groot repertoire aan
hits van alle jaren, van UB40 tot de
meezingers van nu! Leadzangeres
Joyce Aarsman strijdt op dit moment mee bij de Voice of Holland
in het team van Marco Borsato! Deze avond zingt ze bij Club Bright de
sterren van de hemel.
Club Bright De Kwakel/Uithoorn
kun je vinden aan de Noorddammerweg 24 in De Kwakel.
Let’s Party Live muziek & Dance
Classics komende vrijdag 4 november van 22.00 tot 04.00 uur. Voor
meer info zie advertentie op de
voorpagina.

Dinsdag 8 november

BER
NOVEM

gratis

DEEN puntstuk kaas*

Ook niet-ANBO en KBO leden zijn
van harte welkom op deze gezellige middag! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen, bovendien zijn de
consumpties prettig laag geprijsd.
Kom eens kijken, doe mee en geniet van de leuke sfeer die er op zo’n
bingomiddag heerst.
De toegang is gratis! In december
is er geen bingo. De volgende bingomiddag is op dinsdag 10 januari 2012.

oud
stuk 725 gram

50%
korting 8.00

*De korting is al in de prijs verwerkt.

2.

5.44

2.72MEI

BER
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I BER
VEEM
NOM

gratis

Bingomiddag ANBO-KBO
Uithoorn/De Kwakel - Aanstaande dinsdag 8 november organiseren de afdelingen Uithoorn-De
Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO)
en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) hun maandelijks terugkerende bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof
1 in Uithoorn. De aanvang is 14.00
uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.
Gastvrouw is Hanny Kampen.
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vrijdag

25-plussersfeest Let’s Party!
Regio - Vanaf aanstaande vrijdag 4 november kan iedere vijfentwintigplusser zich elke vrijdag van
de maand uitleven op vertrouwde
dance-classics en vrolijke Hollandse hits van toen en nu. Club Bright
in Uithoorn is voorzien van een luxe
rookruimte, grote dansvloer en een
gezellig feestcafé. Deze club geeft
een bruisend feest in een ongedwongen sfeer met lekkere muziek
waar je als vijfentwintigplusser gewoon bij moet zijn. Er is volop entertainment aanwezig en natuurlijk
worden er hapjes geserveerd. Hun
eigen allround DJ Lesley zal deze
avond de heerlijkste dansnummers
laten horen. Met de spectaculai-

Shakeria milkshake
R

ag
dondEeRrd

Amstel bockbier

98

zaterdag

1.49

liter 2.98

2 x 6-pack

1

50%
korting 8.58

4.00

4.29

kilo 5.52

WWW.DEEN.NL

Leerlingen Thamen werken 10. 000 euro
bij elkaar voor het goede doel
Uithoorn - Eens per schooljaar
is het raak; dan gaan alle leerlingen uit de eerste, tweede en derde klassen van de Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn aan de
slag om geld te verdienen voor een
goed doel. Niet door te gaan collecteren, maar door zélf de handen uit
de mouwen te steken. Uiteindelijk
wordt het daarmee verdiende ‘salaris’ in een gezamenlijke pot gestopt, waarna het geld wordt overgedragen aan het uitgekozen doel.
Vlak voor de zomervakantie werd
deze jaarlijkse ‘werkdag’ gehouden, dit keer ten bate van de stichting H.E.L.P. Malawi Nederland. In
juli 2009 is een groep vrijwilligers uit
Nederland, een maand naar Malawi
geweest om daar op de Nanthomba basisschool te werken. Deze
School is een van de eerste gerea-

Wethouder Schouten weet het zeker: Irenebrug blijft en parkeergarage komt

Natte bedrijventerrein voorlopig ‘in de koelkast’

Omlegging N201 biedt vele
kansen voor Amstelhoek
Amstelhoek - Nu de omlegging
van de N201 zijn voltooiing nadert
worden de plannen en ideeën om
de Amstelhoek weer leefbaar te maken steeds serieuzer. Of het ook allemaal echt gebeurt, kun je je nu al
afvragen (bijvoorbeeld dat er binnen
6 jaar 225 woningen zouden worden
gebouwd, nemen we voorlopig maar
met een grote korreltje zout), maar
dat er iets gaat veranderen is zeker.
De drukke provincialeweg N201
die nu het dorp doormidden snijdt,
wordt omgelegd en nu wordt voor
verschillende particuliere gronden
nagedacht over herontwikkeling
met woningbouw.
Deze ontwikkelingen kunnen dan
een positieve bijdrage leveren aan
de woonkwaliteit voor de huidige en
toekomstige bewoners van de Amstelhoek. Daarom is er nu een structuurvisie opgesteld waarin globaal
wordt aangegeven wat er zoal kan
gaan gebeuren. De raad heeft dit

donderdagavond jl. goedgekeurd.
Nat bedrijventerrein
De bewoners van de Amstelhoek
staan voor 100% achter deze plannen, maar Maarten van de Greft van
de VVD vroeg zich af of deze bewoners het ook waren geweest met
deze structuurvisie als de plannen
voor de aanleg van een nat bedrijventerrein aan de Amstel er ook in
was opgenomen, wat volgens zijn
partij en ook van D66 en de PvdA/
GroenLinks had gemoeten. Het college vond dit echter niet: “Dat plan
is nog niet zover. Ook de provincie
voelt er nog niks voor, dus hebben
wij dat plan hieruit gehaald”, zo vertelde wethouder Schouten. De partijen die dat wel vonden sputterden
nog wat tegen, maar gingen uiteindelijk toch akkoord met het voorstel.
225 woningen
Ook een punt van discussie was nog

het aantal woningen dat genoemd
werd: 225 woningen die binnen zes
jaar gebouwd zouden gaan worden:
“Is dat niet wat kort door de bocht”,
zo vroeg raadslid Hooghoudt (CU/
SGP) zich af: ”Gezien deze tijd lijkt
het ons toch niet wenselijk en zelfs
niet haalbaar. We bouwen namelijk
niet om projectontwikkelaars op de
been te houden, maar om de bewoners van Amstelhoek van woningen
te voorzien.”
Wethouder Schouten was het daar
ook wel mee eens: “Er komt natuurlijk nog een extra onderzoek wat wel
en niet kan.”
Ook vertelde de wethouder desgevraagd dat het ‘bijna’ helemaal zeker was dat de Irenebrug bleef liggen en je over de brug zo de parkeergarage in rijdt, dus geen doorgaand verkeer meer van en naar
Uithoorn, maar wel bereikbaar voor
het lokale verkeer.
De tijd zal het leren.

liseerde projecten van “H.E.L.P. Malawi Children”. Eén van deze vrijwilligers is de Thamen docent Roelof
Veldhuizen. Hierna is deze groep de
gemeenschap en de stichting blijven steunen door fondswerving voor
verschillende projecten en door zelf
projecten, zoals bijv. studiebeurzen
voor het voortgezet onderwijs, op te
zetten. Voortvloeiend hieruit is de
stichting H.E.L.P. Malawi Nederland
opgericht om zo beter en meer gestructureerd hulp te kunnen bieden
op lange termijn.
Projecten
In augustus 2011 zijn Roelof Veldhuizen en zijn vriendin Brechje
Swart, oprichters van de stichting,
weer naar Malawi gegaan om een
jaar lang ontwikkelingswerk te doen.
Zo helpt Roelof bij de Nanthomba

basisschool en zet land- en tuinbouw projecten op. Brechje is werkzaam in de Nandumbo kliniek. Meer
informatie over deze stichting is te
vinden op www.helpmalawi-nederland.nl. Op dinsdag 25 oktober was
het dan zover, een cheque ter waarde van ruim 10.000,- werd overgedragen aan Louise Swart van Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland.
Roelof en Brechje houden de school
op de hoogte van hun ontwikkelingen en zo kunnen de leerlingen zien
waar zij zo hard voor hebben gewerkt. Scholengemeenschap Thamen gaat er vanuit dat je ook wat
voor een ander mag overhebben,
zonder dat je daar wat voor terugkrijgt, tenzij het natuurlijk de dankbare woorden waren van de stichting, voor alle inzet van de leerlingen van Thamen.

O
N
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Mobilisatie-Oorlogskruis en Ereteken
voor Orde en Vrede uitgereikt

(vervolg van voorpagina)

Uithoorn - Marinus (Rinus) Dubelaar bleek na het uitbreken van de
oorlog een echte ‘Soldaat van Oranje’. Hij woonde met zijn gezin in
Weesp en was van beroep elektronicus. Op 1 juni 1925 trad hij in dienst
bij het Landstormkorps luchtwachtdienst Amsterdam en werd gelegerd in Naarden. Hij vervoerde met
schriftelijke toestemming van zijn
commandant jarenlang op onzalige
tijden piloten van en naar het vliegveld, het Gooi. Op 24 augustus 1939
werd hij gemobiliseerd tot en met
28 mei 1940 en speurde tijdens zijn
diensten op de koude 20 meter hoge luchtwachtoren de lucht af naar
vijandelijke vliegtuigen. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij op 28 mei 1940 gedemobiliseerd, controleerde verduisterde huizen in Naarden en ging het
verzet in. Met een bootje via de fortgrachten werden munitie, springstoffen, wapens en handgranaten
uit de Vesting Naarden weggenomen, maar men had ook beschikking over stiekem nagemaakte sleutels van het fort. Een aantal wapens
werd verdeeld onder de al zeer uitgebreide groep verzetstrijders. De
rest van de munitie en springstoffen werd in loden kisten dicht gesoldeerd en begraven in verschillende tuinen en onder vloeren. Rinus werd verraden en werd met
vrouw en broer door de SD (Sicherheits Dienst) gearresteerd op 19 juni 1941. Zij kwamen in het Oranjehotel terecht, de beruchte gevangenis in Scheveningen. Na vele verhoren werd hij veroordeeld tot de
doodstraf. Die werd op de Waalsdorpervlakte voltrokken op 12 februari 1942 om 9 uur 20. Rinus was
niet de enige, er zouden nog vele
verzetsmensen volgen. Een uur voor

zijn dood schreef hij zijn laatste brief
aan zijn vrouw en drie kinderen.
Na de oorlog in 1945 kon men naar
zeggen Rinus en 27 andere onbekende burgerslachtoffers op de
Waalsdorpervlakte niet identificeren en de lichamen werden herbegraven op het landgoed Lange Duin
in Wassenaar. In 1982 werden door
opheffing van de begraafplaats de
onbekende burgerslachtoffers overgebracht naar de Erebegraafplaats
Loenen bij Apeldoorn.

DNA-onderzoek
Het feit dat Marinus Dubelaar via
zijn kleindochter nu pas postuum
het Mobilisatie-Oorlogskruis is uit-

Verzetsheld sergeant Marinus Dubelaar
gereikt, heeft alles te maken met
het DNA onderzoek dat de laatste
jaren op gang is gekomen. Van alle
28 stoffelijke overschotten werd in
2009 een DNA monster genomen.
De resultaten werden in een databank bij de KLPD geplaatst die ver-

volgens probeerde zoveel mogelijk
nabestaanden te achterhalen om
met hun DNA een match te krijgen.
Een achterneef van Rinus Dubelaar,
Ed Steur, deed al langer onderzoek
naar de geschiedenis van Rinus en
wat er met hem was gebeurd in de
oorlogsjaren. Gelet op de mogelijkheid van een DNA match vroeg hij
een oom van Rinus, Piet Dubbelaar (86), woonachtig in Uithoorn, of
hij daaraan zijn medewerking wilde
verlenen. Daar stemde Piet mee in
en alzo gebeurde dat op 16 januari
2010. Piet kende zijn oom Rinus en
was pas 16 jaar toen die werd opgepakt. Het gebeuren heeft bij hem
een diepe indruk nagelaten. Helaas
heeft men met het DNA van Rinus
niet kunnen vinden. Uit verder archiefonderzoek is gebleken dat Rinus Dubbelaar wel degelijk op de
betreffende datum is gefusilleerd en
vervolgens zou zijn gecremeerd in
Velsen. Zijn asurn is echter nooit gevonden. Wie geïnteresseerd is kan
de geschiedenis in woord en beeld
zien op de website van Ed Steur:
www.home.planet.nl/~steur196/
m.h.g.dubelaar.htm.
Een en ander was echter wel aanleiding voor Piet om het Mobilisatie-Oorlogskruis voor zijn oom aan
te vragen, want de mogelijkheid tot
toekenning van het Verzetsherdenkingskruis was al in 1988 beëindigd.
De minister van Defensie heeft dit
gehonoreerd en bij zijn beschikking
van 4 oktober 2011 aan Marinus
Hendricus Gerardus Dubelaar postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis
toegekend. Ten overstaan van de
nabestaanden en verdere familieleden werd dit door de burgemeester plechtig uitgereikt aan de kleindochter van deze verzetsheld.
Vervolgens riep zij Petrus (Piet) Georgius Elizabeth Dubelaar naar voren die de aanvraag had ingediend

VOKU Serres & Kunststof Kozijnen:

‘Wij houden de kunststof
deuren voor u open!’
Mijdrecht - Al sinds 1985 ‘Alles onder één dak’.
Met de groei van het bedrijf en de
prachtig pas uitgebreide en opnieuw ingerichte showroom van 650
m2 in Mijdrecht is het assortiment
de laatste jaren nog meer uitgebreid
waardoor werkelijk alles onder één
dak te verkrijgen en te bewonderen
is bij VOKU. Aluminium kozijnen,
carports, dakkapellen, dakramen,
deuren, deurluifels, garagedeuren,
horren, kunststof gevelbekleding,
kunststof kozijnen, serres, serrelichtstraten, schuifpuien, schuifbare & vaste terrasoverkappingen, uitbouwen, windschermen behoren tot
het enorme assortiment en met alle volledige garanties bovendien. Bij
VOKU kunt u terecht voor alles wat
met de buitengevel van de woning
of het pand te maken heeft. Er zijn
veel aanbieders in deze markt, daarom worden de producten die VOKU
vertegenwoordigt zorgvuldig uitgezocht en dat alles in de hoogste
kwaliteit van materiaal, techniek en
afwerking.
Monteren
Maar er komt meer bij kijken dan
alleen het leveren en monteren van
deze producten, VOKU zorgt ook
voor de nodige vergunningen, indien noodzakelijk het heiwerk, funderingen, vloer- en wandafwerking,
werkzaamheden ten behoeve van
elektriciteit, verwarming en dergelijke. Zoals een goede aannemer
betaamt, want VOKU is van huis
uit een aannemer. Eigen geschool-

de monteurs zorgen ervoor dat alles perfect gebouwd, gemonteerd
en vakkundig afgewerkt wordt. Het
brede assortiment aan kwaliteitsproducten, de betrokkenheid en
deskundigheid van de inmiddels 23
medewerkers, zijn de pijlers waarop
het bedrijf van meet af aan op rust.
De monteurs van VOKU zijn veelal
aan het werk in de particuliere sector, maar zij zijn ook thuis in projecten voor aannemers en verenigingen van eigenaren. Op www.voku.nl
onder het kopje ‘nieuws’ worden er
foto’s gepresenteerd van een groot
project waarop de nette vakkundige
VOKU monteurs vele positieve reacties hebben ontvangen door de bewoners.
Serres
Dit alles geldt ook voor de serrebouw. “We zijn de enige met een
bijzonder dakconcept op het serredak”, aldus eigenaar Hans Voortjes. “Waar voorheen de buitenste
dakruit gelijk liep aan de binnenste
ruit, daar steekt de buitenste ruit nu
uit, zodat er geen thermische breuk
plaats kan vinden. Stel, het verschil
tussen de binnenste en de buitenste ruit is 30 graden dan zou het
binnenste glas kunnen gaan breken. En met dit nieuwe concept is
dit niet mogelijk.” Aan de onderkant
is het glas overgelipt, dat wil zeggen dat het buitenblad 50 mm doorloopt hetgeen voor een betere afwatering zorgt en dus grotere temperatuurverschillen kan hebben. De
profielen van het serredak zijn goed

geïsoleerd zijn en de aansluitingen
zijn zeer zeker waterdicht, waardoor
er geen condensatie kan plaatsvinden. Dit is van dichtbij te zien in de
showrooms door middel van een
doorsnede van dit serredak.
Daarbij is de dakbeglazing heel belangrijk, VOKU heeft 5 verschillende
soorten dakbeglazing in haar assortiment opgenomen, variërend van
goed zonwerend tot héél goed zonwerend waardoor er vaak geen zonnescherm meer nodig is. Het glas
is standaard voorzien van geïsoleerd HR ++ glas en er is zelfs keuze uit zelfreinigend glas, dat hoeft
niet meer schoongemaakt te worden; dat doet de regen voor u! Er is
keuze uit 4 verschillende uitvoeringen dakgoten en binnen kan er halogeen spotsverlichting in de tussenbalken (vaak op een dimmer)
worden aangebracht. De staande
kozijnen zijn in alle uitvoeringen leverbaar en alles wordt uitgevoerd
met Politiekeurmerk. De serres zijn
in alle kleuren te verkrijgen, ook met
structuurlak; lijkt een beetje op metalic.
Kunststofkozijn en van
het merk WERU
Kunststoframen, -deuren, -puien
en -dakkapellen geven uw woning
een facelift, zijn inbraakwerend en
brandvertragend. Kunststof is leverbaar in diverse houtstructuren
en RAL-kleuren en is niet te onderscheiden van hout maar geniet wel
alle voordelen van kunststof.
De kwaliteitskozijnen van het merk

om hem te feliciteren met dit resultaat. In samenspraak met Alexandra
Dubelaar kreeg hij het MobilisatieOorlogskruis in bewaring.
Ereteken voor Orde en Vrede
Alexandra Dubelaar kreeg van burgemeester Oudshoorn ook (hernieuwd) het Ereteken voor Orde en
Vrede met duplicaat-certificaat postuum voor haar vader uitgereikt. Die
had dezelfde voornamen als van zijn
vader Rinus en werd geboren op 28
januari 1926 in Naarden. Hij ontving het Ereteken voor zijn militaire
diensttijd gedurende de politionele
acties in het voormalig NederlandsIndië in 1947, 1948 en 1949. Alexandra’s vader kwam 3 keer terecht in
het Militair Hospitaal. Met terugwerkende kracht werd Marinus Dubelaar op 1 juli 1948 bevorderd tot
dienstplichtig soldaat der 1e klasse. Met ingang van 1 oktober 1948
werd hij bevorderd tot dienstplichtig
korporaal voor de tijd dat hij was ingedeeld bij het 4e regiment Stoottroepen. Op 24 februari 1950 repatrieerde hij uit Indonesië en kreeg
groot verlof. Op 1 april 1949 werd
aan de vader van Alexandra machtiging verleend tot het dragen van het
Ereteken voor Orde en Vrede met de
jaargespen 1947, 1948 en 1949. De
baton en de machtiging behorende
bij het Ereteken voor Orde en Vrede
werd op die dag aan hem uitgereikt.
Op 3 april 1950 kreeg hij het Erecertificaat met insigne. Omdat Alexandra het Ereteken voor haar vader
nooit heeft gezien omdat het in de
familiekring in de loop der jaren
verloren is gegaan en zij er toch wel
aan hechtte dit als aandenken aan
haar vader in bezit te willen hebben,
is het opnieuw aangevraagd en gehonoreerd. Vandaar dat zij het afgelopen woensdag ‘hernieuwd’ kreeg
uitgereikt.
WERU zijn onverwoestbaar, winden waterdicht, en voldoen aan het
politiekeurmerk. Ze zijn gemaakt
van hoogwaardig kunststof en zijn
zeer vormvast en kleurhoudend. Kozijnen, ramen, deuren en puien worden altijd met staal versterkt en alle beslagdelen zijn rondom in het
staal bevestigd en dus niet in het
kunststof. Bovendien is alles voorzien van hoog rendement isolatieglas. Kunststof biedt de mogelijkheid
tot onbegrensde keuze in uitvoeringen, of het nu hypermodern moet
zijn of passend in een monumentaal pand. Voor elke woning zijn er
de juiste ramen en deuren verkrijgbaar. Kunststof is eenvoudig te reinigen. Schoonmaken met water is
voldoende. Ook het bedieningsgemak staat op een hoog peil.
Nieuwe hoekverbinding
De WERU kozijnen hebben al het
uiterlijk van hout waarbij echter alleen de verbindingsnaad schuin
liep. De nieuwste WERU innovatie
van dit moment is dat de naden nu
ook recht te verkrijgen zijn, zodat de
kozijnen nu nog meer op hout lijken.
Meer informatie hierover is te lezen
op de VOKU site.
Geïntegreerde rolluiken in
het kozijn zonder rolluikbak
aan de buitenkant
Met kunststof vergroot u uw mogelijkheden. De kunststof kozijnen van
WERU kunnen namelijk voorzien
worden van geïntegreerde rolluiken.
Zeker voor dakkapellen is dat een
heel groot voordeel omdat onder
een dak de warmte het hoogst is
en aanmerkelijk verminderd wordt
door een kozijn met een geïntegreerd rolluik. Het kozijn met rolluik
wordt geheel op maat en als één
product gemaakt in de fabriek. Aan
de buitenkant ziet het eruit als één
vlak geheel en aan de binnenkant
zit het rolmechanisme in een minimale bak, zodat er bijna geen glasverlies is.
Airco op dakkapellen
VOKU biedt de mogelijkheid om
een dakkapel aan te schaffen compleet gemonteerd met airco.
Deze zorgt in de zomer voor koude lucht en in de winter voor warme lucht.
Alarm geïntegreerd
in het kozijn
Het is tegenwoordig mogelijk om in
een naar binnendraaiend kozijn of
-schuifpui een geïntegreerd alarm
als optie aan te schaffen. Dit alarm
werkt op batterijen en is nauwelijks
zichtbaar. Als er een poging gedaan wordt om het kozijn of schuifpui te forceren, gaat er een alarm
af, waardoor bewoners van het huis
en/of buurtbewoners worden gealarmeerd. Op het WERU Secur-systeem heeft leverancier WERU het
wereldpatent en is dus alleen maar
te verkrijgen bij kozijnen en puien
van WERU.

Burgemeester Dagmar Oudshoorn reikt het Ereteken voor Orde en Vrede postuum van haar vader korporaal Rinus Dubelaar uit aan zijn dochter Alexandra Dubelaar

Piet Dubelaar krijgt het Mobilisatie-Oorlogskruis van postuum zijn oom Rinus in bewaring
Glasbreukmelder
Naast het bestaande geïntegreerde
alarm, is er nu ook een glasbreukmelder te verkrijgen. Deze melder
wordt op het glas geplaatst en zodra er een breuk in het glas komt,
gaat er net als bij het geïntegreerde alarm keihard een alarm loeien.
KOMO-keurmerk én
Duitse keurmerk
Als u de aanschaf van kunststof in
overweging neemt, laat u dan goed
informeren over wat er bij u thuis
van toepassing kan zijn. Let vooral op de kwaliteit, het keurmerk, het
kleuraanbod van het product, of het
installerende bedrijf bouwkundig
personeel heeft, en let bovenal op
de montage van het product.
Kunststof is absoluut een keus voor
het leven vanwege een lange levensduur. Het is belangrijk om bij
de aanschaf van kunststof eerst na
te gaan of het product voldoet aan
het KOMO-keurmerk, zoals bovengenoemde producten. KOMO is een
keurmerk dat wordt beheerd door
Stichting Bouwkwaliteit. Een KOMO
gecertificeerd product geeft direct
de zekerheid dat een product voldoet aan de prestatie- en kwaliteitseisen van de markt. WERU kozijnen
zijn tevens voorzien van het Duitse keurmerk, deze normen liggen
nog veel hoger dan de Nederlandse normen. De sterkste en mooiste
huisdeur weerhoudt een inbreker er
niet van zijn slag te slaan wanneer
het slot eenvoudig open te breken
is. Daarom zijn de sloten op de WERU kunststofdeuren in de basisuitvoering uitgerust met drie sluitpennen van gehard staal. Het afzagen
of weg buigen van deze sluitpennen is onmogelijk. Voor een kunststof deur zijn er de volgende opties:
zwenkhaken; sluitstiften; Twinlock;
Autolock, automatische sluiting en
Easylock.
Keralit kunststof schroten
De houten borstweringen die zich
bij sommige woningen aan de buitenzijde bevinden, kunnen vervangen worden door kunststof Keralit schroten. Deze zijn totaal onderhoudsvrij en worden voornamelijk
gebruikt voor gevel- en dakranden,
borstweringen, kopgevels en deuren. Keralit is een duurzaam en milieuvriendelijk product dat zo op het
oog hetzelfde is als hout. Het product is gemaakt van gerecycled
kunststof en blijft jarenlang sterk en
kleurecht én uitvoerbaar in 3 modellen.
Terrasoverkappingen
- Wintertuinen
Het enorme assortiment van VOKU is de laatste jaren ook uitgebreid met Ittalum terrasoverkappingen, verkgrijgbaar met een vast
of schuifbaar dak, 2-3- of 4- delig
of een combinatie hiervan. Het dak
kan uitgevoerd worden met polycarbonaat (helder of opaal) of met
gelaagd glas, handbediend of elec-

Kozijnen voorzien van geïntegreerde
rolluiken op 1e & 2e etage
trisch aangedreven, dit kan ook nog
met afstandsbediening! Onder het
dak kan desgewenst een zonnescherm aangebracht worden, type
Toldo, een terrasverwarmer óf halogeenspots en/of ledverlichting;
er zijn vele extra opties. De Ittalum
overkapping kan geheel rondom
dicht worden gezet waardoor er een
heuse wintertuin ontstaat. Dit kan
naast glas, schuifpuien of deuren
ook met vaste elementen of vouwwanden (ook zonder stijlen), kortom: alles is mogelijk! Alles wordt op
de door u gewenste kleur gemaakt,
dit zonder meerprijs.
Novoferm Garagedeur
Deze kantel- sectionaal- & dubbele deuren passen altijd en zijn in
alle kleuren, maten, uitstralingen,
met ledverlichting in verschillende
structuren en vormen verkrijgbaar.
De deuren zijn geïsoleerd en voldoen aan het politie keurmerk.
Het unieke aan deze garagedeuren is toch vooral de mooie prijs die
men betaalt voor deze elektrische
met afstandsbediening of handbediend geleverde en compleet gemonteerde garagedeuren. De binnen- en buitenafwerking kunnen
onze monteurs tevens voor u verzorgen. Over ruimtebesparing is nagedacht, de aandrijving zit aan de
zijkant i.p.v. in het midden waardoor
u meer ruimte overhoudt in uw garage. Wanneer er een stroomstoring
is, kunt u te allen tijde de garagedeur nog zonder elektra dicht doen.
Bij aanschaf van een elektrische garagedeur ontvangt u in de maand
november gratis de elektrische aandrijving.
Koopzondag Amstelveen
op 6 november
De showroom in Amstelveen is op
zondag 6 november geopend van
12.00 tot 17.00 uur.
Bij aankoop op deze dag profiteert
u van maar liefst 5% korting op het
hele assortiment.
VOKU Mijdrecht, Communicatieweg 4, Mijdrecht , 0297-284970
VOKU Amstelveen, Zetterij 1, www.
voku.nl
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Tien jaar Boulangé tuinontwerp
en adviesbureau BV
De Ronde Venen - Dit jaar viert Patrick Bakker (39), eigenaar van Boulangé Tuinontwerp en Adviesbureau BV, met vestigingen in Nieuwkoop en Mijdrecht, zijn tienjarig bestaan als zelfstandig hovenier. Tot
zijn expertise behoren tuinarchitectuur, tuinaanleg, tuinonderhoud en
boomverzorging in de ruimste zin
van het woord. Wat vaak wordt verondersteld is dat Patrick zich uitsluitend bezighoudt met exclusieve tuinen. Dat is niet zo. Natuurlijk krijgt
hij die opdrachten ook, maar daarnaast voert hij in opdracht eveneens veel ‘klein werk’ uit. Zelfs voor
enkele vierkante meters tuin en/
of terras om daar wat van te maken kunt u hem bellen. Wij vroegen Patrick eens naar zijn ervaringen in de afgelopen tien jaar waar
hij tal van grote en kleine projecten
in De Ronde Venen, maar ook daarbuiten, kreeg toebedeeld die hij tot
tevredenheid van zijn opdrachtgevers heeft uitgevoerd.
Je bent nu tien jaar zelfstandig,
maar je werkt nog steeds
zonder personeel?
“Ik huur projectmatig mensen in.
Vanaf een hovenier voor klein onderhoud van een tuin tot op grote
projecten een kraanmachinist voor
grondwerk of om grote objecten te
verwijderen of te plaatsen, verschillende hoveniers, een elektricien als

het gaat om aansluiten van de tuinverlichting en zo meer. De opdrachtgever kan bij mij terecht vanaf tuinontwerp tot oplevering. Dus één
aanspreekpunt. Alles is mogelijk,
de wensen, eisen en ideeën worden met de opdrachtgever besproken, de werkzaamheden ingemeten
en een gespecificeerde offerte gemaakt. Bij aanvraag voor een tuinontwerp of advies meten wij eerst
het perceel in voor het aantal vierkante meter, dan wordt een prijs gemaakt wat het zal gaan kosten en
als daarop akkoord volgt gaan we
het uitwerken. Afhankelijk van het
beschikbare budget kom je met een
definitief ontwerp plus een beplantingsplan en uitwerking van technische details. We gaan daarbij uit
van de bestaande grondsoort, aanwezige elementen en beplanting
wat eventueel gehandhaafd blijft en
passen daar het beplantingsplan op
aan.”
Heb je ook nog wat aandacht
besteed aan het jubileum?
“Jazeker. Op 10 september hebben
we op ons terrein aan de Derde Zijweg binnen en buiten een receptie
gehouden voor familie, alle onderaannemers en een deel van de leveranciers. Ook hebben we wat wanden met foto’s van de verschillende projecten neergezet. Met elkaar
hebben we er een gezellig feest van

Patrick Bakker, 10 jaar zelfstandig hovenier

gemaakt. Zelf ben ik overigens al 22
jaar werkzaam als hovenier, waarvan tien jaar zelfstandig onder de
naam ‘Boulangé’, de Franse naam
voor Bakker.”
Besteed je alles uit bij
een opdracht?
“Nee, niet alles wordt uitbesteed bij
een project of opdracht. Zelf werk
ik net zo hard mee op locatie. Het
zijn echt niet allemaal grote projecten die we doen. Kleine tuinen en
opdrachten hebben eveneens onze volle aandacht. Juist die kleine markt is net zo interessant. Renovatie, boomverzorging, snoeien,
een dagje tuinonderhoud, het telt
bij ons allemaal mee. Bij ons is er
geen opdracht te klein of te groot.
Het kan allemaal. Boulangé biedt
een totaalpakket voor iedereen die
een tuin heeft of nog wil (laten) aanleggen. Maar ook opritten, het maken van damwanden, beschoeiingen, trappen en alles wat daar nog
bij komt, voeren wij uit. Als er personeel worden ingehuurd zijn dat eerste klas vakmensen op hun gebied.
Dat geldt evenzo voor de mate en
de kwaliteit van materialen en beplanting. Tijdige oplevering van projecten en garanties staan bij Boulangé ook hoog in het vaandel. Als
beplanting niet aanslaat binnen een
groeiseizoen valt dit onder inboet
garantie. Zo bleken na een tuinaanleg bij een opdrachtgever twee
nieuw geplante volwassen Eikenbomen dood gegaan. Een kostenpost van 4.000 euro! Ik heb overeenkomsten met kwekers en er werden
twee nieuwe eikenbomen geleverd.
Die vallen dan onder de inboet garantie. Overigens doen we dit ook
als het een paar planten van luttele euro’s zijn. Ons werk brengt nu
eenmaal dit soort garantieverplichtingen met zich mee. Het geeft altijd
een tevreden gevoel als je bij je opdrachtgevers mag terugkomen voor
onderhoudswerkzaamheden of dat
je voor een nieuw project wordt gevraagd. Dat zorgt voor continuïteit,
iets wat eigenlijk de basis van je bestaan is. ”

De werf aan de Derde Zijweg 4 in Mijdrecht
binnen de eigen kadastrale grens
staan anders krijg je gedonder met
de buren. Voorts moet je rekening
houden met algemene plaatselijke verordeningen en die verschillen soms per gemeente. Dat geeft
nog wel eens aanleiding tot discussie met de handhavende ambtenaar
en dan moet je er zeker van zijn wat
er in de APV staat.”
In tien jaar heb je veel leuke
projecten gerealiseerd. Welke
schieten je zoal te binnen?
“Het zijn er teveel om zo even op te
noemen. Als ik er een opsom, moet
ik ze allemaal noemen. Laten we het
houden op een grote variatie van
hele grote projecten, vanaf advies,
ontwerp en realisatie, tot kleine opdrachten. Verder hebben we kunstobjecten gerealiseerd bij diverse
projecten. Ook herinner ik mij lo-

gistiek moeilijke projecten zoals het
verplanten van drie 100 jaar oude
Leilinden naar het ‘Bondsgebouw’
aan de Herenweg in Vinkeveen.”
Is het handig om bij nieuwbouw
alvast een tuinarchitect
mee te laten denken?
“Ja, als het even kan wel. Bij nieuwbouw van woningen moet de tuinarchitect of hovenier het liefst vanaf het beginstadium betrokken worden bij het proces. Als men later bijvoorbeeld tuinverlichting wenst is
het gemakkelijker om daarvoor alvast voorzieningen te treffen bij de
bouw. Dat scheelt later een boel extra (breek)werk om de aansluitingen te maken in fundatie en meterkast. Ook het grondwerk kan meteen worden aangepakt. Heel belangrijk is ook het overleg met opdrachtgever en architect over het

eventueel installeren van een aardwarmte installatie; de aanvoerbuizen dienen zo in het perceel aangebracht te worden dat er later geen
boomwortels in groeien.”
Wat is jouw
toekomstverwachting?
“In elk geval voldoende werk. Maar
wel wat ik kan blijven overzien en
waar ik mij geheel voor kan inzetten. Meer werk wat misschien een
grotere omzet genereert is leuk,
maar als ik daardoor het overzicht
kwijt raak en het ten koste van de
kwaliteit dreigt te gaan, hoef ik het
niet. Ik hoop dat ik mijn vaste klanten kan behouden en hen met kwalitatief goed werk regelmatig van
een prachtige tuin kan voorzien.
Bij nieuwe klanten hoop ik hetzelfde
vertrouwen te winnen zodat zij mij
de opdracht gunnen.”

Voor aanplant en onderhoud van kleine voor- en achtertuinen is Boulangé ook uw partner

Moet je ook enigszins
juridisch onderlegd zijn bij
sommige werkzaamheden?
“Je moet weten wat de wettelijke regels zijn als er tuinmuren of schuttingen worden geplaatst. Die mogen
maar een bepaalde hoogte hebben.
Dat geldt ook voor de afstand van
heggen, en bomen uit de erfgrens.
En erfafscheidingen moeten exact

Kinderboekenschrijver Harmen van
Straaten bij boekhandel Ten Hoope
Uithoorn - In het kader van het
50-jarig bestaan van Boekhandel
ten Hoope op het Zijdelwaardplein
bezoekt de veelzijdige kinderboekenschrijver en -illustrator Harmen
van Straaten op woensdag 9 november Uithoorn. Hij zal eerst op de
brede school in totaal zes groepen 5
bezighouden met zijn creatie ‘Super
Jan’ (een boek over pesten) en later
komt hij in het winkelcentrum voorlezen uit zijn andere werk, bijvoorbeeld uit ‘Spuit Elf’, het brandweerolifantje dat een handje helpt! Dit
boek is ook bewerkt tot een familie-

Kwakelse veiling na eerste
avond al op 25.358,- euro
De Kwakel - De laatste zaterdag
van oktober en de eerste zaterdag
van november zijn traditiegetrouw
de Kwakelse Veilingavonden. De
maanden er voor worden door wijklopers huis aan huis koopjes opgehaald. Op de veilingavonden worden
deze onder leiding van de veilingmeesters Mathijs van der Knaap en
Arnout Overwater geveild. In totaal
zijn ruim 125 vrijwilligers betrokken
bij de organisatie van de Kwakelse
Veiling. De opbrengst van deze veilingavonden komt geheel ten goede
aan het Kwakelse verenigingsleven.
Afgelopen zaterdag was de eerste
veilingavond, die om 20.00 uur begon met een kinderveiling. Ruim 150
kinderen en ouders, opa’s en oma’s
zaten klaar om te bieden op koop-

jes als Ajax-ballen, knutselpakketten, DVD’s en allerlei soorten kinderspeelgoed. Al binnen drie kwartier was de grens van 2.500 euro
voor de eerste premie behaald. Als
deze grens bereikt wordt, blaast de
penningmeester op zijn scheepstoeter en vliegen de biedingen omhoog. De premies waren er dan ook
naar met o.a. een LED T.V., een fiets
en een BluRayspeler. In totaal moest
de penningmeester tien maal op de
scheepstoeter blazen en werd op
deze eerste veilingavond het mooie
bedrag van 25.358 euro binnengehaald. Sinds de invoering van de euro werd er alleen in 2005 en 2009
een hoger bedrag geboden. Aangezien sinds die tijd op één jaar na elke
tweede veilingavond een bedrag bo-

ven de 30.000 opleverde hoopt het
Kwakels Veilingcomité ook dit jaar
weer een bedrag tussen de 55.000
en 60.000 euro te kunnen verdelen
onder de Kwakelse verenigingen.
De tweede veilingavond is komende
zaterdag 5 november in de kantine
van de s.v. KDO aan de Vuurlijn. Om
20.00 uur wordt er weer gestart met
een kinderveiling.
Bezoekers die met de auto komen
worden verzocht om gebruik te maken van het parkeerterrein aan de
Vuurlijn. Het belooft weer een drukke avond te worden, waarin gezelligheid hand en hand gaat met het
ondersteunen van het Kwakelse verenigingsleven. Het laat zien waarin
een klein dorp als De Kwakel groot
kan zijn.

musical, die op 16 oktober in theater
de Meervaart in première is gegaan.
Spuit 11
Deze voorstelling wordt uitgevoerd
door het (inter)nationaal geprezen
theatergezelschap Theater Terra. De
hele maand oktober stond in het teken van de Brandpreventieweken.
Aangezien de Brandwonden Stichting volledig afhankelijk is van giften, helpt Spuit Elf ook een handje! Na afloop van alle voorstellingen
staat er een collectebus waar men
een donatie kan achterlaten. Daar-

naast is er op 11-11-11 een speciale benefietvoorstelling in het Theater van ‘t Woord in de Centrale Bibliotheek Amsterdam. Hiervoor zijn
kaarten verkrijgbaar via de OBA en
de Brandwonden Stichting. Alle betrokken partijen (De OBA, Theater
Terra, Uitgeverij Kluitman en Uitgeverij Rubinstein) werken belangeloos mee en de opbrengst komt in
zijn geheel ten goede aan de Brandwonden Stichting. Boekhandel ten
Hoope stelt kaarten voor deze benefietvoorstelling beschikbaar voor
de winnaars van de Spuit Elf-kleurwedstrijd.
Musical
Spuit Elf is een familiemusical voor
iedereen vanaf 4 jaar. De kleine olifant wil net als de grote olifanten
ook bij de brandweer. Alleen is Spuit
Elf nog klein en komt hij vaak te laat.
Dan is de brandweerwagen al weg
en moet hij op zijn fietsje naar de
brand. Maar dan verandert er iets?...
Vanaf oktober 2011 toert de musical door het hele land. Er verschijnt
bij Uitgeverij Rubinstein een luisterboek van Spuit Elf, voorgelezen door
Paul de Leeuw, met liedjes uit de
voorstelling. De boeken over Spuit
Elf worden uitgegeven door Uitgeverij Kluitman.
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Bridgeclub ABC

Volle bak bij viertallen
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Veertig paren stortten
zich deze avond voor de eerste keer
in de viertallen competitie, verdeeld
over de lijnen A, B en C.
Een groot succes voor Lijnie Timmer, die de organisatie van deze tak
van bridge op zich genomen heeft.
Tachtig leden hiervoor enthousiast
kunnen maken verdient alle lof.
In de A- lijn haalde, hoe kan het
bijna anders, het viertal van Ruud
Lesmeister met 25 stuks de meeste imp’s binnen. Anneke van der
Zeeuw kwam met haar ploeg op
plaats twee uit met 21 en bleef zo
goed in de buurt. De derde positie was voor Ben ten Brink en gevolg met 16 imp’s, die voor deze gelegenheid “back in town” Luuk Smit
had ingehuurd. De vierde plaats
werd gedeeld door de viertallen van
Mees & Heleen van der Roest en die
met van Els van Wijk als captain, die
beiden 15 imp’s binnen sleepten.

In de B- lijn was de winst voor de
equipe van Renske & Kees Visser
met 19 impen. Deze werd echter op
de voet gevolgd door de vier met
Maarten Breggeman als boegbeeld,
die 18 impen veroverden.
Plaats drie werd hier gedeeld door
de ploegen van Wies Gloudemans
en Rini Tromp, met voor alle acht
15 impen. In de C- lijn nestelde de
ploeg van Klaas Verrips zich met 21
punten op de koppositie. Tina Wagenaar en bridge genoten volgden
hier keurig als tweede met 18 en het
viertal van Jan Belderink werd derde met 16 punten.
Wilt u ook ingewijd en wegwijs worden in de geheimen van het viertallen bridge, kom dan spelen bij BV de
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 0297-567458.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – De tweede zitting van
de tweede competitieronde werd op
dinsdag 25 oktober door de “Hartenvrouwen” in de Scheg gespeeld;
in verband met een late afmelding
was er helaas een stilzittafel in de B
lijn. Uitslag A lijn: Bovenaan werd de
scepter gezwaaid door het paar Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar
met 64,91% gefeliciteerd dames!
Maar zij werden op de voet gevolgd
door het combipaar Kitty van Beem
en Guus Pielage met 64,58%, Guus
weer terug van weggeweest is het
nog niet verleerd.
Op de derde plaats An van Schaick
en Lea Wit met 60,71%, wat een hoge scores dames, terwijl de vierde
plaats werd ingenomen door Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck met
55,92%.
Dan de competitiestand in de A lijn
na twee rondes: Met kop en schouders bovenaan An van Schaick &
Lea Wit met 60,71%, de tweede
plaats is voor Thecla Maarschalk &
Rees van der Post met 55,39%; de
derde plaats wordt ingenomen door
Kitty van Beem & Anes de Kuijer met
precies 55%, die gedeeld moet worden met Tini Geling & Paula Kniep
ook dus 55%.
Uitslag B lijn: Op de eerste plaats

zijn geëindigd: Gertrude Doodkorte
en Floor Janssen met 55% rond, gevolgd door Trudy Fernhout en Ciska Goudsmit zij scoorden 53,50%,
terwijl de derde plaats werd ingenomen door Sandra Raadschelders en Marja Van Holst Pellekaan
met 53,33% Top dames!! Deze dames spelen dit seizoen voor het
eerst mee en doen het hartstikke
goed, zo moeder zo dochter!, Marja
haar moeder behaalde ook de derde
plaats in de A lijn; deze derde plaats
moet wel gedeeld worden met Annet Roosendaal en Rini Tromp zij
behaalden eveneens 53,33%.
De competitiestand in de B lijn is
als volgt: Bovenaan het heel constant spelend paar Annet Roosendaal & Rini Tromp met 57,69%, gevolgd door Vera van Wessem & Elly
van Brakel met 55,72%, en de derde plek is voor Mieneke Jongsma &
Hilly Cammelot met 53,63%, zij worden op de hielen gezeten door Wil
Voss & Cathy Troost met 53,25%.
Volgende week worden de kaarten
weer geschud en zijn er weer andere spellen om de hersens te doen
kraken. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat: Mieneke
Jongsma tel. 0297-56756 of via mail
wjongsma1@hotmail.com.

Prima overwinning voor
KDO 1 in Ouderkerk
De Kwakel - Voor KDO 1 stond afgelopen zondag de uitwedstrijd in
en tegen Ouderkerk op het programma. Op voorhand had KDO
drie punten meer bemachtigd dan
de Ouderkerkers met één wedstrijd
minder gespeeld. Vandaag was het
voor de Kwakelaars zaak om het verschil tussen beide ploegen verder te
laten groeien. Trainer Raymond de
Jong kon tegen Ouderkerk geen beroep doen op de zieke Joost Samsom en startte niet met de half fitte Ronnie Oltshoorn. Dit betekende
dat er o.a. basisplaatsen waren voor
Guido van Egmond en Fabian van
der Hulst. In de eerste helft was het
al snel duidelijk dat KDO de overhand had in de wedstrijd. In de 19e
minuut was het dan ook meer dan
verdiend te noemen dat de Kwakelaars op een 0-1 voorsprong kwamen. Uit de kluts kwam de bal voor
de voeten van Fabian van der Hulst
die de bal overtuigend in de linkerhoek schoot. Na deze felbegeerde
openingsgoal bleef KDO de bovenliggende partij en was het eigenlijk
wachten op de 0-2. Toch sluisde er,
naarmate de eerste helft vorderde,
iets van gemakzucht in het spel van
de Kwakelaars, waardoor Ouderkerk hoop kon krijgen. In de 30e minuut werd er slap uitverdedigd door
KDO en kwam de bal voor de voeten
van een Ouderkerker, die knap de
1-1 in de linkerhoek binnenschoot.
Een onnodig tegendoelpunt en een
duidelijk signaal voor het eerste om
scherp te blijven voetballen. Vlak
voor rust werd het doorzettingsvermogen van Doron Borger beloond
met een doelpunt. Doron wist tot
tweemaal toe de bal aan de rechterkant te ontfrustelen van de Ouderkerkers en kon hiermee Sven Vlasman in stelling brengen. Vlasman
aarzelde geen moment en schoot de
bal hard in de linkerhoek, 1-2.
Na rust was de opdracht voor KDO
duidelijk: de wedstrijd zo snel mogelijk beslissen. Tot groot genoegen
van de vele meegereisde Kwakelse
supporters gebeurde dit ook in de
50e minuut. Uit een corner van Patrick Schijff, kon Bart-Jan van der
Jagt Sven Vlasman bereiken. Sven
kon van dichtbij de 1-3 binnenschieten. KDO bleef vroeg druk zetten en probeerde veelvuldig gebruik te maken van de ruimte achter de Ouderkerkse verdediging. In

de 58e minuut wist Sven Vlasman
Joeri Stange vrij de diepte in te spelen. Stange kreeg alle ruimte en kon
zelf scoren, maar zag Rick Kruit in
een nóg kansrijkere positie staan
en deed dit dan ook goed. Kruit kon
vervolgens vrij eenvoudig de 1-4
binnentikken. In de 75e minuut was
het opnieuw raak voor KDO nadat
Rick Kruit Fabian van der Hulst op
zijn wenken vrij voor de keeper kon
bedienen. Fabian rondde dit koelbloedig af en maakte zo zijn tweede doelpunt van de middag en de
vijfde van KDO in de wedstrijd. In
de 82e minuut maakte Ouderkerk
de stand voor hun iets draaglijker
door uit een vrije trap koppend te
scoren, 2-5. Dit betekende uiteindelijk ook de einduitslag. Door de
overwinning van KDO op Ouderkerk
staan de Kwakelaars nu op de vijfde
plaats op de ranglijst. Met nog één
wedstrijd tegen Geinburgia tegoed,
doen de Kwakelaars goed mee in
de bovenste regionen van het klassement. Volgende week speelt KDO
om 14:00 uur thuis tegen nummer zes Ankaraspor, dat afgelopen
weekend met 6-3 won van nummer
laatst CTO’70.
KDO 2
Nadat het tweede vorig weekend
teleurstellend met 5-2 verloren had
van Sloterdijk, hadden de Kwakelaars tegen Ouderkerk duidelijk iets
goed te maken. In de eerste helft
was KDO de betere ploeg, maar verzuimden vooral vlak voor rust een
openingsgoal te maken via Elton
Shehu en Rob Rewijk. Na de rust
was het geluk beter aan de zijde van
het tweede en in de 55e minuut was
de 0-1 van Roy Klijn meer dan terecht te noemen. Tien minuten later
was het Rob Rewijk die zijn tweede
kans van de wedstrijd wel wist af te
ronden en zodoende de 0-2 op het
scorebord bracht. In de 80e minuut
wist de van een blessure teruggekeerde Jean-Paul Verburggen Marco Rijbroek uit een steekbal vrij voor
de keeper te zetten. Marco aarzelde
geen moment en besliste hiermee
de wedstrijd definitief, 0-3.
Door de overwinning van het tweede staan de Kwakelaars nu op een
gedeelde derde plaats. Volgende week spelen de Kwakelaars om
11.30 uur thuis tegen RKAV 2.

Goede opbrengst Running
Bridge Drive
Mijdrecht-Wilnis - Afgelopen zaterdag 29 oktober heeft in het hart
van Mijdrecht voor de vierde keer
een zogeheten ‘running bridgedrive’
plaats gevonden. Hierbij spelen de
bridgeparen niet op één locatie,
maar afwisselend op acht verschillende locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis en bracht 1.100
euro op. Dit bedrag zal de komende
jaren gebruikt worden voor het traditionele Lions Kerst ontbijt.
Maar liefst 80 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie en
deden zo zeven verschillende horeca-gelegenheden aan (RendezVous, Grieks restaurant Corfu, Shoarma Montfort, tapasbar La Farola, lunchroom TOF, Croissanterie De
Lindehof en Chinees restaurant Lotus Corner), plus het gemeentehuis.
Na elke ronde waren er bijna 200
personen aan de wandel in het centrum van Mijdrecht voor dit evenement.
Na afloop van alle spelrondes vond
de prijsuitreiking plaats in Chinees
restaurant Lotus Corner (in de Lin-

deboom). De eerste prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en de
superhoofdprijs van een weekendof midweekverblijf bij Landal GreenParks, werd gewonnen door het dames bridge paar Wil van der Linden
en Marga Robbers met een score
van 65,16% .
Het paar Piet Homan en Wytze de
Vries eindigde met 64,09% als tweede en de score van 62,37% van Leo
en Machteld Oliemans (de winnaars
van vorig jaar) was goed voor een
derde plaats.
Organisatoren Klaas Norel en Chris
van der Wilt van de Lionsclub konden na afloop meedelen dat dit evenement euro 1.100 had opgebracht.
Dit bedrag wordt besteed aan het
Lions Kerst ontbijt. Dit is een project dat reeds 20 jaar plaats vindt op
eerste kerst dag in De Meyert. Op
voordracht van lokale instellingen
en huisartsen worden gasten hiervoor uitgenodigd.
De bridgers waren zeer verheugd te
horen dat tijdens dit evenement het
Nederlandse Bridge team het bridge
wereldkampioenschap won.

Legmeervogelszondag
rukken op naar linkerrijtje
Uithoorn - Door een 2-0 overwinning op Quick 1890 uit Amersfoort is Legmeervogels opgerukt
naar het linkerrijtje en heeft tevens meer afstand genomen van
de gevaarlijke plaatsen in de
competitie. Immers de nummers
laatst 14, en voor laatst nummer
13 degraderen naar de 4e klasse
en de nummers 12 en 11 worden
verwezen naar de nacompetitie.
Door een 2-3 overwinning op PVCV is OSM’75 uit Maarssen winnaar
geworden van de 1ste periode. Aanstaande zondag zijn de eerste wedstrijden van de 2e periode die uit
9 vastgestelde wedstrijden zal bestaan.
Het duel Legmeervogels – Quick
1890 was het aankijken meer dan
waard. Beide ploegen gingen hier
voor de winst. Quick 1890 was zeker
niet gekomen om met een punt in
de koffer huiswaarts te keren. Quick
beschikt over een technisch goed
elftal. Wat misschien ontbreekt, is
de vechtlust om als winnaar van het
veld af te stappen?
Dit laatste was zondag zeker aanwezig bij Legmeervogels. Van af het
eerste fluitsignaal van scheidsrechter Folkert Bangma gaat Legmeervogels gelijk vol de strijd aan met
Quick 1890. Iets wat men mogelijk niet had verwacht bij de gasten.
Voor de gasten bestond de mogelijkheid om winnaar te worden van
de 1ste periode maar dan moest er
zeker gewonnen worden van Legmeervogels en dan was men nog
afhankelijk van het resultaat van
OSM’75.
De gasten waren dan wat meer in
balbezit als de gastheren maar zij
deden er weinig mee. Slechts een
handjevol mogelijkheden kregen
om op voorsprong te komen maar
Patrick Brouwer stond telkens een
treffer in de weg.
Moeilijk
Verder had de verdediging van Legmeervogels het niet erg moeilijk. Het
handjevol, dat de gasten dus kregen, kregen zij met hulp van Legmeervogels als het sterk aanvallende middenveld van Legmeervogels iets te aanvallend ging spelen
waardoor er een grote ruimte ontstond verdediging en aanval; te veel
aanvallers en te weinig verdedigers.
Aan de ander kant kregen de aanvallers van Legmeervogels weinig
ruimte van de verdediging van Legmeervogels en heeft ook de doelman van de gasten weinig echt
moeilijk werk te doen.
Op slag van de rust ontglipt de ingevallen Immanuelson Duke aan de
aandacht van een Quick verdediger.
Gekomen op de achterlijn lever Du-

ku een voorzet op maat af die door
Laurens van de Greft keurig achter
de Quick doelman wordt gewerkt en
gaat Legmeervogels aan de leiding
met 1-0. In de resterende tijd van de
1ste helft weet Quick 1890 niet meer
tot score te komen en gaat de rust
in met de 1-0 voorsprong voor Legmeervogels.
Na de rust start er een offensief van
de gasten om snel de achterstand
weg te werken. Maar door een goede en collectieve instelling van Legmeervogels kregen de gasten bijna geen mogelijkheden om maar in
de buurt te komen van het doel van
Legmeervogels.
Nadat de aanval storm was gaan
liggen kreeg Legmeervogels de
kans om zich te herpakken en kreeg
meer en meer grip op het spel van
de gasten. En er ontstonden kansen voor Legmeervogels. Maar de
doelman van Quick gaf nog geen
krimp.Toen een speler van Quick
met een directe rode kaart het veld
in de 2e helft moest verlaten werd
de druk op het doel van Quick 1890
nog meer vergroot en was Jordy de
Groot een paar keer dicht bij de 2e
treffer van Legmeervogels.
Dan 7 minuten voor het eindsignaal
laat de doelman van Quick zich even
gaan na een volgens hem te harde
overtreding van Duku. De doelman
kon vervolgens met een rode kaart
het veld verlaten.
Feilloos
De aan Legmeervogels toegekende
strafschop werd door Duku feilloos
ingeschoten en stond Legmeervogels op een verdiende 2-0 voorsprong.
Hierna is het gewoon het duel uitspelen en zorgen dat je zelf niet tegen een kaart gaat aanlopen, wat in
deze fase zeker niet nodig zou zijn
geweest. Tegen 9 man moet je, je
niet uit de tent laten lokken.
Gelukkig gebeurde dit ook niet en
eindigt Legmeervogels het duel met
11 man en een 2-0 overwinning op
titelkandidaat Quick 1890. Een compliment aan de ploeg van trainer
Henny Snel over vooral de inzet en
sportieve vechtlust getoond in dit
duel.
Aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen het altijd zeer lastige ’s Graveland op het programma. ’s Graveland dat afgelopen zondag door een 2-0 overwinning op
Maarssen de 2e overwinning van dit
seizoen weet binnen te halen. Gelet op de positie op de ranglijst die
‘s Graveland nu in neemt kan het
daar in ’s Graveland nog wel eens
heel lastig worden voor Legmeervogels op dat kleine en hobbelige veld.

Regio - Donderdag 27 oktober
was de zesde competitieronde bij
bridgeclub ABC, het wordt spannend, met nog twee ronde te gaan.
De voorzitter opende de bridgedrive
met enkele mededelingen.
Riet Bezuyen was weer aanwezig
na haar verblijf in het ziekenhuis en
na revalidatie thuis. Nou we hebben
het geweten, zij speelde weer de
sterren van de hemel. Tevens kwam
de mededeling dat de Kerstdrive dit
jaar in de Hoef wordt gehouden en
wel op 22 december a.s., nadere
mededelingen volgen nog. (om het
spannend te houden).
Riet vroeg nog even het woord, bij
iedereen sloeg de schrik om het
hart want niemand had een lunch
meegenomen, maar Riet hield het
kort, zij bedankte iedereen voor de
aandacht die zij ontvangen had tijdens het herstel. Er werd aan 15 tafels gebridged, bijna een volledige
opkomst. Acht in de A-lijn en zeven
in de B-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Bep Soppe en Ben
Leeftink met 62,20 %, dit paar speelt
heel zeker, niet gokken, maar precies de punten tellen en niet te
veel risico nemen. Tweede werd
het echtpaar To en Henk Rademaker met 59,82 %, een paar dat enkele weken vakantie nam, om des te
sterker terug te komen. Derde werden Wil Uleman en Joke v.d. Dungen met 58,93 %.
Het was echt zo’n ochtend dat niet
alles mee zat men moest heel zeker
spelen.

B-lijn
In de B-lijn zijn het heel andere
mensen die nu naar voren zijn gekomen. Eerste werd het paar Riet Bezuyen en Wim Egbers met 63,89 %,
zoals gezegd, Riet liet goed merken
dat zij terug was. Tweede werd het
paar Nel van Bemmel en Jos Walkers met 63,54 %. Derde is het paar
Bert Morshuis en Wim v.d. Wilk geworden met 57,29 %.
Wat er in de B-lijn aan de hand is
weet ik niet, maar er verschijnen iedere keer andere sterren aan het
firmament, dat maakt het wel spannend. De competitiestand.
A-lijn
Nog steeds eerste is het paar Greet
de Jong en Roel Knaap met een gemiddelde score van 55,80 %.
Roel herstel gelukkig goed van zijn
operatie en denkt al volgende week
weer te kunnen spelen.
Tweede is het echtpaar Leny en Jan
v.d.Schot met 54,143 % en derde het
paar Frits Uleman en Gerard Prager
met 53,09 %. Hier is geen verandering in de stand, zij gaan wel onderling uitmaken wie de sterkste is.
B-lijn
Eerste zijn hier nu het paar Miep
v.d.Hoek en Nel v.d.Neut met 55,95
%. Tweede zijn het paar Corry Olijhoek en Nel de Ruiter met 54,84 %.
Deze twee paren wisselen iedere
week van positie. Derde zijn hier het
paar Corry Boomsma en Bibet Koch
met 51 98 %.
Volgende week wordt de zevende
competitieronde gespeeld.

BMX Noord-Hollandcup
deed uiterste best
Regio - Op deze dertigste oktober
moest er aangetreden worden op de
BMX baan in Heiloo.
Na een wat miezerig begin van de
dag brak tegen de middag toch de
zon door en was het aangenaam
toeven langs het parcours.
De een na laatste wedstrijd van het
seizoen was ook nu weer zeer belangrijk want de totaalklassementen
worden pas volgende week opgemaakt. Voor UWTC deden vandaag
47 rijders mee. Dus het was zaak
om vandaag goeie uitslagen te rijden. Daar deed iedereen z’n uiterste
best voor .Er waren mooie manches
waarin fel werd gestreden om de
eerste plaatsen. Voor UWTC haalden 32 rijders de a finale en 15 rijders de b finale.
In de 14 a finales reden de UWTCers
weer diverse ereplaatsen bij elkaar.
Volgende week de laatste wedstrijd
in Langendijk.
Hier de uitslagen van deze dag.
Boys 5 girls 6 a finale:
1-Jur de beij.2-Bo Versteeg
Boys 6 girls 7:a finale:
1-Alec v d Mast. 2-Rens Grommel.
3-Joel Rijneker. 6-Bas v d linden
Boys 7 girls 8:a finale:
1-Ferdi Cevahir.2-Milan Ritsema.
3-Sten Fuite
Boys 8 girls 9:a finale:
2-Jochem v d Wijngaard. 3-Max de
Beij. 7-Daan de Bruin. 8-Tonko Klein
Gunnewiek.

b finale: 3-Sem Knook.
Boys 9 girls 10:
a finale:2-Izar v Vliet. 8-Moreno
Haans.
b finale:
2-Jesse Versteeg. 3-Svenno v Kleij.
4-Dylano Haans.
Klasse cruisers:a finale:
3-Sven Wiebes.
Boys 10 girls 11;a finale:
1-Maarten v d Mast. 3-Jimmy v
Woerkom. 8-Jesse v Hattem
B finale:
2-Yiri Plas.4-Flip v Walraven. 5-Joeri
Nap. 7-Max v d Linden. 8-Dave Rolden.
Boys 11 girls 12: a finale:
1-Bart v Bemmelen. 2-Joey Nap.6Mitchell Vink.
B finale:
1-Jurre Overwater.
Boys 12 girls 13: a finale:
1-Scott Zethof. 2-Titus Blekemolen..
B finale:
5-Mike Treur. 6-Max Bouwmeester.
Boys 13 girls 14: a finale:
4-Thomas v d Wijngaard
B finale:
6-bas v Kuijk. 7-Mitch Bruns.
Boys 14 girls 15: a finale:
2-Mats de Bruin. 4-Roberto Blom.
7-Jaivy lee Vink. 8-Guven Cevahir
B finale:
3-Jonne Metselaar.
Boys 15 girls 16; a finale:
4-Tristan v d Ham.
Boys 17 girls 17: a finale:
8-Michiel Jansen..

Legmeervogels zaterdag

Heeft de eerste periodetitel te pakken
Uithoorn - Ondanks dat UNO onderin de ranglijst bivakkeerde was
Legmeervogels toch wel iets gespannen voor de wedstrijd. Men
hoopte dat snel de bevrijdende eerste Legmeervogels treffer zou komen. Dit was dan ook het geval. Binnen vier minuten lag de bal al in het
netje van de tegenstander. Een vrije
trap buiten de 16 werd door Wouter
Frankhuizen genomen. Zijn harde
schot werd door de keeper gestopt
maar niet vast. De wegspringende bal werd door Melvin Gits simpel in het doel geschoten 0-1. Twee
minuten later is het Martijn Roos die
een vrije trap op de 16 in een keer
in de kruising schiet 0-2. Druk was
van de ketel en er werd rustiger gevoetbald.
Legmeervogels had het tot halverwege de eerste helft alles onder
controle. Keeper Piet Persoon had
weinig te doen en reageerde adequaat als er een schot van UNO op
het doel kwam. Onverklaarbaar is
het dat Legmeervogels zenuwachtiger gaat voetballen. Het geeft weer
enige rust als Earl Tjin a Kiem in het
strafschopgebied van de tegenstander ineens uit de draai raak schiet
en in de 36ste minuut de 0-3 op het
virtuele scoringsbord zet.
In de tweede helft toch weer een
andere wedstrijd. Legmeervogels
is een beetje mat en laat UNO aan

de bal. Legmeervogels blijft wel gevaarlijk met zijn uitvallen. UNO komt
af en toe wel voor invaller doelman Martijn Westera maar ook hij
heeft het niet moeilijk. De 0-4 valt
in de 70ste minuut. Op aangeven
van Earl Tjin a Kiem scoort Melvin
Gits. Weer twee minuten later is het
Tim Mollers die de 0-5 scoort door
een schuiver in de korte hoek. Na
dit doelpunt is even de organisatie zoek en weet UNO in de 75ste
minuut de spreekwoordelijke eer
te redden en scoort de 1-5. Beide
teams vinden het goed zo en spelen
de wedstrijd plichtmatig uit.
Na het laatste fluitsignaal barst
het feest los. Legmeervogels had
het zelf in de hand en hoefde niet
te wachten wat de medekoploper
Hoofddorp gedaan had. De Champagne vloeide rijkelijk op het veld.
Aanwezige sponsor Martin van
Groenigen eigenaar van Discafe
“Het Dorp” nodigde het team uit om
een hapje en een drankje te komen
doen. Hij was zichtbaar blij dat zijn
gesponsorde team de eerste periodetitel binnen had.
Om 18.00 uur liep het Discafe vol.
Spijs en drank waren ruim voorradig
en het was een gezellige avond in
”Het Dorp” aan de Julianalaan. Het
bleef nog lang onrustig in het oude dorp.
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EERSTE PRIJSUITREIKING
JUBILEUMACTIE AMSTELPLEIN
WEER VOL SPANNING!

Uithoorn - De eerste prachtige prijzen van de
Amstelplein jubileumactie zijn zaterdag jl. uitgereikt. Honderden mensen waren gekomen,
want als je naam afgeroepen werd en je was er
niet.... jammer... maar dan geen prijs en dat zou
toch wel heel zonde zijn, want de prijzen waren
waardevol. Tweemaal een fiets ter waarde van
500 euro, een LCD scherm ter waarde van 500
euro, een reischeque ter waarde van 500 euro en de hoofdprijs een scooter ter waarde van
1000 euro.
En wat moest je doen om een kans te maken
op een van deze prachtige prijzen? Wel, in minimaal drie zaken die bij winkelcentrum Amstelplein horen boodschappen doen en bij elkaar
voor minimaal 50 euro kassabonnen in een enveloppe stoppen. Je naam en adres erop en in

de daarvoor bestemde bak stoppen.
Een kind kan de was doen. Veel Amstelplein bezoekers hadden dan ook de enveloppe in de
bak gedeponeerd en waren zaterdag aanwezig. Toch was het iedere keer weer spannend.
Eerst werd er een enveloppe getrokken, dan gekeken of er minimaal drie kassabonnen inzaten
van drie verschillende zaken en of het bedrag
klopte. Dan nog was het niet zeker dat de prijs
eruit was, want steeds opnieuw bleek de winnaar er niet te zijn en begon het ritueel opnieuw.
Jammer voor de niet aanwezigen, maar prachtig
voor de wel aanwezigen, die opnieuw een kans
hadden dat hun enveloppe werd getrokken. Ook
gebeurde het een paar keer dat er kassabonnen in de enveloppe zaten van bedrijven die niet
bij Amstelplein behoorden, maar die werden er

netjes uit gehaald, en hield je dan nog minimaal
drie bonnen over en het juiste bedrag, dan was
de prijs voor jou.
De gelukkige winnaars werden uiteindelijk: een
fiets voor mevrouw Jonkergouw uit Uithoorn en
de tweede fiets ging naar mevrouw EggensBerg uit Uithoorn, het prachtige LCD scherm naar
Hanneke Blom uit Uithoorn, de reischeque ging
naar Ida van Ginkel uit De Hoef en de scooter
naar B van Dalfsen uit Uithoorn
Heeft u niets gewonnen? Niet getreurd, de actie gaat nog door en zaterdag 26 november is er
weer een trekking, met weer kans op twee fietsen, een LCD scherm, een reischeque en een
scooter...

