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OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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Uithoorn – Donderdag jl. is me-
vrouw drs. Dagmar Oudshoorn ge-
installeerd als burgemeester van de 
gemeente Uithoorn tijdens een bui-
tengewone raadsvergadering in het 
gemeentehuis. 

Dagmar Oudshoorn was voorheen 
voorzitter van de Rotterdamse deel-
gemeente Feijenoord. Zij is opge-
groeid in Goes en heeft in Nijme-
gen Orthopedagogiek gestudeerd. 

Voordat mevrouw Oudshoorn de 
politiek inging, was zij onder meer 
werkzaam bij Raad voor de Kinder-
bescherming te Rotterdam en later 
bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 
in Den Haag. Daar was zij eerst full-
time werkzaam, daarna parttime. 
Vanaf 2002 ging Dagmar Ouds-
hoorn namelijk ook aan de slag als 
deelraadswethouder voor de PvdA 
in de deelgemeente Feijenoord. Zo 
snel mogelijk na haar installatie wil 

de nieuwe burgemeester graag uit-
gebreid kennismaken met inwoners, 
ondernemers en organisaties in Uit-
hoorn en De Kwakel. Daarover volgt 
te zijner tijd nadere informatie. Wilt 
u alvast kennismaken met de nieu-
we burgemeester? Dan kunt u vanaf 
21 mei op www.uithoorn.nl een film-
pje met en over Dagmar Oudshoorn 
bekijken. Of kijk elders in deze krant 
voor een uitgebreide fotoreportage 
van de installatie.

Uithoorn heeft weer een nieuwe burgemeester: 

Dagmar Oudshoorn

Waarom moet dat nou? 

Autootje van bejaard echtpaar 
‘voor de lol?’ vernield
Uithoorn – Afgelopen week ontving 
onze redactie de volgende brief: “Ik 
ben boos op een stelletje Scheg-
jongeren. 
Maandagavond 17 mei heb ik om 
17.45 uur mijn auto geparkeerd op 
het parkeerterrein van De Scheg. 
Na een gezellig avondje bridge 
werd gevraagd wie de eigenaar was 
van een Nissan-Micra. Nou, ik dus! 
Het bleek dat mijn auto op de lin-
kerzijkant was gegooid! Nadat om 
ongeveer 23.15 uur de politie gear-
riveerd was is er proces-verbaal op-
gemaakt en door hen de auto weer 
op zijn vier wielen teruggezet. Maar 
ja, er lag wel een plas van iets (wa-
ter, olie?), maar de motor en verlich-
ting deden het en omdat ik slechts 
een kleine 7 minuten van de Scheg 

woon mocht ik van de politie naar 
huis terugrijden. Dat ging wel goed. 
Alleen mijn vraag: “WAAROM? Jul-
lie treffen nu een wat ouder echt-
paar en een autootje van 14 jaar oud 
dat echter nog prima rijdt. Maar ja, 
er moet nu wel een nieuwe spiegel 
op, de voorbumper heeft de stoep-
rand geraakt en is behoorlijk ge-
deukt en kaal. Verder hebben de 
beide deuren over de gehele leng-
te krassen. Deze kosten zijn nergens 
op te verhalen. Ik zou graag in con-
tact komen met mensen die iets ge-
zien hebben, waardoor er misschien 
toch is te achterhalen wie dit ge-
daan heeft. Het liefst zou ik in con-
tact willen komen met de daders, of 
durven jullie dat niet? Ik wacht be-
langstellend af.”

Meld je!
Waarom, vraag je je toch af. Wat voor 
plezier heb je eraan om de spullen 
van anderen zomaar, zonder reden, 
te vernielen. Deze mensen zijn oud, 
rijden een oud autootje, maar heb-
ben het geld niet om deze kosten 
zomaar even op te hoesten. De ver-
zekering dekt niks. We hopen, dat 
iemand iets weet, iets gezien heeft 
en de moed heeft dit bij ons, de re-
dactie van de Nieuwe Meerbode, te 
melden. Het bejaarde echtpaar durft 
niet met naam en toenaam in onze 
krant,  zij hebben de schrik flink te 
pakken, hetgeen begrijpelijk is. 
Heeft u iets gezien, laat het ons weten. 
Dat kan per mail: redactieuithoorn 
@meertbode.nl of tel. 0297-58 16 98 
of na kantoortijd: 06-538 474 19.

Uithoorn en Aalsmeer bouwen 
gezamenlijke organisatiestructuur 
verder uit
Uithoorn - De gezamenlijke colle-
ges van Aalsmeer en Uithoorn zul-
len op korte termijn aan hun ge-
meenteraden een voorstel doen om 
te komen tot een nieuwe organisa-
tiestructuur. Hierbij zullen vrijwel al-
le gemeentelijke taken worden on-
dergebracht in een gezamenlijke 
ambtelijke organisatie. Om de ra-
den en colleges te ondersteunen in 
hun bestuurlijke opgave zullen bei-

de gemeenten blijven beschikken 
over een eigen slagvaardige kernor-
ganisatie van beperkte omvang met 
strategische bestuursadviseurs. De 
voorstellen gaan verder dan in het 
verleden, terwijl het voorstel ook in-
houdt dat beide gemeenten zelf-
standig blijven. 

De keuze voor deze stap volgt uit het 
besef dat de gemeenten Aalsmeer 

Uithoorn - Afgelopen maand hield 
Heinz een actie voor haar klanten 
en dus ook voor de klanten van  AH 
Jos van den Berg in Uithoorn. Te 
winnen waren er twee prijzen: een 

schitterende barbecue, een zoge-
heten Skottelbraai en een prachtige 
parasol. De gelukkige winnaar van 
de barbecue was mevrouw Yvonne 
Schonhage. Haar man (links op de 

foto) nam de prijs voor haar in ont-
vangst. De winnares van de parasol 
is geworden mevrouw Wilma Zaal. 
Beide prijswinnaars waren dolblij 
met hun prijzen.

Winnaars Heinz actie bij AH Amstelplein bekend

Binnenkort twee smileys 
op Drechtdijk plaatsen
Uithoorn - Meerdere malen heb-
ben bewoners van de Drechtdijk 
hun zorg uitgesproken over het ver-
keer op de Drechtdijk dat te hard 

rijdt. Tijdens overleg met de bewo-
nerswerkgroep is aan de gemeen-
te gevraagd om smileys (snelheids-
informatiedisplays) te plaatsen om 

en Uithoorn in deze drukke regio 
meer dan ooit op elkaar aangewezen 
zijn. De voortschrijdende decentrali-
satie van rijkstaken naar gemeente-
niveau en de aanstaande forse be-
zuinigingen op het gemeentebudget 
maken het noodzakelijk om kritisch 
te kijken naar de meest efficiënte 
organisatie. Om deze nieuwe orga-
nisatie te bouwen zal de komende 
twee jaar een forse inspanning no-
dig zijn van beide gemeenten, zo-
wel in personeel als financieel op-
zicht. De colleges zijn er echter van 
overtuigd dat hierdoor kan worden 
voorkomen dat op middellange en 
langere termijn meer moet worden 
bezuinigd op de samenleving dan 
strikt noodzakelijk is. Daarnaast 
gaan de colleges ervan uit dat dit 
zal leiden tot een nieuwe, toekomst-
bestendige organisatie die een be-
tere dienstverlening zal leveren aan 
de inwoners van beide gemeenten. 
Ook zal worden onderzocht of de 
beoogde schaalgrootte optimaal is, 
of dat uitbreiding in de regio wen-
selijk en mogelijk is. De nieuwe or-
ganisatiestructuur dient medio 2012 
operationeel te zijn.

zo weggebruikers er bewust van te 
maken dat zij te hard rijden, zodat 
zij overgaan op de toegestane snel-
heid.

De gemeente gaat binnenkort twee 
smileys plaatsen binnen de 50 km/
uur zone. Een in de richting van de 
Noordzuidroute en een in de rich-
ting van de Boterdijk.
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A L G e m e n e  i n F O R m A t i e
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.spruit@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@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 tel.s 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Op donderdag 20 mei is mevrouw 
drs. D.H. Oudshoorn geïnstal-
leerd als burgemeester van de ge-
meente Uithoorn tijdens een bui-
tengewone raadsvergadering in 
het gemeentehuis. 
Wilt u alvast kennismaken met de 
nieuwe burgemeester? Dan kunt 
u vanaf 21 mei op www.uithoorn.
nl  een filmpje met en over Dag-
mar Oudshoorn bekijken. 

installatie burgemeester 
Dagmar Oudshoorn

Op 9 juni aanstaande zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U kunt als kiezer 
in elk willekeurig stembureau in Uithoorn stemmen. Met een kiezerspas kunt 
u ook in een andere gemeente stemmen. En u kunt iemand uit Uithoorn of uit 
een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. 
De stembureaus zijn op 9 juni open van 7.30 tot 21.00 uur. De stempas krijgt 
u omstreeks 19 mei in de bus. De kandidatenlijst wordt in de eerste week van 
juni huis-aan-huis bezorgd. Als u gaat stemmen, vergeet dan niet uw stem-
pas én een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs mee te nemen. U mag namelijk niet stemmen als u zich niet kunt 
identificeren.

stempas kwijt of niet ontvangen
Heeft u geen stempas ontvangen, bent u de pas kwijt, of is de pas bescha-
digd, dan kunt u uiterlijk 8 juni tot 16.30 uur een vervangende stempas aan-
vragen bij de afdeling Publiekszaken
Vindt u de “oude” stempas alsnog terug, dan kunt u daar niet meer mee stem-
men. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas.

iemand anders laten stemmen
Er zijn twee manieren om iemand te machtigen om voor u te stemmen:
a. Iemand anders laten stemmen in Uithoorn
b. Iemand anders laten stemmen in een andere gemeente 
 
a. iemand anders laten stemmen in uithoorn
Kunt u op 9 juni niet gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit Uit-
hoorn, die ook een stempas heeft ontvangen, machtigen. Dat kan door sa-
men met de gemachtigde de volmacht op de achterkant van de stempas in te 
vullen. De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en 
moet de volmachtstem gelijk met de eigen stem uitbrengen. Het geven van 
een machtiging kan tot en met 9 juni. Vergeet niet de gemachtigde ook een 
kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs mee te geven.

b. iemand anders laten stemmen in een andere gemeente
Als u iemand buiten Uithoorn een volmacht wilt geven, dan kunt u tot uiterlijk 
26 mei 2010 een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Publiekszaken, 
cluster Burgerzaken. Een formulier voor de aanvraag van een volmacht is 
gratis te krijgen bij het cluster Burgerzaken. Krijgt u een volmacht, dan moet 
u wel uw stempas inleveren.

Overzicht van stembureaus
Op uw stempas staat het stembureau dicht bij u in de buurt, maar u kunt in 
elk stembureau in Uithoorn stemmen. Een overzicht van de stembureaus én 
de extra stembureaus staat hieronder en op de achterkant van de kandida-
tenlijst. Op de kandidatenlijst staat ook op welke manier gestemd moet wor-
den. Dat is weer met een stembiljet en het rode potlood.
- Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, UITHOORN
- De Springschans, Eendracht 8, UITHOORN
- Amstelmonde, Grote Lijster 1, UITHOORN
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 19, DE KWAKEL
- R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1, DE KWAKEL
- Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, UITHOORN
- De Regenboog, Kuyperlaan 50, UITHOORN
- Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1,UITHOORN
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, UITHOORN
- Sportkantine De Scheg, Arthur van Schendellaan 100, UITHOORN
- Evangelische Christelijke Gemeente, Herman Gorterhof 3, UITHOORN
- KNA, Legmeerplein 49, UITHOORN
- Alkwin Kollege, Weegbree 55, UITHOORN
- Clubhuis “De Amstel”, Sportlaan 180, UITHOORN

Zelf stemmen in een andere gemeente
Wilt u op 9 juni zelf in een andere gemeente stemmen, dan kunt u een kie-
zerspas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken van 
de Gemeente Uithoorn. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 26 mei 2010 en per-
soonlijk tot en met 4 juni 2010. Een formulier voor de aanvraag van een kie-
zerspas is gratis te krijgen bij het cluster Burgerzaken. Krijgt u een kiezers-
pas, dan moet u wel uw stempas inleveren.

stemmen met het stembiljet
U kunt stemmen door een stemvak voor de naam van de gewenste kandi-
daat rood te maken. Na het invullen kunt u het stembiljet zo dichtvouwen dat 
de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn. Daarna kunt u het stembiljet 
in de stembus doen. Vergist u zich bij het invullen van het stembiljet, dan kunt 
u bij de voorzitter van het stembureau éénmaal een nieuw stembiljet vragen. 
Een stembiljet is ongeldig, als meer vakjes rood zijn gemaakt of als er bij-
voegingen op geplaatst zijn, waardoor de kiezer geïdentificeerd kan worden. 
U stemt blanco door geen keuze te maken en het niet ingevulde stembiljet 
dichtgevouwen in de stembus te doen. 

Woensdag 19 mei gaf wethouder 
Ria Zijlstra samen met de kinderen 
van kinderdagverblijf Dribbel offici-
eel het startsein voor de campagne 
over Positief Opvoeden. 

wat is positief opvoeden?
De campagne is een initiatief van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG). 
Het gaat hier om de opvoedingsme-
thode Triple P. Deze manier van op-
voeden is er op gericht om de ont-
wikkeling van kinderen te stimule-
ren. Het betekent dat je op een op-
bouwende en niet kwetsende ma-
nier omgaat met het gedrag en de 
emoties van kinderen.

Het accent ligt op goed communi-
ceren met je kind. Het gaat dan om 
positieve aandacht (complimentjes) 
voor dingen die kinderen goed doen. 
Kinderen zitten daardoor lekkerder 
in hun vel en lopen minder kans op 
gedragsproblemen. 
Ook in Uithoorn nemen gezinnen 
een belangrijke plek in. Wethouder 
Ria Zijlstra: “Positieve aandacht in 
de opvoeding geeft een goed resul-
taat. Ik hoop daarom dat we met de-
ze campagne veel mensen berei-
ken.”

meer informatie?
Kijk op www.positiefopvoeden.nl.

startsein wethouder 
Zijlstra voor campagne 
Positief Opvoeden

De gezamenli jke col leges van 
Aalsmeer en Uithoorn zullen op kor-
te termijn aan hun gemeenteraden 
een voorstel doen om te komen tot 
een nieuwe organisatiestructuur. 
Hierbij zullen vrijwel alle gemeente-
lijke taken worden ondergebracht in 
een gezamenlijke ambtelijke orga-
nisatie. Om de raden en colleges te 
ondersteunen in hun bestuurlijke op-
gave zullen beide gemeenten blijven 
beschikken over een eigen slagvaar-
dige kernorganisatie van beperkte 
omvang met strategische bestuurs-
adviseurs. De voorstellen gaan ver-
der dan in het verleden, terwijl het 
voorstel ook inhoudt dat beide ge-
meenten zelfstandig blijven. De keu-
ze voor deze stap volgt uit het be-

sef dat de gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn in deze drukke 

regio meer dan ooit op el-
kaar aangewezen zijn. 

De voortschrijdende 
decentralisatie van 

rijkstaken naar 

gemeenteniveau en de aanstaande 
forse bezuinigingen op het gemeen-
tebudget maken het noodzakelijk 
om kritisch te kijken naar de meest 
efficiënte organisatie. 
Om deze nieuwe organisatie te bou-
wen zal de komende twee jaar een 
forse inspanning nodig zijn van bei-
de gemeenten, zowel in personeel 
als financieel opzicht. De colleges 
zijn er echter van overtuigd dat hier-
door kan worden voorkomen dat op 
middellange en langere termijn meer 
moet worden bezuinigd op de sa-
menleving dan strikt noodzakelijk 
is. Daarnaast gaan de colleges er-
van uit dat dit zal leiden tot een nieu-
we, toekomstbestendige organisa-
tie die een betere dienstverlening zal 
leveren aan de inwoners van beide 
gemeenten. Ook zal worden onder-
zocht of de beoogde schaalgrootte 
optimaal is, of dat uitbreiding in de 
regio wenselijk en mogelijk is. 
De nieuwe organisatiestructuur moet 
medio 2012 operationeel zijn. 

Aalsmeer en uithoorn 
bouwen gezamenlijke 
organisatiestructuur verder uit

De inschrijving voor het aanbod van 
natuur- en milieueducatie (NME) 
voor het schooljaar 2010-2011 is be-
gonnen. Leerkrachten van alle ba-
sisscholen in de regio Amstelland-
Meerlanden kunnen inschrijven op 
een aantrekkelijk aanbod van les-
kisten, lessen en projecten. Het doel 
van NME is om bewoners, voor-

al jongeren, bewust 

te maken van de waarde van na-
tuur en milieu nu en later. Bewust-
wording draagt bij aan een meer 
verantwoord handelen. De scholen 
kunnen zich van 31 mei t/m 18 ju-
ni 2010 inschrijven via de regiona-
le website www.natuurmilieuweb.nl  
Om het de scholen nog  makkelijker 
te maken bij het kiezen is het aanbod 
ook op een overzichtelijke poster ge-

zet. Deze poster is aan de scholen 
toegestuurd.
De door de leerkrachten uitgekozen 
leskisten worden bij school afgele-
verd en na de uitleenperiode weer 
opgehaald. Voor iedere inschrijving 
wordt een reserveringsvergoeding 
gevraagd om de kwaliteit van het re-
gionale NME-aanbod op het huidige 
hoge peil te kunnen houden. De 

gemeenten in de regio Amstelland- 
Meerlanden werken ook samen op 
het gebied van milieu. Zo staan ze 
sterker en samenwerking helpt ook 
om middelen efficiënt in te zetten. 
De regionale NME samen-
werking is daarvan een 
onderdeel. 

scholen schrijven zich weer in op het 
regionale nme aanbod
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Aan het eind van uw reis, checkt u uit. Ook als u moet overstappen checkt u eerst uit en

daarna, bij uw volgende vervoermiddel, weer in. Uitchecken werkt hetzelfde als inchecken.

Let op: Als u overstapt van de ene NS-trein naar de andere NS-trein, hoeft u niet eerst uit 

en dan weer in te checken.

De kaartlezer gaat na of u heeft gereisd op een reisproduct of saldo. Heeft u gereisd 

op saldo dan ziet u op de kaartlezer wat uw reis gekost heeft. Het instaptarief, min uw 

reiskosten, wordt op uw kaart teruggezet. 

Vergeet niet uit te checken! Anders bent u het 

volledige instaptarief kwijt.

Reizen met de OV-chipkaart is gemiddeld 

niet duurder. De kosten worden wél anders 

berekend. U betaalt voor de kilometers die u 

werkelijk reist en niet meer per zone. Het bedrag 

dat u per reis betaalt, is als volgt opgebouwd*:

• U betaalt altijd een basistarief. Stapt u   

 over binnen 35 minuten nadat u bent   

 uitgecheckt, dan betaalt u niet opnieuw   

 het basistarief.

• Daarnaast betaalt u een bedrag per   

 kilometer. Dit bedrag verschilt per regio.  

 De regionale overheden bepalen het tarief 

 voor hun eigen regio’s.

• Kinderen van 4 tot en met 11 jaar en   

 ouderen vanaf 65 jaar krijgen (net als  

 nu) korting. Dat kan alleen met een   

 persoonlijke OV-chipkaart. 

Met de OV-chipkaart moet u altijd inchecken en altijd uitchecken. Het systeem registreert 

waar u instapt en waar u weer uitstapt en bepaalt zo wat uw reis kost. 

Inchecken doet u zo:

•	 Houd uw OV-chipkaart voor het OV-chipkaartlogo (of het handje met kaart) op de  

 kaartlezer.

•	 U hoort een piep en er gaat een groen lampje branden.

•	 Op het scherm staat een tekst, bijvoorbeeld: goede reis.

•	 Checkt u in bij een toegangspoortje, dan gaat het poortje open.

Reist u met meer mensen? Dan heeft 

iedereen een eigen OV-chipkaart nodig. 

Als er poortjes zijn en u reist met 

kinderen, dan moeten de kinderen één 

voor één door de poortjes. Naast de 

gewone poortjes is er altijd een breed 

poortje.

Let op dat u niet twee keer achter 

elkaar uw kaart voor de kaartlezer 

houdt, want dan checkt u in, maar ook 

meteen weer uit. En niet ingecheckt 

betekent bij controle: een boete!

Als u incheckt wordt uw OV-chipkaart 

gecontroleerd. Staat er een geldig 

reisproduct op uw kaart, dan reist u 

hierop. Anders betaalt en reist u met 

uw saldo. Er wordt dan tijdelijk een 

instaptarief, een soort borg, van uw 

saldo gehaald. Hiermee worden, aan 

het eind van uw reis, de reiskosten 

verrekend. Bij een negatief saldo kunt u 

niet reizen. U moet dan eerst opladen.
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*  De treinreizen van de NS worden anders berekend; aan   
 de hand van ‘tariefeenheden’.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 
permanent afgesloten.

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei.

• Herinrichting Heijermanslaan (tot 
eind april 2010).

• Verleggen waterleiding langs N201 
bij Randweg; fi etspad gestremd tot 
begin mei 2010.

• Herinrichting Fregat tot medio juli 
2010.

NIEUWE 
PROJECTEN

Aanpassen drempels 
Prinses Christinalaan
De werkzaamheden beginnen in de 
week van 31 mei en worden uitge-
voerd door aannemersbedrijf Ameron-
gen VOF uit Uithoorn. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden zullen de 
werkzaamheden zo’n 6 weken gaan 
duren. Vanwege de bereikbaarheid 
van de wijk worden de werkzaamhe-
den in zes fases uitgevoerd. De bewo-

WERK IN 
UITVOERING

ners worden daarover met een speci-
ale bewonersbrief ingelicht. De omlei-
dingen worden met informatieborden 
aangegeven.

Brandweer, politie, ambulance
De hulpdiensten zijn geïnformeerd 
over de werkzaamheden. Zo nodig 
worden met deze diensten afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld de bereik-
baarheid.

Ophalen afval
Vanwege de werkzaamheden is 
het misschien niet altijd mogelijk de 
minicontainer(s) op de normale verza-
melplek te plaatsen. In dat geval kunt 
u uw container zover mogelijk tot aan 
de rand van het opgebroken werkter-
rein neerzetten. De gemeente zorgt 
er dan voor dat de containers naar 
een verzamellocatie worden gebracht 
waar de huisvuilophaaldienst wel kan 
komen. Nadat de containers geleegd 
zijn brengen we ze weer naar de plek 
waar u ze heeft achtergelaten. Als be-
woner heeft u een eigen verantwoor-
delijkheid voor het aanbieden van de 
minicontainer.

Bekijken ontwerpplan
Voor het bekijken of downloaden van 
het ontwerpplan en de faseringsteke-
ningen kunt u terecht op de website 
van de gemeente: www.uithoorn.nl

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 27 mei 2010 in het gemeentehuis. In de-
ze raadsvergadering worden de programmarekening 2009, de eerste 
voortgangsrapportage 2010 en het programmaplan 2011 besproken. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur direct met de Raadsvergadering 
en het Politiek Debat. Er is geen Informatief Beraad
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 27 MEI 2010

Raadsvergadering
Voorzitter: drs. D.H. Oudshoorn

2 Opening - In Memoriam voormalig raadslid de heer  19.30 uur
 mr. P.A. Bakker - stilte - primus
2.1 Beëdiging fractie-assistent 
2.2 Agenda raadsvergadering 27 mei 2010 
2.3 Mededelingen 
2.4 Besluitenlijst raad 22 april 2010 
2.5 Ingekomen stukken week 21 
2.6 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld. 

Politiek debat
3 Integrale behandeling van de: 19.40 uur
 • Programmarekening 2009 (RV10.23)
 • Eerste voortgangsrapportage 2010 (RV10.24)
 • Programmaplan 2011 (RV10.25)
 Het college van b&w stelt voor in te stemmen met drie 
 genoemde documenten.
 De procedure voor de behandeling van de documenten is als volgt:
 • 19.40-20.30 uur: eerste termijn fracties
 • 20.30-20.45 uur: schorsing 1
 • 20.45-21.35 uur: tweede termijn fracties
 • 21.35-22.05 uur: eerste termijn college van b&w
 • 22.05-22.20 uur: schorsing 2
 • 22.20-22.45 uur: vragen fracties en tweede termijn college van b&w
 • 22.45-23.00 uur: schorsing 3
 • 23.00-23.30 uur: derde termijn fracties
 • 23.30-23.45 uur: stemmingen
 Einde beraadslagingen 23.30 uur

Stemmingen
4.1  Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  23.30 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen). 
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Begrotingswijziging behorend bij de Eerste 
     Voortgangsrapportage 2010 (RV10.28) 
 Sluiting openbare vergadering 23.45 uur

Vanaf donderdag 3 juni is de OV-
chipkaart het enige vervoerbewijs 
in de Amsterdamse regio. Wat be-
tekent dat voor u? 

In de Amsterdamse metro is de OV-
chipkaart al sinds 27 augustus 2009 
het enige vervoerbewijs. Na de over-
gang van strip naar chip in de metro, 
is het op donderdag 3 juni 2010 de 
beurt aan de bus en tram van GVB 
en de bussen van Arriva en Con-
nexxion in de hele Amsterdamse re-
gio.
De 2-, 3- 8-, 15- en 45-strippenkaart 
zijn vanaf 3 juni niet meer geldig op 
alle trams en bussen, en de trein tus-
sen de Amsterdamse NS-stations. 
Ook eindigt de verkoop van papieren 
sterabonnementen met stamkaart 
in deze regio. Deze abonnemen-
ten zijn inmiddels ‘verchipt’ en dus 
beschikbaar als product voor op de 
OV-chipkaart. Als u vanaf 3 juni met 
het openbaar vervoer in en rondom 
Amsterdam wilt reizen, moet u dus in 
het bezit zijn van een OV-chipkaart. 
 
Persoonlijke OV-chipkaart
De persoonlijke OV-chipkaart staat 
op naam en biedt de meeste mo-
gelijkheden. U heeft deze kaart no-
dig als u met een abonnement reist. 
Of als u gebruik wilt maken van leef-
tijdskorting (kinderen van 4 tot en 
met 11 en 65-plussers). Kiest u voor 
automatisch opladen, dan heeft u al-
tijd voldoende saldo op uw kaart. Als 
uw persoonlijke OV-chipkaart wordt 
gestolen of als u hem verliest, dan 
kunt u de kaart laten blokkeren. Zo 
kan een ander geen misbruik van uw 
kaart maken. 

Anonieme OV-chipkaart
De anonieme kaart is niet persoons-
gebonden. U kunt deze kaart dus 
delen met anderen (maar u kunt 
niet tegelijkertijd met anderen met 
één kaart reizen). De anonieme OV-
chipkaart kan alleen worden geladen 
met saldo (een geldbedrag in euro’s) 
of niet-persoonlijke producten zo-
als een fi etssupplement. U kunt de-
ze kaart bij verlies of diefstal niet la-
ten blokkeren.

Een OV-chipkaart kopen
Een persoonlijke OV-chipkaart kunt 
u schriftelijk of online aanvragen 
(www.ov-chipkaart.nl). De anonie-
me OV-chipkaart is te koop bij de 
verkoop- en oplaadautomaten op de 
metrostations en -haltes in Amster-
dam, bij de servicepunten Tickets & 
Info van GVB, bij de Arriva-store in 
Purmerend, bij een van de ruim 250 
winkels met een oplaad- en ophaal-
punt in de stadsregio Amsterdam of 
vanaf begin juni bij het tijdelijke ser-
vicepunt van Connexxion op Amstel-
veen Busstation. Met de adressen-
vinder op www.ov-chipkaart.nl/ser-
vices ziet u in één oogopslag waar 
bij u in de buurt een oplaad- en op-
haalpunt is.

Reizen met de OV-chipkaart
Voordat u met uw OV-chipkaart gaat 
reizen, moet u de kaart opladen 
met saldo (een geldbedrag in eu-
ro’s) of een geldig reisproduct, zo-
als een abonnement. Als u gebruik 
maakt van de metro of in de bus of 
tram stapt, checkt u in bij een van de 
kaartlezers. Als u uitstapt, checkt u 
weer uit. Reist u op saldo, dan wordt 
de ritprijs automatisch berekend. U 
kunt overigens al uitchecken wan-
neer de bus uw uitstaphalte nadert, 
u hoeft dus niet te wachten tot het 
moment waarop de deuren open-
gaan.

Altijd in- en uitchecken
U moet altijd in- en uitchecken bij het 
in- en uitstappen, ook als u overstapt 

Hallo OV-chipkaart! 
Dág strippenkaart! 

op een andere bus of tram. Dat is 
dus anders dan bij de metro, waar u 
in-/uitcheckt als u het station inkomt 
of weer verlaat. Uw OV-chipkaart is 
alleen geldig als u incheckt, ook als 
er een abonnement op staat. En als 
u vergeet uit te checken, betaalt u 
de maximale ritprijs van € 4,00 in 
plaats van uw ritprijs.

Papieren abonnement
Op 28 mei stopt in de hele regio Am-
sterdam de verkoop van strippen-
kaarten en papieren abonnemen-
ten. Vanaf dat moment moeten al-
le abonnementen dus op een per-
soonlijke OV-chipkaart worden ge-
laden. Een abonnement kunt u opla-
den bij een van de ruim 250 nieuwe 
distributiepunten voor de OV-chip-
kaart. Ook kunt u ze kopen via inter-
net en deze vervolgens met uw OV-
chipkaart ophalen bij een van de-
ze punten of in diverse bussen van 
Connexxion. Met een abonnement 
op uw OV-chipkaart moet u altijd 
in- en uitchecken. Een uitzondering 
geldt voor papieren abonnementen 
met zichtcoupon die u buiten de re-
gio Amsterdam heeft gekocht. De-
ze abonnementen blijven voorlopig 
geldig. 

Belangrijkste informatie over 
de OV-chipkaart op een rij
• Laad uw OV-chipkaart op met 

saldo of een reisproduct voor u 
ermee gaat reizen;

• Geen opgeladen kaart? Koop 
dan alsnog een kaartje in bus of 
tram;

• Ook studenten moeten vanaf 3 
juni altijd in- en uitchecken;

• U kunt uitchecken zodra u uw uit-
staphalte nadert;

• Als u binnen 35 minuten over-
stapt, betaalt u niet opnieuw het 
basistarief;

• In 2010 is het basistarief 78 eu-
rocent (52 eurocent gereduceerd 
tarief). Het kilometertarief is 10,4 
eurocent (6,8 eurocent geredu-
ceerd tarief). 

Websites en 
telefoonnummers
- Klantenservice OV-chipkaart 
 OV-chipkaart verloren 
 of gestolen
 Ov-chipkaart.nl
 0900-0980 (0,10 pm)
- Klantenservice Studenten 
 OV-chipkaart
 Studentenov-chipkaart.nl
 0900-665 5444 (lokaal tarief) 
- Klantenservice GVB
 Gvb.nl
 0900-8011 (lokaal tarief)
- Klantenservice Connexxion
 Connexxion.nl
 0900-266 6399 (lokaal tarief) 
- Klantenservice Arriva
 Arriva.nl
 0800-0232545 (gratis)
- Klantenservice NS
 Ns.nl
 0900-202 1163 (0,10 pm)

Afwijkende openingstijden Burgerzaken 
wegens verkiezingen Tweede Kamer 
Vanwege het verwerken van de uitslag van de verkiezingen van 
woensdag 9 juni, vervalt op donderdag 10 juni de ochtendopenstel-
ling. Van 12.00 uur tot 19.30 uur bent u van harte welkom aan de balie 
bij Burgerzaken, deze is dan weer doorlopend open.
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De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, 
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

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

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

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

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de 

woning Jan van Galenlaan 13. Inzageperiode t/m 9 juni 2010. Info: mevrouw 
M. Vermaas, tel.; 0297-513111

- Ontwerpbestemmingsplan “Chemieweg” , inzageperiode 7 mei t/m 18 juni 
2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

- Ontwerp bestemmingsplan “Zijdelweg”, inzageperiode 7 mei t/m 18  juni 2010. 
Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

- Ontwerp begroting 2011 van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 26 mei 
t/m 10 juni 2010. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijg-
baar. Info: mevrouw G. Lucassen-Olijhoek, tel.: 0297-513111 

- Verkeersbesluit stuntshow op parkeerterrein aan Randhoornweg, inzageperi-
ode: t/m 7 juli 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111

- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard, inzageperiode 26 mei t/m 8 juli 2010 
ter inzage. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Jaagpad 33, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van de woning en het 

plaatsen van een overkapping.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Jaagpad 6, vergunning voor het vernieuwen en vergroten van een aanlegstei-

ger. Beroep: t/m 28 juni 2010.
- Drechtdijk 72, vergunning voor het vernieuwen van de toegangsbrug tot het erf 

en het plaatsen van een steiger. Beroep: t/m 28 juni 2010.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan 2, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 28 juni 2010.
Zijdelwaard
- A.M. de Jonglaan 16, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 30 juni 2010.
VBA-Zuid
- Fraxinus, vergunning voor het vergroten van een opslagplaats. Bezwaar: t/m 

28 juni 2010. 
Legmeer-West
- Randhoornweg, vergunning aan de heer Verdonk voor het organiseren van de 

kermis van 19 t/m 24 mei 2010 van 14.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 30 juni 
2010 

 VERKEERSBESLUIT stuntshow op parkeerterrein aan Randhoornweg
Legmeer-West 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde een stuntshow 
op het parkeerterrein aan de Randhoornweg in Uithoorn mogelijk te maken, op 
woensdag 9 juni 2010 de toegangen tot het parkeerterrein aan de Randhoornweg 
van 9.00 tot 23.00 uur af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op het parkeerterrein 
tevens niet mag worden geparkeerd. 
Dit wordt bereikt door op woensdag 9 juni 2010 de toegangen tot het parkeerter-
rein aan de Randhoornweg van 9.00 tot 23.00 uur gesloten te verklaren voor al-
le bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dit verkeersbesluit ligt tot en met 7 ju-
li 2010 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

 TER INZAGE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZIJDELWAARD, 
 INCLUSIEF EUROPAREI
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Zijdelwaard met ingang van 28 mei 2010 gedurende zes weken 
ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard is een actualisering van 
de wijk Zijdelwaard en vervangt daarmee een aantal in de zeventiger jaren vastge-
stelde bestemmingsplannen. Het gaat om een conserverend bestemmingsplan, 
waarbij uitgegaan wordt van de bestaande situatie en de vigerende regeling. 
Het ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard ligt van 28 mei 2010 tot en met 8 ju-
li 2010 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te 
Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. Gedurende bovenge-
noemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ont-
werpbestemmingsplan Zijdelwaard kenbaar maken aan de gemeenteraad, post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventue-
le zienswijzen een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmings-
plan.
Uithoorn, 26 mei 2010.

 VENTVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders hebben een ventvergunning verleend aan mevrouw 
J. Evers om namens Granton Marketing b.v. een promotiecampagne voor Nuon 
te voeren. De ventvergunning geldt voor de periode van 28 juni t/m 31 juli 2010 in 
de gemeente Uithoorn (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot ui-
terlijk 31 juli 2010 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening 
te vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een 
verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een 
verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening. 

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

W W W . U I T H O O R N . N L

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.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activi-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
  25 t/m 30 mei  Circus Freiwalds Menagerie, evenemententerrein 
 De Kwakel
  26 mei Bingo van Vita Welzijn en Advies en Cardanus in 

wijksteunpunt ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 
Aanvang: 13.30 uur.

  29 mei  Bedrijvensportdag van Lionsclub Uithoorn op terrein 

Poldersport,  Boterdijk 91. 10-16 uur. € 650 per team; 
maarten.mo@kpnplanet.nl

  29 mei Internationaal kanopolotoernooi Michiel de Ruyter, 
Amsteldijk Zuid, 10-16 uur

  30 mei Internationaal kanopolotoernooi Michiel de Ruyter, 
Amsteldijk Zuid, 9-16 uur

  30 mei  Kwakels Loopje, puzzel-wandeltocht voor jong en oud, 
start tussen 11.00 en 12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. 
Deelname is gratis.

  31 mei open drive Bridgevereniging Uithoorn, Sporthal De Scheg, 
aanmelden 19.15 uur (vol=vol) 

  5 juni Woondag Uithoorn, Woonevenement over verhuizen en 
verbouwen en alle nieuwbouwprojecten in Uithoorn, van 
10.00-17.00 uur, Gebouw ‘De Wieger’, Wiegerbruinlaan 8, 
Uithoorn

  5 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
  7 t/m 10 juni Avondvierdaagse, vanaf 18.00 uur, diverse startlocaties.
  8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  12 juni opening speelveld en buurt barbecue Ringslang,

  13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9 en 12 uur bij 
Plux, Joh. Enschedeweg 180

  19 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
  19 juni Midzomerfeest, Feestcomité De Kwakel, Centrum De 

Kwakel
  22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
  25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
  26 juni Goud van Oud, Oude Dorp
  29 juni t/m Rolstoelvierdaagse, Rode Kruis afd. Uithoorn, start en
  2 juli fi nish bij Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan
  10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur
  21 aug. Inloopdag CREA Fort aan de Drecht van 13.00-16.30 uur:
 inschrijven voor cursussen seizoen 2010-2011

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activitei-
ten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie 
over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbe-
heer.uithoorn.nl

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag 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, spoedgevallen en gevonden honden: 
tel. 06-53315557.

Vermist
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
 staart. Ze is 16 jaar en heet Sita. 
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar.
 Zijn naam is Steak. 

Gevonden 
- Shellstation N201 in Mijdrecht, grote grijze kater met zwarte
 strepen op zijn voorpoot. 
- Hoofdweg in Mijdrecht, zwart/wit konijn.
- Grauwe Gans in Uithoorn, gele tamme agapornis/dwergpapagaai
 met oranje/gele kop. 

Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

CHAZZ 2010
zaterdag 12 juni

Stroomzicht
Westzijde 50

De Hoef
Programma

15.00 uur

New Orleans Jazz Band Hilversum

16.00 uur

Colette Wickenhagen

17.30 uur

Shai Shahar

19.00 uur

Piano Battle

20.00 uur 

Ginger

21.00 uur

Let’s go Basily Gipsy

Voor de volledige bezetting zie www.chazz.nl 
Voorverkoop: www.chazz.nl

Mijdrecht Boekhandel Mondria
Wilnis Drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen Drogisterij De Bree

Motie D66, VVD en GB krijgt 
100% steun in de raad
Ondernemersfonds gaat 
er toch nog komen
De Ronde Venen – Vroegen we 
ons twee weken geleden nog af 
wie van de twee wethouders er nu 
liep te liegen, wethouder Roosen-
daal of wethouder Lambregts, en dit 
in het kader van wie wil nu wel of 
wie wil nu niet het Ondernemings-
fonds steunen, zal wel nooit meer 
helemaal duidelijk worden. Wethou-
der Roosendaal vertelde namelijk in 
een openbare vergadering dat hij 
twee jaar aan dat plan had gewerkt 
samen met de Handels Vereniging 
Mijdrecht en dat zijn collega-colle-
geleden het plan nu van tafel had-
den geveegd. Wethouder Lambreg-
ts ontkende dat een week later ten 
stelligste en zei dat Roosendaal het 
plan zelf had ingetrokken. Wat wel 
duidelijk is, is dat D66, VVD en GB 
gehoor gaven aan de hulproep van 
wethouder Roosendaal om als raad 
met een motie te komen dat het col-
lege opdracht kreeg van de raad om 
toch mee te gaan met dat fonds. De 
gehele raad steunde deze motie. Op 
de vraag van enkele raadsleden wat 
er nu precies gebeurd was in het 
college bleef wethouder Roosen-
daal vaag: “Ik zie deze motie als een 

oproep van de raad aan het college 
om dit voorstel op de agenda te zet-
ten. Dat wil ik graag doen. De hou-
ding van het college is weer veran-
derd. Laten we het er maar op hou-
den dat er een grote miscommuni-
catie is geweest tussen ons college. 
Als u deze motie aanneemt zal ik het 
koopcentrum Mijdrecht zo snel mo-
gelijk aanmelden bij het ministerie 
van Economische Zaken voor deel-
name aan de toepassing van Experi-
mentenwet BI zones”, aldus de wet-
houder. Tevens draagt de raad het 
college op dat alle zaken die beno-
digd zijn om te komen tot een on-
dernemersfonds op basis van een fi-
nanciering op basis van de Experi-
mentenwet BI-zones, in samenwer-
king met de HVM, dienen te worden 
uitgevoerd en dat uiterlijk in okto-
ber 2010 een daartoe passende ver-
ordening aan de raad ter besluitvor-
ming wordt voorgelegd. De motie 
werd met algemene stemmen aan-
genomen door de raad. Een woord-
voerder van de Handels Vereniging 
Mijdrecht liet desgevraagd weten 
ontzettend blij te zijn met dit besluit 
van de raad.

Wijnmakers laten hun 
Crus du Beaujolais 
proeven bij VinBeau
Uithoorn - Verscheidene wijnma-
kers uit Frankrijk presenteren op 28 
en 29 mei aanstaande hun jongste 
wijnen bij wijnimporteur VinBeau in 
Uithoorn. Tijdens wat genoemd is 
een ‘Fête des Crus locale’, kunnen 
belangstellenden kennismaken met 
een aantal van de mooiste wijnen uit 
de Beaujolais. Er kan van alle ver-
schillende soorten Beaujolais wor-
den geproefd. Van een aantal Crus 
kan ook de 2009 editie geproefd 
worden. Het jaar 2009 wordt gezien 
als een van de beste wijnjaren ooit 
in de Beaujolais. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via de web-
site van VinBeau ( www.vinbeau.
nl). Bij aanmelding via de website is 
de toegang gratis. Toegang aan de 
deur is € 7,50 per persoon.
De Crus worden algemeen be-
schouwd als de toppers van de 
Beaujolais. In de Beaujolais viert 
men ieder voorjaar het ‘Fête des 
Crus’: een feest in het teken van de 
10 Crus. Na een lange winter heb-
ben de nieuwe wijnen hun gisting 
voltooid en kunnen ze geproefd en 
beoordeeld worden. Dit jaar orga-

niseert VinBeau een ‘Fête des Crus 
locale’, zodat ook de Nederlandse 
wijnliefhebber kennis kan maken 
met de allernieuwste wijnen. 

Onafhankelijk
Speciaal voor deze gelegenheid 
komt een aantal onafhankelijke 
wijnmakers naar Uithoorn om over 
hun wijnen te vertellen en ze te la-
ten proeven. In ieder geval aanwe-
zig zijn: Nicole Chanrion (voormalig 
présidente van de Côte-de-Brouilly), 
Géraldine Ruet, Sandrine en Franck 
Brunel (Franck is président van de 
Chiroubles) en Marc Jambon.
Naast de Crus du Beaujolais kan er 
ook geproefd worden van de Beau-
jolais Blanc (Chardonnay), Beaujo-
lais Rosé (Gamay), Saint-Véran en 
diverse witte wijnen uit Meursault. 
Er zijn ook verscheidene lokale 
Franse delicatessen, zoals saucis-
son sec en terrine.
De proeverij wordt 28 mei gehou-
den van 16.00 tot 21.00 uur en 29 
mei van 14.00 tot 18.00 uur in het 
proeflokaal aan de Wiegerbruinlaan 
8 in Uithoorn.

Vervelende stroomstoring 
in De Kwakel
De Kwakel. - Een grote stroomsto-
ring in De Kwakel kwam maandag 
(tweede pinksterdag) op een wel heel 
ongelukkig moment. Precies op het 
moment dat de Vrouwenakkerse brug 
openstond viel de stroom uit waar-
door de brug niet meer dicht kon. 
Goed nieuws voor de bootjesmensen 

maar slecht nieuws voor degenen die 
met de auto of met de fiets naar de 
andere kant wilden. De stroomstoring 
duurde van ongeveer 13.30 tot 14.15 
uur. De oorzaak van de storing is de 
redactie bij het ter perse gaan van 
deze krant nog onbekend.
 Foto: Ton Kamminga
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Mijdrecht – Als er iemand acht jaar 
lang gevochten heeft als een leeuw, 
om het voor elkaar te krijgen om 
weer een bowlingcentrum te krij-
gen in Mijdrecht, dan is het wel de 
voorzitter van de Bowling Vereni-
ging Mijdrecht, Wiet Mica. Met tra-
nen van verdriet zag hij in december 
2002 ‘zijn’ bowling afbranden en nu 
kon hij ‘zijn bowlingleden’ met tra-
nen in de ogen van blijdschap vertel-
len dat het was gelukt: 1 september 
a.s. kunnen ze weer gaan bowlen in 
‘hun eigen bowlinghuis’. Tijdens een 
drukbezochte jaarsvergadering ver-
telde Wiet het blijde nieuws. Op 1 
september gaat de bowling open en 
kunnen de Mijdrechtse (lees: Ron-
deveense) bowlers weer in hun ei-
gen gemeente, in hun eigen thuis-
haven, gaan genieten van hun bow-
lingsport. Een oorverdovend ap-
plaus was het gevolg. Grote blijd-
schap. 
Net voor de aanvang van de jaars-
vergadering spraken wij met Wiet 
Mica en de twee mensen die de-
ze nieuwe bowling gaan exploite-
ren. Het zijn Alan Coltman en Mar-
gret Tol, beiden fanatieke bowlers 
uit Amstelveen:

“In 2002 is onze bowling in Mijdrecht 
afgebrand, op 4 december”, zo be-
gint Wiet “en op 10 december heb-
ben wij toen met onze leden een 
vergadering gehad. In 2003 zijn wij 
in Amstelveen gaan bowlen met on-
ze leden, tot nu”.

Toen begon, voornamelijk voor jou, 
een gevecht om een nieuwe bowling 
terug te krijgen in Mijdrecht en erg 
veel hulp van de gemeente heb je 
niet gehad als ik het goed begrijp

Diep ontdaan
”Ja, erg weinig, helemaal niks kun 
je wel zeggen ja. Het zijn zeven lan-
ge jaren geweest. Zoals een oud-lid 
mij onlangs schreef: ‘de zeven ma-
gere jaren zijn nu hopelijk voorbij 
en ik word graag de komende ze-
ven vette jaren weer graag lid van 
de BVM’. Die 7 jaar zijn niet zon-
der slag of stoot aan ons voorbijge-
gaan. We konden al weer snel bow-
len in Amstelveen, met dank aan 
de Amstelveense Bowling Veren-
ging en Dirk Netjes van de Kegel. 
Alle leden waren nagenoeg mee-
gegaan naar Amstelveen, want ie-
dereen dacht dat er weer snel een 
nieuw bowlinghuis in Mijdrecht zou 
zijn. Binnen de kortst mogelijke tijd 
waren er tekeningen van een Ho-
tel met bowlingbanen en een gam-
blehal beschikbaar. Dus verzamel-
den alle leden zich in de raadzaal in 
Mijdrecht om het debat te volgen, 
voor de uiteindelijke goedkeuring. 
Hoewel de gemeente de bowling-
vereniging wel van dienst wilde zijn, 
stemde de raad uiteindelijk toch te-
gen het plan. Diep ontdaan keerden 
we uit de Raadzaal huiswaarts. 

Ten strijde
Maar dit betekende geen ein-
de van onze strijd om terug te ke-
ren in Mijdrecht. Ik hoor de toen-
malige wethouder Brouwer bij de 
opening van Phoenix nog zeggen 
‘zo, nu zijn al onze sporters geluk-
kig weer in Mijdrecht’. Alleen had 
de goede man een vereniging van 
300 bowlingleden nog even over het 
hoofd gezien. Maar ook dat deerde 
ons niet en we zijn op zoek gegaan 
naar nieuwe mogelijkheden om 
weer in Mijdrecht te kunnen bow-
len. Meerdere exploitanten boden 
zich aan, maar het wilde maar niet 
lukken, dan de fi nanciën, dan weer 
de infrastructuur. Zo was er aldoor 
wel wat. En als ik dacht nu gaat het 
lukken, moest ik weer met een te-
leurstellend bericht naar onze leden 
toe. Totdat er vorig jaar weer nieu-
we mogelijkheden de kop opstaken. 

Riet Helmig zei tegen me ‘Wiet, ik 
heb gehoord dat er bij het zwembad 
een ruimte zou kunnen zijn waar 
een bowling kan komen’. Verder zei 
ze niets. Maar ik begreep heel dui-
delijk wat me te doen stond. Ik heb 
dan ook de stoute schoenen aan-
getrokken en eens uitgezocht wie 
de eigenaar van deze ruimte was. 
Al gauw kwam ik er achter dat de-
ze ruimte geheel afzonderlijk stond 
van het zwembad en dat ene mijn-
heer Breve eigenaar was.”

Telefoontje
Na een telefoontje met de heer Bre-
ve was een afspraak snel gemaakt. 
Ook al deden de wildste verhalen 
de ronde in de Venen: er komt een 
wok-restaurant, er komen beauty-
winkeltjes, etc. 
Maar ondanks alle verhalen, op naar 
Breve. Bij Breve waren we er snel 
uit, Breve zei ‘noem mij maar Dirk, 
dan zeg ik Wiet’. En gaf mij een vrij-
geleide om een bowlingexploitant te 
zoeken. Voordat ik zelf er op uit zou 
gaan, had de eerste zich al bij Dirk 
gemeld. Dit werden moeilijke tijden, 
want een nieuwe bowling opzetten, 
daar  is meer voor nodig dan goed te 
kunnen bowlen. Het zag er naar uit 
dat het ging lukken, maar in tijden 
van recessie zijn de banken heel af-
houdend naar ondernemers die hun 
nek willen uitsteken. Het wilde maar 
niet lukken, ondanks dat er vanuit 
de vereniging mensen bereid waren 
hun medewerking te verlenen. Dus 
voor de zoveelste maal: op naar de 
Gemeente, maar de gemeente gaf 
haar standpunt: ‘dat waar het kon, 
zal ze de BVM altijd van dienst zijn, 
maar investeren in ondernemingen, 
dat doen we niet’.

Hij komt!
Ik lees 3 april 2010, inmiddels had-
den er zich meerdere bowlingex-
ploitanten aangemeld, maar om 
een of andere reden wilde het maar 
niet lukken en zag ik er tegenop om 
weer te moeten zeggen ‘het wil echt 
niet lukken’. Maar diezelfde middag 
belde Dirk mij op met de medede-
ling ‘Wiet, hoe we het gaan doen 
weet ik nog niet exact, maar er komt 
een bowling’. Ik was zeer gelukkig 
maar had ook nog even me beden-
kingen en gewacht om het al aan de 
leden te vermelden. Maar 14 dagen 
later in een gesprek met Dirk waren 
we er geheel uit. September gaan 
we open, want er kan gewoon niets 
anders in dan een bowling.
Nog even wachten met informatie te 
verstrekken, terwijl ik het wel uit zou 
willen schreeuwen, maar eerst 100% 
zekerheid. En die kwam vorige week 
vrijdag, ik was thuis aan het werk 
toen er werd gebeld. En iemand aan 
de andere kant van de lijn riep ‘Wiet, 
kom je naar het pand waar de bow-
ling moet komen?’ Waarop ik zei dat 
ik me heb voorgenomen niet eer-
der een stap binnen te zetten dan 
dat er een bowling komt. Toen klonk 
het overduidelijk in mijn oor: ‘kom 
dan maar hier naar toe, want alles is 
rond’. Met dank aan Dirk Breve.

Dank, dank, dank
Maar wat ik nog wel even mee wil 
geven is dat ik dit die 7 jaar niet al-
leen had kunnen doen, maar altijd 
mensen naast me had die me net 
weer dat duwtje in de rug gaven om 
verder te gaan. Deze mensen wil ik 
dan ook bedanken voor datgene zij 
voor mij, maar in het belang van de 
BVM, hebben gedaan. Dan begin ik 
met het bestuur (Riet Helmig - Erise 
vd Laan - Fokko Postma en George 
van Dijk), dat wel af en toe wisselde 
van leden, maar zij waren er wel al-
tijd om me te steunen. De meesten 
die in 2002 in het bestuur zaten, zijn 
na een kleine tussenpoos alweer te-
rug op hun stek of zijn niet wegge-
weest. Dan natuurlijk de commissie 

terug naar Mijdrecht. We hebben 
niet veel hoeven te vergaderen om-
dat ieder van ons begreep wat de 
noodzaak was. Met dank aan Johan 
Koppenol en Martien van Balgooi. 
Dan onze huidige kascontrolecom-
missie die toen het nodig was, op 
vrijdag tot laat met de penning-
meester en met mijn persoon als 
voorzitter van de commissie om tot 
een wijs besluit te komen en de be-
groting aan te passen om een ope-
ning te creëren naar Mijdrecht. Dank 
aan Fokko Postma - Xander Steu-
tel - Jan Kroeze en Richard Molle-
man. Ook wil ik Theo Waaijman be-
danken, die het mede mogelijk ge-
maakt heeft om in zeer korte tijd in 
Mijdrecht te gaan bowlen.

Vraag om hulp
En dan de Gemeente. Hoewel er tij-
den waren dat we dachten dat ze 
ons konden helpen, lieten ze ons 
erg in de steek. Ze zeiden wel dat 
ze ons wilden ondersteunen, maar 
steeds opnieuw haakten ze weer af. 
Ze konden niks voor ons doen werd 
er steeds gezegd, alleen als vereni-
ging en alleen met subsidie voor 
jeugdbowlers. Verder niet.
Ze hebben ons echt in de kou la-
ten staan. 
Maar nu is het dan zover: we krij-
gen weer een bowling in Mijdrecht. 
Nu  kan de gemeente laten zien wat 
voor ondersteuning ze ons kunnen 
en willen bieden. We vragen dit niet 
alleen aan de wethouder, maar ook 
aan ondernemend Mijdrecht. Want 
het gaat een zware doorstart wor-
den om verloren jeugdleden weer 
terug te winnen en een league op te 
starten voor mindervaliden. We zijn 
in deze zeven jaar van 300 naar 160 
leden teruggevallen en we zijn de  
jeugd kwijt. Die moet zo snel mo-
gelijk weer terug en straks met ons 
eigen bowlinghuis moet dat gaan 
lukken, tenminste, als we fi nanci-
ele steun krijgen. We hebben veel 
nodig,  alles is toen verbrand en we 
hebben niet veel geld. Maar ook om 
Mijdrecht bowling weer op de kaart 
te zetten. Wij hebben het niet over 
de regio, maar nationaal en interna-
tionaal. Want dat moet gaan  lukken 
met zo’n mooie locatie, infrastruc-
tuur en twee enthousiaste bowlin-
geigenaars”, aldus Wiet Mica.

Veel zin in
De twee mensen die de grote stap 
gaan zetten en deze bowling met 
restaurant gaan runnen zijn Mar-
gret en Alan. 

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“We hoorden het hier in Amstelveen 
op de bowlingbaan, in de wandel-
gangen, dat er eindelijk in Mijdrecht 
weer een bowling zou komen, maar 
dat ze nog een exploitant zochten”, 
zo vertelt Alan. “Ik ben naar huis ge-
gaan en vroeg aan Margret of dat 
niet iets voor ons was. We zijn na-
melijk beiden ontslagen bij de ING 
en hebben een leuk zakcentje mee-
gekregen waar we iets mee wilden 
opzetten en waarom dan geen bow-
ling. Dat leek ons wel wat. We heb-
ben uitgezocht wie de eigenaar van 
het pand was en zo kwamen we bij 
Breve terecht. En die was direct van 
‘kom maar op, jullie zijn de eersten’. 
Maar het heeft nog een heel poos-
je geduurd voor de zaak uiteindelijk 
rond was. Ruim een jaar. We kregen 
het maar niet rond bij de bank. Die 
zijn door de recessie zo voorzichtig 
geworden, daar ketste het steeds op 
af. Maar nu is het rond. Er komt een 
prachtige bowling met twaalf banen 
en een restaurant met een fi jn ter-
ras aan het water. 

Begin volgende week gaat de bouw 
beginnen en zal ongeveer zes tot 
acht weken in beslag nemen.”

NA ACHT JAAR WACHTEN: EINDELIJK HET IS ZOVER

ER KOMT WEER EEN BOWLINGCENTRUM IN MIJDRECHT

Nu nog een ‘bouwplaats’, maar in september moet het gereed zijn.

De tekening van het bowlingcentrum.

Wethouder Ingrid Lambregts liet zich graag voorlichten.

Hier komt de bowling met een restaurant.

De nieuwe eigenaars van de Bowling, samen met Wiet Mica,de voorzitter van de Bowling Vereniging Mijdrecht.
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De gemeenteraad en het college van burgemeester en 
wethouders (B&W) besturen de gemeente Uithoorn. De 
gemeenteraad van Uithoorn is daarbij het hoofd van de ge-
meente. De gekozen raad vertegenwoordigt alle inwoners 
van Uithoorn. Het college van B&W vormt het dagelijks be-
stuur van de gemeente. 
De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid van 
de gemeente vast en beslist over het geld dat de gemeen-
te uitgeeft. De raad controleert of het college van B&W zijn 
bestuurstaken goed uitvoert. Daarbij krijgt de raad sturing, 
ondersteuning en advies van het presidium, de griffi e, het 
fractievoorzitteroverleg, de auditgroep en de externe re-
kenkamer. De burgemeester is voorzitter van de raad. 
Het college van B&W bestaat uit vier leden. In 2009 waren 
dat burgemeester H.L. Groen (sinds januari 2010 is dit bur-
gemeester A.W.M. Spruit) en de wethouders J.A.J. Verhe-
ijen, M.O. Levenbach en (tot 1 maart 2010) drs. M.M.C.M. 
Oudshoorn-van Egmond. De gemeenteraad bestaat uit 
21 leden en had zes fracties: VVD, PvdA, CDA, Gemeen-
tebelangen, GroenLinks en EDU. Aan het eind van de 
zittingsperiode 2006-2010 is er ook een fractie Ons Uit-
hoorn gevormd. Dit was een afsplitsing van de fractie van 
de PvdA. De wethouders worden benoemd en ontslagen 
door de gemeenteraad.

Presidium van de gemeenteraad
Het presidium bestond in 2009 uit mevrouw H.L. Groen 
(voorzitter van de raad), de heer ing. J.H. Hoogkamer 
(plaatsvervangend voorzitter), de heer J. Mollema (na-
mens de collegepartijen) en de heer R.A.J. Timmers (na-
mens de niet-collegepartijen). Het presidium heeft een stu-
rende rol in het werkproces van de raad. Het presidium ad-
viseert bij elk voorstel aan de raad welke stappen moeten 
worden genomen en in welke volgorde de voorstellen be-
handeld moeten worden in de gemeenteraad. Plaatsver-
vangende leden; mevrouw G. Veninga (namens de colle-
gepartijen) en mevrouw D.J. Zijlstra (namens de niet-col-
legepartijen).

Fractievoorzitteroverleg
Dit overleg komt maandelijks bij elkaar. Het zorgt ervoor 
dat het presidium zijn werk goed doet en dat de raad op tijd 
voorstellen bespreekt en behandelt.

Werkgroepen en/of commissies 
De gemeenteraad van Uithoorn heeft verschillende werk-
groepen of commissies:
• De auditgroep
 Dit is een platform voor overleg tussen gemeenteraad, 

accountant, Rekenkamer en de portefeuillehouder fi -
nanciën.

• Rekenkamer 
 De Rekenkamer controleert of de gemeente het geld 

effi ciënt besteedt en ook of ze het geld wel aan de goe-
de dingen uitgeeft. De directeur van de Rekenkamer is 
de heer R.M. Freeke. 

• Brede School 
 In 2008 is een raadscommissie ingesteld voor een on-

derzoek naar de ontwikkeling van de Brede School. De 
commissie heeft ook in 2009 bijeenkomsten gehad.

• Raadscommissie Economische Visie
 In 2009 is een tijdelijke raadscommissie ingesteld ter 

voorbereiding van de economische visie die in janua-
ri 2010 in de raad behandeld is. De taak van de com-
missie was het opstellen van de uitgangspuntennoti-
tie voor de economische visie. Dit deed de commis-
sie door gesprekken aan te gaan met belanghebben-
den om zo hun visie, wensen en lopende problemen in 
kaart te brengen. De gesprekken dienden ook om in-
houdelijk draagvlak voor de uitgangspunten te peilen.

• Adviescommissie
 De raad heeft een externe adviescommissie voor be-

zwaren tegen besluiten van de raad. In 2009 zijn er 
geen bezwaarschriften ingediend/behandeld. 

Vergaderingen
De raad komt twee keer per maand bij elkaar op donder-
dagavond. In 2009 behandelde de raad in de openbare 
raadsvergaderingen 76 raadsvoorstellen van het college 
en 18 eigen voorstellen. Van de in totaal 94 voorstellen zijn 
er 90 aangenomen. Daarnaast nam de raad 18 moties en 
8 amendementen aan. Een motie is een verzoek van de 
raad aan het college van B&W. Een amendement heeft 
een wijziging in het voorgelegde raadsbesluit tot gevolg.

Totaal aantal vergaderingen 2009

Raad  24  (19)
Presidium 20  (21)
Fractievoorzitteroverleg 12  (10)
Extra informatief beraad 10  (8)
Auditgroep  7  (4)
Werkbezoeken 1  (2)
Werkgroep Brede School 2  (5)
Werkgroep Economische Visie 4  (-)

Tussen haakjes zijn de cijfers over 2008 vermeld

U kunt inspreken
Voordat de raadsvergadering begint, kunt u met de raads-
leden praten. Het vooroverleg (informatief beraad) heeft 
een eigen agenda. U kunt op elk willekeurig onderwerp 
inspreken. In de agenda van de raad kunt u vooraf zien 
op welk tijdstip het onderwerp waarvoor u belangstelling 
heeft, aan de orde komt. In 2009 maakten 33 burgers ge-
bruik van het spreekrecht. Dit deden zij over verschillende 
onderwerpen, zoals de bussluis in Meerwijk en de busver-
binding in De Legmeer, de Structuurvisie en de Woonvisie, 
de Schanskerk en de Prestatieafspraken met Woongroep-
Holland. Op deze manier betrekt de raad burgers meer bij 
wat er speelt in de gemeente. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffi er Hans van 
Leeuwen, griffi e@uithoorn.nl of telefoon 0297-513 963.

Bezwaar- en 
beroepschriften
Een externe adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wet-
houders over ingediende bezwaarschriften. Deze commissie adviseert niet 
over bezwaarschriften die gericht zijn tegen WOZ-beschikkingen, belasting-
aanslagen, personele aangelegenheden en raadsbesluiten. 
De commissie bestaat uit twee kamers: de Algemene kamer (AK) en de Sociale 
- en Subsidiekamer (SSK). In 2009 zijn in totaal 179 bezwaarschriften voor de 
Algemene Kamer ingediend. Daarvan waren 117 bezwaarschriften ingediend 
door buurtbewoners tegen het besluit van het college om in Aan de Zoom een 
tijdelijke busbaan in te te richten. Dit besluit is eind 2009 ingetrokken, omdat er 
voor een ander tracé is gekozen. 
Hiermee is volledig tegemoet gekomen aan de bezwaren van bezwaarmakers. 
Als gevolg hiervan hebben zij hun bezwaarschriften ingetrokken.

Overzicht afhandeling bezwaar en beroep

2009 2008 2007

Gegrond 3 11 13
Ongegrond 40 49 43
Niet-ontvankelijk 7 20 33
Deels gegrond/deels ongegrond 2 3 4
Ingetrokken 140 16 19
Nog in behandeling  15 3 3
Overig  4 - 3

Totaal 211 102 118

Aansprakelijkheid
In 2009 stelden burgers de gemeente 39 keer aansprakelijk voor geleden 
schade. Dat is een fl inke toename ten opzichte van 2008.

(gedeeltelijk) afgewezen doorgestuurd in behandeling
 toegekend

2008 5 17 3 0
2009 9 19 5 6

Meldingen openbare 
ruimte
Wanneer u iets ziet op straat of in het openbaar groen dat daar niet hoort of 
kapot is, dan kunt u daarvan melding maken bij Publiekszaken. Dit kan tele-
fonisch via 0297-513111 of via de website www.uithoorn.nl 

De meldingen openbare ruimte hadden in 2009 betrekking op:
- Bestrating:  364 (400)
- Openbare verlichting:  288 (333)
- Bomen/beplanting:  286 (327)
- Zwerfvuil:  242 (314)
- Grofvuilmeldingen:  263 (286)
De meldingen zijn afgedaan binnen de daarvoor gestelde termijn van maxi-
maal 4 weken. Waar mogelijk wordt de melding aangepakt volgens “van-
daag gemeld, morgen hersteld”.
Tussen haakjes zijn de cijfers over 2008 vermeld. 

Vergunningen en 
ontheffi ngen
Voor diverse activiteiten binnen de gemeente Uithoorn hebben ondernemers 
en inwoners een vergunning of ontheffi ng nodig. 
Er zijn in 2009 in totaal 286 vergunningen/ontheffi ngen verleend. In 2008 waren 
dat er 384. Hieronder staan de diverse vergunningen/ontheffi ngen uitgesplitst 
naar categorie weergegeven. 

Vergunningen/ontheffi ngen  aantal 2009  2008

Horeca-exploitatievergunningen  72 34
Later sluitingsuur  16 18
Ontheffi ng schenken alcohol  31 15
Speelautomaten  11 12
Drank&Horeca-vergunningen  8 7
Haltafdoeningen  15 14
Uitwegen  3 6
Ontruimingen  28 30
Vuurwerk  3  3
Driehoeksborden  28 30
Evenementen  60 66
Filmopnamen  3  2
Straatspeeldag  2  2
Ventvergunningen    8
Collectevergunningen    2
Braderie  7  7
Kermis  2  2
Kledinginzameling  1  2
Lichtreclame  0  0
Muziek  9  8
Standplaats tijdelijk  9  8
Standplaats  14 14
Marktvergunningen  2 1
Gereserveerde gehandicapten parkeerplaats  12 18
Handhavingszaken  34 41
Ingebruikname gemeentegrond  48 78

Graag schrijf ik aan de vooravond van mijn vertrek als waarnemend 
burgemeester van de gemeente Uithoorn nog het voorwoord bij het 
burgerjaarverslag 2009. Het is het achtste jaarverslag in deze gemeen-
te. Het burgerjaarverslag 2009 is net als in voorgaande jaren opgeno-
men in een plaatselijke krant. Hierdoor bereiken we op een gemakke-
lijke manier veel lezers. Het verslag is ditmaal soberder van uitvoe-
ring en bevat alleen overzichten van zaken waarover bewoners con-
tact hebben gehad met de gemeente. Tot deze opzet is besloten om-
dat het fenomeen burgerjaarverslag waarschijnlijk in 2010 zal verdwij-
nen of in elk geval niet meer verplicht zal zijn. Landelijk is gebleken dat 
kosten en inspanning om een ‘opgetuigd’ jaarverslag te maken niet op-
wegen tegen het nut dat de burger daarvan heeft. Een andere belang-
rijke factor is dat er inmiddels in deze gemeente een bloeiend buurt-
beheer is ontstaan, met regelmatig verschijnende buurtkranten waarin 
inwoners aan het woord komen en vertellen van de activiteiten waar-
voor ze zich met hun buurtgenoten inzetten. Daardoor blijft u in elk ge-
val voor wat betreft uw eigen omgeving goed op de hoogte van de gang 
van zaken aldaar. 
Hierna leest u ondermeer met 2008 vergelijkbare gegevens over de af-
handeling van klachten, vergunningen en ontheffi ngen. Tevens ziet u 
bijvoorbeeld hoeveel geboortes en huwelijken er in 2009 in Uithoorn 
waren en er is een meldingen top-5 gemaakt. Ook hebben wij de in-
loop- en inspraakbijeenkomsten in kaart gebracht die wij vorig jaar in 
deze gemeente hebben gehouden. 
Wij hebben de overzichten verlucht met foto’s, zodat u naar ik hoop 
met interesse het burgerjaarverslag 2009 zult bekijken.

Lies Spruit Uithoorn, 19 mei 2010
burgemeester

Klachten 2009
De gemeente is aangesloten bij het instituut van de Nationale ombuds-
man. Deze instantie behandelt klachten van burgers over de overheid. 
Van deze externe klachtenmogelijkheid hebben in 2009 vijf inwoners ge-
bruik gemaakt. Deze zaken waren echter nog niet in alle gevallen eerst 
door de gemeente beoordeeld, terwijl dit wel een vereiste is. De Nationa-
le ombudsman heeft deze zaken daarom aan de gemeente overgedra-
gen om ze eerst in behandeling te nemen. De gegronde klachten hebben 
over het algemeen betrekking op het niet (tijdig) reageren op brieven dan 
wel e-mails. Er wordt aan gewerkt om dit in 2010 te verbeteren.

Overzicht afhandeling klachten
In 2009 zijn 30 klachten geregistreerd, waarvan er 11 gegrond zijn ver-
klaard, 3 ongegrond en 6 deels gegrond. 1 klacht is nog in behandeling, 
1 klacht is niet in behandeling genomen en over 8 klachten is geen stand-
punt ingenomen. Vergeleken met 2008 ziet de afhandeling van klachten 
er in 2009 uit als volgt. 

Afhandeling klachten  2009 2008

Gegrond 11 11
Ongegrond 3 8
Deels gegrond 6 2
Nog in behandeling 1 1
Ingetrokken  - -
Niet in behandeling genomen 1 4
Geen standpunt ingenomen 8 8

Totaal 30 34

Burgerlijke stand
Het aantal inwoners van de gemeente Uithoorn groeit nog steeds. In 
1950 had Uithoorn 6000 inwoners en in 2008 waren dat er 27.675. In 
2009 bedroeg het aantal inwoners in deze gemeente: 28.032. Hieronder 
leest u nog enkele andere gegevens van de burgerlijke stand in 2009.

Emigratie   142  (188)
Geboren in Uithoorn   68  ( 62)
Overleden in Uithoorn 103  (134)
Getrouwd in Uithoorn  90  ( 95)
Geregistreerd partnerschap  21  ( 21)
Tussen haakjes zijn de cijfers over 2008 vermeld

Aanslagen
en bezwaar-
schriften
In 2009 verzond de gemeente 9.026 
aanslagbiljetten. Tegen de opgeleg-
de aanslagen zijn 177 bezwaarschrif-
ten ingediend en inmiddels alle afge-
handeld. Er zijn tegen de WOZ-waar-
de van 258 objecten bezwaarschrif-
ten ontvangen en behandeld. Hiervan 
zijn er 91 (deels) gegrond verklaard 
en 167 afgewezen.

Inloopbijeenkomsten
In 2009 heeft de gemeente een groot aantal inloop- en inspraakavonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben o.a. te maken met plannen voor de openbare ruimte: straten, groenvoorzieningen en 
speelvoorzieningen. In onderstaande overzichten ziet u wat de plannen waren en ook hoe er op gereageerd is vanuit de bevolking en wat er vervolgens gaat gebeuren of mee is gebeurd.

Wie heeft de leiding over Uithoorn?

Kwijtscheldingsverzoeken
In 2009 is in 169 gevallen automatische kwijtschelding van gemeen-
telijke belastingen verleend en is op basis van individuele verzoeken 
206 keer kwijtschelding verleend.

Burgerzaken
De top 5 van in 2009 door Bur-
gerzaken aan inwoners ge-
leverde producten ziet er als 
volgt uit:

1. paspoort
2. rijbewijs
3. Nederlandse identiteitskaart
4. verklaring omtrent gedrag
5. uittreksel GBA

BURGERJAARVERSLAG 2009
 Onderwerp Afdeling/ Wanneer Wat waren Welke middelen  Betrokkenen Reacties Volgende  Inspraak

Cluster speelde  de plannen? zijn ingezet, b.v.  in beeld betrokkenen  stap wel/ niet 
het?  bewonersbrief verplicht

Heijermanslaan (UVVP)  Leefomgeving maart ‘09 herinrichting Heijermanslaan bewonersbrief,  buurtbewoners,  positief  uitvoering wel
   + kortsluiting voor fi etsers website,  politie, andere  over de

inspraakbijeenkomst belanghebbende herinrichting   

Langs de Baan / Leefomgeving maart ‘09 verbeterplan buitenruimte bewonersbrief,  buurtbewoners, wisselend uitvoering  wel
Bieslook website,  politie, andere positief en 2010

inspraakbijeenkomst belanghebbende negatief

Madelief e.o. Leefomgeving 23 maart ‘09 verbeterplan buitenruimte bewonersbrief,  buurtbewoners positief  uitvoering  wel
website,  politie, andere  2010
inspraakbijeenkomst belanghebbende 

Frees Leefomgeving 16 april ‘09 herstraten bewonersbrief,  buurtbewoners,  positief uitgevoerd  wel
website,  politie, andere  in 2009
inspraakbijeenkomst belanghebbende

Fregat Leefomgeving 24 nov. ‘09 herstraten bewonersbrief,  buurtbewoners,  gematigd uitvoering  wel
website,  politie, andere positief 2010
inspraakbijeenkomst belanghebbende  

Pr. Christinalaan Leefomgeving 15 dec. ‘09 verbetering drempels bewonersbrief,  buurtbewoners,  wisselend uitvoering wel
website,  politie, andere positief en voorjaar
inspraakbijeenkomst belanghebbende negatief 2010

Buurtactie uitvoering  Leefomgeving 7 maart ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief bewonersavond wel
speelbeleidsplan fase 1  website, krant

Buurtactie uitvoering  Leefomgeving 14 maart ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief bewonersavond wel
speelbeleidsplan fase 1    website, krant

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 17 maart aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  in De Kwakel website, krant 

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 18 maart aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  in Meerwijk website, krant

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 23 maart ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  in Oude Dorp, Thamerdal en website, krant

Zijdelwaard

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 24 maart ’09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  de Legmeer website, krant

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 26 maart ‘09 aanleg nieuwe speelplek bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  Egeltjesbos website, krant

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 15 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief uitvoering wel
speelbeleidsplan fase 1  in Meerwijk website, krant

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 16 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief, 
speelbeleidsplan fase 1  in De Kwakel website, krant buurtbewoners positief uitvoering wel

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 22 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief,  uitvoering wel
speelbeleidsplan fase 1  de Legmeer website, krant 1 speelzone  

gematigd

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 29 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplek bewonersbrief,  buurtbewoners positief uitvoering wel
speelbeleidsplan fase 1  Egeltjesbos website, krant

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 30 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief, 
speelbeleidsplan fase 1  in Oude Dorp, Thamerdal en website, krant buurtbewoners positief uitvoering wel

Zijdelwaard

 Onderwerp Afdeling Wanneer Wat waren Welke middelen  Betrokkenen Reacties Volgende  Inspraak
Cluster speelde  de plannen? zijn ingezet, b.v.  in beeld betrokkenen  stap wel/ niet 

het?  bewonersbrief verplicht

Oeververbindng ONTW, RO* 30 nov. ‘10 onderzoek  nieuwskrant  ja ja is vastgesteld nee
variantenoeververbinding huis aan huis,  door de raad

gemeentepagina

Masterplan Dorpscentrum ONTW, PRO, 10+12 nov. masterplan Dorpscentrum nieuwskrant  ja ja is vastgesteld nee
RO* 2010  huis aan huis,  door de raad

gemeentepagina

Boterdijk WGH RO* 2010 slopen en herbouwen  bewonersbrief ja ja opstellen niet verplicht. Gaat
woningen WGH bestemmingsplan wel gebeuren maar 

geen informatieavond

BP Thamerdal RO* 2007-2010 actualiseren BP informatieavond,  ja ja afwachten reacties ja
inspraak,  overleg diverse
overleg partners  partners

Vinckebuurt RO/PRO* 2009-2011 bouwen van woningen,  bewonersbrief,  nee nee onderzoeken verplicht
aanleggen/verbeteren van  informatieavond,  voor opstellen
wegen en voorzieningen inspraak Bestemmingsplan

Uitwerkingsplan  RO/PRO* 2010 fase 2 Park Krayenhoff publicatie nee nee opstellen nee
Park Krayenhoff uitwerkingsplan

BP Zijdelwaard RO* 2009-2010 actualiseren BP informatieavond, in- ja ja afwachten reacties ja
spraakreactie, voorover-  inspraak en
leg bestuurlijke instanties  vooroverleg

BP De Kwakel RO* 2007-2010 actualiseren BP informatieavond, in- ja ja afwachten reacties ja
spraakreactie, voorover-  inspraak en
leg bestuurlijke instanties  vooroverleg

BP Chemieweg RO* 2009-2010 aansluiting Chemieweg  publicatie en vooroverleg ja ja afwachten reacties door middel
op Hollandse Dijk inspraak en  inspraakreactie

vooroverleg

BP Zijdelweg RO* 2009-2010 reconstructie Zijdelweg vooroverleg ja ja afwachten reacties  inspraak via
vooroverleg Leefomgeving

Archeologiebeleid RO* 2009-2010 opstellen archeologiebeleid publicatie komt nog

Project Hélène Swartlaan PRO* 2008-2012 Invullocatie met woningbouw stemmen op bewoners- ja ja doorlopen van de nee
avond - alsmede via inter-  aanbesteding en
net, bewonersbrieven,   gunningen aan een
gem. website, persbe-  marktpartij
richten, klankbordgroep  

*ONTW = Afdeling Ontwikkeling, RO = Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, PRO = Cluster Project Ontwikkeling, BP = bestemmingsplan

 Onderwerp Afdeling Wanneer Wat waren Welke middelen  Betrokkenen Reacties Volgende  Inspraak
Cluster speelde  de plannen? zijn ingezet, b.v.  in beeld betrokkenen  stap wel/ niet 

het?  bewonersbrief verplicht

Combinatiefunctionaris Ontwikkeling/  ma 15 maart informatieavond over de  uitnodiging middels brief onderwijs, kunst  twee voorstel- overeenkomst tussen nee
MO* combinatiefunctionaris   & cultuur  len binnen  partijen die een combi- 

en sport gekregen natie hebben gemaakt

Cultuurfoto MO* 27 okt. ‘09 bespreken analyse cultuurfoto gerichte uitnodigingen cultuurorgani- positief  brochure (= inmiddels nee
& ideeen & draagvlak cultuurorganisaties,  saties en  gereed), 2010

gemeentepagina e.d.  belangstellenden  uitvoeringsprogramma

WMO-raad MO* 10 keer  belangen van de burgers te WMO-website en belangstellenden - lijn wordt doorgezet niet
per jaar behartigen voortkomend uit de  WMO-krant in 2010

9 prestatievelden van de WMO  

*MO = Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
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De gemeenteraad en het college van burgemeester en 
wethouders (B&W) besturen de gemeente Uithoorn. De 
gemeenteraad van Uithoorn is daarbij het hoofd van de ge-
meente. De gekozen raad vertegenwoordigt alle inwoners 
van Uithoorn. Het college van B&W vormt het dagelijks be-
stuur van de gemeente. 
De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid van 
de gemeente vast en beslist over het geld dat de gemeen-
te uitgeeft. De raad controleert of het college van B&W zijn 
bestuurstaken goed uitvoert. Daarbij krijgt de raad sturing, 
ondersteuning en advies van het presidium, de griffi e, het 
fractievoorzitteroverleg, de auditgroep en de externe re-
kenkamer. De burgemeester is voorzitter van de raad. 
Het college van B&W bestaat uit vier leden. In 2009 waren 
dat burgemeester H.L. Groen (sinds januari 2010 is dit bur-
gemeester A.W.M. Spruit) en de wethouders J.A.J. Verhe-
ijen, M.O. Levenbach en (tot 1 maart 2010) drs. M.M.C.M. 
Oudshoorn-van Egmond. De gemeenteraad bestaat uit 
21 leden en had zes fracties: VVD, PvdA, CDA, Gemeen-
tebelangen, GroenLinks en EDU. Aan het eind van de 
zittingsperiode 2006-2010 is er ook een fractie Ons Uit-
hoorn gevormd. Dit was een afsplitsing van de fractie van 
de PvdA. De wethouders worden benoemd en ontslagen 
door de gemeenteraad.

Presidium van de gemeenteraad
Het presidium bestond in 2009 uit mevrouw H.L. Groen 
(voorzitter van de raad), de heer ing. J.H. Hoogkamer 
(plaatsvervangend voorzitter), de heer J. Mollema (na-
mens de collegepartijen) en de heer R.A.J. Timmers (na-
mens de niet-collegepartijen). Het presidium heeft een stu-
rende rol in het werkproces van de raad. Het presidium ad-
viseert bij elk voorstel aan de raad welke stappen moeten 
worden genomen en in welke volgorde de voorstellen be-
handeld moeten worden in de gemeenteraad. Plaatsver-
vangende leden; mevrouw G. Veninga (namens de colle-
gepartijen) en mevrouw D.J. Zijlstra (namens de niet-col-
legepartijen).

Fractievoorzitteroverleg
Dit overleg komt maandelijks bij elkaar. Het zorgt ervoor 
dat het presidium zijn werk goed doet en dat de raad op tijd 
voorstellen bespreekt en behandelt.

Werkgroepen en/of commissies 
De gemeenteraad van Uithoorn heeft verschillende werk-
groepen of commissies:
• De auditgroep
 Dit is een platform voor overleg tussen gemeenteraad, 

accountant, Rekenkamer en de portefeuillehouder fi -
nanciën.

• Rekenkamer 
 De Rekenkamer controleert of de gemeente het geld 

effi ciënt besteedt en ook of ze het geld wel aan de goe-
de dingen uitgeeft. De directeur van de Rekenkamer is 
de heer R.M. Freeke. 

• Brede School 
 In 2008 is een raadscommissie ingesteld voor een on-

derzoek naar de ontwikkeling van de Brede School. De 
commissie heeft ook in 2009 bijeenkomsten gehad.

• Raadscommissie Economische Visie
 In 2009 is een tijdelijke raadscommissie ingesteld ter 

voorbereiding van de economische visie die in janua-
ri 2010 in de raad behandeld is. De taak van de com-
missie was het opstellen van de uitgangspuntennoti-
tie voor de economische visie. Dit deed de commis-
sie door gesprekken aan te gaan met belanghebben-
den om zo hun visie, wensen en lopende problemen in 
kaart te brengen. De gesprekken dienden ook om in-
houdelijk draagvlak voor de uitgangspunten te peilen.

• Adviescommissie
 De raad heeft een externe adviescommissie voor be-

zwaren tegen besluiten van de raad. In 2009 zijn er 
geen bezwaarschriften ingediend/behandeld. 

Vergaderingen
De raad komt twee keer per maand bij elkaar op donder-
dagavond. In 2009 behandelde de raad in de openbare 
raadsvergaderingen 76 raadsvoorstellen van het college 
en 18 eigen voorstellen. Van de in totaal 94 voorstellen zijn 
er 90 aangenomen. Daarnaast nam de raad 18 moties en 
8 amendementen aan. Een motie is een verzoek van de 
raad aan het college van B&W. Een amendement heeft 
een wijziging in het voorgelegde raadsbesluit tot gevolg.

Totaal aantal vergaderingen 2009

Raad  24  (19)
Presidium 20  (21)
Fractievoorzitteroverleg 12  (10)
Extra informatief beraad 10  (8)
Auditgroep  7  (4)
Werkbezoeken 1  (2)
Werkgroep Brede School 2  (5)
Werkgroep Economische Visie 4  (-)

Tussen haakjes zijn de cijfers over 2008 vermeld

U kunt inspreken
Voordat de raadsvergadering begint, kunt u met de raads-
leden praten. Het vooroverleg (informatief beraad) heeft 
een eigen agenda. U kunt op elk willekeurig onderwerp 
inspreken. In de agenda van de raad kunt u vooraf zien 
op welk tijdstip het onderwerp waarvoor u belangstelling 
heeft, aan de orde komt. In 2009 maakten 33 burgers ge-
bruik van het spreekrecht. Dit deden zij over verschillende 
onderwerpen, zoals de bussluis in Meerwijk en de busver-
binding in De Legmeer, de Structuurvisie en de Woonvisie, 
de Schanskerk en de Prestatieafspraken met Woongroep-
Holland. Op deze manier betrekt de raad burgers meer bij 
wat er speelt in de gemeente. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffi er Hans van 
Leeuwen, griffi e@uithoorn.nl of telefoon 0297-513 963.

Bezwaar- en 
beroepschriften
Een externe adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wet-
houders over ingediende bezwaarschriften. Deze commissie adviseert niet 
over bezwaarschriften die gericht zijn tegen WOZ-beschikkingen, belasting-
aanslagen, personele aangelegenheden en raadsbesluiten. 
De commissie bestaat uit twee kamers: de Algemene kamer (AK) en de Sociale 
- en Subsidiekamer (SSK). In 2009 zijn in totaal 179 bezwaarschriften voor de 
Algemene Kamer ingediend. Daarvan waren 117 bezwaarschriften ingediend 
door buurtbewoners tegen het besluit van het college om in Aan de Zoom een 
tijdelijke busbaan in te te richten. Dit besluit is eind 2009 ingetrokken, omdat er 
voor een ander tracé is gekozen. 
Hiermee is volledig tegemoet gekomen aan de bezwaren van bezwaarmakers. 
Als gevolg hiervan hebben zij hun bezwaarschriften ingetrokken.

Overzicht afhandeling bezwaar en beroep

2009 2008 2007

Gegrond 3 11 13
Ongegrond 40 49 43
Niet-ontvankelijk 7 20 33
Deels gegrond/deels ongegrond 2 3 4
Ingetrokken 140 16 19
Nog in behandeling  15 3 3
Overig  4 - 3

Totaal 211 102 118

Aansprakelijkheid
In 2009 stelden burgers de gemeente 39 keer aansprakelijk voor geleden 
schade. Dat is een fl inke toename ten opzichte van 2008.

(gedeeltelijk) afgewezen doorgestuurd in behandeling
 toegekend

2008 5 17 3 0
2009 9 19 5 6

Meldingen openbare 
ruimte
Wanneer u iets ziet op straat of in het openbaar groen dat daar niet hoort of 
kapot is, dan kunt u daarvan melding maken bij Publiekszaken. Dit kan tele-
fonisch via 0297-513111 of via de website www.uithoorn.nl 

De meldingen openbare ruimte hadden in 2009 betrekking op:
- Bestrating:  364 (400)
- Openbare verlichting:  288 (333)
- Bomen/beplanting:  286 (327)
- Zwerfvuil:  242 (314)
- Grofvuilmeldingen:  263 (286)
De meldingen zijn afgedaan binnen de daarvoor gestelde termijn van maxi-
maal 4 weken. Waar mogelijk wordt de melding aangepakt volgens “van-
daag gemeld, morgen hersteld”.
Tussen haakjes zijn de cijfers over 2008 vermeld. 

Vergunningen en 
ontheffi ngen
Voor diverse activiteiten binnen de gemeente Uithoorn hebben ondernemers 
en inwoners een vergunning of ontheffi ng nodig. 
Er zijn in 2009 in totaal 286 vergunningen/ontheffi ngen verleend. In 2008 waren 
dat er 384. Hieronder staan de diverse vergunningen/ontheffi ngen uitgesplitst 
naar categorie weergegeven. 

Vergunningen/ontheffi ngen  aantal 2009  2008

Horeca-exploitatievergunningen  72 34
Later sluitingsuur  16 18
Ontheffi ng schenken alcohol  31 15
Speelautomaten  11 12
Drank&Horeca-vergunningen  8 7
Haltafdoeningen  15 14
Uitwegen  3 6
Ontruimingen  28 30
Vuurwerk  3  3
Driehoeksborden  28 30
Evenementen  60 66
Filmopnamen  3  2
Straatspeeldag  2  2
Ventvergunningen    8
Collectevergunningen    2
Braderie  7  7
Kermis  2  2
Kledinginzameling  1  2
Lichtreclame  0  0
Muziek  9  8
Standplaats tijdelijk  9  8
Standplaats  14 14
Marktvergunningen  2 1
Gereserveerde gehandicapten parkeerplaats  12 18
Handhavingszaken  34 41
Ingebruikname gemeentegrond  48 78

Graag schrijf ik aan de vooravond van mijn vertrek als waarnemend 
burgemeester van de gemeente Uithoorn nog het voorwoord bij het 
burgerjaarverslag 2009. Het is het achtste jaarverslag in deze gemeen-
te. Het burgerjaarverslag 2009 is net als in voorgaande jaren opgeno-
men in een plaatselijke krant. Hierdoor bereiken we op een gemakke-
lijke manier veel lezers. Het verslag is ditmaal soberder van uitvoe-
ring en bevat alleen overzichten van zaken waarover bewoners con-
tact hebben gehad met de gemeente. Tot deze opzet is besloten om-
dat het fenomeen burgerjaarverslag waarschijnlijk in 2010 zal verdwij-
nen of in elk geval niet meer verplicht zal zijn. Landelijk is gebleken dat 
kosten en inspanning om een ‘opgetuigd’ jaarverslag te maken niet op-
wegen tegen het nut dat de burger daarvan heeft. Een andere belang-
rijke factor is dat er inmiddels in deze gemeente een bloeiend buurt-
beheer is ontstaan, met regelmatig verschijnende buurtkranten waarin 
inwoners aan het woord komen en vertellen van de activiteiten waar-
voor ze zich met hun buurtgenoten inzetten. Daardoor blijft u in elk ge-
val voor wat betreft uw eigen omgeving goed op de hoogte van de gang 
van zaken aldaar. 
Hierna leest u ondermeer met 2008 vergelijkbare gegevens over de af-
handeling van klachten, vergunningen en ontheffi ngen. Tevens ziet u 
bijvoorbeeld hoeveel geboortes en huwelijken er in 2009 in Uithoorn 
waren en er is een meldingen top-5 gemaakt. Ook hebben wij de in-
loop- en inspraakbijeenkomsten in kaart gebracht die wij vorig jaar in 
deze gemeente hebben gehouden. 
Wij hebben de overzichten verlucht met foto’s, zodat u naar ik hoop 
met interesse het burgerjaarverslag 2009 zult bekijken.

Lies Spruit Uithoorn, 19 mei 2010
burgemeester

Klachten 2009
De gemeente is aangesloten bij het instituut van de Nationale ombuds-
man. Deze instantie behandelt klachten van burgers over de overheid. 
Van deze externe klachtenmogelijkheid hebben in 2009 vijf inwoners ge-
bruik gemaakt. Deze zaken waren echter nog niet in alle gevallen eerst 
door de gemeente beoordeeld, terwijl dit wel een vereiste is. De Nationa-
le ombudsman heeft deze zaken daarom aan de gemeente overgedra-
gen om ze eerst in behandeling te nemen. De gegronde klachten hebben 
over het algemeen betrekking op het niet (tijdig) reageren op brieven dan 
wel e-mails. Er wordt aan gewerkt om dit in 2010 te verbeteren.

Overzicht afhandeling klachten
In 2009 zijn 30 klachten geregistreerd, waarvan er 11 gegrond zijn ver-
klaard, 3 ongegrond en 6 deels gegrond. 1 klacht is nog in behandeling, 
1 klacht is niet in behandeling genomen en over 8 klachten is geen stand-
punt ingenomen. Vergeleken met 2008 ziet de afhandeling van klachten 
er in 2009 uit als volgt. 

Afhandeling klachten  2009 2008

Gegrond 11 11
Ongegrond 3 8
Deels gegrond 6 2
Nog in behandeling 1 1
Ingetrokken  - -
Niet in behandeling genomen 1 4
Geen standpunt ingenomen 8 8

Totaal 30 34

Burgerlijke stand
Het aantal inwoners van de gemeente Uithoorn groeit nog steeds. In 
1950 had Uithoorn 6000 inwoners en in 2008 waren dat er 27.675. In 
2009 bedroeg het aantal inwoners in deze gemeente: 28.032. Hieronder 
leest u nog enkele andere gegevens van de burgerlijke stand in 2009.

Emigratie   142  (188)
Geboren in Uithoorn   68  ( 62)
Overleden in Uithoorn 103  (134)
Getrouwd in Uithoorn  90  ( 95)
Geregistreerd partnerschap  21  ( 21)
Tussen haakjes zijn de cijfers over 2008 vermeld

Aanslagen
en bezwaar-
schriften
In 2009 verzond de gemeente 9.026 
aanslagbiljetten. Tegen de opgeleg-
de aanslagen zijn 177 bezwaarschrif-
ten ingediend en inmiddels alle afge-
handeld. Er zijn tegen de WOZ-waar-
de van 258 objecten bezwaarschrif-
ten ontvangen en behandeld. Hiervan 
zijn er 91 (deels) gegrond verklaard 
en 167 afgewezen.

Inloopbijeenkomsten
In 2009 heeft de gemeente een groot aantal inloop- en inspraakavonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben o.a. te maken met plannen voor de openbare ruimte: straten, groenvoorzieningen en 
speelvoorzieningen. In onderstaande overzichten ziet u wat de plannen waren en ook hoe er op gereageerd is vanuit de bevolking en wat er vervolgens gaat gebeuren of mee is gebeurd.

Wie heeft de leiding over Uithoorn?

Kwijtscheldingsverzoeken
In 2009 is in 169 gevallen automatische kwijtschelding van gemeen-
telijke belastingen verleend en is op basis van individuele verzoeken 
206 keer kwijtschelding verleend.

Burgerzaken
De top 5 van in 2009 door Bur-
gerzaken aan inwoners ge-
leverde producten ziet er als 
volgt uit:

1. paspoort
2. rijbewijs
3. Nederlandse identiteitskaart
4. verklaring omtrent gedrag
5. uittreksel GBA

BURGERJAARVERSLAG 2009
 Onderwerp Afdeling/ Wanneer Wat waren Welke middelen  Betrokkenen Reacties Volgende  Inspraak

Cluster speelde  de plannen? zijn ingezet, b.v.  in beeld betrokkenen  stap wel/ niet 
het?  bewonersbrief verplicht

Heijermanslaan (UVVP)  Leefomgeving maart ‘09 herinrichting Heijermanslaan bewonersbrief,  buurtbewoners,  positief  uitvoering wel
   + kortsluiting voor fi etsers website,  politie, andere  over de

inspraakbijeenkomst belanghebbende herinrichting   

Langs de Baan / Leefomgeving maart ‘09 verbeterplan buitenruimte bewonersbrief,  buurtbewoners, wisselend uitvoering  wel
Bieslook website,  politie, andere positief en 2010

inspraakbijeenkomst belanghebbende negatief

Madelief e.o. Leefomgeving 23 maart ‘09 verbeterplan buitenruimte bewonersbrief,  buurtbewoners positief  uitvoering  wel
website,  politie, andere  2010
inspraakbijeenkomst belanghebbende 

Frees Leefomgeving 16 april ‘09 herstraten bewonersbrief,  buurtbewoners,  positief uitgevoerd  wel
website,  politie, andere  in 2009
inspraakbijeenkomst belanghebbende

Fregat Leefomgeving 24 nov. ‘09 herstraten bewonersbrief,  buurtbewoners,  gematigd uitvoering  wel
website,  politie, andere positief 2010
inspraakbijeenkomst belanghebbende  

Pr. Christinalaan Leefomgeving 15 dec. ‘09 verbetering drempels bewonersbrief,  buurtbewoners,  wisselend uitvoering wel
website,  politie, andere positief en voorjaar
inspraakbijeenkomst belanghebbende negatief 2010

Buurtactie uitvoering  Leefomgeving 7 maart ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief bewonersavond wel
speelbeleidsplan fase 1  website, krant

Buurtactie uitvoering  Leefomgeving 14 maart ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief bewonersavond wel
speelbeleidsplan fase 1    website, krant

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 17 maart aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  in De Kwakel website, krant 

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 18 maart aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  in Meerwijk website, krant

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 23 maart ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  in Oude Dorp, Thamerdal en website, krant

Zijdelwaard

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 24 maart ’09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  de Legmeer website, krant

Bewonersavond uitvoering  Leefomgeving 26 maart ‘09 aanleg nieuwe speelplek bewonersbrief,  buurtbewoners positief kinderinspraak wel
speelbeleidsplan fase 1  Egeltjesbos website, krant

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 15 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief uitvoering wel
speelbeleidsplan fase 1  in Meerwijk website, krant

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 16 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief, 
speelbeleidsplan fase 1  in De Kwakel website, krant buurtbewoners positief uitvoering wel

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 22 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief,  buurtbewoners positief,  uitvoering wel
speelbeleidsplan fase 1  de Legmeer website, krant 1 speelzone  

gematigd

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 29 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplek bewonersbrief,  buurtbewoners positief uitvoering wel
speelbeleidsplan fase 1  Egeltjesbos website, krant

Kinderinspraak uitvoering  Leefomgeving 30 juni ‘09 aanleg nieuwe speelplekken bewonersbrief, 
speelbeleidsplan fase 1  in Oude Dorp, Thamerdal en website, krant buurtbewoners positief uitvoering wel

Zijdelwaard

 Onderwerp Afdeling Wanneer Wat waren Welke middelen  Betrokkenen Reacties Volgende  Inspraak
Cluster speelde  de plannen? zijn ingezet, b.v.  in beeld betrokkenen  stap wel/ niet 

het?  bewonersbrief verplicht

Oeververbindng ONTW, RO* 30 nov. ‘10 onderzoek  nieuwskrant  ja ja is vastgesteld nee
variantenoeververbinding huis aan huis,  door de raad

gemeentepagina

Masterplan Dorpscentrum ONTW, PRO, 10+12 nov. masterplan Dorpscentrum nieuwskrant  ja ja is vastgesteld nee
RO* 2010  huis aan huis,  door de raad

gemeentepagina

Boterdijk WGH RO* 2010 slopen en herbouwen  bewonersbrief ja ja opstellen niet verplicht. Gaat
woningen WGH bestemmingsplan wel gebeuren maar 

geen informatieavond

BP Thamerdal RO* 2007-2010 actualiseren BP informatieavond,  ja ja afwachten reacties ja
inspraak,  overleg diverse
overleg partners  partners

Vinckebuurt RO/PRO* 2009-2011 bouwen van woningen,  bewonersbrief,  nee nee onderzoeken verplicht
aanleggen/verbeteren van  informatieavond,  voor opstellen
wegen en voorzieningen inspraak Bestemmingsplan

Uitwerkingsplan  RO/PRO* 2010 fase 2 Park Krayenhoff publicatie nee nee opstellen nee
Park Krayenhoff uitwerkingsplan

BP Zijdelwaard RO* 2009-2010 actualiseren BP informatieavond, in- ja ja afwachten reacties ja
spraakreactie, voorover-  inspraak en
leg bestuurlijke instanties  vooroverleg

BP De Kwakel RO* 2007-2010 actualiseren BP informatieavond, in- ja ja afwachten reacties ja
spraakreactie, voorover-  inspraak en
leg bestuurlijke instanties  vooroverleg

BP Chemieweg RO* 2009-2010 aansluiting Chemieweg  publicatie en vooroverleg ja ja afwachten reacties door middel
op Hollandse Dijk inspraak en  inspraakreactie

vooroverleg

BP Zijdelweg RO* 2009-2010 reconstructie Zijdelweg vooroverleg ja ja afwachten reacties  inspraak via
vooroverleg Leefomgeving

Archeologiebeleid RO* 2009-2010 opstellen archeologiebeleid publicatie komt nog

Project Hélène Swartlaan PRO* 2008-2012 Invullocatie met woningbouw stemmen op bewoners- ja ja doorlopen van de nee
avond - alsmede via inter-  aanbesteding en
net, bewonersbrieven,   gunningen aan een
gem. website, persbe-  marktpartij
richten, klankbordgroep  

*ONTW = Afdeling Ontwikkeling, RO = Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, PRO = Cluster Project Ontwikkeling, BP = bestemmingsplan

 Onderwerp Afdeling Wanneer Wat waren Welke middelen  Betrokkenen Reacties Volgende  Inspraak
Cluster speelde  de plannen? zijn ingezet, b.v.  in beeld betrokkenen  stap wel/ niet 

het?  bewonersbrief verplicht

Combinatiefunctionaris Ontwikkeling/  ma 15 maart informatieavond over de  uitnodiging middels brief onderwijs, kunst  twee voorstel- overeenkomst tussen nee
MO* combinatiefunctionaris   & cultuur  len binnen  partijen die een combi- 

en sport gekregen natie hebben gemaakt

Cultuurfoto MO* 27 okt. ‘09 bespreken analyse cultuurfoto gerichte uitnodigingen cultuurorgani- positief  brochure (= inmiddels nee
& ideeen & draagvlak cultuurorganisaties,  saties en  gereed), 2010

gemeentepagina e.d.  belangstellenden  uitvoeringsprogramma

WMO-raad MO* 10 keer  belangen van de burgers te WMO-website en belangstellenden - lijn wordt doorgezet niet
per jaar behartigen voortkomend uit de  WMO-krant in 2010

9 prestatievelden van de WMO  

*MO = Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling



“Ik wil een burgemeester zijn die woont en werkt in deze gemeente”

” Ik zou zeggen: genoeg gepraat,  
ik verheug me er op om aan de slag te gaan”

Uithoorn – Donderdag jl. werd 
dus de nieuwe burgemeester 
van Uithoorn, Dagmar Ouds-
hoorn, officieel geïnstalleerd 
zoals dat heet. Dit vond plaats 
in de raad tijdens een speciale 
raadsvergadering. 

Plaatsvervangend commissa-
ris van de Koningin, mevrouw 
Post, verzorgde de beëdiging 
en vertelde: “Dit is echt een 
jonge debutante met haar 37 
jaar. Maar ze heeft al heel wat 
bestuurlijke ervaring met acht 
jaar besturen in Rotterdam. 
Maar ik weet zeker, Uithoorn 

heeft een vakvrouw in huis ge-
haald. Na het afleggen van de 
belofte was het de beurt aan 
Lies Spruit, die de afgelopen 
vier en een halve maand als 
waarnemend burgemeester 
heeft gefunctioneerd in Uit-
hoorn. Zij overhandigde bur-
gemeester Dagmar Oudshoorn 
de ambtsketen en de voorzit-
tershamer en zei: “Als je net 
zoveel plezier krijgt als ik heb 
gehad deze vier en een halve 
maand in Uithoorn, komt het 
allemaal goed”, en duidelijk 
geroerd stapte zij terug en was 
zij burgemeester af.

Veel plezier
Hierna was het de beurt aan de zes raadsfracties die de 
Uithoornse gemeenteraad rijk is. De VVD vond het fantas-
tisch dat het toch weer een vrouwelijke burgemeester is 
geworden: “ In de raad zitten ook al niet zoveel vrouwen. 
Wij vertrouwen er op dat je het hier naar het zin zal heb-
ben. Wel een hele stap van Feijenoordland naar Ajaxland. 
Wij wensen u een luisterend oor voor de burgers en heel 
veel werk plezier”.
De nieuwe partij DUS hoopte dat “ wij elkaar kunnen in-
spireren. ook wij zijn nieuw in deze raad. We vinden het 
fijn dat u al een huis heeft 
gevonden in Uithoorn en 
hier al snel komt wonen. We 
hopen dat u zich snel thuis 
zult voelen hier”.

Veel plezier
Hierna was het de beurt aan de zes raadsfracties 
die de Uithoornse gemeenteraad rijk is. De VVD 
vond het fantastisch dat het toch weer een vrou-
welijke burgemeester is geworden: “In de raad zit-
ten ook al niet zoveel vrouwen. Wij vertrouwen er 
op dat je het hier naar het zin zal hebben. Wel een 
hele stap van Feijenoordland naar Ajaxland. Wij 
wensen u een luisterend 
oor voor de burgers en 
heel veel werkplezier”.
De nieuwe partij DUS 
hoopte dat “wij elkaar 
kunnen inspireren. Ook 
wij zijn nieuw in deze 
raad. We vinden het fijn 
dat u al een huis heeft 
gevonden in Uithoorn en 
hier al snel komt wonen. 
We hopen dat u zich snel 
thuis zult voelen hier.”

Welkom
Gemeente Belangen 
wenste de nieuwe bur-
gemeester ook een har-
telijk welkom: “We weten 
nog weinig van u, maar hopelijk komt daar snel 
verandering in. Wij zien de toekomst met u vol 
vertrouwen tegemoet.” Het CDA vond de start op 
deze zonovergoten dag een hele goeie: “Er ligt 
een grote taak voor u om Uithoorn nog meer op 
de kaart te zetten. Het in toom houden van deze 
raad zal niet altijd makkelijk zijn, maar gezien uw 
ervaring komt dat wel goed.” De PvdA was blij met 
de enthousiaste instelling van de nieuwe burge-
meester: “en ook uw bestuurlijke ervaring doet ons 
goed. U brengt kleur en fleur in onze gemeente.” 
Ons Uithoorn tenslotte nodigde de burgemeester 
uit voor een wandeling langs de Amstel en door 
Uithoorn en wilde daarbij graag haar gids zijn.” De 
burgemeester nam de uitnodiging graag aan.

Onderbroeken
Wethouder Verheijen sprak namens de wethou-
ders en vertelde dat zij zich verheugden op de sa-

menwerking: “ Erg leuk dat je op korte termijn hier 
al komt wonen. Veel succes.” 

Tot slot bracht de burgemeester van Aalsmeer Lit-
jens nog heel veel humor in deze vergadering. Wat 
kan deze man spreken. Nu en dan lag de hele zaal 
krom van het lachen. 

Hij begon al met: “In het profiel van de burgemees-

ter van Uithoorn stond ook: ‘je moet om kunnen 
gaan met lastige buren’, dat sloeg op ons. Maar het 
valt wel mee hoor, ik hoop op een lange. vrucht-
bare samenwerking. In Rotterdam heeft men een 
uitspraak: Niet lullen maar poetsen, maar ook hier 
hebben we er een: doe maar gewoon, dan doe je 
gek genoeg.

Het komt best goed, want als je Feijenoord over-
leeft, overleef je alles. Maar Uithoorn heeft ook zijn 
eigenaardigheden: je zult je moeten inwerken, je 
weg vinden hier als mens. Je moet weten dat je je 
niet alles kunt verantwoorden wat andere burgers 
wel mogen. Er wordt op je gelet. Toen mijn vrouw 
een paar nieuwe onderbroeken voor mij ging ko-
pen in een lingeriezaak tegenover het gemeente-
huis en zij niet zeker was van de maat die ik no-
dig zou hebben, zei de verkoopster precies welke 
maat ik nodig had, aangezien ze me regelmatig 
zag langslopen. Kun je nagaan. 
Dagmar, ik wens je veel succes.”
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Bijzoner
Toen kreeg de kersverse Dagmar Oudshoorn het 
woord: “ Dit is een bijzonder moment. Ik voel me 
zeer welkom na al deze mooie woorden. Ik ben vre-
selijk blij en trots dat ik burgemeester van Uithoorn 
mag zijn. Uithoorn is een gemeente die voor een 
aantal grote ontwikkelingen staat; ontwikkelingen 
die nodig zijn om het woon- en ondernemingskli-

maat optimaal te maken en te houden voor bewo-
ners en ondernemers. Ontwikkelingen die in de 
huidige economische tijdgeest vragen om visie, 
het stellen van prioriteiten en het maken van keu-
zes. De omlegging van de N201 en de kansen die 
dit biedt voor het dorpscentrum, de Greenport en 
de glastuinbouw, De samenwerking met Aalsmeer, 
het duurzaam investeren in leefbaarheid, veiligheid 
en een goed voorzieningenniveau, zijn een greep 
uit de opgaven waar de gemeente Uithoorn de 
komende jaren voor staat. Ik wil me hiervoor inzet-
ten, samen met de wethouders, de gemeenteraad, 
ambtenaren en instellingen. Samen met partners 
in de regio en vooral ook samen met bewoners en 
ondernemers.  

Samen 
Dat “samen” is overigens een woord dat als een 
soortement van thema altijd weer terugkomt in zo-

wel mijn privé als in mijn bestuurlijke leven: 

Ik ben een sociaal mens, ik houd ervan om tijd door 
te brengen samen met mijn lief, familie en vrien-
den.  Een thuis is daarbij belangrijk; mijn nieuwe 
thuis zal Uithoorn worden en u krijgt in mij een 
burgemeester die niet alleen het ambt van burge-
meester wil gaan bekleden, maar ik  wil vooral ook 
een burgemeester zijn die tussen en naast de be-

woners van Uithoorn en 
De Kwakel staat en die sa-
men met mijn partner deel 
uit wil gaan maken van de 
Uithoornse en Kwakelse 
samenleving. Ik verheug 
mij er dan ook erg op om 
kennis te maken met be-
woners en ondernemers. 
Gemeten aan de vele 
vriendelijke reacties die ik 
al heb mogen ontvangen, 
heb ik er alle vertrouwen 
in dat wij ons hier snel 
thuis gaan voelen.

Samenwerken

Dat samen komt ook terug 
in samenwerken. Uithoorn 

zocht een Burgemeester die een aanjager kan zijn, 
dit zonder voor de troepen uit te lopen. Ik ben een 
persoon die veel waarde hecht aan het gezamenlijk 
bereiken van gestelde doelen. Wanneer men door 
een gezamenlijke inspanning- door samen te wer-
ken- een doel bereikt geeft dat mij vele malen meer 
voldoening dan wanneer ik dat in mijn eentje zou 
doen. En mocht ik in mijn enthousiasme en drive 
toch de neiging krijgen om voor de troepen uit te 
lopen, trap dan op de rem. Ik eindig dan ook met 
een uitdrukking die ik van de Rotterdammers heb 
overgenomen. Excuseert u mij voor de uitdrukking 
maar er is geen ABN vertaling voor. Rotterdammers 
zeggen altijd: “je moet niet lullen maar poetsen”,  
dus hierbij zeg ik: “genoeg gepraat, ik verheug me 
erop om aan de slag te gaan”! Ik dank u wel”, aldus 
de burgemeester.
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Expositie: Ons Tweede 
Thuis “Puur, Outsider art”
Uithoorn - Op zondag 30 mei opent 
bij galerie Fort aan de Drecht de bij-
zondere expositie “Puur, Outsider 
Art”. Deze expositie bevat werken 
die gemaakt zijn door kunstenaars 
van Ons Tweede Thuis. Ons Tweede 
Thuis heeft een aantal ateliers waar 
mensen met een verstandelijke be-
perking hun kunstzinnige talenten 
tot uiting kunnen brengen. Op doek, 
papier of driedimensionaal, alles is 
mogelijk. 
Werk van: Laura Beenen, Sandra 
Biersteker, Martin van Braak, Rob 
van Geet, Gemma Jansen, Karen 
Koeslag, Cecilia Kwa, Sander Riet-
vink, Thea Rosman, Bram van Scha-
gen, Alexander Simon, Rebecca 
Smit, Bianca Tas, Frank Treep, Fran-
ky Vergouwe, Reinout Verstraten, 
Susanne Visser, Vivan Westdorp, Lia 
Wienneke en Nanny Wortel.
Er wordt geschilderd en gedeco-
reerd met acrylverf, ecoline, stift, 
vetkrijt, waterverf, op doek, papier 
of hout. “Iedere dinsdag worden in 
workshops nieuwe technieken uit-
geprobeerd”, vertelt begeleidster 
Mieke Moleman. Het atelier blijft in 
ontwikkeling maar iedereen heeft 
natuurlijk zo de voorkeuren. Karen 
Koeslag werkt het liefste met acryl 
op papier. Zij is bezig met een vrolijk 
schilderij waarbij je aan de Efteling 
denkt. Ze is enthousiast: “Ik ga nog 
veel meer maken” en vindt het leuk 
als iets verkocht wordt. Want dat is 
de bedoeling. 
Lia Wienneke is bezig met een per-
soonlijk schilderij. Lia: “Ik schilder 
de leukste momenten. Een eiland 

met wier uit zee dat ligt te drogen. 
En een Boeddhabeeld.” Het geheel 
wordt omlijst door een mooie ver-
sierde rand. Soms krijgt het atelier 
opdrachten, laatst nog een schilde-
rij van een bruidspaar, maar meest-
al werken cliënten naar eigen idee-
en. Zij worden daarin begeleid door 
de medewerkers. 
Bram van Schagen zit voor de ver-
andering weer een keer achter een 
groot doek. “Ik werk niet altijd op 
een groot doek. Dit wordt een land-
schap zoals ik in Engeland heb ge-
zien.” 
Mario Willemse kan de rust op het 
atelier wel waarderen: “Het is rust-
gevend. Je kunt je dag goed verde-
len én mooie dingen maken.” Dat 
laatste klopt zeker, hij is bezig met 
tulpen, acryl op doek. Dat er ook 

klussen gedaan moeten worden laat 
Frank Treep zien: hij zit deze dag 
achter de telefoon die, ook in de-
ze rustige vakantietijd, gelukkig een 
paar keer gaat. Het atelier mag dan 
lekker rustig zijn, je moet tenslotte 
wel wat te doen hebben.
De expositie is te zien van 30 mei t/
m 4 juli en zal op 30 mei om 15.00 
uur worden geopend door de heer 
Ad van Leeuwen, directeur van Ons 
Tweede Thuis. 
Levende standbeelden en muziek 
zullen de opening omlijsten. 

U vindt Galerie Fort aan de Drecht 
aan de Grevelingen 50 in Uithoorn. 
Openingstijden: do/vrij: 14.00–17.00 
uur, za/zo: 12.00 – 17.00 uur. 
Op de openingsdag is de galerie 
vanaf 14.30 uur geopend.

 

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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De Ronde Venen - De Gemeenteraad besloot af-
gelopen donderdag weer eens een motie niet te 
behandelen, maar uit te stellen. Wethouder Dek-
ker was afwezig en zijn plaatsvervanger werd ken-
nelijk niet kundig genoeg geacht!
De behandeling van de motie van de Combina-
tie waarin de Gemeenteraad het college verzocht 
om doorgaand vrachtverkeer, zijnde niet bestem-
mingsverkeer, te verbieden op de Dukaton te 
Mijdrecht werd wederom op de lange baan ge-
schoven. Weer waren 40 bewoners die de tribu-
nes bezetten teleurgesteld. Weer gaf de politiek 
blijk van het volstrekt niet serieus nemen van de 
burgerij. Zeer verbolgen en diep teleurgesteld ver-
liet men de raadzaal om naar zeggen zich ernstig 
te beraden op welke partij in november gestemd 
zou gaan worden. 
 
Namens de coalitie (CDA, Ronde Venen Belang 
en VVD) nam de heer van Loo van het CDA het 
eerst het woord in de vergadering. Hij zette ge-
lijk de toon. Wethouder Dekker was afwezig en 

daardoor kon de ingediende motie door de heer 
Douzé (De Combinatie) niet behandeld worden. 
Dus maar weer uitstellen was het advies. Een en-
kel protest van de heer Broekhuijsen (Gemeente-
Belangen) dat het college verantwoordelijk is en 
niet alleen wethouder Dekker, werd volledig ge-
negeerd. Dus uitstellen naar, misschien juli, in de 
vakantie dus !!

Een veertigtal bewoners had zich in de raadzaal 
verzameld om nu eindelijk eens besluiten van de 
politiek te vernemen. Ze konden onverrichter zake 
huiswaarts keren. Naar hun zeggen geschoffeerd 
door het College en de coalitiepartijen.
Eén van de bewoners verwoordde het zo:
“Een puur politiek spel, vooraf prima in scene ge-
zet, maar dat door ons en gelukkig wij niet alleen, 
“manipulatie” wordt genoemd”.

Het werd na afloop duidelijk, het CDA, VVD en Ge-
meentebelangen hebben geen vrienden gemaakt. 
“Integendeel zelfs”, aldus een andere bewoner.

Gemeenteraad schuift weer 
eens een besluit voor zich uit

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld organiseert 
Concerto in Memoriam
Regio - “Alleen de muziek kan over 
de dood spreken.” Dit citaat was 
in 1994 het uitgangspunt van het 
Concerto in Memoriam, een her-
denkingsconcert. En dat is het nog 
steeds. Met het inmiddels traditi-
onele concert in het monumenta-
le gedenkpark wil Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld zoveel mo-
gelijk mensen een mogelijkheid bie-
den hun dierbaren te gedenken. 
Vandaar dat het openluchtconcert 
– jaarlijks bezocht door vele duizen-
den mensen - voor iedereen vrij toe-
gankelijk is. Iedereen is welkom.
Het Concerto vindt dit jaar plaats op 

6 juni om 14.00 uur. Leo Fijen zal het 
Woord van Troost spreken. Leo Fij-
en is presentator en programmama-
ker én auteur van boeken waarin hij 
ingrijpende ervaringen uit zijn eigen 
leven verwerkte tot spirituele litera-
tuur. 
De muzikale invulling op 6 juni 
wordt verzorgd door het Westlands 
Mannenkoor. Het koor is met ruim 
honderdvijftig leden een van de 
grotere mannenkoren in Nederland. 
Het gerenommeerde koor, dat in 
1956 werd opgericht, is zowel in ei-
gen land - met bijvoorbeeld de her-
kenningsmelodie van de tv-serie ‘De 

Glazen Stad’ - als internationaal al-
om bekend. 
“Het concerto voorziet in een be-
paalde behoefte en wordt elk jaar 
weer drukbezocht” zegt Carla Bo-
sua-Westerman, directeur van Be-
graafplaats & Crematorium Wester-
veld. “Niet voor niets is dit alweer de 
zestiende keer dat het wordt geor-
ganiseerd. Veel mensen - jong en 
oud - zien het Concerto echt als een 
mooie gelegenheid om, samen met 
anderen en toch individueel, dierba-
ren te gedenken. De rustieke omge-
ving en natuurlijk de prachtige mu-
ziek helpen daar zeker bij.”

Geslaagde open dag voor 
Gerritse IJzerwaren, BouwCenter 
Filippo en Van Vliet Groep
Mijdrecht - Dinsdag 18 mei was de 
dag voor de echte vakman om ge-
heel geïnformeerd te worden op het 
gebied van de nieuwste ontwikke-
lingen in bouwmaterialen. Voor de 
vierde keer werd het bouwevene-
ment gehouden op het terrein van 
BouwCenter Filippo en Gerritse 
IJzerwaren aan de Groot Mijdrecht-
straat 37 A/B. Samen met buur-
man Van Vliet was het terrein gezel-
lig aangekleed met kraampjes, de 
snackkraam en zorgde een dj voor 
de muziek. 
De drie bedrijven richten zich op 
dezelfde doelgroep, de vakmensen 
in de bouw, echter hebben elk hun 
specialiteiten.
Bent u op zoek naar gereedschap-
pen, bouwbeslag of bevestigings-

middelen? Dan bent u bij Gerrit-
se IJzerwaren aan het goede adres. 
Op de stands bij Gerritse IJzerwa-
ren werd er druk geplakt voor kor-
tingen op producten. Daarnaast wa-
ren er leuke aanbiedingen bij de ve-
le stands en werden er producten 
gedemonstreerd. 

Alles
BouwCenter Filippo biedt een uit-
gebreid assortiment bouwmateri-
alen. Alles wat nodig is voor bouw 
of verbouw, zowel binnens- als bui-
tenshuis. De stands werden be-
mand door 15 topleveranciers, die 
elk één van de productgroepen ver-
tegenwoordigde. Zij gaven demon-
straties en interessante product-
informatie aan de bezoekers. Bo-

vendien kon men bij de stand van 
BouwCenter Filippo een krachtige 
werkradio winnen. Bent u benieuwd 
of u die mooie werkradio heeft ge-
wonnen? Kijk dan snel op de websi-
te van BouwCenter Filippo.

De bezoekers konden onder het ge-
not van een hapje, verzorgd door 
eet&drinkcafé ‘De Buurvrouw’ uit 
Wilnis, en een drankje kijken naar 
de bedrijfsfilm van de Van Vliet 
Groep. Dankzij de Van Vliet Groep, 
een toonaangevende dienstverlener 
op het gebied van afval, was het ter-
rein de volgende morgen weer hele-
maal schoon.
De drie bedrijven kunnen terugkij-
ken op een mooie, geslaagde mid-
dag, met voldoende belangstelling.

Postkantoor verder zonder 
ING
Uithoorn - Het postagentschap in 
de Bruna Mijnders aan het Amstel-
plein 43 in Uithoorn is sinds gisteren 
een TNT Postkantoor. 
Het assortiment van het postagent-
schap bestaat uit bankzaken, post-
zaken en overige diensten (zoals 
strippenkaarten en kentekens over-
schrijven). De bankzaken gaan naar 
een bankfiliaal van ING. Alle post-
zaken en overige diensten blijven 
in het TNT Postkantoor in de Bru-
na Mijnders.
De twee andere TNT Postkantoren 
en het Business Point blijven onge-
wijzigd. Bij een TNT Postkantoor en 
een Business Point kunnen klanten 
terecht voor het volledige assorti-

ment van TNT Post. Daarnaast ver-
kopen zeven winkels alleen post-
zegels. Ook deze blijven ongewij-
zigd. Kijk op de postkantoorzoeker 
op www.tntpost.nl voor meer infor-
matie.

Altijd in de buurt
Het netwerk van TNT Post bestaat op 
dit moment uit 2250 TNT Postkanto-
ren, waarvan ongeveer 2100 in win-
kels. Daarnaast zijn er bijna 7000 
postzegelverkooppunten. TNT Post 
is dus op heel veel plaatsen aanwe-
zig. Hiermee sluit TNT Post aan bij 
de behoefte van klanten, die steeds 
meer gericht is op het principe ge-
mak en snelle service.

Achtergrondinformatie
Met de opening van de nieuwe TNT 
Postkantoren, speelt TNT Post in 
op de behoefte van de consument. 
Die heeft aangegeven postzaken 
bij voorkeur te regelen op toegan-
kelijk locaties, met ruime openings-
tijden en op plekken waar ze dage-
lijks komt. In maart 2008 kondigden 
TNT Post en ING aan hun gezamen-
lijke dienstverlening in de hoofd-
postkantoren en een aantal post-
agentschappen te verplaatsen naar 
eigen TNT Post en ING locaties. De 
dienstverlening van alle hoofdpost-
kantoren en een aantal postagent-
schappen komen de komende 5 jaar 
te vervallen. 



Regio - District Kampioenschap 
Noord-Holland te Amsterdam. Op 
maandag 2e Pinksterdag stond het 
DK op de agenda. UWTC was ruim 
vertegenwoordigd in vrijwel alle ca-
tegorien. Bij de Nieuwelingen ston-
den de volgende UWTC’ers aan de 
start: Glenn van Nierop, Thijs Le-
ijgraaff, Hidde Schelling, André Looij, 
Etienne Lenting en Jeroen van Pier-
re. De start vond voor deze renners 
al om 9 uur plaats. Door een onge-
val in de Coentunnel stonden echter 
nog enkele renners in de file, waar-
door het startschot met een kwartier 
uitgesteld. 48 renners maakten deel 
uit van deze wedstrijd  met een af-
stand van 50 km. Er waren verschil-
lende uitlooppogingen, maar deze 

werden allemaal teniet gedaan. De 
mannen in het groen waren behoor-
lijk actief, maar konden ook zelf in 
de beginfase nog niet weg blijven. 
Tot 5 ronden voor het einde toen 5 
renners, waaronder namens UWTC 
Glenn van Nierop nog een vlucht-
poging ondernamen. Het peloton 
stond het ook deze renners niet toe 
om voor de overwinning te gaan 
en zette de achtervolging in. Glenn 
voelde dit al aankomen en nam af-
stand van de kopgroep, voordat de-
ze weer door het peloton werd op-
geslokt.  De UWTC renners, die op 
de voorste linie koersten, hadden dit 
goed door en konden het peloton 
mooi afstoppen. Hierdoor kon Glenn 
zijn voorsprong alleen maar uitbou-

wen en met nog 2 ronden te rijden 
zijn overwinning veilig stellen. Bij 
de finish van het peloton trok Hid-
de Schelling de sprint aan voor An-
dré Looij, die daarmee een 2e plaats 
behaalde. Thijs werd 4e. Hidde, Eti-
enne en Jeroen eindigde allen keu-
rig in het peloton.     
 
Namens de Masters 40+ en 50+ 
stonden namens UWTC John Ouds-
hoorn, Frans van der Does, Leen 
Blom en Guus Zantingh aan de 
start. Vanaf het vertrek waren er di-
verse renners die met de gedachte 
waren vertrokken om snel een ont-
snapping op touw te zetten, maar 
door het sterke rennersveld en hoge 
snelheid was het erg moeilijk om uit 
het peloton te ontsnappen.
De gemiddelde snelheid was 43,5 
km per uur, voor zowel de 40+ als 
50+ veteranen want deze renners 
reden gelijktijdig. Bij de Masters 
40+ wisten pas op 1,5 ronde van het 
einde 5 renners uit het peloton de 
ontsnappen met daarbij John Ouds-
hoorn. John is in een uitstekende 
vorm en wist dan ook zijn mede-
vluchters op een overtuigende wij-
ze te kloppen en behaalde hiermee 
een hele mooie overwinning. Frans 
van de Does sprintte in het peloton 
naar een verdienstelijke 10e plaats.
Bij de Masters 50+ ontsnapte op 
drie ronden voor einde een groep 
van zes renners uit het peloton. Met 
nog ruim een ronde te gaan, spron-
gen nog eens 3 renners weg uit het 
peloton, met daarbij Guus Zantingh. 
Zij wisten met nog 500 m. te gaan 
bij de kopgroep aan te sluiten. De 
wedstrijd werd vervolgens gewon-
nen door Theo Joosten. Guus Zan-
tingh behaalde met een 4e plaasts 
net geen podiumplaats.
BLEISWIJK - Op het veilig terrein 
van Flora Holland was er op 1ste 
Pinksterdag na de jeugdcategorien 
een wedstrijd voor Nieuwelingen. Bij 
de hoogste categorie jeugd behaal-
de UWTC’er Jouke Schelling in cate-
gorie 7 met een solo en fraaie over-
winning. Daarna konden de Nieu-
welingen van UWTC hun wedstrijd 
rijden. UWTC was op volle oorlogs-
sterkte vertegenwoordigd met Hi-
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Drie fraaie overwinningen voor 
UWTC’ers

Midreth Open bij 
TV Wilnis
Wilnis - De voorbereidingen zijn in 
volle gang bij Tennisvereniging Wil-
nis voor het Midreth Open 2010! 
Bouwbedrijf Midreth B.V. heeft zich 
dit jaar voor de 10e keer bereid ge-
vonden om dit geweldige toernooi 
van Tennisvereniging Wilnis te on-
dersteunen. Een waar jubileum!
Alles zal uit de kast worden ge-
haald, de organisatie heeft er zin in 
en er zijn al inschrijvingen binnen. 
Het toernooi zal dit jaar plaatsvin-
den van 26 juni tot en met 4 juli. De 
organisatie heeft wat verrassingen 
gepland staan, met onder andere 
een verrassende en onvergetelijke 
feestavond! Hoe deze avond wordt 
ingericht blijft nog even geheim, 
vergeet daarom niet in te schrijven 
want dit wil je echt niet missen!
Daarnaast zal natuurlijk weer ge-

zorgd worden voor heerlijke versna-
peringen in ons alom bekende eet-
tentje. Met mooie prijzen, hopelijk 
mooi weer en natuurlijk de deelne-
mers wordt dit weer een week om 
niet te vergeten! 
Tijdens het Midreth Open is het mo-
gelijk om lid te worden bij TV Wilnis 
voor een speciale aanbieding. In de 
week van 26 juni tot en met 4 juli is 
het mogelijk om een lidmaatschap 
af te sluiten tot 2012 voor maar liefst 
160,-. Een speciale aanbieding wel-
ke alleen in die week geldt! Voor an-
dere mogelijkheden voor lidmaat-
schap bij TV Wilnis, check de websi-
te www.tvwilnis.nl. Inschrijven voor 
het Midreth Open kan tot 18 juni 
2010 via de website van TV Wilnis, 
www.toernooiklapper.nl of de in-
schrijfkaarten bij uw vereniging. 

dde Schelling, Kevin Schelling, Je-
roen van Pierre, Glenn van Nierop, 
Thijs Leijgraaff en Etienne Lenting. 
Met nog 75 andere renners ver-
trokken zij voor een wedstrijd over 
20 ronden van 2 kilometer lang.  Op 
het strakke parcours zat de vaart er 
al gauw in en de renners schuw-
den niet om in de aanval te gaan. 
Na 3 ronden koers waren het 2 ren-
ners die  het probeerden, waar al 
gauw Thijs Leijgraaff met nog 2 ren-
ners achteraan kwam.  Maar deze 
3 haalden de 2 koplopers net niet 
bij. Terwijl Thijs Leijgraaff en me-
devluchters worden teruggehaald 
waagde Glenn van Nierop een po-
ging en kreeg ook wederom 2 ren-
ners met zich. Dit trio lukte het wel 
om het gat naar de koplopers dicht 
te rijden. Ronden lang bleef het gat 
tussen de 2 koplopers en het pelo-
ton 15 seconden. Voor Kevin Schel-
ling ging het helaas net iets te snel 
en moest het peloton laten rijden. 
Jeroen van Pierre reed keurig zijn 
rondjes, terwijl Hidde Schelling en 
Etienne Lenting hun neus zo af en 
toe van voren konden laten zien. 
Met nog 5 ronden te gaan was de 
voorsprong van de 2 koplopers dus-
danig opgelopen, zodat het pelo-
ton het gat niet meer kon dichtrij-
den. Met de bel voor de laatste ron-
de kwamen de 5 door met 40 se-
conden voorsprong op het pelo-
ton. Glenn van Nierop werd, na een 
mooi gereden wedstrijd 5de, Thijs 
Leijgraaff won de sprint van het pe-
loton met daarin ook keurig Hidde 
Schelling, Jeroen van Pierre en Eti-
enne Lenting.
MAASSLUIS - Op 1e Pinkster-
dag namen de Masters 60+ na-
mens UWTC deel aan een wedstrijd 
in Maassluis. Door het mooie weer 
en doordat er weinig wind stond 
was het moeilijk om uit het pelo-
ton te ontsnappen. Maar met nog 
vier ronden te rijden wisten er toch 
nog zes renners uit het peloton. De 
wedstrijd werd gewonnen door de 
oud kampioen van Nederland Ka-
rel Teeuwen. Namens UWTC werd 
Guus Zantingh 7e, Theo Oudshoorn 
15e en Leen Blom finishte voldaan 
in het peloton.

Wederom podium voor 
Kervin Bos
Wilnis - Na twee tweede plaatsen 
en één derde plaats tijdens de eer-
ste drie races van het seizoen wist 
de van der Heijden motors Racing-
team coureur, Kervin Bos, ook in de 
vierde race op het podium te ko-
men. De ingekorte race leverde we-
derom een tweede plaats op voor de 
inwoner van Wilnis.

Het Gelderse Hengelo was dit keer 
het decor. Op het overbekende stra-
tencircuit “De Varsselring” werd af-
gelopen donderdag het raceweek-
end gestart met een tweetal vrije 
trainingen. De temperaturen waren 
niet om over naar huis te schrijven 
maar de Yamaha R6 functioneerde 
prima en Kervin kon mooi wennen 
aan het rijden op een stratenbaan 
wat niet te vergelijken is met het ra-
cen op bijvoorbeeld Assen. Het tota-
le gevoel was direct goed en er kon 
worden gewerkt aan de afstelling en 
de juiste bandenkeuze. Vrijdag was 
er een vrije dag waarna op zater-
dag een tweetal kwalificatietrainin-
gen volgden. Door het grote aan-
tal inschrijvingen werd het veld op-
gesplitst in twee groepen, één met 
even en één met oneven startnum-
mers.
Kervin reed in zijn groep naar de 
snelste tijd gevolgd door Marcel van 
Nieuwenhuizen en Randy Gevers. 
Raymond Schouten was de snelste 
in de andere groep. In de namiddag 
volgde de tweede kwalificatie waar-
bij de groepen deze keer ingedeeld 
werden op de gereden tijden van de 
ochtend. Het lukte Kervin niet om 
zijn tijd te verbeteren voornamelijk 
door onbalans in het achterwiel. Die 
onbalans werd veroorzaakt doordat 
de band, door wielspin bij het uit-
accelereren, op de velg verscho-
ven was. Aangezien de overige rij-
ders hun tijden ook niet of nauwe-
lijks wisten te verbeteren bleef Ker-
vin op de tweede startpositie staan 
met voor hem Raymond Schouten 
en achter hem Twan van Poppel en 
diens teamgenoot Randy Gevers.

Tweede race
De start van de race verdiende 
voor Kervin geen schoonheidsprijs. 
Het koppelingshandel werd iets te 
vlot losgelaten waarna het voor-
wiel bruusk het luchtruim koos en 
Kervin alle moeite had om over-
eind te blijven. Hangend tegen Twan 
van Poppel werden de eerste me-
ters afgelegd. Ondanks die minde-
re start kwam Kervin toch als derde 
terug uit de eerste ronde. De race 
werd vervolgens middels een rode 
vlag onderbroken doordat Kevin van 
Leuven in het snelle stuk terug rich-
ting start-finish hard gecrasht was 
en medische assistentie nodig had.

Bij de herstart was “Bossie beter 
weg en pakte hij de tweede plaats 
achter Raymond Schouten die 
evenals in de vorige wedstrijden di-
rect een gaatje wist te slaan. Hoe-
wel de rondetijden van Kervin en 
Raymond dicht bij elkaar lagen liep 
het verschil toch langzaam maar ze-
ker op. Op zijn beurt wist Kervin een 
klein gaatje te slaan naar derde man 
Twan van Poppel waarna de race 
voor wat het podium betreft een 
gelopen koers was. In de voorlaat-
ste ronde had Kervin nog een ang-
stig momentje bij het uitkomen van 
de laatste bocht maar ook dat werd 
keurig opgevangen zodat er weder-
om een tweede plaats aan het rijtje 
kon worden toegevoegd.
Na vier wedstrijden staat Kervin in 
de tussenstand om het kampioen-
schap ook op een tweede plaats 
met 66 punten. Raymond Schouten 
leidt uiteraard met 87,5 punt. Randy 
Gevers staat met 57 punten op de 
derde plaats.
Komend weekend wordt in Oss de 
vijfde wedstrijd gereden. Op circuit 
“De Paalgraven” worden zondag 
(eerste pinksterdag) de trainingen 
verreden waarna op maandag twee 
races op het programma staan voor 
de SS600 klasse waarvan er één 
meetelt voor het kampioenschap. U 
kunt de verrichtingen van Kevin vlo-
gen op www.kervinbos.nl.

VLTV presenteert het 
35ste Meeùs Tennis 
Plassentoernooi
Vinkeveen - Zaterdag 24 juli be-
gint het 35 ste Plassentoernooi op 
het tenniscomplex Molmhoek te 
Vinkeveen. In een week spelen 
zo’n 550 tennissers hun wedstrij-
den in de categorieën 3,4,5,6,7,8 
(DE,HE,DD,HD,GD) en overdag de 
Veteranen 55+ 6,7,8 (DD,HD,GD). 
Een sterk deelnemersveld zorgt voor 
toptennis in de Ronde Venen. Ook 
dit jaar is er vanaf de kwartfinales 
rondegeld te verdienen in de HE 3 
en DE 3. Het plassentoernooi wordt 
dit jaar georganiseerd in samenwer-
king met Meeùs Assurantiën B.V. en 
Heijmerink TBI bouw.
De deelnemers zullen volgens het 
KNLTB-regelement onder toeziend 
oog van bondsgedelegeerde Joop 
Weijburg strijden om de titel en eer!
Toptennis, veel gezelligheid en fan-
tastisch eten.
Het plassentoernooi vindt al jaren 
plaats in de laatste week van ju-
li. Naast toptennis en gezelligheid 
wordt er elk jaar gekookt op topni-
veau door een club vrijwilligers die 

het culinaire vak goed in de vingers 
hebben.
Jaarlijks neemt het aantal deelne-
mers en toeschouwers toe door de 
geweldige locatie waar van het top-
tennis kan worden genoten in com-
binatie met heerlijk eten in een ge-
weldige ambiance.

Finale weekend
In het weekend van zaterdag 31 ju-
li en zondag 1 augustus worden op 
zaterdag de halve finales en op zon-
dag de finales gespeeld. Ook is er 
weer een knallende feestavond op 
zaterdagavond 31 juli.
Doordeweeks overdag speelt het 
Veteranen toernooi zich af en is vrij-
dag 30 juli de finale dag!

Inschrijven kan tot 2 juli 2010
De inschrijving voor het toernooi is 
al geopend, doe het snel, want vol 
is vol! Dit kan op www.plassentoer-
nooi.nl, hier is ook alle overige in-
formatie te vinden over het plassen-
toernooi 2010.

Duivensport
Bosse en Zn wint 
Morlincourt/Noyon
Regio -Donderdagavond werden 
de duiven van P.V.”Rond de Amstel” 
ingekorfd voor de tweede Midfond
(middenafstand)vlucht van dit sei-
zoen. De vooruitzichten waren zoals 
het ook is uitgekomen prachtig, de 
gehele vlieglijn was het mooi weer 
met een Noord Oosten tot Noor-
den wind. Echt duivenweer zoals wij 
dit noemen, dan komen de sterk-
ste duiven naar voren. De duiven 
werden om 09.00 uur in het Franse 
Morlincourt/Noyon gelost, en kon-
den strijden wie het eerst de ge-
middelde afstand van 323 Km zou 
overbruggen. Uitgerekend was dat 
de snelheid zo rond de 72 Km zou 
kunnen liggen, en dat kwam aardig 
uit. Om 13.29.22 uur ging het elek-
tronische signaal bij de familie Bos-
se aan de Thamerweg, en dit bleek 
de snelste van de vereniging te zijn. 
De duif maakte een snelheid van 
1201,480 meter per minuut, ruim 72 
km per uur. Ton Duivenvoorde uit De 
Hoef werd met 1190,333 mpm twee-
de en Hennie Pothuizen uit Vinke-
veen werd met 1190,075 mpm der-
de. Verweij-Castricum uit Mijdrecht 
werd eerste in de B-Groep. Dat de 
wind die de duiven dus tegen had-
den gunstig was voor de duiven van 

Rond de Amstel, vertaalde zich in 
de goede resultaten in Rayon F als 
de Afdeling Noord Holland. In Ray-
on F met ongeveer 3500 duiven in 
concours werd Bosse & Zn 10e, Ton 
23e en 56e, Hennie 25e, 73e, 88e en 
100e, Wim Wijfje uit De Kwakel 33e 
en 96e, Ginkel & Berg uit De Kwa-
kel 37e, Cor van Bemmelen uit De 
Hoef 54e, Henk Snoek uit de Kwa-
kel 62e en Ron de Boer uit Uithoorn 
91e. In de Afdeling met ongeveer 
20.000 duiven in concours was het: 
Bosse & zn. 1e, Ton 32e en 79e, Hen-
nie 35e, Wim 47e, Ginkel & Berg 53e, 
Cor 76e en Henk 91e. Een prachti-
ge score, dat maken wij niet zo vaak 
mee op de voorvlucht.

De uitslag was als volgt:
Morlincourt/Noyon 582 duiven en 
20 deelnemers.
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
W. Wijfje
Ginkel & Berg
C. van Bemmelen
H.P. Snoek
R. den Boer
Th. Kuijlenburg
Verweij-Castricum

BCC/ Ute Hoirne toernooi
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn 
(TCU) organiseert van 26 juni t/m 4 
juli 2010 alweer het 29ste BCC/Ute 
Hoirne toernooi. Met dit jaar ook 
een veteranentoernooi.
Een complete nieuwe commissie is 
met veel enthousiasme bezig met de 
voorbereidingen. Naast de trouwe 
hoofdsponsor BCC zijn er ook nog 
zes subsponsors gevonden die het 
mogelijk maken een leuke toernooi-
week voor leden en niet leden met 
aanhang samen te stellen.

Het reguliere toernooi
Voor het reguliere toernooi kan in-
geschreven worden voor een enkel-
, dubbel of gemengddubbelspel in 
de categorieën 4, 5, 6, 7 en 8. Tij-
dens de toernooiweek worden een 
ieder verwend met een leuk pro-
gramma. Iedere deelnemer wordt 
bij zijn 1e partij ontvangen met een 
kop koffie op thee. En na een lan-
ge tennispartij kan u op donderdag 
of zaterdag gebruik maken van een 
gratis stoelmassage. Tevens wor-
den er twee loterijen georganiseerd 

met mooie prijzen:LCD tv, fotocame-
ra, blue-ray speler, etc. En op vrijdag 
worden de deelnemers getrakteerd 
op een gratis chinese maaltijd met 
aansluitend een feestavond.

Het veteranen toernooi
Naast ons reguliere toernooi orga-
niseert TC Uithoorn een veteranen 
toernooi van 28 juni t/m 2 juli. Da-
mes vanaf 45 jaar en heren vanaf 50 
jaar kunnen zich hiervoor inschrij-
ven. Dit veteranen tennistoernooi 
maakt onderdeel uit van het eerste 
‘3-Op-Een-Rij’ Veteranen tennis-
toernooi waarbij vier verenigingen 
uit de regio t.w. TC de Meerlanden, 
A.L.T.C Amstelland, DVH en TC Uit-
hoorn via 3 toernooien samenwer-
ken om 50 plussers te stimuleren tot 
sportdeelname. U kunt zich inschrij-
ven voor een heren dubbel, dames 
dubbel of een gemengd dubbel in 
de categorieën 6, 7 en 8. Doet u, als 
veteraan, mee met deze drie toer-
nooien op rij dan maakt u kans op 
een extra prijs ongeacht hoe ver u in 
het toernooi komt. 

Inschrijven
Ga naar www.tcuithoorn.nl (ook 
voor het laatste nieuws)en schrijft 
u in voor het reguliere en/of vete-
ranentoernooi voor één of twee on-
derdelen. Ook kunt u inschrijven op 
www.toernooiklapper.nl. Sluitings-
datum inschrijven is op maandag 
14 juni. Kortom het wordt een fan-
tastische week bij TC Uithoorn waar 
u allemaal onder het genot van een 
drankje en hapje gezellig kunt ge-
nieten van leuke tennis- en overige 
sport wedstrijden. En natuurlijk voor 
de liefhebbers op een groot beeld-
scherm kijken naar het WK voetbal.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Wethouder Zijlstra geeft
startsein voor campagne 
Positief Opvoeden
Uithoorn - Woensdag 19 mei gaf 
wethouder Ria Zijlstra samen met 
de kinderen van kinderdagverblijf 
Dribbel officieel het startsein voor 
de campagne over Positief Opvoe-
den. De campagne is een initia-
tief van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin(CJG). Het gaat hier om de op-
voedingsmethode Triple P. Deze ma-
nier van opvoeden is er op gericht 
om de ontwikkeling van kinderen 
te stimuleren. Het betekent dat je 
op een opbouwende en niet kwet-
sende manier omgaat met het ge-

drag en de emoties van kinderen.
Het accent ligt op goed communi-
ceren met je kind. Het gaat dan om 
positieve aandacht, (compliment-
jes) voor dingen die kinderen goed 
doen. Kinderen zitten daardoor lek-
kerder in hun vel en lopen minder 
kans op gedragsproblemen. Ook in 
Uithoorn nemen gezinnen een be-
langrijke plek in. Wethouder Ria Zijl-
stra: “Positieve aandacht in de op-
voeding geeft een goed resultaat. Ik 
hoop daarom dat we met deze cam-
pagne veel mensen bereiken.”

Geslaagde sponsoractie
Uithoorn - Ricardo (18) woont in 
het kamertrainingscentrum van 
Lijn5 Noord-Holland in Uithoorn. Hij 
organiseerde een sponsoractie en 
haalde hier bijna 300 euro mee op.
Het kamertrainingscentrum en de 

leefgroepen in Uithoorn hadden een 
tweede busje nodig. Hiermee gaan 
de jongeren naar sportles en ande-
re activiteiten. Om hiervoor geld bij 
elkaar te krijgen, bedacht Ricardo 
zelf een sponsoractie. Tien jongeren 

van de leefgroepen deden mee aan 
een sponsorloop. Zij werden ge-
sponsord door buurtbewoners van 
de leefgroepen, waaronder Partners 
in Telecom, BP Uithoorn en Polder-
sport De Kwakel.

Op de foto staan de aanwezige sponsoren: Partners in Telecom, BP Uithoorn en Poldersport De Kwakel. Tweede van 
links is José Zuidhof, regiocoördinator Facilitaire Zaken Lijn5 Noord-Holland.

Sponsoractie is succes
Met de sponsorloop haalden Ricar-
do en de jongeren 277 euro op. De 
groepsleiding vond de actie van Ri-
cardo zo goed, dat ze het bedrag 
aanvulde tot 300 euro. Toen inmid-
dels bleek dat er al een nieuw busje 
zou komen, is besloten om van het 
geld een nieuwe radio-/cd-speler te 
kopen voor de auto en een naviga-
tiesysteem. 

De buurtbewoners hebben - onder 
het genot van een kopje koffie en 
wat lekkers - het nieuwe busje in-
middels mogen bewonderen. 

Lijn5 Noord-Holland 
Lijn5 Noord-Holland geeft behan-
deling en begeleiding aan gezinnen 
met kinderen of jongeren (6-23 jaar) 
met een licht verstandelijke beper-
king (IQ 50-85).

Deze jongeren kunnen vaak niet 
lekker meekomen. Aan de buiten-
kant zie je niets, maar hun commu-
nicatieve en praktische vaardighe-
den zijn minder ontwikkeld.

Daardoor kunnen sociaal-emotione-
le problemen ontstaan en soms ern-
stig probleemgedrag. Lijn5 Noord-
Holland behandelt deze kinderen, 
jongeren en hun gezin. Zodat ze le-
ren omgaan met hun beperking en 
het vertrouwen in zichzelf terugkrij-
gen. Samen werken we aan een ba-
sis voor een zo zelfstandig mogelij-
ke toekomst.

In memoriam
de heer Krug

Wie heeft hem gezien?
Uithoorn - Als vermist opgegeven door zijn baas, is de cypers/grijze ka-
ter. Steak is de naam van deze (zie bovenstaande foto) 8 jaar oude kater, 
die wordt vermist vanaf de Oranjelaan in Uithoorn. Wie het dier heeft gezien 
wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming,
tel. 0297-343618.

Uithoornse jeugd zet zich 
in voor Stichting Todos!
Uithoorn - Elke dag leven er in Bra-
zilië nog duizenden kinderen op 
de straat, zonder dak boven hun 
hoofd en zonder regelmatig voed-
selpatroon. TODOS is een organi-
satie die zich inzet voor deze kinde-
ren, en voor deze stichting wordt nu 
het evenement Sport 4 Brazil gerea-
liseerd, een leuke sportieve middag 
voor kinderen & ouders met een 
boodschap! Het betreft een spet-
terend sportevenement in The Mix 
voor jeugd tussen de 4 en 12 jaar. 
Zij kunnen op vrijdagmiddag 4 ju-
ni dansworkshops Zumba & Ca-
poeira volgen of voor de voetbalfa-
naten, meedoen aan een bloedstol-
lend voetbaltoernooi. De rode draad 
door het evenement is uiteraard de 

situatie in Brazilië, waar de kinderen 
nog ver verwijderd zijn van een goe-
de toekomst. 
De volgende sponsors zullen het 
evenement aankleden: Cardanus, 
Cafetaria Friends, C1000, Jamin, 
Drukkerij Buskermolen en RAF. U 
bent allen uitgenodigd om dit eve-
nement bij te komen wonen, ten 
slotte is elke bijgedragen steen wel-
kom om de kinderen in Brazilië een 
betere toekomst te gunnen. Tot 4 ju-
ni! Wij vragen aan iedereen een vrij-
willige bijdrage, u mag zelf beslis-
sen hoeveel u over heeft voor de 
sportactiviteiten, zodat in Brazilië de 
kids ook kunnen sporten.
Locatie: ’t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan 59.

Bosmobielchauffeurs 
staan klaar voor de start
Uithoorn - De groep Bosmobiel-
chauffeurs van verzorgingscentra is 
aangevuld met nieuwe vrijwilligers. 
Afgelopen week vond een instruc-
tiemorgen plaats voor negen en-
thousiaste Bosmobielers. Bij toer-
beurten zullen zij op woensdagen 
de elektrische voertuigjes bemen-
sen tijdens zogeheten Free Riders-
dagen. Op die dagen kunnen aan-
vragen gehonoreerd worden van 
individuele, niet meer zo goed ter 
been zijnde senioren uit Uithoorn. 
Tot nog toe kon alleen worden inge-
gaan op verzoeken van senioren uit 
verzorgingscentra uit de regio.
Voor de individuele woensdagen is 
een speciaal Bosmobiel Arrange-
ment ingesteld. Opgeven voor zo’n 
speciale ‘elektrische boswandeling’ 
kan via het Bezoekerscentrum van 
het Amsterdamse Bos: 020-5456100 
of via e-mail: bezoekerscentrum@

dmo.amsterdam.nl tussen 12.00 en 
17.00 uur. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt. Op de dag waarvoor u 
een boeking heeft gemaakt, kunt u 
uw plaatsbewijs ophalen bij het Be-
zoekerscentrum aan de Bosbaan-
weg 5 in Amstelveen.
De rondritten starten op woensdag 
om 13.30 vanaf datzelfde Bezoekers-
centrum en een rit duurt 2,5 uur. Per 
rit kunnen tien senioren in de twee 
Bosmobielen worden meegenomen. 
Gasten krijgen onderweg (met dank 
aan Vuilverwerking De Meerlanden) 
een kopje koffie met gebak aange-
boden. De totale kosten voor een 
middagvullend programma bedra-
gen slechts vijf euro. 
De Bosmobielen zijn een initiatief 
van, en aangeschaft door de Rotary 
Club Aalsmeer-Uithoorn die daartoe 
de Stichting Bosmobiel heeft opge-
richt.

Woensdag 2 juni:
Bewonersoverleg Zijdelwaard
Uithoorn - Op woensdag 2 juni 
a.s. vindt het eerstvolgende bewo-
nersoverleg Zijdelwaard plaats, een 
overleg van, vóór en en dóór bewo-
ners. Aanvang 19.30 uur in Jena-
planbasisschool ’t Startnest aan de 
Arthur van Schendellaan 100e. Alle 
bewoners van Zijdelwaard zijn hier-
voor van harte welkom. 

Het bewonersoverleg biedt u als in-
woner van Zijdelwaard een prima 
gelegenheid, zich bij te laten praten 
over de zaken die uw buurt aangaan. 
Alle Zijdelwaarders worden op deze 
avond uitgenodigd om sámen te on-
derzoeken hoe het is gesteld met de 
leefbaarheid in hun buurt en waar 
en hoe deze kan worden verbe-
terd. Denk hierbij aan buurtbarbe-
cues en straatfeesten, maar ook aan 
eenzaamheid van buren of overlast 
in de straat. Het overleg staat onder 
meer in het teken van de voortgang 
van het (gemeentelijke) buurtpro-

gramma, waarin diverse zaken zijn 
opgenomen die de leefbaarheid in 
Zijdelwaard verbeteren. 

De agenda voor deze avond ziet er 
als volgt uit:
1. Welkom 
2. Mededelingen 
3. Notulen vorig Buurtbeheer- en 
Bewonersoverleg 
4. Buurtkrant 
5. Buurtbudget 
6. Voortgang Buurtprogramma 
7. Buurtschouw 
8. Werk in Uitvoering Zijdelwaard 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

U kunt uw aanvullingen op deze 
agenda mailen naar 
fhuijbregts@cardanus.nl of (tijdens 
kantooruren) doorbellen op 
06 55 343 141. 
Graag tot ziens op woensdag 2 ju-
ni a.s.!

Prijswinnaars van moederdagactie
AH Jos van den Berg zijn bekend

Uithoorn – De drie gelukkige prijs-
winnaars van de geweldige moeder-
dagactie van AH Jos van den Berg 
zijn bekend. Drie moeders kunnen 
– wanneer het hen uitkomt – een 
middagje heerlijk gaan genieten bij 
Madelin Beauty Home in Nieuw-
veen. AH Jos van den Berg heeft 
deze moederdagactie dan ook sa-
men met Madelin georganiseerd. 
De klanten van AH hoefde alleen 
bij aankoop van minimaal 10 euro, 
je naam, adres en telefoonnummer 
op de kassabon te zetten en in de 
daarvoor bestemde ton te depone-
ren. Drie kassabonnen werden er 

De drie gelukkige winnaars met een medewerkster van AH Jos van den Berg

getrokken en de drie gelukkige wa-
ren mevrouw Bekker, Diny Filiusen 
en Denise Delsink.
Zij kunnen nu gaan genieten van 
o.a een gezichtsbehandeling, de 
sauna, jacuzzi, dompelbad, high tea 
en noem maar op. Maar ook u kunt 
hiervan gaan genieten: het is klein-
schalig, heel persoonlijk en zeer 
professioneel. Met specialisme als 
permanente make-up en elektrisch 
ontharen. Er zijn 6 behandelruimtes 
voor gezicht en lichaam, een kleed-
ruimte, lunch en relaxruimte, 2 zon-
nebanken, 5 douches, twee baden 
en een grote tuin waarin een zes-

persoonssauna, een jacuzzi en een 
dompelbad staan. U kunt het Beau-
ty Home helemaal voor uzelf reser-
veren. Wilt u meer weten, bel: 0172-
407001.

Beautycentrum Madelin Beauty 
Home

In zijn woonplaats Uithoorn is op 
19 mei jl. overleden de heer D. 
(Dick) Krug.
De heer Krug was de eerste voor-
zitter van de Stichting Crea, Cen-
trum voor Kunstzinnige Vorming.
De heer Krug kwam in 1991 met 
zijn gezin vanuit Goor naar Uit-
hoorn en kreeg uit handen van 
de toenmalige burgemeester, de 
heer J. Castenmiller, een Konink-
lijke onderscheiding vooral voor 
het vele werk op cultureel en so-
ciaal gebied te Goor.
In 1993 werd het CCO, Centrum 
voor Culturele Ontwikkeling, door 
de Gemeente geprivatiseerd. De 
Gemeente Uithoorn wist de heer
Krug met zijn bestuurlijke erva-
ring al snel te vinden. Hij werd 
toen de eerste voorzitter van 
de Stichting Crea, en heeft de-
ze functie tot het einde toe vol-
gehouden. Het laatste jaar ech-

ter op de achtergrond. Hij werd 
geveld door een ongeneeslijke 
ziekte.
Reeds in 2004 had hij wegens 
gevorderde leeftijd het stokje wil-
len overdragen aan een opvol-
ger, maar in het toenmalige be-
stuur werd geen jongere kracht 
gevonden. Uiteindelijk is in 2009 
een geheel nieuw, jong, bestuur 
aangetreden en konden alle le-
den van het bestuur, ouder dan 
70 jaar, terugtreden. Dick werd 
benoemd tot erevoorzitter en als 
zodanig was hij nog steeds ver-
bonden met “zijn Crea”. Aan het 
werkzame leven bij Crea is een 
einde gekomen. Een werk dat hij 
met hart en ziel heeft gedaan en 
zoals het huidige bestuur het for-
muleerde: Hij tilde vele activitei-
ten van de grond en zette altijd 
zijn schouders er onder.
Dick Krug is 76 jaar geworden.
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Coach ‘de Snor’ flikt het weer!
Legmeervogels Futsal 3 
wederom kampioen
Uithoorn - Twee jaar geleden is er 
onder leiding van Henny “de snor” 
Meijer een nieuw zaalvoetbalteam 
opgericht bij Legmeervogels. Dit 
team bestaande uit Ramon Me-
ijer, Martijn Westera, Mark Laker-
veld, Bas Pieterse, Dave Bon, Da-
ve van der Schinkel, Daniel Schoen, 
Jeroen Webrands, Jordi van Zaal en 
Roberto Merelles werd tactisch on-
dersteund door Helmert “tactisch 
wisseltje” Touber. Nadat vorig jaar 
in het debuutjaar de schaal al was 
gepakt, werd er dit seizoen een ni-
veau hoger gespeeld. Hierbij hoor-
de ook de uitbreiding van de tech-
nisch staf in de vorm van Pascal Ni-
colai. Hij maakte promotie van Leg-
meervogels futsal 1 en Legmeervo-
gels futsal 3

De eerste wedstrijd van dit seizoen 
werd uiteindelijk heel eenvoudig 
gewonnen bij Ouderkerk. Smet op 
deze wedstrijd was het uitvallen van 
Bas Pieterse met een zware knie-
blessure waardoor zijn seizoen na 
15 minuten al voorbij was. Na deze 
wedstrijd volgde er een stroef ver-
volg met uitnederlagen tegen Gein-
burgia en Vedette/Remise. Na de-
ze wedstrijden volgde er een goed 
gesprek over de te volgen speel-
stijl. Na enkele tactisch aanpassin-
gen begon het daarna te lopen in de 
ploeg.13 wedstrijden op rij werden 
gewonnen en de andere ploegen 
verspeelden punten. Na een gelijk-
spel tegen concurrent VVGA bleef 
er nog 1 ploeg over die het de ploeg 
van Henny “ de snor” Meijer lastig 
kon maken en van de tweede opeen 

volgende schaal af konden houden. 

Vlak voor het eind van de competi-
tie slopen de zenuwen de ploeg in. 
Met slecht spel tegen Ouderkerk en 
Geinburgia werden er nog punten 
gepakt, maar woensdag de twaalf-
de bleek DVVA toch te sterk voor de 
ploeg van Meijer. 19 Mei was er de 
eerst volgende kans om kampioen 
te worden. Legmeervogels moest 
zelf winnen uit van DVVA en con-
current Diemen mocht niet winnen 
in de aansluitende wedstrijd tegen 
VVGA.

Na een bliksemstart 3-5 na 8 minu-
ten bloedde de wedstrijd van Leg-
meervogels kant helemaal dood. 
Gescoord werd er niet meer en de 
eindstand bleef 3-5. Na afloop van 
de wedstrijd volgden er 50 zenuw-
slopende minuten, waarin Diemen 
vol op de aanval speelde, maar de 
keeper van VVGA was uitmuntend 
en zorgde er voor dat de wedstrijd 
eindigde in 2-2, waardoor het kam-
pioenschap een feit was. Hierna 
brak het grote feest los dat duurde 
tot in de kleine uurtjes.

Na twee seizoenen heeft Henny “de 
snor” Meijer met zijn mannen twee 
titels binnengehaald. Volgend sei-
zoen gaan de mannen dan ook ze-
ker op voor de derde titel op rij. Om 
dit doel te behalen heeft er ook een 
uitbreiding plaatsgevonden van de 
technische staf. Maarten “joepie” 
Verhoeff zal een deel van het taken-
pakket gaan beheren met ingang 
van het nieuwe seizoen.

Legmeervogels F4 
kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het groot feest voor de jongens van 
de Legmeervogels F4. Eindelijk kon 
het kampioenschap gevierd wor-
den! 

In een heerlijk lentezonnetje werd 
eerst de inhaalwedstrijd tegen Cha-
bab gespeeld. Daarna kregen alle 
spelers uit handen van trainer Carel 
een beker, medaille en bloemen uit-

gereikt omdat ze als eerste zijn gee-
indigd in de voorjaarscompetitie. 
Onder leiding van de bezielen-
de coach Marcel werden bijna alle 
wedstrijden gewonnen. 
Niet alleen de kinderen, maar ook 
de ouders waren zeer trots op de-
ze prestatie!
Nick, Derek, Dzenis, Mike, David, 
Mart, Bodhi, Julian, Glenn, hartelijk 
gefeliciteerd!

KDO promoveert naar de 
derde klasse
De Kwakel - KDO 1 heeft op Twee-
de Pinksterdag voor een geweldi-
ge sensatie gezorgd door de fina-
lewedstrijd tegen De Meteoor met 
1-0 te winnen. Door deze prachtige 
overwinning promoveren de Kwake-
laars naar de derde klasse, waarin 
vele streekderby’s worden verwacht 
tegen o.a. RKDES en Legmeervo-
gels. Op het sportpark Overburg, 
het complex van Sporting Marti-
nus, vond de allesbeslissende wed-
strijd tussen KDO en De Meteoor 
plaats. Beide ploegen kenden el-
kaar nog uit de reguliere competi-
tie, waarin KDO vier punten (3-0 en 
1-1) bemachtigde tegen de Amster-
dammers. Gesteund door deze gun-
stige resultaten konden de Kwake-
laars de wedstrijd met veel vertrou-
wen tegemoet zien. 

Dat KDO over een fantastisch pu-
bliek beschikt was al een tijd be-
kend, maar de grote opkomst in 
Amstelveen overtrof alle verwach-
tingen. Twee supportersbussen wa-
ren afgeladen vol, terwijl vele Kwa-
kelaars ook op eigen gelegenheid 
het complex van Sporting Marti-
nus wisten te vinden. Complimenten 
voor alle supporters die KDO tegen 
De Meteoor hebben gesteund, want 
dit heeft absoluut meegeholpen in 
het uiteindelijke resultaat!

Finale
Om 14:30 uur begon de finalewed-
strijd met een aantal sfeeracties van 
de Kwakelse supporters, die erg in-
spirerend waren te noemen. KDO 
startte direct fel in elk duel en De 
Meteoor moest alle zijden bijzet-

ten om de Kwakelaars in bedwang 
te houden. Na tien minuten leidde 
dit sterke begin direct tot de eer-
ste kans via Rick Kruit. Kruit scoor-
de, maar werd teruggefloten door 
de scheidsrechters wegens hands. 
Het geloof in eigen kunnen nam al-
leen maar toe en in de 20e minuut 
was het Joeri Stange die een opge-
legde kans kreeg. Stange ontving 
de bal van de linkerkant en kon op 
tien meter van het doel vrij inschie-
ten, maar de 18-jarige aanvaller, vo-
rig seizoen nog spelend in de jeugd 
van Argon, schoot naast.
In de 35e minuut spatte een inzet 
van Rick Kruit vanaf 30 meter op 
de lat uiteen, terwijl diezelfde Kruit 
vijf minuten later nog een treffer af-
gekeurd zag worden wegens ver-
meend hoog spel. Kortom, KDO was 

in de eerste helft de betere ploeg, 
maar vergat dit overwicht te bekro-
nen met één of meerdere treffers.

Duel
In de tweede helft kwam De Mete-
oor steeds beter in de wedstrijd en 
ontspon zich een gelijkopgaand du-
el, waarin beide teams aanspraak 
konden maken op de overwinning.
De Kwakelse verdediging stond 
echter als een huis, waardoor de 
Amsterdammers zelden gevaarlijk 
konden worden.

In de 70e minuut gebeurde het dan 
toch waar heel De Kwakel zo op ge-
hoopt had, de openingsgoal voor 
KDO. Rick Kruit en Joeri Stange 
waren net van positie gewisseld, zo-
dat Kruit aan de linkerkant en Stan-
ge aan de rechterkant kwam te spe-
len. Rick Kruit ontving de bal in zijn 
voeten en gaf een loepzuivere voor-
zet met zijn linkerbeen op Stange 
die oog in oog met de keeper kwam 
te staan. Stange aarzelde geen mo-
ment en schoot op fantastische 
wijze de 1-0 tegen de touwen. De 
vreugde-explosie die ontstond was 
extreem uitbundig en iedere Kwa-
kelaar kon zijn of haar geluk niet op. 
In het vervolg van de tweede helft 
die meer spannend dan goed toe 
noemen was, nam De Meteoor al-
le risico’s om terug in de wedstrijd 
te komen.

De uitstekend keepende Peter On-
derwater hield zijn doel echter 
schoon, zodat na ruim vijfennegen-
tig zenuwslopende minuten spelen 
KDO volgend seizoen derdeklasser 
is. Het feest na afloop van de wed-
strijd was gigantisch. Hoofdtrainer 
Ron Langhout werd traditiegetrouw 
in de sloot gegooid, waarna Rick 
Kruit achter hem aansprong.
Voor Patrick den Haan, Rainier en 
Dennis Onderwater betekende dit 
hun laatste wedstrijd van hun car-
rière en zij stoppen dus op hun ab-
solute hoogtepunt. De ontladingen 
bij alle spelers liepen hoog op en 
bij menigeen was zelfs een traan-
tje van geluk te bewonderen. Na het 
douchen vertrokken de spelers met 
de spelersbus terug naar De Kwa-
kel, waar het nog lang zeer gezel-
lig was.

KDO F3 kampioen bij 
toernooi van De Meteoor
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
speelde KDO F3 een toernooi bij 
Meteoor. 
Om 9.00 uur beginnen de mannen 
met veel goede moed in het zonne-
tje aan de 1ste wedstrijd en deze is 
meteen tegen Meteoor. Door prima 
inzet en samenspel weet de KDO 
F3 deze wedstrijd met 1-2 winnend 
af te sluiten. De 2e wedstrijd, tegen 
AS’80 verloopt ook zonder proble-
men voor KDO. Door kneiterhard 
werken wordt ook deze wedstrijd 
gewonnen en wel met0-5.
. Tegen een sterk Ouderkerk moet 
ook gewonnen worden natuur-
lijk. Na een 1-1 stand en met nog 
10 seconden op de klok lijkt het op 

een gelijk spel uit te lopen. Geluk-
kig weet KDO nog net te scoren 
dus winnen ze ook deze wedstrijd. 
Dan beginnen ze aan onze laat-
ste wedstrijd tegen Monnickendam. 
De mannen hebben al zitten reke-
nen en weten het zeker, als ze de-
ze winnen dan zijn ze kampioen. De 
mannen spelen echt super over en 
laten aan ieder ander de eer om een 
doelpunt te maken. Dit super sa-
menwerken wordt beloond met een 
eindstand van 5-0 
Bij de prijsuitreiking mogen we dan 
ook in onze poule de 1e prijs op-
halen en nemen we op de valreep 
ook nog de penaltybokaal mee naar 
huis!

KDO plaatst zich 
overtuigend voor de finale
De Kwakel - Donderdag 20 mei 
speelde KDO thuis de allesbeslis-
sende wedstrijd tegen derdeklas-
ser Hillegom. De heenwedstrijd ein-
digde vijf dagen eerder in een 2-2 
gelijkspel, waarmee vooral KDO te-
vreden kon zijn. Bij winst konden 
de Kwakelaars zich plaatsen voor 
de grote finale tegen de winnaar 
van Fortius - De Meteoor. Gesteund 
door vele fanatieke supporters start-
te het uitgeruste KDO om 19:30 uur 
de wedstrijd vol vertrouwen.

In de eerste helft was KDO zichtbaar 
gespannen en hadden een aantal 
spelers grote moeite om de bal in de 
ploeg te houden. Hillegom kon hier-
van profiteren, maar de ploeg deed 
dit maar zelden. De keren dat Hil-
legom gevaarlijk voor het Kwakel-
se doel verscheen, was keeper Peter 
Onderwater de reddende engel voor 
KDO. In de 20e minuut was de bes-
te kans van de wedstrijd toch voor 
KDO. Op aangeven van Jelle de 
Jong kon Joeri Stange op tien me-
ter van het doel vrij inschieten, maar 
Stange maaide over de bal heen. 

Schroom
Na rust gooide KDO alle schroom 
van zich af en liet het zien wat de 
ploeg echt in haar mars heeft. Hille-
gom, een ploeg welke niet zou mis-
staan in de vierde klasse, kon vaak 
alleen maar achter de Kwakelaars 
aanlopen. In de 60e minuut gebeur-
de het waar heel De Kwakel zo op 
gehoopt had de afgelopen dagen, 
de openingsgoal voor KDO. Een ho-
ge bal in het zestienmetergebied 
leidde tot paniek achterin bij Hille-
gom. De 36-jarige nog zeer gedre-
ven Patrick den Haan ging uiterst 
slim om met deze situatie en wist de 
bal te ontfrutselen bij de matige Hil-
legomse sluitpost. Den Haan kreeg 
de bal in zijn voeten en schoot koel-
bloedig de 1-0 tegen de touwen. 
Hillegom ging na de 1-0 alles op al-
les zetten om de gelijkmaker te for-
ceren. Eenmaal was de derdeklas-
ser dichtbij, maar verdediger Rainier 
Onderwater kon de bal van de lijn 
af halen. 

Kantelde
De wedstrijd kantelde steeds meer 

in het voordeel voor de Kwakelaars 
en in de 70e minuut kwam de abso-
lute bekroning voor KDO via Bart-
Jan van der Jagt. Van der Jagt, vo-
rig seizoen nog spelend bij RKDES, 
maakte wederom waar waarom hij 
een aanwinst voor KDO is gewor-
den.
Uit een door Patrick den Haan ver-
overde vrije trap op twintig meter 
van het doel, schoot Bart-Jan de bal 
onberispelijk hard en zuiver op fan-
tastische wijze in de linkerkruising, 
2-0.
Een grote vreugde explosie was het 
gevolg en iedereen die KDO lief 
heeft kon haar geluk niet op. KDO 
bleef geconcentreerd voetballen en 
maakte veelvuldig gebruik van de 
ruimte achter de Hillegomse verde-
diging.
In de 85e minuut besliste KDO de 
wedstrijd definitief via opnieuw 
Bart-Jan van der Jagt. Uitgedaagd 
door vaste supporter Dopper, be-
sloot Van der Jagt om een vrije trap 

vanaf de linkerkant in één keer op 
doel te schieten.
Een onmogelijke missie op voor-
hand, maar Bart-Jan flikte het we-
derom, want zijn inzet belandde 
schitterend in de rechterbovenhoek, 
3-0.
Na ruim negentig minuten spelen 
floot de goedleidende scheidsrech-
ter af en kon het feest in De Kwakel 
los gaan barsten. Een groot compli-
ment gaat uit naar de gehele Kwa-
kelse ploeg voor het vertoonde spel 
tegen Hillegom. Door deze overwin-
ning speelt KDO aanstaande maan-
dag, Tweede Pinksterdag, de fina-
le tegen De Meteoor. De wedstrijd 
begint om 14:30 uur en wordt ge-
speeld op het terrein van Sporting 
Martinus. De supportersbus ver-
trekt om 13:30 uur aan de Vuurlijn 
voor slechts 2,50 per persoon.
Inschrijven is mogelijk tot zater-
dag 18:00 uur via beslissingswed-
strijd@kdo.nl of achter de bar. (fo-
to’s Annmarieke Verheij)
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Zomerdrives Bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - Vanaf 2 juni tot en met 
25 augustus worden op de woens-
dagavond bridgedrives georgani-
seerd in de barzaal van sporthal 
De Scheg Arthur van Schendellaan 
100-A te Uithoorn, tel: 0297 566347.
Aanmelden graag per E- mail: niek-
schavemaker@hetnet.nl of aan de 
zaal vanaf 19.15 uur.
Aanwezig zijn om 19.30 uur, aan-

vang 19.45 uur. De drive gaat over 
24 spellen en de uitslag is direct na 
afloop bekend.
De kosten bedragen 5 euro per paar 
en afhankelijk van het aantal deel-
nemers zijn er twee of drie prijzen 
per lijn.
Een extra prijs voor het paar met de 
hoogste gemiddelde score na mini-
male deelname aan acht avonden.

Puzzelwandeltocht door 
De Kwakel
De Kwakel - Zondag 30 mei wordt 
door de Activiteitencommissie van 
het Dorpshuis een puzzelwandel-
tocht georganiseerd. De afstand is 
voor jong en oud, ook voor kinder-

wagen of rollator is er geen belem-
mering.
Er kan gestart worden van 11.00 uur 
tot 12.00 uur vanuit het Dorpshuis 
en deelname is gratis.

Waterscheiding bij 
BV De Legmeer
Uithoorn - Zeer opmerkelijke uit-
slagen in de A- lijn in de op één na 
laatste zitting van dit bridgeseizoen.
Maarliefst 5 paren scoorden per-
centages van boven de zestig pro-
cent wat niet zo vaak voorkomt. Van 
de weeromstuit eindigden dan ook 
vier koppels in de dertig procent en 
dat is ook vrij bijzonder.

Allerbeste van de kanjers waren 
Kees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter met een top van 66,32%, ge-
volgd door Jan Egbers & Ben Rem-
mers met 64,24%. Frans Kaandorp & 
Gerda Schavemaker deden ook uit-
stekende zaken en werden derde 
met 63,89% en behielden zo de eer-
ste plaats totaal. Mieke van den Ak-
ker & Ada van Maarseveen hebben 
de slag weer te pakken en eindig-
den op de vierde plaats met 61,11%. 
“Roest rust niet”, na in de B- lijn al 
diverse mededingers tot wanhoop 
te hebben gebracht slaan ze nu ook 
in de A toe! Heleen & Mees zijn echt 
ontketend en behaalden de vijf-
de plek met 60,42%. Onderin wordt 
het steeds somberder voor Wim 
Slijkoord & Francis Terra. De ach-
terstand op een overlevingsplaats 
bedraagt al meer dan 10% voor de 
laatste zitting, potentieel is voor dit 
paar niets onmogelijk al bieden re-
sultaten behaald in het verleden na-
tuurlijk geen garantie. In de B- lijn 
lijken Rita Vromen & Henny Wes-
tendorp nu echt door te stoten naar 
plaats één totaal. Een eerste plaats 
met 66,67% bevestigt duidelijk de 
trend van de resultaten van de laat-
ste ronde. Nel & Adriaan Koeleman 

zijn idem gestaag aan het klimmen. 
Met een score van 55% als tweede 
moet de concurrentie, bestaande 
uit Tom de Jonge & Herman Vermu-
nicht, nog goed op hun tellen pas-
sen om de promotie niet te missen.
Gerda van Liemt & Els van Wijk 
maakten geen fout als derde met 
54,17% en voeren de ranglijst nog 
steeds, hoewel nipt, aan. An & Jan 
van Schaick herstelden zich na een 
mindere periode met een vierde 
plaats en 52,08%. De uitsmijter was 
hier voor de paren To van der Meer 
& Gijs de Ruiter, Floor Jansen & Ton-
ny de Jonge en Nel & Harry Gaar-
enstroom, die gedeeld vijfde werden 
met 50,42%. In de C- lijn trokken 
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans weer eens de aandacht door 
met 57,92% eerste te worden. De 
rest van de toppers liet het enigs-
zins af weten waardoor het midden 
segment aan bod kon komen. An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers werden tweede met 57,50% 
gevolgd door Lenie Pfeiffer & Ans 
Voogel met 53,75% als derde.
Hetty Houtman eiste met haar part-
ner de vierde plek op met 52,08% 
en Map Kleingeld & Mieke Peeters 
koesterden zich in de glans van de 
vijfde plaats met 50,42%. Nog één 
zitting te gaan en dan zijn de zomer-
drives aan de orde. Vanaf woensdag 
2 juni tot eind augustus elke woens-
dagavond in de barzaal van sporthal 
De Scheg. Aanwezig om 19.30 uur en 
bij voorkeur inschrijven per E- mail:  
niekschavemaker@hetnet.nl, of om 
19.15 uur aan de zaal. Kosten 5 eu-
ro per paar.

Sam Kortenhorst wint Jan 
Sitvast bokaal
De Kwakel - Woensdag 19 Mei was 
het weer zover. De strijd om de Jan 
Sitvast bokaal. Jan is jarenlang jeugd 
voorzitter bij KDO geweest . Ter ere 
aan hem is deze bokaal in het leven 
geroepen. Ruim 100 pupillen zowel 
jongens en meisjes van KDO waren 
er bij om een 15 tal spellen te toen 
per team. De meest voor komen-
de spellen waren ingooien, dribbe-
len met bal, sprint, mikken en partij 
spel. Elk team ging het parcours af . 
De punten telling was voor de spe-
lers indidivueel.
Bij elk spel onderdeel moest je zo 
min mogelijk punten halen om alge-
heel winnaar te kunnen worden.
Dus als je eerste werd kreeg je 1 
punt, 2e 2 punten , 3e 3 punten en 
de rest 5 punten.
De strijd begon om 16.30 uur en 
om 19.00 uur werd er een einde 
gemaakt aan alle spel activiteiten. 

Daarna liepen de spelers nog een 
soort van marathon. Hierdoor kon 
de jury snel de punten gaan tellen.
De telling was snel gedaan, zodat de 
kinderen daar niet zo lang op hoef-
den te wachten 
Onder leiding van Maykel Sitvast 
zoon van Jan werd de uitslag be-
kend gemaakt.
Bij de trainingsgroep werd 1e Job, 
2e Therry en 3e Tristan. Bij de F pu-
pillen werd Sander 1e , 2e Jafeth en 
3e Pascal. Bij de E pupillen werd 
Sam 1e, 2e Tim en 3e Mats. Bij de 
D pupillen werd Mika 1e, 2e Romy, 
3e Stan. Bij de meisjes werd Nico-
le 1e , 2e Denise en 3e werden Ma-
ja en Chynthia.
Algeheel winnaar werd Sam Korten-
horst. Uit handen van Maykel mocht 
Sam de wisselbokaal in ontvangst 
nemen en een beker die hij mag 
houden als winnaar.

Legmeervogels zaterdag 
promoveert naar de 
vierde klasse
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
ging de Legmeervogels met een 
volle Schoolbus van Otte, ook voor 
bruiloften en partijen, op weg naar 
SDZ in Amsterdam. Met een ruime 
selectie en een schare aan suppor-
ters kwamen ze ruim op tijd aan op 
het sportpark van SDZ. Legmeer-
vogels zou aan een gelijkspel vol-
doende hebben om naar de 4e klas-
se te promoveren. Maar om te gok-
ken op een gelijk spel en SDZ te la-
ten komen, dat was de selectie niet 
van plan.
Op een droog hard hobbelig veld 
werd er door Legmeervogels afge-
trapt. De bal werd door Legmeervo-
gels eerst terug gespeeld. De pass 
uit deze terugspeel bal belandde in 
de voeten van een SDZ speler. De-
ze speelde de bal direct door naar 
een medespeler en die aarzelde 
niet en gaf een schot op het doel. 
Door de hobbels in het strafschop-
gebied kreeg de bal een rare curve. 
De Legmeervogels keeper probeer-
de de bal nog te pakken maar kreeg 
er geen vat op, de bal belandde al 
hobbelend in het doel. Na 15 secon-
den al met 1-0 achter weet je in ie-
der geval dat er niet afgewacht hoeft 
te worden. De mouwen werden op-
gestroopt en de aanval gezocht. Dit 
gaf SDZ wel de ruimte om te coun-
teren, hier maakte ze ook veelvuldig 
gebruik van. In de counter is SDZ 
zeer behendig en gevaarlijk. In de 
18de minuut kruipt Legmeervogels 
door het oog van de naald als een 
schot, uit zo een counter, buiten be-
reik van de keeper onder op de paal 
beland. Legmeervogels blijft de druk 
opvoeren en krijgt ook zijn kansen. 
In de 26ste minuut is het aan de zij-
lijn goed door gaan van Peter Laker-
veld die de ruimte creëert en Nick 
Driehuis in staat stelt om te scoren 
1-1. Dan ligt de druk weer bij SDZ 
om een doelpunt te maken. In de 
resterende tijd weet SDZ en Leg-
meervogels geen uitgespeelde kan-
sen te creëren. Met de 1-1 stand 
wordt dan ook de rust bereikt.

Mogelijkheden
Na de rust zij n de eerste aanvallen 
en mogelijkheden voor Legmeer-
vogels. In de 53ste minuut uit het 
niets wordt er ineens een schot op 
het doel van Legmeervogels gege-
ven. Dit harde mooi genomen schot 
beland in de uiterste benedenhoek 
achter de gestrekt gaande keeper 
2-1. Nu is Legmeervogels weer aan 
zet. In de 65ste minuut een scrim-
mage voor het SDZ doel. In het stof 
liggen een paar spelers en keeper 
de bal is niet meer te zien. Opeens 
een schot op het SDZ doel. Op dat 
moment duikt Nick Driehuis, op de 
doelijn, op uit het stof. Het inge-
bracht schot wordt door Nick Drie-
huis geblokt en het gevaar voor 
SDZ is geweken. In de 70ste mi-
nuut is het dan wel raak. De inge-
vallen Erno Roos krijgt de bal als-
nog achter de keeper nadat het eer-
ste schot geblokt was 2-2. Nog 20 
minuten te gaan en SDZ moet weer 
komen. Er wordt door SDZ gewis-
seld en op de aanval gegokt de druk 
op het Legmeervogels doel wordt 
groter. De verdediging onder aan-
voering van Nanne Wijbrandi, die 
een fantastische wedstrijd speel-
de, moet alle zeilen bijzetten. Diver-
se hachelijke situaties voor het doel 
van Legmeervogels worden onder 
zijn leiding geneutraliseerd. Voor in 
deed Erno Roos ook goed werk door 
twee a drie spelers aan zich te bin-
den en de bal lekker vast te houden. 
De spanning was ondertussen rond 
een in het veld om te snijden. Twee 
SDZ doelpunten werden nog door 
de scheidsrechter afgekeurd. Een 
voor buitenspel en een voor duwen 
in het strafschopgebied. Ook dit 
hielp mee om de adrenaline gehal-
te in het bloed flink op te voeren. De 
scheidsrechter had ook nog zijn bij-
drage door vijf minuten langer door 
te laten spelen. Na zijn laatste fluit-
signaal was de ontlading in en rond 
het veld dan ook enorm. Eindstand 
2-2, genoeg voor promotie naar de 
4de klasse.

Voorste rij v.l.n.r.: Fabio Nottet, Thijs Overing, Ottavio Mans, Emilio de Ruiter 
en Jaimy de Block
Middelste rij v.l.n.r.: Bram Sietses, Morgan Berrier, Carlito Welink, Tyler Dijst 
en Joris Verkerk
Achterste rij v.l.n.r: Coaches/trainers Dave Berrier en Jan Paul Overing

Legmeervogels F5 
kampioen !
Uithoorn - Zaterdag 22 mei 2010. 
De dood of de gladiolen. Net zoals 
in de eredivisie wordt het kampi-
oenschap in deze poule beslist in de 
allerlaatste speelronde met de Leg-
meervogels in de rol van FC Twen-
te en Pancratius in de huid van Ajax. 
Omdat de F5 twee punten voorstaat, 
hebben ze genoeg aan een gelijk-
spel. Verliezenzwe vandaag, dan 
gaan ze met lege handen naar huis. 
Om het geheugen op te frissen: de 
thuiswedstrijd eindigde onbeslist in 
0-0. Aan het stralend lenteweer, aan 
de meegereisde toeschouwers – het 
lijkt wel of half Uithoorn en omstre-
ken is toegestroomd –, het enthou-
siasme waarmee de F5 het veld op-
stormt en aan de voorbereiding, zal 
het zeker niet liggen. Behalve de 
twee reguliere trainingen heeft de 
F5 ook nog een E-selectie training 
in de benen.

De spanning is van de gezichten af 
te leiden, zowel van de f-side als van 
de jongens zelf. Joris en Fabio be-
ginnen langs de kant. Eindelijk gaat 
de wedstrijd beginnen. Het golft op 
en neer. Emilio breekt de wedstrijd 
open: vanuit een hoekschop krult hij 
de bal op onnavolgbare wijze in het 
doel: 0-1. Helaas wordt de gelijkma-

ker razendsnel gescoord. Nog geen 
minuut later is het 1-1. 

Tegenslag
Deze tegenslag lijkt de F5 echter niet 
te deren. Ze volharden in de aanval, 
ze overheersen, maar oogsten geen 
goals. Het is een echt spannende 
kampioenswedstrijd: de toeschou-
wers krijgen waar voor hun geld. 
Tijdens de rust blijven onze jongens 
op het veld. In een kring zitten ze 
rond Dave en zuigen zijn aanwijzin-
gen als een spons op. De F5 gaat 
de tweede helft voortvarend van 
start. Linkspoot Fabio scoort met 
rechts(!) uit een onmogelijke hoek: 
1-2. De F5 wisselt voortdurend: de 
wissels hoeven niet nutteloos langs 
de kant te staan maar kunnen weer 
even op krachten komen om daarna 
weer aan de volle bak te gaan. De 
F5 komt niet echt in de problemen. 
Toch zwiept In de allerlaatste secon-
de een bal van Pancratius nog ra-
kelings over Tyler’s doel heen. Daar-
na overstemt gejuich van het Uit-
hoornse smaldeel van de toeschou-
wers het bevrijdend eindsignaal van 
de foutloos fluitende scheidsrechter. 
Pancratius is een illusie armer, de F5 
krijgt loon naar werken: ze zijn de 
verdiende kampioen!!! 

Meisjes D1 KDO 
kampioen
De Kwakel - In hun eerste seizoen 
is één van de meidenteams bij KDO 
kampioen geworden in haar voor-
jaarscompetitie. De MD1 haalde 
na een jaar van hard trainen, goede 
wedstrijden spelen en plezier heb-
ben in het voetbal afgelopen week 
het kampioenschap binnen, door de 
laatste wedstrijd met 8-5 te winnen 
tegen de meiden van sv Diemen.
Door dit resultaat staan de mei-
den ruim bovenaan en kunnen ze 
niet meer achterhaald worden door 
de concurrentie. Na de zeer span-
nend verlopen kampioenswedstrijd 
was de vreugde en blijdschap bij 

de kersverse Kwakelse kampioenen 
enorm, waarna er een uitbundig en 
nat feestje ontstond in de kleedka-
mer. 
De meiden hebben in de competi-
tie geen enkele wedstrijd verloren 
en zijn mede daardoor de verdien-
de kampioen. Het hele jaar spelen 
de 8 meiden al hartstikke leuk en 
enthousiast samen, met dit kampi-
oenschap als mooie beloning. ‘Dit 
fantastische stel’ zal donderdag 24 
juni tijdens de seizoensafsluiting 
van de afdeling meidenvoetbal van 
KDO gehuldigd worden, waarna het 
feestje verder gevierd kan worden.

Aankomende zondag is 
het weer zover!
Uithoorn - Bij hockeyclub Qui Vive 
wordt de vierde dag gespeeld van 
het Donald Duck toernooi.
Het Donald Duck toernooi is een 
hockey toernooi voor onze jongste 
jeugd leden (De Benjamins). 
Het toernooi wordt georganiseerd 
samen met HVM Mijdrecht en om 
beurten wordt er gespeeld bij een 
van de clubs. Aanstaande zondag 

dus de finale bij Qui Vive. Op deze 
foto staan de Qui Vive Benjamins 
2010. Allemaal hockeykanjers en 
winnaars.
Als het jullie ook leuk lijkt, kom zon-
dag kijken of neem contact op met 
één van de clubs.
Wie weet is hockey iets voor jou en 
sta jij volgende keer op deze fo-
to???? 

Magere opkomst 
laddercompetitie BVK
De Kwakel - Het is bij de bridge-
clubs duidelijk te merken dat het 
seizoen op zijn eind loopt, want di-
verse bridgers hebben inmiddels 
zonniger oorden opgezocht of heb-
ben andere redenen om de laatste 
weken verstek te laten gaan.
Zo ook bij de BVK, waar de voorlaat-
ste speelavond van de laddercom-
petie in Dorpshuis De Quakel werd 
afgewerkt met 36 paren, keurig ver-
deeld over 3 lijnen.
In de A lijn was voor de 2e keer dit 
seizoen de toppositie weggelegd 
voor Anneke Karlas en Jaap Verhoef 
met een score van 60,4%, maar deze 
keer voor het eerst in de genoem-
de samenstelling. Bij de vorige eer-
ste plaats was Anneke vervangen 
door Adrie Voorn en laatstgenoem-
de was ook deze keer invaller, maar 
dan voor Andre Verhoef. Nu be-
haalde hij met diens vaste partner 
Dick Elenbaas een verdienstelijke 
2e plaats met 56,7%. Ook Wim Rit-
zen had een invaller opgetrommeld 
voor zijn Rita en wel Trees de Jong 
en ook die combinatie was succes-
vol, want zij behaalden de 3e plaats 
met 56,25%. Die plaats moesten zij 
overigens wel delen met Han Mann 
en Ria van Zuylen.
Doordat er nogal wat paren uit de 
kop van het klassement afwezig wa-
ren mochten May Verhoef en Joop 
de Jong deze avond ook weer eens 
meedoen in de A lijn en dat was niet 
echt een succes. Zij werden 12e en 
zakten weer een behoorlijk stuk op 
de ladder.
In de B lijn werden de eerste 3 plaat-
sen ingenomen door paren die niet 

in hun vaste samenstelling speel-
den. Huub Zandvliet had hier de 
hoogste score met zijn invalpartner 
Ben Wahlen en wel 64,75%. Greet 
de Jong had Roel Knaap even inge-
ruild voor Janny Snabel en dat klik-
te blijkbaar goed, want zij noteerden 
60,42%. Marianne en Huub Kamp 
kun je natuurlijk eigenlijk geen ge-
legenheidspaar noemen. Zij eindig-
den op de 3e plaats met bijna 58%.
Wat in de A lijn gold voor May en 
Joop was in de B lijn het geval met 
Annie Lauwers en Irene Egberts, al 
scoorden die nog wel 2,5% meer.
 
In de C lijn geen combiparen op het 
podium, maar gewoon vaste kop-
pels. Van die vaste koppels haden 
Toos Boerlage en Corrie van der 
Peet het meeste succes, want zij 
werden 1e met 59,6%. Riet Doeswijk 
en Joop den Blanken volgende hen 
op een kleine 3% achterstand en de 
3e plaats ging naar Piet v.d. Poel en 
Gerard de Kuyer met 54,2%.
 
In de totaalstand nemen Nel Bakker 
en Hans Wagenvoort de 1e plaats 
in met 55,5% gemiddeld en dat is 
1,12% meer dan runners up Dick 
Elenbaas en Andre Verhoef.Die zul-
len dus op de slotavond 10% goed 
moeten maken. Gerda Bosboom en 
Rina van Vliet staan 3e met slechts 
0,1% achterstand op de 2e plaats. 
Ook de huidige nummers 4 en 5, 
resp. Jan Heijlman- Margo Zuide-
ma en Anneke Karlas-Jaap Verhoef 
dingen nog mee naar een podium-
plaats, de rest van het veld lijkt ‘ge-
zien’ 
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De Ronde Venen - Zaterdag 15 mei 
waren er weer de jaarlijkse spring-
wedstrijden bij Lucky Stable.Uit De 
Hoef deden dit keer wederom Re-
becca Janmaat en Beau van Loenen 
mee op de eigen shetlanders Aukje 
en Geertje. Dat deze kleine pony’s 
zelfs sneller waren dan de pensi-
onpaarden van Lucky Stable is niet 
zo verwonderijk. De meiden trainen 

wekelijks op de weilanden in De 
Hoef. Beau wist de snelste tijd neer 
te zetten met Geertje, Rebecca werd 
2e met Aukje.Met de prijsbekers in 
de rugzak reden ze te pony weer 
terug naar hun dorp waar ze nog 
even een ererondje deden. Zonder 
de steun en hulp van hun vriendin 
Imelda hadden ze deze prijzen niet 
in de wacht kunnen slepen.

Rebecca en Beau in 
de prijzen

Vlnr: Rebecca Janmaat, Imelda de Jong en Beau van Loenen

Vinkeveen - Vrijdag 21 mei jl. 
mochten de kinderen van basis-
school De Schakel zich weer uitle-
ven op de sportvelden van De Vin-
ken en Hertha tijdens de jaarlijk-
se sportdag. Het was prachtig weer 
en het werd een gezellige sportie-
ve dag. Voor de kleutergroepen was 
er een parcours uitgezet op het veld 
van De Vinken. Daar mochten ze 
blikkengooien, voetballen, zaklopen, 
een rondje rennen en korfschieten. 
Om 12.00 uur was de dag voor de 
kleuters afgelopen. Met rode wan-
gen van de inspanning kregen de 
kinderen een heus sportdiploma en 
een lekker ijsje. De overige groepen 
mochten nog even door sporten. En 
dat was soms best vermoeiend. Zo 
moesten de kinderen, na een war-

ming up met meester Hergo, één of 
twee rondjes (600 meter!) rennen 
om het voetbalveld heen. De mees-
te kinderen gingen er vol voor en 
haalden met hun tong uit de mond 
en zweet op het voorhoofd de fi-
nish. Ook doelschieten, hoogsprin-
gen, kogelstoten en andere sportivi-
teiten werden vol enthousiasme ge-
daan. Nadat iedereen het parcours 
had afgewerkt werd de dag afge-
sloten met een touwtrekwedstrijd. 
Aangemoedigd door het publiek 
moesten de diverse groepen het te-
gen elkaar opnemen. Dat werd een 
ware krachtmeting. Waarbij letterlijk 
het sterkste groepje won. Het team 
en de leerlingen van De Schakel be-
danken De Vinken en Hertha we-
derom voor haar gastvrijheid.

Top sportdag 
De Schakel

Vinkeveen - Op Hemelvaartdag 
vertrok het meidenvoetbalteam 
Hertha MB1 richting Maastricht 
voor een internationaal GIRLS-ON-
LY voetbaltoernooi. Daar aangeko-
men was het even schrikken toen 
bleek dat de meiden waren inge-
deeld in de poule voor de A-junio-
ren die ook nog eerste klasse speel-
den. De sfeer op het toernooi was 
echter geweldig met in totaal 45 
meisjesteams uit vijf verschillende 
landen. Na de eerste dag belandden 
er twee clubs, waaronder de gast-
dames, in de finale en de Hertha-
meiden wisten zich boven verwach-
ting te plaatsen voor de Challenge-
cup, een minicompetitie om de der-
de plaats.
De tweede dag was het dus erop 
of eronder voor de Hertha-meiden. 
Met een onuitputtelijke energie en 
een grote dosis wilskracht en door-
zettingsvermogen wisten ze eerst 
de Zwitsers en later de gedoodverf-

de favoriet Bunde naar respectieve-
lijk de 4e en 5e plaats te verwijzen. 
Hertha-aanvoerster Kim ter Beek 
nam de Challenge-cup in ontvangst 
en het team eindigde dus als derde 
in de poule voor meiden tot 18 jaar. 
Een geweldige prestatie!

Verrassing
Bij de prijsuitreiking volgden ech-
ter nog twee grote verrassingen. 
Het eerste was een onaangekon-
digd, maar fantastisch optreden van 
Hertha-voetbalster Jurrienne Heij-
nen, ‘ontdekt’ door de organisatoren 
van het toernooi toen zij voor haar 
teamgenoten op de slaapzaal aan 
het zingen was. Jurienne begeleid-
de zichzelf voor het aanwezige pu-
bliek op gitaar en zong het prachti-
ge Crazier van Taylor Swift, waarbij 
enkele toeschouwers stiekem een 
traantje weg moesten pinken.
De klap op de vuurpijl kwam ech-
ter toen Hertha voor de derde keer 

omgeroepen werd en het voltallige 
team het podium moest betreden, 
ditmaal om de Fair-Play cup in ont-
vangst te nemen. Scheidsrechters 
en officials hadden het Hertha-team 
met zoveel enthousiasme en sporti-
viteit zien knokken voor de overwin-
ning, dat ze unaniem tot die beslis-
sing waren gekomen.
Hertha heeft pas enkele jaren mei-
denteams in hun gelederen met een 
bijzondere doelstelling: door naast 
het aanleren van voetbaltechniek 
en -inzicht ook te focussen op het 
plezier in sporten, het creëren van 
saamhorigheid en respect voor el-
kaar, komen de resultaten vanzelf. 
Dit toernooi is het mooiste bewijs 
dat dit ook werkt!
De Hertha-meiden bedanken de 
RABO-bank Veenstromen, Hertha 
Klaverjasclub, SV Hertha en ieder-
een die meedeed aan de doelpun-
tenpot voor hun financiële bijdrage 
om dit toernooi mogelijk te maken.

Hertha meiden behalen 
derde prijs

Wilnis - Enkele weken geleden wa-
ren de meiden van de Beatrixschool 
1e geworden bij het schoolvoetbal. 
Dit betekende dat ze regionaal 
mochten gaan spelen. Woensdag 
19 mei was het eindelijk zover.
De meiden van groep 7/8 moesten 
uitkomen voor de regio West I.
Vijf auto´s, vol enthousiaste meiden 
en supporters vertrokken we direct 
uit school naar Hilversum. 14 teams 
deden mee aan deze competitie. 
De eerste wedstrijd werd gewon-

nen met 3-2. De tweede wedstrijd 
werd gewonnen met 2-1. Dit bete-
kende in ieder geval een 4e plaats. 
Helaas werd de derde wedstrijd met 
1-0 verloren. De laatste wedstrijd 
was erg spannend. Einduitslag 1-1. 
Dit betekende dat er penalties ge-
nomen moesten worden. Van de 3 
dames wisten er 2 te scoren. Door 
zeer goed keepen kon de tegenpar-
tij slechts 1 keer scoren. Een welver-
diende 3e plaats!!. Met een grote be-
ker vertrokken we omstreeks 18.30 

uur terug naar Wilnis. Nog even een 
patatje met een ijsje voor deze top-
prestatie en de meiden konden de 
volgende dag vol trots met een gro-
te beker naar school en het applaus 
in ontvangst nemen.
Top meiden, uitstekend en sportief 
gevoetbald. Laura, Ryanne, Ilse, Va-
lerie, Demi, Marloes, Anna, Adlai-
ne, Iris, Bowien, Rebecca en Thirza 
allemaal bedankt, jullie hebben het 
SUPER gedaan. Wij zijn ontzettend 
trots op jullie.

Meiden Beatrixschool Wilnis 
3e bij regio schoolvoetbal

De Ronde Venen - Voor jong of 
oud, fanatiek of recreatief, bij Vol-
leybal vereniging Veenland kun je 
binnenkort een kijkje komen ne-
men. Iedereen die zin heeft om na 
wat basisoefeningen een partijtje 
volleybal mee te spelen is de eer-
ste 3 donderdagen in juni van harte 
welkom voor een inlooptraining. 

Volleybal vereniging Veenland in 
Wilnis heeft diverse trainingsgroe-
pen die allemaal op donderdag in 

de Willisstee trainen. Bij Veenland 
kan zowel recreatief als in wed-
strijdverband gevolleybald worden. 
Bij Veenland spelen 4 wedstrijd-
teams, waarvan 2 heren teams, 1 
dames team en 1 jeugd team van 12 
t/m 17 jaar. De heren senioren spe-
len resp. 2de en 3de klasse en de 
dames spelen 3e klasse. Alle wed-
strijdteams kunnen nog enkele spe-
lers gebruiken. Ook bij de recreatie-
ve volleyballers is er nog ruimte om 
een balletje te komen slaan. 

Inlooptrainingen bij 
Veenland volleybal in Wilnis

Vinkeveen - Zondag j.l. is Wisbech 
uit Engeland de winnaar geworden 
van het 25ste jeugdtoernooi van sv 
Hertha te Vinkeveen. 
Een paar dagen voor de start van 
dit toernooi werd de organisatie op 
geschrikt met de mededeling dat 
de Zweden niet kwamen en hoe-
wel Hertha nog van alles heeft ge-
probeerd om het deelnemers aan-
tal weer tot 8 te brengen moest op 
woensdag voor het toernooi beslo-
ten worden om het schema te ver-
anderen een er een kompetitie van 
te maken voor 6 teams. Deze tegen-
slag heeft er echter niet toe geleid 
dat het ten koste ging van het eve-
nement. Pinkster zaterdag werden 
er door alle teams 4 wedstrijden 
gespeeld en op de zondag werd 
de laatste plaatsingswedstrijd ge-
speeld en daarna de diverse fina-
les. Op Zaterdag werd er als van-
ouds een gezamenlijke barbecue 
gehouden en daarna werd er nog 
een wedstrijd gespeeld tussen een 
mixteam van huidige hertha-spelers 
en een team dat bestond uit spe-
lers die de eerste toernooien had-
den meegedaan en daarna stroom-
de de kantine vol om naar de CL fi-
nale te kijken. Na de laatste wed-
strijd werd er nog een shoot-out 
competitie gehouden die uiteinde-
lijk door Bavel gewonnen werd en 
toen was het tijd voor de diverse fi-
nales, waarbij de wedstrijd om de 
1ste en 2de plaats uiteindelijk na 
verlenging door strafschoppen be-

St. James Wusbach wint 
25ste jeugdtoernooi 
bij sv Hertha

Voor jeugdspelers zijn de inlooptrai-
ningen bedoeld om kennis te maken 
met het volleybalspel. Voor jeugd en 
senioren geldt dat dit ook een gele-
genheid is om de vereniging en haar 
leden te leren kennen. 
In verschillende niveaus en verschil-
lende leeftijden kun je een training 
meemaken en zo de sfeer proeven 
van wedstrijd- of recreatievolleybal. 
Op deze avonden zijn Veenlanders 
aanwezig om gasten te informeren 
over de mogelijkheden. Voor diege-
nen die enthousiast zijn geworden 
ligt er uiteraard een inschrijfformu-
lier klaar, maar je kunt ook eerst vrij-
blijvend een paar keer mee trainen.
Jeugdspelers van 11 tot 17 jaar zijn 
welkom van 19.00 uur tot 20.30 
uur. Ook meegekomen ouders zul-
len worden opgevangen en geïnfor-
meerd over de mogelijkheden. En 
neem gerust een vriend of vriendin 
mee! De training voor iedereen ou-
der dan 17 jaar, kortom de senioren, 
vangt aan om 20.30 uur en duurt tot 
22.00 uur. De inlooptrainingen zijn 
op donderdag 3, 10 en 17 juni in 
de Willisstee aan de Pieter Joosten-
laan 24 in Wilnis. Voor meer infor-
matie: Benno Wendt 0297 283046 – 
Floor Groenendijk 06-46 047 130 Of 
email: volleybal@veenland.nl

slist moest worden en daarbij was 
Wisbech de gelukkigste.

Prijzen
Voordat voorzitter van Genderen de 
prijzen kon uitdelen werden er eerst 
nog wat oud bestuursleden in het 
zonnetje gezet, die in 1982 de moed 
hadden gehad om het eerste toer-
nooi te organiseren en ook werden 
er nog 2 scheidsrechters na voren 
gehaald die het eerste toernooi had-
den gefloten , waarbij vermeld kan 
worden dat de finale van dit toer-
nooi werd gefloten door de beken-
de scheidsrechter Richard Liesveld, 
terwijl zijn vader Leo die scheids-
rechter was die toen het eerste toer-
nooi had gefloten . Daarna werden 
alle scheidsrechters, teambegelei-
ders, barmedewerkers, de E.H.B.O. , 
de verzorger , de toernooicommissie 
en al die andere medewerkers die 
hun vrije tijd weer beschikbaar had-
den gesteld, bedankt en natuurlijk 
werden alle sponsoren en midden-
stand die voor de prijzentafel had-
den gezorgd niet vergeten.
Nadat wethouder Ingrid Lambrechts 

Hertha had geprezen voor 25 keer 
organiseren van zo’n uniek gebeu-
ren kon zij samen met de organisa-
tie de prijzen gaan uitdelen. Daarna 
volgde de verloting en het slotdiner 
en kon Hertha wederom terugzien 
op een zeer geslaagd evenement en 
was de organisatie al weer druk aan 
het overleggen over een vervolg in 
2011, mede doordat alle gasten uit 
Belgie, Duitsland , Engeland en de 2 
verenigingen uit Brabant na afloop 
vroegen of zij volgend jaar weer 
mochten komen. Voor de goede or-
de hier nog even de uitslag. De prijs 
voor sportiviteit ging naar Bavel. De 
Prijs voor de beste speler ging naar 
Peter Brokx van RKDVC uit Drunen
De prijs voor de beste keeper ging 
naar Geert Devroye van KSK –’s 
Gravenwezel België. En het toernooi 
werd gewonnen door
1 St.James Wisbech uit Engeland 
2  Wacker Mecklenbeck uit Mun-

ster Duitsland
3 KSK ’s-Gravenwezel uit Belgie
4 RKDVC uit Drunen
5  Hertha
6 Bavel



Uithoorn – De leerlingen van groep 
8 van basisschool de Springschans 

nemen dit jaar afscheid van hun 
school. Ze hebben dan de basisop-

leiding gehad en gaan op weg naar 
volwassenheid. Nu hebben ze als 
afscheidscadeau bedacht om geld 
in te zamelen voor twee goede doe-
len. Ze gaan armbandjes verkopen 
om de arme mensen in Peru te steu-
nen. 
De armbandjes zijn gemaakt in Pe-
ru door mensen die op straat de-
ze bandjes maken en verkopen. 
Een moeder van een leerling uit 8a 
komt uit Peru en heeft toen ze met 
Pasen in Peru was 360 armbandjes 
gekocht. Met dit geld voorzien de 
mensen daar in hun levensonder-
houd.
Het 2e project De Biezenwaard in 
Uithoorn is een speciale voorzie-
ning waar chronische zieke of ge-
handicapte kinderen die gespecia-
liseerde zorg nodig hebben kunnen 
logeren. Kinderen in de leeftijd van 
0 tot 18 jaar verblijven er een korte 
of langere periode. Voor meer info: 
www.biezenwaard.nl
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Kinderen groep 8 van de Springschans vragen om uw hulp

Help ons met ons speciale 
afscheidscadeau

Aanpassen drempels 
Prinses Christinalaan
Uithoorn - De werkzaamheden be-
ginnen in de week van 31 mei en 
worden uitgevoerd door aanne-
mersbedrijf Amerongen VOF uit Uit-
hoorn. 
Afhankelijk van de weersomstan-
digheden zullen de werkzaamheden 
zo’n 6 weken gaan duren. Vanwege 
de bereikbaarheid van de wijk wor-
den de werkzaamheden in zes fa-
ses uitgevoerd. De bewoners wor-
den daarover met een speciale be-
wonersbrief ingelicht. De omleidin-
gen worden met informatieborden 
aangegeven.

Brandweer, politie, ambulance
De hulpdiensten zijn geïnformeerd 
over de werkzaamheden. Zo nodig 
worden met deze diensten afspra-
ken gemaakt over bijvoorbeeld de 
bereikbaarheid.

Ophalen afval
Vanwege de werkzaamheden is het 
misschien niet altijd mogelijk de 
minicontainer(s) op de normale ver-
zamelplek te plaatsen. In dat geval 
kunt u uw container zover mogelijk 
tot aan de rand van het opgebro-
ken werk neerzetten. De gemeen-

te zorgt er dan voor dat de contai-
ners naar een verzamellocatie wor-
den gebracht waar de huisvuilop-
haaldienst wel kan komen. Nadat 
de containers geleegd zijn brengen 
we ze weer naar de plek waar u ze 
heeft achtergelaten. Als bewoner 
heeft u een eigen verantwoordelijk-
heid voor het aanbieden van de mi-
nicontainer
Voor het bekijken of downloa-
den van het ontwerpplan en de fa-
seringstekeningen kunt u terecht 
op de website van de gemeente,  
www.uithoorn.nl

ABN AMRO en Fortis 
Bank Nederland onder 
één dak in Uithoorn
Uithoorn - ABN AMRO en Fortis 
Bank Nederland onder één dak in 
Uithoorn. Integratie banken wordt 
zichtbaar in straatbeeld. Het kantoor 
van Fortis Bank Nederland aan het 
Zijdelwaardplein 100 verhuist per 17 
juni 2010 naar het ABN AMRO-kan-
toor aan de Heijermanslaan 47a in 
Uithoorn. Hiermee is de eerste stap 
gezet naar de fysieke integratie van 
de twee banken. Fortis-klanten zijn 
door hun bank persoonlijk ingelicht 
over het samengaan. Zij behouden 
hun eigen rekeningnummer, bank-
pas en pincode. Vanaf deze maand 
wordt de integratie ook zichtbaar in 
het straatbeeld. Op de gevel is dan 
voortaan alleen het ABN AMRO lo-
go nog te zien. Paulus de Wilt, direc-
teur ABN AMRO Particulieren: “Tij-
dens het integratieproces staat het 
klantbelang centraal. Op onze ves-
tigingen en in onze call centers zijn 

extra mensen aanwezig om vragen 
te kunnen beantwoorden. Ook gaan 
we vaker ‘s avonds open.” In het pro-
ces is gekozen voor een geleidelijke 
verandering voor de klant. Zo wordt 
er Twinning (two-in-one) toegepast. 
Dat betekent dat er in de ABN AM-
RO-vestigingen een speciale balie 
komt waar klanten van Fortis Bank 
Nederland voorlopig terecht kun-
nen. Wijzigingen voor klanten
Klanten kunnen vanaf 17 juni 2010 
aan het kantoor aan de Heijerman-
slaan terecht waar het pand om-
gebouwd wordt tot een kantoor 
dat onderdak biedt aan zowel ABN 
AMRO als Fortis Bank Nederland. 
Voor de huidige Fortis-klanten is 
er het voordeel dat de openingstij-
den uitgebreid worden naar de rui-
mere openingstijden van ABN AM-
RO. Het kantoor is open op maan-
dag van 13.00 tot 17.00 uur en op 

dinsdag t/m donderdag van 9.00 
tot 17.00 uur. Bovendien is het kan-
toor geopend op vrijdag van 9.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur. 
Ook is een aantal services uitge-
breid. Bij het kantoor is een muntuit-
gifte en -inname apparaat en een 
sealbag automaat aanwezig voor 
het storten van contant geld. Daar-
naast kunnen bestellingen boven de 
10.000 worden gedaan. Op de ou-
de locatie aan het Zijdelwaardplein 
verdwijnen de geldautomaten. Ope-
ning

Het Fortis-kantoor sluit in de loop 
van dinsdag 15 juni. Hoewel er op 
woensdag 16 juni in het ABN AM-
RO-kantoor nog enige werkzaam-
heden kunnen zijn, is dit kantoor die 
dag open voor zowel Fortis- als ABN 
AMRO-klanten. 

Vriendinnendag KDO 
wederom groot succes
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
22 mei werd er voor de 2e keer een 
Vriendinnendag georganiseerd bij sv. 
KDO. Deze dag konden de meiden 
van KDO hun vriendinnen meenemen 
om te laten zien en ervaren hoe leuk 
het meidenvoetbal is.  De opkomst 
was enorm. Ruim 60 meiden (helft 
vriendinnen, helft leden) kwamen de-
ze zonnige zaterdagmiddag het KDO 
complex op. Rond half twee werden 
alle meiden verwelkomd met limona-
de. Daarna was het tijd om zich om 
te kleden, want er werd op het eer-
ste veld een 5 tegen 5 toernooi ge-
speeld. Daarbij speelden de mei-

den telkens in andere samenstellin-
gen en konden ze per wedstrijd pun-
ten scoren. Er werden vijf wedstrijd-
jes gespeeld en als extra onderdeel 
was er ook nog “gaten schieten”. De 
meiden waren allemaal zeer enthou-
siast en deden enorm hun best tijdens 
de wedstrijden. Tussen de wedstrijden 
door was er voldoende drinken en ijs 
voor de meiden om na alle sportie-
ve inspanning op krachten te komen 
en wat verkoeling te zoeken. Iedereen 
was fanatiek en gedreven, wat resul-
teerde in hele leuke wedstrijden, zo-
wel bij de ervaren als de nog onerva-
ren voetbalsters. Elk meisje deed haar 

uiterste best en alleen hierdoor al is te 
zien dat er voldoende vrouwelijk voet-
baltalent aanwezig was. Na afloop 
kregen de winnaars nog een medaille 
en iedereen een poster, chips en een 
flesje drinken. Door de hulp van alle 
vrijwilligers, de geweldige opkomst en 
het fantastische verloop, kan de orga-
nisatie enorm tevreden zijn met de-
ze zeer geslaagde Vriendinnendag. 
Voor de meiden die het ook leuk lijkt 
om bij KDO te komen voetballen kan 
contact opgenomen worden met Pa-
trick Brand, secretaris meidenvoet-
bal (0297 533024) of een e-mail stu-
ren naar KDOmeidenvoetbal@live.nl.

Cupkoorts in Uithoorn
Uithoorn - In het afgelopen pink-
sterweekend was het weer zo-
ver: Waterscouting uit wijde om-
trek (vanuit Hoorn tot de regio Rot-
terdam) was weer neergestreken in 
Uithoorn om de 26e Admiralencup 
te varen. De inschrijving was weer 
groots, zodat op zaterdag 22 mei om 
10.30 uur wel 30 boten aan de start 
stonden van de 70 Km tocht die zoals 
gebruikelijk afgelegd dient te wor-
den zonder mechanische hulpmid-
delen in een vlet met een zeskoppi-
ge bemanning. Roeien, Jagen, Wrik-
ken, Bomen, Zeilen is dan natuurlijk 
wel toegestaan. Groots spektakel bij 
de start want iedere team wil zo snel 
mogelijk starten en dat geeft vooral 
bij het passeren van de eerste brug 
een spektakel van jewelste. Er was 
echter één vereniging die onderweg 
door Amsterdam naar Uithoorn ver-

rast werd door een afgesloten brug 
waardoor er 5 teams pas om 13.00 
van start gingen. Met 2,5 uur ach-
terstand kozen ze maar voor het 
35 km traject en voeren achter de 
al eerder gestarte 25 teams aan. En 
verdienden een grote pluim door 
ondanks deze achterstand niet als 
laatste boot te finishen.
De weergoden hielpen natuurlijk 
weer erg mee onderweg naar de 
Tolhuissluis en verder op de Braas-
sem en de Ringvaart. Rond 17.00 
uur werd er door de meeste scouts 
onderweg gegeten in Aalsmeer en 
ging de 70km race verder over het 
Nieuwe Meer. De eerste boten pas-
seerden rond 19.00 uur de Nieu-
wemeerssluis en vervolgden de rou-
te via de Amsterdamse grachten en 
vervolgens de Amstel weer op. En 
dan met wind in de rug terug via 

Ouderkerk en Nes a/d Amstel naar 
Uithoorn. De eerste boot heeft echt 
hard gevaren en kwam in volle vaart 
op de finishlijn af, terwijl van de an-
dere kant de laatste vlet van de 35 
km kwam aandobberen. Gelukkig 
kwamen beide boten niet in botsing 
en kon het overwinningsfeest in rui-
me mate gevierd worden. Slechts 5 
uur na deze kanjers kwam de eerste 
meidenboot over de finish. Ook dat 
is een knappe prestatie! Daarna was 
het nog even wachten op de laatste 
boot maar om 7 uur kwam ook deze 
binnen. Maar ja, dan is het een kor-
te nacht want om 11.00 uur was er 
weer de afsluitende prijsuitreiking 
door de loco-burgemeester van Uit-
hoorn. Moe maar voldaan waren zo-
wel de deelnemers als de organisa-
tie maar bij voldoende belangstel-
ling gaan ze ook volgend jaar weer 
aan de slag om de volgende cup te 
organiseren. 
 
Uitslag 70 km heren
1. 10:01:32 18 Brandean Loodsen
2. 10:29:10 29 Tiflo Poldersport
3. 10:56:51 25 Admiraal de
Ruytergroep 
70 km dames
1. 15:01:06 42 Klimopgroep
(Team Theeleut)
2. 23:59:59 41 Watergeuzen
(Watersnoepjes) 
35 km wedstrijd
1. 5 :29:15 57 Leeghwatergroep
2 6 :03:48 51 Zeeverkenners
Radboud
3. 6 :19:39 54 Paula Geerts
Junioren 1
35 km prestatie
1. 5 :03:30 99 Leeghwatergroep2
2. 5 :24:21 3 Mercury Groep Boot 3 
3. 5 :25:45 31 Mercury Groep
Boot 1 


