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Parochiebestuur en Bisdom gaan onverantwoord te werk

Burgemeester Oudshoorn: “Dat het
zover moest komen is niet onze fout”
Uithoorn - Er wordt nog steeds hard
gewerkt om de kerktoren van de rk
kerk aan de Schans in Uithoorn in de
stijgers te zetten en ze daarna in een
net te verpakken. Dit om te voorkomen dat eventuele brokstukken van
de verpauperde kerk geen slachtoffers gaat brengen. Burgemeester Dagmar Oudshoorn besloot twee
weken geleden om de noodverordening uit te vaardigen in het gebied
van de kerk. Dit hield in dat een deel
van de omgeving moest worden afgezet en de bewoners en winkeliers
van Amstelplein en omgeving hun
zaken en woningen moesten verlaten. De noodsituatie duurde ruim 24
uur.

Burgemeester Dagmar gaf maandagmiddag uitleg over het hoe en
waarom en zij nam geen blad voor
de mond: “ Ik weet er gaan diverse
verhalen, maar de enige echte oorzaak van deze verregaande maatregelen was en is de veiligheid van de
mensen. Het had niets te maken met
zwaar weer, met verwachte harde
wind, nee het was de slechte staat
van de kerk”, aldus de burgemeester.
Los en verrot
“We moeten daar niet te makkelijk
over denken. Ik begrijp dat het vreselijk was voor de winkeliers en voor
de bewoners die hun woning moesten verlaten. Ik begrijp dat het heel

TWEEDE PINKSTERDAG
MAANDAG 28 MEI ZIJN WIJ
GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

2e Pinksterdag open!
Wij zijn open van 11.00 tot 16.00 uur.

Profiteer nu nog vóór de belastingverhoging per 1 juli.
Zie w w w. v a n k o u w e n . n l

WIJ SPONSOREN KEES JAN KOEDAM:

zie advertentie elders
in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL

vervelend was voor de ondernemers,
zo net voor moederdag, maar ik kon
de de veiligheid niet meer garanderen. Deskundige lieten mij die morgen nogmaals weten dat de kerkklokken dusdanig los hingen, dat ze
ieder moment naar beneden konden vallen. Het betonnen kruis zat
los, kon er afvallen. We hadden een
week daarvoor het parochiebestuur
al laten weten hoe ernstig de toestand was en dat ze direct maatregelen moesten nemen. Zij deden niets.
Zij namen en nemen nog steeds hun
verantwoordelijkheid niet, dus moeten wij dat doen”, aldus Dagmar.

BEZORGERS
WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK NAAR

VOOR UITHOORN

Voor meer informatie, bel tijdens kantooruren
en vraag naar Rogier of Marco:

Vervolg elders in deze krant.

16 juni

14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

0251-674433
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Hanging baskets in de Legmeer
voor het
officiële
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Morgenavond neemt raad definitief besluit (of niet)

Bewoners van Europarei verkeren
nog steeds in onzekerheid

Uithoorn - Vorige week dinsdagavond 15 mei werd op het gemeentehuis het uitgestelde informerende
raadsdebat gehouden. Oorspronkelijk was dit vastgesteld op 26 april,
maar omdat er zoveel vragen van de
raadsleden en die van de bewoners
van Europarei aan het college van
B&W (lees: wethouder Jeroen Verheijen) waren gesteld kon dit niet
binnen veertien dagen worden beantwoord. Daar werd derhalve nog
veertien dagen aan vastgeknoopt,
want het debat van 26 april werd
verschoven naar donderdag 10 mei.
Maar toen gooiden de gebeurtenissen rond de Schanskerk roet in het
eten en werd het debat wederom
verplaatst naar dinsdag 15 mei. Nu
zou je zeggen, dan kan je zo langzamerhand als raad wel een besluit
nemen, maar niets van dat alles.
Weer een informatief debat en geen
besluitvorming. Dat staat nu morgenavond, donderdag 24 mei, op de
agenda, aanvang 19.30 uur.
Veel vragen
“Er waren zoveel vragen de laat-

ste keer dat die eerst beantwoord
moesten worden. Daar heeft de
wethouder met zijn ambtenaren
werk van gemaakt, maar sommige
antwoorden konden geen genade
vinden in de oren en ogen van een
aantal raadsleden en dat roept dus
weer nieuwe vragen op die zij aan
de wethouder willen voorleggen”,
vertelt Klaar Bijlsma van gemeentebelangen aan de perstafel.
Net zoals vorige keer het geval was
met zeven insprekers gingen er dit
keer vier die sterk betrokken zijn bij
het wel en wee rond Europarei, gemotiveerd en met kennis van zaken in op de beantwoording van de
(schriftelijk gestelde) vragen door
de wethouder. Evenals de raadsleden hadden zij daar ook kennis van
kunnen nemen. Het kwam er op
neer dat zij het onderwerp ‘wonen
en woonvoorzieningen’ los wilden
koppelen van het sociale hoofdstuk
uit het Integrale plan van Aanpak
Europarei waardoor dit apart behandeld en in stemming kon worden gebracht. Immers, er is nog een
paar jaar te gaan alvorens er spra-

ke is van ‘sloop van de drie flats’,
mocht hiertoe worden overgegaan.
Dan kunnen tussentijds alternatieven worden gezocht. Het sociale
deel van het plan kan dan wel gewoon voortgang vinden.
Een van de belangrijkste vragen uit
de raad was of Eigen Haard niet juridisch of anderszins in een positie
kan worden gebracht dat men wel
degelijk een sloopvergunning moet
aanvragen bij de gemeente? Nu volstaat slechts de melding en kan vrij
gesloopt worden. De brede discussie die zich ontspon tussen (in eerste instantie) insprekers, raadsleden
en wethouder Verheijen betrof niet
meer zozeer de Europarei zelf, als
wel het gegeven hoeveel (betaalbare) huurwoningen er nu en in de
(nabije) toekomst beschikbaar zijn
in Uithoorn voor de ‘uitplaatsers’.
Een andere vraag die hout sneed
was of de basisschool De Vuurvogel
aan de Arthur van Schendellaan op
termijn ook (veel) minder leerlingen
zal krijgen als de bewoners van drie
flats moeten vertrekken. Dat was
een verrassing voor de wethouder

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl
die dit gegeven kennelijk nog niet
had meegenomen in zijn beleidsvoornemen.
Geen ‘Plan B’
Gemeentebelangen bleef net als
de vorige keer op voorhand tegen
sloop van de flats op basis van het
huidige Integrale plan van Aanpak. Er werden door fractievoorzitter Bijlsma twee vragen gesteld
waarop hij duidelijk antwoord wilde
hebben: ‘Mocht het Integrale plan
worden aangenomen, betekent dat
dan ook automatisch dat de flats
gesloopt worden en dat de grond
kan worden verworven door Eigen
Haard? En mocht dat niet het geval
zijn, wordt er dan ook niet gesloopt
en wat gaat er dan met de flats gebeuren? Worden die dan wel volgens wettelijke normen onderhouden?’ De wethouder raakte door al
deze (nieuwe) vragen enigszins geirriteerd en gaf op de laatste vragen geen antwoord maar verwees

Uithoorn - Ook dit jaar hangen er
weer hanging baskets in de Legmeer. In verband met de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente
kon dat niet meer uit het gemeentebudget worden betaald. Buurtbeheer de Legmeer heeft, in samenwerking met de Praktijkschool Uithoorn, Deen en toch nog de gemeente ervoor gezorgd dat de bakken er nochtans weer zijn gekomen!
Samen met bewoners, leerlingen en
docenten van de praktijkschool zijn
de bakken gevuld. Deen heeft de
hanggeraniums gesponsord en medewerkers van de gemeente hebben gezorgd dat de bakken werden
gebracht inclusief vulling. Na vulling zijn ze weer opgehaald en vervolgens opgehangen. Buurtbeheer
de Legmeer hoopt dat de bewoners
er weer net zoveel plezier aan zullen
beleven als voorgaande jaren. Hun
hartelijke dank gaat uit naar de Afdeling Groen van de Praktijkschool
waar gelegenheid was de bakken te
vullen, naar Deen voor de sponsoring van de geraniums en de mede-

werkers van gemeente voor allerlei
hand- en spandiensten. Goed werk!

bij herhaling naar het Integrale plan
van Aanpak zoals het door de partijen is opgesteld en naar zijn Memorie van antwoord. “Als u als raad met
het plan instemt, tekent u uitsluitend voor de start van het proces,
niets meer en niets minder. Tussentijds kunnen er over allerlei zaken
binnen de voortgang van dat proces nog aanpassingen plaatsvinden. Daar wordt u steeds over geinformeerd. Maar als u niet instemt
met het plan staat de trein stil”, liet
de wethouder weten. En wat er dan
gaat gebeuren is vooralsnog onzeker. Er is ook geen ‘Plan B’ zo bleek
uit zijn woorden. Wel benadrukte
hij dat er geen sloop van woningen
plaatsvindt, zolang de laatste bewoner er nog in zit. Het gaat allemaal
in een gefaseerd tijdsbestek. Hij beloofde verschillende raadsleden nog
tijdig cijfers en data te zullen aanleveren waar het de problematiek van
de sociale woningbouw in Uithoorn
betreft. Menno van Dam van Ons

Uithoorn vergeleek het instemmen
met het Integrale plan van aanpak
als het binnenzwemmen van een
fuik. “Een weg terug is er niet meer,
want dat word je bij elk deel van het
proces voorgehouden dat je al met
het voorgaande hebt ingestemd. Zo
kan je als college de plannen ook
doordrukken en dan lijkt het langs
democratische weg te zijn gebeurd.
Intussen heeft zij dan bereikt wat
men wilde en staan de raad en degenen die het aangaan steeds voor
een voldongen feit.”

Tijdelijk verhuisd
De bekende locatie van het Buurtsteunpunt op het Legmeerplein
achter supermarkt Deen is gesloten
in afwachting van sloop en nieuwbouw. Tot de zomervakantie wordt
het spreekuur op woensdagochtend
van 11.00 tot 12.00 uur gehouden in
de conciërgeruimte van de Praktijkschool Uithoorn aan Legmeerplein
55. U bent daar van harte welkom.
Het bestuur van het Buurtsteunpunt
Legmeer is de Praktijkschool erkentelijk voor haar medewerking en de
‘tijdelijke huisvesting’.

Al met al was deze avond een herhaling van zetten van het Informerend raadsdebat zoals wij dat nu al
enkele keren hebben meegemaakt.
Er wordt op voorhand van uitgegaan
dat de raad nu eindelijk morgenavond, donderdag 24 mei, een besluit over de toekomst van Europarei
en haar bewoners zal nemen. Komt
er dan duidelijkheid? Wij houden u
op de hoogte!
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CO L O F O N
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

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

Buurtoverleg Meerwijk
Op woensdag 30 mei is er vanaf 19.30 uur in Het Rechthuis weer een
buurtoverleg Meerwijk. Daarbij gaat het ondermeer over de speerpunten die tijdens de ‘Meerwijk Meeting’ in februari jl. gezamenlijk zijn
vastgesteld. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte om informatie over
andere buurtzaken uit te wisselen. In ieder geval praten we u die
avond ook bij over de werkgroep ‘Veilige verbinding tussen Meerwijk Oost en West’ en bespreken we de aanvragen voor bijdragen uit het buurtbeheerbudget; o.a. voor het openingsevenement ‘Skatepark Uithoorn’ op zondag 8 juli. Maar ook
‘Burendag’ op zaterdag 22 september komt aan de
orde. De inwoners van Meerwijk hebben thuis
een uitnodiging ontvangen voor het buurtoverleg op 30 mei. Van harte welkom.
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ALGEMENE INFORMATIE
Gemeentehuis gesloten
met feestdagen
Op maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. Op genoemde datum zijn is ook gesloten het scheidingsdepot en
het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15.

Labeling voor bestaande
seniorenkoopwoningen op
verzoek opgeschort
Eind 2011 hebben B&W een besluit
genomen over stimuleringsmaatregelen op de koopwoningmarkt in Uithoorn. Deze maatregelen zijn bedoeld om de doorstroming op de
stagnerende woningmarkt te bevorderen. Een van de maatregelen is
dat van de in het verleden gelabelde woningen het label komt te vervallen, maar bij woningen met een
woon-zorgfunctie blijft het label gehandhaafd.
Bezorgde VVE
Inmiddels hebben verschillende bewoners en Verenigingen Van Eigenaren (VVE) bij de gemeente hun zorgen over dit onderdeel van de stimuleringsmaatregelen geuit. Een VVE
kan zelf de afweging maken of zij
deze labeling wenst voort te zetten.
Hiertoe moet een VVE de akte van
splitsing wijzigen. Voor een wijziging
van de akte van splitsing moet de notaris worden ingeschakeld en moet
er mogelijk toestemming komen van
de hypotheeknemers. Mogelijk is het
voor een VVE wenselijk dat de ge-

meente tijdelijk de stimuleringsmaatregel ten aanzien van het afschaffen
van de labeling van bestaande seniorenkoopwoningen opschort, zodat
ten tijde van het aanpassen van de
akte er geen woningen aan andere
huishoudens dan senioren kunnen
worden verkocht.
Tijdelijk opschorting labeling
bestaande seniorenwoningen
In april jl. hebben B&W inderdaad besloten om het onderdeel van de nieuwe stimuleringsmaatregelen dat betrekking heeft op de labeling voor seniorenkoopwoningen tijdelijk op te
schorten indien daar behoefte aan
is. Deze opschorting wordt in werking
gesteld indien een VVE hiertoe een
officieel verzoek bij de gemeente indient. VVE’s kunnen tot 1 augustus
2012 een dergelijk verzoek indienen.
Op het moment dat een VVE dit verzoek indient, zal de gemeente het beleid ten aanzien van de labeling van
bestaande seniorenkoopwoningen
tot uiterlijk 1 januari 2013 opschorten.

schanskerk
Als zich bijzondere ontwikkelingen voordoen dan zullen we dit op
www.uithoorn.nl vermelden of via twitter @Gem_uithoorn

WERK IN
UITVOERING
WERKZAAMHEDEN IN
OUDE DORP

De riolering van de Prins Bernhardlaan en een deel van de Prinses
Christinalaan moet worden vervangen. De werkzaamheden hebben ingrijpende gevolgen voor het verkeer
van en naar het dorpscentrum en de
wijken daaromheen. Op 4 juni beginnen de werkzaamheden aan de Prinses Christinalaan tussen de Admiraal
Tromplaan en de rotonde in de Prins
Bernhardlaan/Thamerlaan. Eind augustus beginnen de werkzaamheden
aan de Prins Bernhardlaan. Eerst
wordt het gedeelte tussen Prinses
Irenelaan en Koningin Julianalaan afgesloten, daarna het stuk tussen Koningin Julianalaan en Stationsstraat.
In totaal zullen de werkzaamheden
vier maanden in beslag nemen. Informatie over actuele omleidingsroutes
is te vinden op www.nhbereikbaar.nl
Winkels en woningen bereikbaar
Vanaf de N201 rijdt personen- en bevoorradingsverkeer langs de werkzaamheden op de rotonde via de
Prinses Irenelaan naar het centrum.
Hiervoor wordt een omleiding gemaakt langs de rotonde. Alle overige op- en afritten van de rotonde zijn
afgesloten. De rotonde is richting de
N201 geheel afgesloten. Uit het centrum vandaan heeft het personen- en
bevoorradingsverkeer verschillende
mogelijkheden om via Thamerdal de
N201 te bereiken.

Omleiding voor bedrijventerrein
en doorgaand verkeer
Bewoners, winkelend publiek, hulpdiensten en bevoorradingsverkeer
moeten het dorpscentrum zo goed
mogelijk kunnen bereiken. Om opstoppingen te voorkomen wordt verkeer van en naar het bedrijventerrein
en doorgaand verkeer omgeleid via
Wiegerbruinlaan en Zijdelweg. Vanaf de Stationsstraat zijn Wilhelminakade en Marktplein alleen toegankelijk voor bevoorradingsverkeer en bewoners van het dorpscentrum.
Fietsers
Fietsers kunnen niet over de rotonde
rijden; er is te weinig ruimte om een
veilige voorziening aan te leggen.
Fietsers van en naar de N201 worden omgeleid via de Admiraal van
Ghentlaan of Dorpsstraat.
sanering
Bij de aanleg van de nieuwe riolering
wordt het asfalt over de hele breedte van de straat weggehaald. Door
de samenstelling van het asfalt in
het verleden is sanering van asfalt
en bodem noodzakelijk. De sanering levert geen gevaar op voor omwonenden. Wel hebben de werknemers van de aannemer beschermende kleding aan om direct contact met
verontreinigingen in het asfalt en bodem te voorkomen. Om diezelfde reden wordt het werkterrein met hekken afgesloten.

Ingrijpende maatregelen voor het
aanvragen van alle reisdocumenten
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012
vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Kinderen moeten een eigen paspoort
of een Nederlandse identiteitskaart
hebben om naar het buitenland te
kunnen reizen. Dit leidt tot extra drukte bij de balies van het gemeentehuis
en langere levertijden van paspoorten en identiteitskaarten. De Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vanwege het grote aantal extra aanvragen besloten
om twee ingrijpende maatregelen te
nemen. Deze maatregelen gaan in
op woensdag 9 mei 2012. Het doel
hiervan is om de aangevraagde reisdocumenten zo snel als mogelijk uit
te reiken.
1. Géén spoedaanvragen voor
kinderen t/m 13 jaar en 8 maanden die nog staan bijgeschreven
Er kan geen spoedaanvraag worden ingediend voor kinderen t/m 13
jaar en 8 maanden die nog staan bijgeschreven in het paspoort van (één
van) de ouders. Deze aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Uitzondering
Spoedaanvragen vanwege humanitaire redenen vormen een uitzondering. Hierbij gaat het om een vertrek
naar het buitenland vanwege medische redenen of het bijwonen van

een begrafenis, onder voorwaarde
dat dit kan worden aangetoond bij de
spoedaanvraag aan de balie van het
gemeentehuis.
2. Aanvragen voor reisdocumenten worden niet in behandeling
genomen indien het huidige
reisdocument tot 1 september
2012 of langer geldig is.
Het vernieuwen van een reisdocument dat op of na 1 september 2012
verloopt, is tijdelijk niet mogelijk. Deze aanvragen worden voorlopig niet
in behandeling genomen. Vanaf 1
maand voordat een paspoort verloopt kan de aanvraag worden gedaan. Dit geldt voor alle reisdocumenten waarvan de geldigheidsdatum verloopt op of na 1 september 2012.
Uitzondering
Er wordt een uitzondering gemaakt
voor mensen die op reis gaan naar
een bestemming waarvoor geldt dat
het paspoort nog een minimum aantal maanden geldig moet zijn. Dit
moeten zij kunnen aantonen bij de
aanvraag van het paspoort, bijvoorbeeld door de vliegtickets aan de baliemedewerker te laten zien.
Algemene informatie
Algemene informatie over reisdocumenten leest u op www.paspoortinformatie.nl.

Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012
Vanaf 26 juni moeten kinderen een
eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het
buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. ZIE ECHTER
DE TWEE HIERBOVEN GENOEMDE WIJZIGINGEN !
Wat is nodig bij aanvragen van
eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krijgen. Bij de aanvraag moeten overlegd worden: een schriftelijke toestemmingsverklaring, ondertekend
door de ouder(s) die het gezag hebben en ook een kopie van het identiteitsbewijs. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders en
eventuele identiteitskaart mee. Een
kind ouder dan 12 jaar heeft geen
toestemmingsverklaring nodig bij het
aanvragen van een identiteitskaart.
Wat is nodig bij aanvragen van
eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen.
Deze toestemmingsverklaring moet
door ouder(s)/ voogd die het gezag
hebben, zijn ondertekend en daarbij
moet ook een kopie legitimatiebewijs

zijn gevoegd. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij de
aanvraag het paspoort van ouders en
eventuele identiteitskaart mee.
Levertijd
Vanwege de grote toeloop kunnen
de levertijden dagelijks veranderen.
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de
reisdocumenten met de bij uw aanvraag behorende datum al zijn gemaakt door de producent. Wij adviseren u om twee weken na de aanvraagdatum telefonisch contact op
te nemen met Burgerzaken 0297513111 om te vragen of uw paspoort/
Nederlandse identiteitskaart is geleverd.
Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen
is het verstandig om een afspraak te
maken. Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan contact
op met Burgerzaken 0297-513111.
Meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief
ontvangen, dan kunt u de brief lezen
op www.paspoortinformatie.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Afwijkende regeling
huisvuilinzameling
Rond Pinksteren
Restafval van wijk 1 van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei.
Papier van wijk 3b van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei.
Plastic van wijk 2 van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei.
Plastic hoogbouw van maandag 28 mei naar dinsdag 29 mei.

U kunt ons helpen bij verbeteren
digitale dienstverlening
Een goede dienstverlening begint met inzicht in de klanttevredenheid. Wat vindt u van de gemeentelijke dienstverlening via de website en hoe zou deze kunnen verbeteren? Met uw waardering kunnen
wij onze dienstverlening aanpassen
aan uw wensen en behoeften. Vanaf nu kunt u de gemeentelijke digitale
dienstverlening beoordelen via www.
uithoorn.nl
Beoordelen van digitale
dienstverlening
U kunt de webpagina’s van de digitale balie beoordelen met behulp van
een smiley: een groene smiley voor
informatie die u begrijpelijk vindt, een
oranje wanneer u de informatie matig

vindt en een rode als u de informatie
niet begrijpt. Het kost niet veel tijd om
een beoordeling te geven.
Dankzij uw medewerking krijgen we
inzicht in de waardering van onze digitale dienstverlening en kunnen deze waar nodig gericht verbeteren. In
het najaar krijgt u gelegenheid ook
via de telefoon uw waardering door
te geven. Nog andere mogelijkheden
volgen later.

Conceptbegroting 2013
Stadsregio Amsterdam ter inzage
De conceptbegroting 2013 van
de Stadsregio Amsterdam ligt tot 14
juni 2012 voor een ieder ter inzage bij
receptie van het gemeentehuis. Te-

gen betaling is een afschrift te verkrijgen. U kunt de conceptbegroting
ook inzien via de website van de gemeente Uithoorn.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

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

Fototentoonstelling met werk van 3 leden van Fotokring
Uithoorn in hal en restaurant van Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Toegang gratis. Open van 8.00-19.00 uur.

23 t/m
28 mei

Kermis dagelijks van 13.00-23.00 uur, evenemententerrein
Legmeer West.

23 mei

Bingo in ‘t Buurtnest,13.15-16.00 uur.

24 mei

Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

24 mei

Gezond gewicht spreekuur voor een gezond voedingsadvies
bij Keeponweight Coaching. Duur:19.00-20.00 uur Graag aanmelden via 06-20021854.

24 mei

Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.

24/27 mei

Hockeytoernooi Qui Vive, B-jeugd. Vuurlijn 30.

25 mei

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal
open: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelname: €2,- (incl. 1x kofﬁe of thee).

25 mei

27 mei
tot 1 juli

Klaverjassen bij Legmeervogels. Sportpark de Randhoorn,
Randhoornweg 1. 20.00-23.30 uur. Deelname: €3,-.

2+3 juni

Kunstroute Zijdelveld. Beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur.
In tuinen staat aangegeven waar u expositie kunt bezoeken.
Info:www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld.

2+3 juni

Kano/polotoernooi Michiel de Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253.

2 juni

Open dag Quaker Chemical, Industrieweg 7. 13.00-16.00 uur.

3 juni

Tuin Bram de Groote open van 13.00-16.00 uur.

4 t/m 7 juni Avondvierdaagse.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
16 mei t/m
30 juni

1 juni

2 juni/
30 juni

Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilderen op zaterdag van 13.30-16.30 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €105,-. Info: 020-6418680.

4 juni/
2 juli

Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilderen op maandag van 9.00-12.00 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €105,-. Info: 020-6418680.

7 juni

Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

8 juni

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal
open: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelname: €2,- (incl. 1x kofﬁe of thee).

8 t/m10 juni Sport&Spelweekend Legmeervogels, Randhoornweg 100.

NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een lezing door
Gerda Hageman met de titel ‘Koopgedrag van de vrouw’. Aanvang 14.00 uur. Einde : 16.00 uur. Plaats: De Schutse, De Merodelaan . Leden gratis toegang en niet-leden €1,50.

16 juni

Culinair Uithoorn, Dorpscentrum, 14.00-21.00 uur. Nadere info: www.culinairuithoornaandeamstel.nl

21 juni

Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

21 juni

Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.

27 juni

Bingo in ’t Buurtnest, 1315-16.00 uur.

30 juni

Braderie De Kwakel. 10-.0018.00 uur

30 juni

Goud van Oud in Dorpscentrum

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght.
7 juli

Expositie ‘Fryske Frijheid’ in galerie Fort a/d Drecht. Open do/
vr 14.00-17.00 uur, za/zo 12.00-17.00 uur.

Evenementen vanaf juli 2012 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht
van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift
door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te

treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten
in rekening gebracht.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Koninginnedag 2012 in dorpscentrum De Kwakel. Ter inzage
van 18 april t/m 30 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluiten opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. Al
deze besluiten liggen ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Coudenhovenﬂat 9.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Straatsburgﬂat 80.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Fokkemast 64.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Karveel 53.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Roodhalsgans 37.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Roodhalsgans 223.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Nicolaas Beetslaan 140.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Coudenhovenﬂat 2.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Churchillﬂat 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Jan Luikenlaan 25.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning P.C. Hooftlaan 52.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Karel van Manderhof 41.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning De Gasperiﬂat 20.
- Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats nabij woning prinses
Christinalaan 114. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit afsluiten aantal wegen in dorpscentrum vanwege braderie. Op
14 juli 2012. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111
- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Bromelialaan

-

3 te De Kwakel. Ter inzage van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111
Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Schaepmanlaan 22. Ter inzage
van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. R. de Noo, 0297-513111.
Ontwerpbegroting 2013 van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 16 mei
t/m 14 juni 2012. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111
Natuurbeheerplan 2013 Noord-Holland . Ter inzage van: 7 mei t/m 18 juni
2012. Info: mevrouw L. Becker, tel.: 0297-513111
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 20, onthefﬁng later sluitingsuur aan Danscentrum Colijn op 17
mei 2012 tot 03.00 uur. Bezwaar t/m 26 juni 2012

De Kwakel
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar aan Sport en Spel voor het organiseren van het Sport- en Spelweekend van 18 t/m 20 mei 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 32, onthefﬁng voor het ten gehore brengen van geluid op19 mei 2012
van 15.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 25 juni 2012.
- Het Fort 4, 5 en 6, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen van
3 woningen. Bezwaar: t/m 26 juni 2012.
Thamerdal
- Marijnenlaan 32, vergunning aan de exploitant Eethuis Cafetaria Family voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 9 mei 2015;
- een drank- en horeca vergunning.
Bezwaar t/m 25 juni 2012
- Prinses Christinalaan 120, vergunning aan BSO Thamerdal voor het organiseren van een Goede doelen actie KWF op 12 mei 2012 van 13.00 tot 16.00 uur.
Bezwaar t/m 20 juni 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendelllaan 100a, vergunning aan Stichting Marsiurupan voor
het organiseren van een Indonesische Bazaar op 19 mei 2012 in Sporthal de
Scheg. Bezwaar t/m 25 juni 2012.
- Europarei 3, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler Trainingsclub voor het organiseren van een BMX wedstrijd op 10 juni 2012 van 09.00 tot
16.00 uur.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van 45 woningen (bouwnummers 85 t/m 129).
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‘Culinair Uithoorn a/d Amstel’
Marktplein wordt omgetoverd in een Mediterraan Culinair Plein.

Het ‘Culinair Uithoorn aan de Amstel’ dat door Lions Club Uithoorn wordt
georganiseerd op zaterdag 16 juni a.s. lijkt af te steven op een groot
culinair festijn. Het Marktplein in het oude dorp wordt door Lek Bloemenservice omgetoverd tot een Mediterraan Culinair Plein met heuse olijfbomen en gezellige terrasjes. Maar liefst twaalf gerenommeerde restaurants
en cateraars uit Uithoorn en omgeving zullen vanuit prachtige pagode
tenten, die het plein sfeerrijk omringen, een breed publiek kennis laten
maken met wat ze op culinair gebied te bieden hebben.

Betalen met speciale muntjes

Met speciale muntjes, die bij de ingangen van het plein zijn te verkrijgen,

kunnen bezoekers gerechtjes en drankjes kopen. De opbrengst van dit
culinaire feest gaat naar het goede doel; de Stichting Aktiviteiten Fonds
Lions Club die opkomt voor de belangen van de Uithoornse/De Kwakelse
jeugd.

Muzikale omlijsting vanaf de Amstel

Op de Amstel zal vóór het culinaire terras door Van Schie een ponton in
het water worden geplaatst, voor artiesten die deze culinaire happening
muzikaal zullen opluisteren. In deze tweede edities over Culinair Uithoorn
aan de Amstel laat de Nieuwe Meerbode u alvast met veel plezier kennis
maken met de laatste 4 van onze 12 hoofdrolspelers aan restaurants/
cateraars.

www.culinairuithoornaandeamstel.nl
Deelnemers: Amstelfort - Le Virage - Vinocerf
- Aan de Poel - Westeinder Paviljoen - Leenders
- De Watergeus - La Musette - Carême catering
- Boven Water - Lute - Zoete zonde

Leenders, De Kwakel

Lute, Ouderkerk a/d Amstel

Allround eten van
hoogwaardige kwaliteit

De zintuigelijke lute-ervaring

Al 125 jaar allround in eten: business- partycentrum
en cateraar Leenders in De Kwakel. ‘Wij hebben echt
een naam opgebouwd met de kwaliteit van onze
gerechten,’ vertelt Ad Bocxe, eigenaar van Leenders
trots. ‘We kennen geen vaste patronenen en we hebben ook geen vaste kaart, juist omdat we creatief
willen blijven en onze producten zoveel mogelijk
willen afstemmen op de wens van de klant. Custommade, dus.’

luisteren naar de pannetjes. Want of het nu gaat om
mensen of ingrediënten: ‘Wij werken met dat wat is,
en halen daar het mooiste uit.’

verzorgen van feesten, diners en recepties op locatie.
‘Elke ontvangst is er een op zichzelf en zo moet je er
ook steeds opnieuw naar blijven kijken,’ vindt Bocxe.
‘Wij zijn in staat elk gerecht te vertalen naar bijvoorbeeld een sit-down of walking dinner of een lekker
hapje’
Dat vakmanschap in combinatie met het feit dat
Leenders een van de eersten in Nederland was die
oog kreeg voor de duurzaamheid van de gebruikte
ingrediënten, maakt Leenders tot een bijzonder
bedrijf. En dat vinden niet alleen de zeer trouwe
klanten. Want onlangs kreeg Leenders het predikaat
‘hofleverancier’ toebedeeld. Om die eretitel te mogen
voeren, moet je minimaal 100 jaar bestaan, van
onbesproken gedrag zijn en een zeer goede reputatie
hebben opgebouwd. Bocxe, hoe bescheiden ook, is
er terecht trots op.
‘Het voelt toch als
een kroon op je
werk.’

Dat hem dat zo goed afgaat, heeft hij onder andere
te danken aan het team van mensen dat hij om zich
heen heeft, wil Bocxe maar al te graag benadrukken.
‘Stuk voor stuk professionals die hun hart, ziel en zaligheid in het werk leggen en daaraan volledig gecomitteerd zijn.’
In de loop der jaren heeft Leenders een enorme
reputatie opgebouwd als het gaat om het cateren en

In de oude Kruitfabriek in Ouderkerk begonnen zij gesteund door hun gepassioneerde team in 2002 met
wat zij noemen de ‘Lute experience’. Geheel in overeenstemming met Lutes bijzondere visie op eten, werd
niet getornd aan het unieke karakter van het gebouw.
Maar in plaats van kruitdampen, vinden nu de geuren
van mooi bereide gerechten hun weg door de voormalige fabriekshallen.

Wanneer je reserveert bij Lute restaurant in Ouderkerk
aan de Amstel, kun je ervan verzekerd zijn dat je
nadien niet alleen terugkijkt op een bijzonder diner,
maar vooral op een wondermooie ervaring waarbij
alle zintuigen worden geprikkeld. En dat is precies
wat topkok Peter Lute
- ook bekend van het
televisieprogramma
Masterchef - en zijn
vrouw Marieke hun
gasten willen bieden.
Zij doen dat door
precies aan te voelen
wat mensen wensen,
door goed te kijken
naar de eigenschappen van de producten en -zoals zij het
zelf omschrijven- te

‘Eigenlijk was ik als kind al van alles aan het bakken, en dat is een beetje uit de hand gelopen,’ vertelt
Stephanie enthousiast.

http//lute.nu

Van culinair hapje
tot walking dinner

Zoete Zonde, Uithoorn

Bent u ook een rasechte zoetekauw? Dan is de winkel van Stephanie Verkerk, genaamd Zoete Zonde,
op Culinair Uithoorn voor u natuurlijk een ‘must’.
Stephanie van de bakkerij annex tearoom bevindt zich op de Koningin Julianalaan in Uithoorn,
vlakbij het Marktplein. Zij zorgt voor aangename
zoetigheden, als toetje of voor bij de koffie tijdens
Culinair Uithoorn aan de Amstel.

Innoveren en inspireren, dat is het devies. Kortom:
de bijzondere combinaties van Lute Restaurant mag
u zeker niet missen tijdens Culinair Uithoorn aan de
Amstel.

Carême Catering, Uithoorn

www.leenders.com

Ambachtelijke
taarten tot kunst
verheven

Gaandeweg kwamen er de exclusieve boardrooms
bij, zodat ook zakenmensen tijdens hun drukke bezigheden naar behoren verwend kunnen worden. Ook
is het mogelijk uw lunch of diner tijdens een vaartocht
op een bijzondere boot te laten plaatsvinden. Tegelijkertijd zetten Peter en Marieke ook restaurant Rootz
in Limmen op, een laagdrempelig etablissement waar
jonge talenten de ruimte krijgen om te groeien en te
bloeien in dit bijzondere ambacht.

16 juni

Van een spetterende
party in de Thamerkerk, tot een walking
dinner bij u thuis:
Carême Catering is al
20 jaar uw vertrouwde Uithoorns adres

Maar wie Carême Catering zijn ontvangst laat
organiseren, kan ervan verzekerd zijn dat niet alleen
het gastronomische gedeelte goed is verzorgd. Ook
aan de uitstraling en aankleding wordt veel aandacht
besteed. Of u nu partytenten nodig heeft of uw tafel
gestyled wilt hebben met precies die ene bloem: bijna
alles is mogelijk.

Eigenares Alma Hak vertelt: ‘Het bijzondere aan
Carême is denk ik dat wij echt van alles kunnen verzorgen. Van complete avonden tot de borrelhapjes op
een verjaardagfeestje.’

‘Wij verzorgen tegenwoordig ook vaak feesten
bij mensen thuis. En dat is fijn voor de gastheer of
gastvrouw want we regelen natuurlijk alles. Van de
voorbereidingen tot de hapjes tot de afwas. Op die
manier kun je echt van je eigen feestje genieten.’

14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

Haar producten zijn niet alleen ambachtelijk bereid
en subtiel van smaak, ze verheft ze ook qua uiterlijk tot
ware kunst. Bovendien heeft u een ruime keuze uit verschillende taarten, cupcakes, koekjes, cheesecakes
en appeltaart. Bestellen kan heel gemakkelijk via de
website, zodat u uw taart of cupcakes op een voor
u geschikt moment in de winkel kunt ophalen. En wilt
u zich met een stel vrienden of vriendinnen zelf aan
het taarten bakken of cupcakes versieren wagen, dan
bent u voor verschillende workshops ook van harte
welkom bij Zoete Zonde.

voor al uw culinaire wensen.

Alma onderscheidt zich vooral doordat alle gerechten: van borrel bites tot finger food vers bereid worden
met biologische en verantwoorde ingrediënten. ‘Dat
proeven mensen ook echt. Wij krijgen daar altijd hele
enthousiaste reacties op.’

Ook de bijzondere hapes van Carême Catering vindt
u dus op Culinair Uithoorn aan de Amstel.
www.caremecatering.nl

Mocht u nou toch al voor 16 juni onweerstaanbare
trek krijgen in iets aangenaam zoets, ga dan alvast
eens bij Stephanie langs voor een lekker kopje koffie
en een zoete zonde. Het goede nieuws is: opbiechten hoeft niet.
www.zoetezonde.nl

Mocht u ook uw steentje willen bijdragen door middel van sponsoring of het kopen van muntjes,
neem dan contact op met Fred Ohm van Lions Club Uithoorn, onder e-mailadres:
informatie@culinairuithoornaandeamstel.nl
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Goed openbaar vervoer is belangrijk voor Uithoorn’

Vijf vragen aan Arjan Koopmans (Groen Uithoorn)

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan
Arjan Koopmans. Hij zit namens Groen
Uithoorn in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Waar wil je het
op deze pagina
over hebben?
“Over een deel van het raads
werk dat indirect te maken
heeft met de gemeenteraad
en alles met Uithoorn:
de stadsregio. Uithoorn
is lid van de stadsregio
Amsterdam en ik zit namens
de gemeenteraad in de regio
raad. Als het gaat om gemeente
overstijgende vraagstukken
neemt de stadsregio
belangrijke besluiten op

het gebied van wonen, eco
nomie, jeugdzorg, verkeer
en openbaar vervoer. Vooral
die laatste twee onderwerpen
vind ik van belang.”

actief te worden. Verkeersvei
ligheid wordt bijvoorbeeld
te vaak beschouwd vanuit
het perspectief van de auto
mobilist. Fietsers, spelende
kinderen, voetgangers – ze
zijn minstens zo belangrijk.
Er is op dat vlak nog een hoop
te verbeteren. En wat open
baar vervoer betreft, lijkt een
goede ontsluiting mij voor
Uithoorn een groot goed. In de
regioraad strijd ik hiervoor.”

3

Waarom is dit nodig?
“Voor 2013 zijn de
budgetten voor de vervoers
maatschappijen naar
beneden bijgesteld. Dit kan
gevolgen hebben voor het
aantal lijnen dat rijdt, voor de
frequentie waarmee bussen
rijden of voor de tarieven
die worden gerekend.

‘Het nieuwe busstation bezorgt
ons een goede uitgangssituatie’

2

Wat maakt verkeer
en openbaar
vervoer zo belangrijk?
“Verkeer en vervoer waren
voor mij een van de belang
rijkste redenen om politiek

Ik strijd er vooral voor dat lijn
170 van en naar Amsterdam
blijft rijden, ook als nachtbus
voor jongeren. Gelukkig
ziet het er nu naar uit dat
lijn 170 niet verdwijnt.”

4

Is dit een onderwerp
dat leeft in Uithoorn?
“Nee, maar dat vind ik ook
niet vreemd. Wie gaat er
nu vanuit dat een buslijn
verdwijnt? Het lijkt me
logisch dat inwoners pas
in actie komen wanneer
een plan negatief uitpakt
voor hun situatie. Aan mij
als volksvertegenwoordiger
de taak om te zorgen dat
dit niet gebeurt. Overigens
is er ook goed nieuws: het

nieuwe busstation dat
momenteel in Uithoorn
verrijst, maakt van het dorp
een knooppunt. Dat geeft
ons voor de toekomst een
goede uitgangssituatie
als het gaat om het behoud
van lijnen.”

5

Wat is nu het vervolg?
“De exacte procedure
is op dit moment nog niet
bekend, maar een dezer
maanden zal er een besluit

vallen. Ook zal het de
komende periode binnen
de regioraad gaan over de
toekomst van de stadsregio
zelf. Het Rijk zet de financie
ring van de stadsregio
namelijk stop. Maar ook
zonder budget kan de
stadsregio nut hebben,
denk bijvoorbeeld aan de
coördinatie van jeugdzorg.
Wat mij betreft, blijft de
stadsregio bestaan.”

Weinig antwoorden voor Europarei
Tijdens het informerend debat
op 15 mei 2012 zat de tribune
weer vol met publiek voor de
Europarei. Vier insprekers
herhaalden wat al langer de
boodschap is: sloop de flats
niet. De partijen hadden vooral
veel vragen over het aantal
woningen dat terugkomt en
hoe dat berekend is. “Zijn de
nieuwe ontwikkelingen ook
meegenomen?” wilde de PvdA
weten. “Hoeveel woningen
komen er volgens het college
terug?”, vroeg het CDA.
Gemeentebelangen pakte het
anders aan. “Wat vinden de

andere partijen nou eigenlijk,
waar staan zij?”, was de
prikkelende vraag van Klaas
Bijlsma. Zijn vraag werd niet
beantwoord. Volgens wethou
der Verheijen is er rekening
gehouden met de nieuwe
ontwikkelingen, die worden
althans in de gaten gehouden.
De vraag hoeveel woningen
er terugkomen, bleef onbeant
woord. De VVD wilde weten
waarom buurtbeheer niet
heeft kunnen communiceren
met Eigen Haard. Communi
catie was volgens Verheijen
goed mogelijk. “Ze werken

samen in buurtbeheer”, zei
hij. DUS! vroeg aan Verheijen
of nog gekeken wordt naar
jongeren die in de flat wonen.
Zij hebben een ‘verhoogde
slaagkans’, meer kon Verheijen
er niet over zeggen. Groen
Uithoorn wilde nogmaals
weten of Eigen Haard een
sloopvergunning moet aan
vragen of dat een sloopmel
ding volstaat. Hierop ant
woordde Verheijen dat een
melding volstaat. De bewoners
luisterden onderwijl toe,
maar veel concrete antwoorden
kregen ze niet.

Raadsagenda
Datum: 24 mei 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.40 uur

3

Integraal plan Europarei
19.50 uur

4

Nota financieel gezond
21.15 uur

5

Noodverordening
Schanskerk
22.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 31 mei 2012.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

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

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

nieuwe ranking Zorgaanbieders
Naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door de G2 onder alle
cliënten die op 1 november 2011 huishoudelijke verzorging (hebben) ontvangen van één
van de gecontracteerde zorgaanbieders, is een
nieuwe ‘Ranking Zorgaanbieders’ ontstaan.
De ‘Ranking Zorgaanbieders’ op basis van
tevredenheid ziet er als volgt uit:
1. Thuiszorg Aalsmeer
2. Flexicura en Amstelring
3. T-Zorg
4. Thuiszorg Service Nederland/Axxicom
Thuishulp/Algemeen Thuiszorgbureau
Van de zorgaanbieders op de gedeelde vierde
plek zijn geen vragenlijsten ontvangen van clienten die hulp ontvangen van deze zorgaanbieders. Hierdoor was het niet mogelijk om de
tevredenheid van cliënten te meten.
De G2 heeft met zeven zorgaanbieders contracten voor de levering van huishoudelijke
verzorging in Aalsmeer en Uithoorn. Jaarlijks
wordt een tevredenheidonderzoek gehouden
waarin de cliënttevredenheid, de wachttijden
en het uurtarief van de zorgaanbieders wordt
gemeten. De uitslagen worden verwerkt in de
‘Ranking Zorgaanbieders’. Deze ranking is een
hulpmiddel voor (toekomstige) cliënten om te

kiezen voor een
zorgaanbieder.
Hierin is te zien,
hoe de zorgaanbieders scoren
op onder andere
de cliënttevredenheid. Hoe meer
punten de zorgaanbieder haalt, hoe hoger de
zorgaanbieder in de ranking komt te staan.
In januari 2012 is aan 937 cliënten een vragenlijst verstuurd. Hiervan hebben 626 cliënten de
vragenlijst teruggestuurd. Dit betekent een response van 67% van de cliënten. Van de ondervraagden is 92% ouder dan 65 jaar. Cliënten
jonger dan 65 jaar zijn over het algemeen kritischer in hun antwoorden dan de oudere. De cijfers die beide groepen geven over de tevredenheid over de medewerker zijn vergelijkbaar. De
cijfers die de ondervraagden jonger dan 65 jaar
geven aan de zorgaanbieder (als organisatie)
liggen lager in vergelijking met de ondervraagden ouder dan 65 jaar. De gemiddelde tevredenheid van cliënten jonger dan 65 jaar is hierdoor lager.
De uitgebreide versie van de Ranking (inclusief
puntenverdeling en uitleg) is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl en www.aalsmeer.nl.

Werkgeversservicepunt Amstel-Venen
Het Werkgeversservicepunt Amstel-Venen is
één van de drie servicepunten van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Het Werkgeversservicepunt Amstel-Venen werkt samen
op het gebied van werkgeversbenadering voor
mensen met een uitkering met de servicepunten van Haarlemmermeer en Amsterdam.
Het WSP Amstel-Venen heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen met een uitkering uit te laten stromen naar betaald werk.
Werkgevers maken uitstroom van mensen in
de bijstand naar betaald werk feitelijk mogelijk.
Wij hebben uw hulp daarom hard nodig. Sommige werkzoekenden met een uitkering kunnen

direct aan de slag, anderen kunnen zich ontwikkelen tot zij aan uw wensen voldoen. Voor
deze kandidaten hebben wij speciale regelingen en subsidies ontwikkeld die wij u
kunnen aanbieden.
Binnen het WSP Amstel-Venen werken
de AM-groep, de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, De Ronde Venen, Uithoorn en het UWV WERKbedrijf samen. Is uw bedrijf gevestigd in de deelnemende gemeenten en zoekt u personeel, dan kunt u
per mail (info@amstelvenen.nl) of telefoon
(06 57542478) contact opnemen met het WSP
Amstel-Venen.

Participatiefonds
ouderen
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u
gebruik maken van het Participatiefonds
ouderen.
Ouderdom brengt naast specifieke kosten ook verborgen kosten met zich mee
doordat vaker een beroep gedaan moet
worden op de mantelzorg. Daarnaast
is het niet altijd meer mogelijk zuinig te
leven.
Voor het participatiefonds ouderen (regeling categoriale bijzondere bijstand ouderen) komt u in aanmerking wanneer u:
woonachtig bent in de gemeente
Aalsmeer of Uithoorn;
65 jaar of ouder bent;
een inkomen heeft tot maximaal
110% van de geldende
bijstandsnorm.
Participatiefonds ouderen kunt u binnen
een kalenderjaar aanvragen. De aanvraag dient uiterlijk vóór 1 januari ontvangen te zijn bij het cluster Werk & Inkomen.

Participatiefonds jongeren
Participatiefonds jongeren (regeling categoriale
bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie) is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. De bijstand is bedoeld om
deelname aan sociale activiteiten mogelijk te
maken en de daarvoor benodigde uitgaven, bijvoorbeeld sportkleding en huur van muziekinstrumenten, te kunnen doen.
U kunt van deze bijzondere bijstand gebruik
maken als u een uitkering van de gemeente ontvangt. Ook kunt u gebruik maken van de regeling als u 110% van de bijstandsnorm verdient.
Vraag aan het cluster Werk en Inkomen of u
hiervoor in aanmerking komt. Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van:
de contributie van een sport-, en/of
zangvereniging;
een bibliotheek-, internet-, kranten-,
telefoon-, en/ of zwemabonnement;
muziekonderwijs;
schoolactiviteiten zoals schoolreisjes
en excursies;
sportattributen en/ of -kleding;
vakantiekamp.
Participatiefonds jongeren kunt u binnen een
kalenderjaar aanvragen. De aanvraag dient
uiterlijk vóór 1 januari ontvangen te zijn bij het
cluster Werk & Inkomen.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater met witte sokjes voor en
witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is lang
en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde elf maanden oude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en witte
bef.
- Uithoorn, Legmeer: kat/poes met zwarte rug en witte buik, heeft
een witte streep van kin tot kop (Zorro masker) en witte kraag.
- Mijdrecht, Gravenstraat: poes met kittens.
- De Kwakel, Boterdijk: E.K.H. zwart/wit.
- Vinkeveen, Kloosterplein: kat E.K.H. rood/wit.
- Abcoude, P. van Wijngaardlaan: middelgrote hond; reu, zwart met
een beetje grijs; de hond draagt een paars halsbandje.
- Abcoude, Hollandse Kade: Engelse buldog; gechipt.
- De Hoef, Vinkenslag: poes, zwart-wit; ze is drachtig.
- Amstelhoek, Menno Simonstraat: vaalrode cypersgetinte langharige kat; Hij heeft een zwart halsbandje om.
- Mijdrecht, Lynxachtige poes; zij is roestbruin-wit en heeft een
pluimstaart en lange haren in oor.
- Uithoorn, Boterdijk: jong konijn, wit-zwart-bruin.
Goed tehuis gezocht voor:
- Jong zwart katertje van 9 maanden; hij is ingeënt, gechipt en
gecastreerd.
- Zwart-witte kater. Hij is erg lief en wil graag naar buiten.

Geen Liesbeth Listprijs
voor Franck Villani

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

www.mEErBoDE.nl

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Een gratis wolkenpad

Uithoorn - Het is Frank Villani uit
Uithoorn helaas niet gelukt om een
prijs te winnen tijdens het 28e Concours de la Chanson Alliance Française dat zondag 13 mei jl. in de
Amstelveense Schouwburg werd
gehouden. Aan zijn deelname daaraan hebben wij op 9 mei jl. in deze
krant aandacht besteed. Het Concours werd gepresenteerd door Ivo
Niehe. Ondanks dat Franck zijn uiterste best heeft gedaan, viel hem
geen prijs ten deel. De Liesbeth Listprijs, die door de naamgeefster zelf
werd uitgereikt, ging namelijk naar
de Amsterdamse Lidwien Meeùs.
Haar professionele optreden werd
bekroond met een prachtige gouden speld ontworpen door Gassan
Diamonds. Ondanks een licht Nederlands accent was het aanwezige publiek erg onder de indruk
van haar vertolking van het chanson ‘Avec le Temps’ van Leo Ferré.
Na Soldaat van Oranje staat ze binnenkort in de musical over het leven
van André Hazes.
De Publieksprijs ging naar de Amsterdamse Charlotte Haesen die
haar emoties op een voortreffelijke

wijze op haar publiek wist over te
brengen met haar chanson ‘Le plus
fort c’est mon père’ van Lynda Lemay. De 2de Prijs van de Jury ging
naar de zeer talentvolle Davine uit
Groningen die een sprankelende
en originele uitvoering gaf van het
chanson ‘Elle me dit’ van Mika. De
Haarlemse Tess Trompetter won de
Aanmoedigingsprijs met het chanson ‘Je t’aime’ van Lara Fabian. Met
haar prachtige stem en haar bijzondere optreden is zij een groot talent
voor de toekomst. Het niveau van de
artiesten en hun begeleiders was
het hoogstscorende niveau ooit. De
deelname van twee schoolklassen
aan het Concours laat zien dat de
belangstelling voor de Franse taal
weer toeneemt onder de jeugd.
Tot de juryleden behoorden Liesbeth List zelf, Tonny Eyk, Isabelle
Mallez en Danyel Gérard.
Franck eindigde van de acht finalisten in de middenmoot. “Niettemin ben ik toch tevreden, want ik
was als finalist genomineerd en dat
is op zich al een hele eer in dit gezelschap”, laat Franck weten. Dat is
toch een felicitatie waard.

Van Kouwen tweede
pinksterdag open

Sommige pretparken hebben op hun terrein, een ‘Boompad’, dat vermoedelijk veel gekost heeft, aangelegd.
Volgens mij is er in Uithoorn gratis een tijdelijk ‘Wolkpad’ verschenen.
Aart van Wijk (samensteller van ‘Luchtvaartverhalen’) Uithoorn

Mijmeringen

Regio - Dat er per 1 juli veel gaat
veranderen in autoland mag inmiddels duidelijk zijn. Als je op dit moment op zoek bent naar een nieuwe
auto, dan loont het bij veel modellen
om dit vóór 1 juli te doen. Bij sommige auto’s kan het voordeel van nu
kopen zelfs oplopen tot zo’n 3000
euro. Van Kouwen heeft tijdens de
pinsterdagen speciale aanbiedingen
op de voorraadauto’s.
Omdat Van Kouwen een autogroep van 8 vestigingen is, hebben

zij een grote en gevarieerde voorraad nieuwe auto’s. Bij Opel profiteer je nu ook nog eens van de last
minute-actie waarbij je gratis financiert en de eerste maandtermijnen
gratis krijgt. Van Kouwen is gevestigd aan de Communicatieweg 26 in
Mijdrecht, de Anton Philipsweg 13
in Uithoorn en de Oosteinderweg
110 in Aalsmeer. Alle vestigingen
van Van Kouwen zijn tweede pinksterdag geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Voor meer informatie zie www.
vankouwen.nl .

Buiten
Door Flavoring
Nu het rumoer rond de kerktorens in Uithoorn voor even lijkt verstomd en de temperatuur langzamerhand zomerse waarden gaat
aannemen, is het weer tijd om de blik naar buiten te werpen.
En niet alleen naar buiten te kijken, maar vooral ook buiten te zijn.
Kinderen spelen buiten, mensen zitten in hun tuin en als ik onderweg
ben, zie ik veel mensen wandelen, fietsen of hardlopen.
Sinds enige tijd ben ik bevangen door het hardloopvirus en loop ik
met veel plezier mijn kilometertjes in Uithoorn en in Mijdrecht. Wat
ooit is gestart als een wens om weer in conditie te komen na een
zwangerschap is uitgegroeid tot een levenswijze.
Als ik niet twee keer in de week kan lopen, reageert mijn lijf meteen
en word ik chagrijnig. Je zou het dus een gezonde verslaving kunnen noemen. Zeker in deze tijd waarin onder andere obesitas een reeel gezondheidsprobleem vormt, is gewoon bewegen en gezond leven het antwoord.
Maar soms moet je jezelf ook prikkelen om die gezonde levenswijze vast te houden en stel je jezelf een doel. Om net even iets verder te komen, om ervoor te zorgen dat je blijft lopen of gewoon omdat het leuk is.
Mijn prikkeling dit jaar is de 10 Engelse mijlen en om preciezer te
zijn, de Dam tot Damloop. Ik twijfelde of ik wel mee wilde doen, had
er even pijn in mijn buik van, maar besloot om toch maar de uitdaging aan te gaan.
Afgelopen zondag had ik dan ook een mooie loop van 10 kilometer
voor de boeg. De perfecte voorbereiding richting de Dam tot Damloop in september. Mijn training was goed en ik had er zin in en met
mij duizenden andere mensen.
Enige minpunt van die dag was dat het de eerste zomerse dag van
het jaar was met een temperatuur van 25 graden. Vanuit de organisatie werd veelvuldig gewaarschuwd om rustig te lopen, goed te drinken en vooral heelhuids over de finish heen te komen. Deze waarschuwingen waren niet voor niks. Onderweg zag ik meerdere mensen die waren uitgevallen en werden behandeld door het ambulancepersoneel ter plaatse.
Toen ik daar langskwam, had ik net de eerste zes kilometer achter de
rug en begon het echt warm te worden. Je lijf raakt langzaam oververhit en de drankposten onderweg moet je echt gebruiken om even
wat vocht binnen te krijgen.
Hardlopen is eigenlijk lopen of strijden met jezelf. Voor mij is het een
strijd met mijn negatieve gedachten. Gedachten zoals “Zie je wel,
je kunt er niks van” of “Pff, wat is het zwaar, geef het nou toch gewoon op” en de favoriet van afgelopen zondag “Waar ben ik in godsnaam mee bezig, in september moet ik er 16 lopen. What was I thinking?”. Toch rare gedachten van iemand die verslaafd zegt te zijn aan
het lopen.
De beloning wacht uiteindelijk op het einde. Als je je realiseert dat je
bijna bij de finish bent, dat je het toch maar mooi hebt gehaald. Alle negatieve gedachten worden in een klap omgezet in positieve gedachten over jezelf.
De tijd is toch ineens voorbij gevlogen en als je dan stopt met lopen
is er dat ene moment dat het lijkt of je zweeft. Dat is het moment dat
alle stoffen werken in je lichaam en dat je je intens tevreden kan voelen met je lijf en je prestatie. “Yes, ik kan het!”.

Duitse Metal een groot
succes in The Mix
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
de zesde editie van Harder Than
Heavy in Jongerencentrum The Mix.
Ditmaal stond de Duitse metal centraal. En dat onze Oosterburen heavy metal kunnen maken bleek al na
de eerste toon!
De cultband Custard beet het spits
af met ruwe onvervalste metal.
Opvallend was de energieke show
van deze veertigers. De op het laatste moment ingevallen band Jackal
was naar The Mix gekomen om de
band EternalReign te vervangen die
thuisbleef in verband met een onge-

val van een der gitaristen. Een prima show was het gevolg. Als laatste band was de beurt aan het Duitse Iron Fate. De jonge band speelde bijna de glazen van de bar en in
een korte tijd stond de zaal op zijn
kop! De zanger had eenbereik van
een operazanger en zijn stem imponeerde het uitzinnige publiek. Na
een show van bijna twee uur was
het weer de beurt aan DJ Blijpaard.
Een zeer geslaagde sessie van HTH.
De volgende Harder Than Heavy is
op 16 juni. Dan speelt de band DEO,
Atribute to Ronnie James Dio.
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Monument
Sinds kort heb ik een oude piano. Een
exemplaar uit 1902. Ik ben trots op dat
prachtige instrument. Het is een monument in mijn huiskamer en er wordt dagelijks flink op gespeeld.
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De frustratie van de Europarei

Vol afschuw en handenwringend hebben
de bewoners van de Europarei afgelopen
dinsdag 15 mei bij het informerend beraad
gezeten. Ondergetekende, Jolanda van der
Veen, kreeg als inspreekster namens de
bewonersvertegenwoordiging van Buurtbeheer van Nick Roozendaal van de VVD
het verwijt dat we wel steeds inspraken bij
de raad, maar niet zelf in gesprek waren
gegaan met Eigen Haard. Vol verbazing reageerde Jolanda van der Veen dan ook dat
ze juist al meerdere keren had aangegeven dat het met de communicatie juist niet
goed liep, zowel met Eigen Haard als met
de Gemeente niet. De heer Roozendaal
vergat gemakshalve zeker even dat Buurtbeheer over de leefbaarheid gaat en niet
over de woningen, dus de vraag waarom
zij zelf niet had gevraagd aan Eigen Haard
wat de plannen met de drie niet gerenoveerde flats waren was erg dom. Het feit
dat Wethouder Verheijen het daarna ook
nog nodig vond om te zeggen dat Gemeente en Eigen Haard ook deel uitmaken
van Buurtbeheer en er dus alle gelegenheid was voor communicatie, maakte het
nog erger. Buurtbeheer was nou juist door
gemeente en Eigen Haard buiten spel gezet in het proces dat moest leiden tot de
Integrale aanpak. Door de vertegenwoordigers van gemeente en Eigen Haard in
Buurtbeheer kon of mocht over dit onderwerp dan ook niet gesproken worden met
de bewoners. Dat was het alleenrecht van
de kostbare projectorganisatie die hiervoor
in het leven was geroepen. Iedere keer als
de bewonersvertegenwoordiging in het
buurtbeheeroverleg vroeg naar de voortgang werd er door de afgevaardigde van
Eigen Haard en gemeente gezegd: ‘sorry,
daar kan ik niets over zeggen’.
Onbegrijpelijk
Op een vraag van de heer Timmer van DUS
hoe het nu verder ging met het Buurtbeheer Europarei antwoordde Jolanda van
der Veen dat ze langzaam aan al weer waren begonnen, dat ze aan ‘buurt in beeld’
hadden meegewerkt en ook 21 mei bij het

buurtbeheeroverleg aanwezig zouden zijn
in de hoop weer een nieuwe stap te kunnen maken. Toch vond de heer Roozendaal
het nodig om aan zijn wethouder te vragen
wat de gemeente voor stappen zou ondernemen nu buurtbeheer nog steeds niet actief was. Het lijkt er op dat de VVD heeft
zitten slapen tijdens deze en voorgaande
debatten.
In alle inspraakrondes heeft Jolanda van
der Veen steeds aangegeven dat het voor
bewoners onbegrijpelijk is dat Buurtbeheer Europarei alleen vlak voor de start
van het Plan van aanpak door de projectleiders werd gevraagd hoe ze de bewoners
konden benaderen. Vervolgens is er hooguit twee keer gevraagd te reageren op een
verslag van een bewonersbijeenkomst en
werd er daarna met de gegeven reacties
niets gedaan. De bewonersvertegenwoordigers van Buurtbeheer Europarei hebben
niet alleen meerdere keren aangegeven
dat het niet goed ging met de communicatie naar de bewoners, ze hebben zelfs een
gesprek gehad met de raadsleden hierover
en vervolgens met de Wethouder, de projectleidster en een afgevaardigde van Eigen Haard. Het resultaat daarvan was dat
er beterschap werd beloofd. De Wethouder
heeft dat met zoveel woorden ook nog uitgesproken op een bewonersoverleg waar
hij oprecht bezorgd leek over de communicatie met bewoners en bewonersvertegenwoordigers. Maar toen het antwoord van
de heer Verheijen op de vraag van de heer
Roozendaal luidde: ‘de bal ligt niet bij de
gemeente, maar bij de bewonersvertegenwoordiging in Buurtbeheer’, zakte opnieuw
onze broek af.
Wij hopen dan ook dat morgen, donderdag 24 mei, alle partijen zich luid en duidelijk uitspreken voor een deugdelijk participatietraject met bewoners over de toekomst van de buurt en het kloppende hart
dat wordt bedreigd.
Buurtvertegenwoordiging Europarei,
Jolande en Hayo van der Veen.

Wie zo’n monument koopt, weet ook dat hij
intensief onderhoud nodig heeft. Dus ben
ik nu al aan het sparen voor de restauratie
die hij over een paar jaar moet ondergaan.
En kan ik dat niet betalen of vind ik geen
goedwillende sponsors, dan zal ik mijn monument moeten verkopen, al gaat mij dat
aan het hart. Maar ik weet ook dat de piano dan beter af is bij mensen die wel goed
voor hem kunnen zorgen.
Met de Schanskerk ligt dat niet anders. De
eigenaren hebben niet voldoende kunnen
sparen voor het onderhoud. Toegegeven:
dat is ook een onmogelijke opdracht. Maar
wat dan geen optie is, is de boel de boel laten totdat een andere partij –in dit geval de
gemeente- wel moet ingrijpen.
Er was tijd genoeg, lijkt mij. Bent u niet
langsgegaan bij het Vaticaan met de vraag
een restauratie te sponsoren? Een betere
reclame dan twee prachtig gerestaureerde Uithoornse kerktorens is er niet voor het
Katholicisme, lijkt mij. God weet dat die religie best een imagoboost kan gebruiken.
Hoe dan ook: restaureren bleek te duur.
Maar de kerk is nu eenmaal een monument.
En dus waren de handen van de gemeente
gebonden –slopen mocht immers niet- en
peperde het Cuijpersgenootschap ze dat
nog eens even flink in.

Van die laatste organisatie hoorden wij afgelopen woensdag weer via een lang en
juridisch gezien ongetwijfeld sluitend betoog. De crux: er ligt jurisprudentie en de
gemeente en de parochie zijn verplicht er
alles aan te doen de Schanskerk te behouden.
Maar over wie dat dan betalen moet, geen
woord.
Begrijp mij niet verkeerd. Wanneer ik
straks, na de vakantie, weer de N201 afzak
dan is het een heerlijk gevoel wanneer ik
de Schanskerk boven de weilanden uit zie
torenen. Weer thuis, denk ik dan. Bovendien: ik hou van oude gebouwen en ik zou
graag zien dat ze allemaal behouden konden worden.
Maar de keiharde keuze waar het college
en de gemeenteraad straks door uw beider
toedoen voor staan, is bijvoorbeeld deze.
Wat te doen om aan geld voor de Schanskerk te komen? De kansarme kinderen
hun lidmaatschap van de sportclub afpakken en de bijstandsmoeders hun extraatje
voor de tandartsrekening van hun kinderen onthouden? Of toch maar geen sociale
huurwoningen meer bouwen?
Ik ben geen aanhanger van een bepaalde religie. Ik probeer te leven volgens het
adagium: wat is steeds de meest aardige,
menselijke –in uw geval de meest ‘Christelijke’- oplossing?
Dat vind ik op zich al moeilijk genoeg.
Maar vertelt u eens: welke is dat volgens
u?
Judith Veldman,
inwoner van Uithoorn

Einde van volksdansgroep ‘Dinogro’
Jammer genoeg gaat de volksdansgroep
‘Dinogro’ uit De Kwakel haar 30-jarig bestaan niet halen, doordat de bezuinigingen
die VITA doorvoert, een streep zetten onder het bestaan van deze groep. Wat eens
spontaan is opgericht door enkele Kwakelaars, gaat nu ter ziele.
Onder de enthousiaste leiding van Corrie
Zandbergen gingen de dames en de heren over hun eigen kunnen heen. Vol vuur
maakten ze reclame voor het volksdansen
en al snel bestond de groep uit 28 personen. Ze gingen zelfs op ‘tournee’ naar Uithoorn, Kudelstaart en Mijdrecht. In ons eigen dorp werden natuurlijk ook demonstraties gegeven. Dinogro is een mooie
volksdansgroep die gezien mag worden,
en niet in het minst door het uitstralen van
het plezier dat de leden beleven aan het
volksdansen.
Na Corrie is Maria Perry gekomen en nog

steeds dansen wij onder haar leiding. Twee
dansleraressen in 30 jaar tijd is eigenlijk uniek. In de loop der jaren slonk onze groep - door gezondheidsproblemen
en hoge leeftijd van de leden - tot 10 dames. Dit aantal is te klein om in aanmerking te blijven komen voor subsidie. Op 12
juni a.s. dansen wij voor de laatste keer samen. Hierna valt het doek voor onze volksdansgroep.
We vinden het heel jammer, want niet alleen het dansen was voor ons een genot,
maar ook het koffie drinken, het bijpraten en de gezelligheid met elkaar. Dit alles gaan we allemaal heel erg missen. Tot
slot bedank ik hierbij Piet - de beheerder
van het dorpshuis – heel hartelijk voor alle goede zorgen.
Namens de volksdansgroep Dinogro,
Leida Klijn , De Kwakel

Esther Verhoef bij
Boekhandel Ten Hoope
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 18
mei was de bekende schrijfster Esther Verhoef ter promotie van haar
nieuwe boek ‘Tegenlicht’ bij de Uithoornse boekhandel Ten Hoope op
bezoek. Er vormde zich bij haar tafel een rij van fans en bewonderaars,

met wie zij vaak geanimeerd in gesprek raakte en elk boek werd van
een persoonlijke opdracht voorzien.
Kern van de meeste vragen was
waarom zij voor het nieuwe boek de
switch gemaakt had van het thrillergenre waar zij beroemd mee is ge-

worden (ruim één miljoen verkochte boeken)naar roman. De eerste
plaats van ‘Tegenlicht’ op de Nederlandse boekentop-60 lijst bewijst
dat haar lezers daar geen moeite
mee hebben. Al met al een geslaagde avond bij Boekhandel Ten Hoope!

Breed protest Uithoornse
ondernemers tegen garagepark
Uithoorn - Maandag heeft een
aantal Uithoornse ondernemers bij
de bestuursrechter in Amsterdam
een voorlopig verbod gevraagd voor
de bouw van een aantal opslagloodsen aan de Handelsweg. De gemeente Uithoorn die ook op de zitting vertegenwoordigd was heeft
al een bouwvergunning afgegeven
voor het project van Garagepark
BV maar is volgens de ondernemers voorbijgegaan aan de belangen van de bedrijven die daar reeds
gevestigd zijn. De ondernemers vre-

zen voor parkeeroverlast omdat er
voor de 19 loodsen slechts een paar
veel te kleine parkeerplaatsen gemaakt worden. Ook verwacht men
veel overlast omdat acht loodsen
met de deur tegen de openbare weg
aan worden gebouwd en dat zou
voor onveilige situaties kunnen zorgen. De gemeente verweerde zich
door te melden dat de vergunning
was afgegeven voor opslagloodsen
waar minder geparkeerd zou worden dan bij bedrijfsloodsen. Mochten er toch bedrijfsactiviteiten ge-

signaleerd worden zou de gemeente mogelijk tot handhaving kunnen
overgaan maar volgens de aanwezige ondernemers mocht daar niet teveel op gerekend worden.
De projectontwikkelaar vertelde dat
het parkeerbeleid zwart op wit in
het huishoudelijk reglement staat
en dat toekomstige gebruikers zich
daar aan moeten houden. Hij wil zo
snel mogelijk beginnen met bouwen
omdat bijna alle units al verkocht
zijn. De uitspraak is op 4 juni.
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‘Gezellige avond’ TravelXLatHome
bij PerloPlaza groot succes
Uithoorn – Op dinsdag 15 mei organiseerde Esther de Haas van reisburo TravelXLatHome een gezellige avond bij Patisserie PerloPlaza.
Ongeveer 40 enthousiaste mensen
hadden zich aangemeld om onder
het genot van een kopje koffie met
heerlijke lekkernijen meer informatie te horen over riviercruises.
De aanwezigen waren aangenaam
verrast te horen dat een riviercruise
van Select Voyages een erg leuke manier van vakantie vieren is.
Je vaart van haven naar haven en
neemt eigenlijk je hotelkamer mee
naar de volgende bestemming. Je
hoeft dus niet steeds je koffer in te
pakken! Ter plaatse doe je een leuke excursie en het schip zit vol met
gelijkgestemden. Aan boord eet je à
la carte en het Captains Diner wordt
de gasten aangeboden.
De aanwezigen kregen tijdens en na

de presentatie uitgebreid de tijd om
hun vragen te stellen.
Aan het eind van de avond was een
prijsuitreiking. Drie mensen gingen naar huis met een leuke prijs,
een reischeque voor een riviercruise

van 100,- euro, een algemene reischeque van 35,- euro of een heerlijke boterkoek. De reacties van de
aanwezigen bij de gezellige avond
waren zeer positief, het is zeker voor
herhaling vatbaar.

Parochiebestuur en Bisdom gaan onverantwoord te werk

Burgemeester Oudshoorn: “Dat het
zover moest komen is niet onze fout”
vervolg van de voorpagina
Niet proactief
“De parochie is zeker niet proactief met deze kerk bezig. Zij zijn
voor de volle 100% verantwoordelijk
voor deze kerk, maar wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de
mensen en die veiligheid was er niet
meer. Niets hielp om ze te laten inzien dat er ingegrepen moest worden. Zelfs bestuursdrang niet. Wij
als gemeente hebben nu deze verantwoordelijkheid genomen. Wij als
gemeente laten de kerk inpakken
om te voorkomen dat. Het parochiebestuur doet niets. Zij laat de kerk
gewoon verrotten”, aldus een strijdbare burgemeester.
Winkelcentrum
Het parochiebestuur schrijft brieven, dreigt met juridische stappen
maar doen in feite niets. Alles wat
er momenteel gebeurt is geregeld
en wordt nu bekostigd door de gemeente: “Maar reken maar dat we
het geld terugvorderen”, aldus de
burgemeester.

Op de vraag waarom het gehele winkelcentrum ontruimd moest
worden gaf de burgemeester een
duidelijk antwoord: “Voor de noodverordening liep de grens precies
halverwege het parkeerdek. We kregen toen al snel van de politie en
de brandweer te horen dat bij zo’n
grensbepaling zij de handhaving en
veiligheid van de inhoud van woningen en winkels niet konden garanderen. Er zouden teveel mogelijkheden zijn om binnen te komen. Vandaar ons besluit om het gehele gebied af te grendelen. Je moet niet
hebben dat er winkels leeggehaald
worden.”
Slopen?
En wat nu? Is er nog een toekomst
voor de kerk? “Ik zou het niet kunnen zeggen”, antwoordt de burgemeester. “Het parochiebestuur is eigenaar. Dat is hun taak daarover te
beslissen. Zij zeggen wel dat ze willen slopen en dat wij dat tegenhouden, dat is niet juist. Het is zelfs nog
een kerk. Het Bisdom heeft dit nog
niet veranderd. Ze hebben ook nog

nooit een sloopvergunning aangevraagd. Als gemeente kunnen we
dat ook niet tegenhouden. Als zij
willen slopen dan zullen wij de vergunning uiteindelijk moeten afgeven. Maar dat is aan het parochiebestuur. Wij moeten zorgen voor de
veiligheid en die verantwoording
nemen. Wij doen dat wel, het parochiebestuur zeker niet. Zij verzaken
hun plicht. Zij blijven de eigenaar en
zij hebben het laatste woord over de
toekomst van deze kerk. Wij als gemeente hebben in al onze plannen
rond de kerk rekening gehouden
met het karakteristieke, het schip
en de torens van de kerk. Echter, als
het parochiebestuur dit gebouw zo
laat verpauperen is er straks niets
meer te behouden en hoe langer
het gaat duren, het wordt er niet beter op.
We hebben nu de losse stukken verwijderd, de kerkklokken geborgd,
los puin verwijderd en nu zijn we
bezig met vangnetten. Meer dan
de omgeving beveiligen kunnen we
niet. De rest is aan het parochiebestuur”, aldus de burgemeester.

Proeven van bekwaamheid
bij Stichting AED Uithoorn
Uithoorn - In januari van dit jaar
is de Stichting AED Uithoorn opgericht. De stichting heeft tot doel
om in Uithoorn 6 minutenzones te
creëren waarbij in geval van een reanimatiemelding door leden van de
stichting, in afwachting van de ambulance, alvast wordt begonnen met
de reanimatie. Naast het geven van
reanimatie aan het slachtoffer wordt
er door de leden van de stichting
gebruikgemaakt van een AED (Automatische Externe Defibrillator) om
indien nodig het hartritme dat de
oorzaak is van de reanimatie te corrigeren. Na een opstartperiode van
ruim 4 maanden hebben de leden
dinsdag 15 mei bij de laatste vrijwilligers een proeve van bekwaamheid
afgenomen. De foto geeft hier een
impressie van. Vanaf dat moment
zijn alle vrijwilligers van de stichting
inzetbaar voor reanimatiemeldingen
in Uithoorn.
Meldkamer
Dit betekent, dat als er bij de meldkamer Ambulancezorg in Amsterdam een melding van een reanimatie in Uithoorn binnenkomt, de vrijwilligers gelijktijdig met de ambulance gealarmeerd worden om naar
het betreffende adres te gaan en
de reanimatie opstarten. Indien een

Vorig jaar is dit fenomeen spontaan
geboren doordat een aantal bewoners van het Zijdelveld, geïnspireerd door de Week van de Amateur
Kunst, het idee kreeg hun kunst te
exposeren en zij hebben dit idee
ook daadwerkelijk uitgevoerd. Bewoners stelden hun tuin beschik-

Eerste communieviering
‘viel in goede aarde’
Uithoorn - In een volle en feestelijk
versierde Emmauskerk ontvingen
afgelopen zondag 23 kinderen hun
Eerste Heilige Communie. Drieëntwintig kinderen van de R.-K. Parochie Emmaüs aan het Potgieterplein
beleefden afgelopen zondag het
hoogtepunt van een project dat al in
januari begonnen was. Ze ontvingen
uit handen van Pastor Cees Bartels,
die de wegens ziekte nog afwezige
pastor Jan Woolderink verving, hun
Eerste Heilige Communie. In een
groot aantal bijeenkomsten op de
zondagmorgen bereidden de kinderen zich hier op voor. Ook maakten de kinderen een tweetal excursies: naar de Urbanuskerk in Nes

aan de Amstel, waar ze leerden wat
er in een kerk nou eigenlijk allemaal
te zien is en waar het voor dient, en
naar de beeldentuin in Hoofddorp.
Hier zaten ze lekker in het zonnetje
bij de prachtige beelden en hoorden
de Bijbelverhalen die erbij hoorden.
Terwijl de kinderen met elkaar bezig
waren, kregen de ouders een apart
programma aangeboden door Diaken Rob Mascini. Zeer leerzaam, en
zeker ook erg leuk!
Goede aarde
Het thema van de eerste communie
viering was ‘goede aarde’. Hiermee
werd benadrukt dat net als bij een
boer, het zaad alleen uitgroeit tot

een rijke oogst als het in goede aarde valt. Voor Gods woord geldt hetzelfde: als je het hoort, maar er niets
mee doet, wordt de wereld niet beter. Maar als je er naar handelt, valt
het in goede aarde! De viering werd
afgesloten met het oplaten van witte ballonnen. Daaraan hingen kaartjes waarop de namen stonden van
mensen die de communicanten er
graag bij hadden gehad, maar die
er niet konden zijn doordat ze in het
buitenland wonen of misschien wel
ziek of zelfs overleden zijn. En toen
dat gebeurd was kon iedereen naar
huis om daar verder feest te vieren!
De communicanten horen er nu helemaal bij!

Weidevogelbeheer de Ronde Hoep succesvol:

Boer en boswachter
werken nauw samen
van de leden op de route naar het
reanimatieadres een AED tegenkomt dan wordt deze meegenomen,
is dat niet het geval dan gaan ze direct naar het opgegeven adres om
de reanimatie te starten. De komst
van een AED op het reanimatieadres is door politie, brandweer en
het beveiligingsbedrijf VMB gegarandeerd omdat de voertuigen van
deze organisaties uitgerust zijn met
een AED en zij ook voor de reanimatiemelding gealarmeerd worden.
Hoe eerder er gestart wordt met

Kunstroute aan
het Zijdelveld
Uithoorn - De kunstroute aan het
Zijdelveld wordt dit jaar voor de
tweede keer gehouden.

In Emmauskerk (De Burght)

baar voor gastexposanten en de
creatievellingen onder hen exposeerden hun kunst ook in eigen tuin.
Ondanks het niet al te mooie weer
was het toch een succes en daarom hebben de organisatoren besloten dit jaar wederom een kunstroute te houden. Dit jaar zijn er 24 tuinen opengesteld. Het is absoluut de
moeite waard om zaterdag 2 juni of
zondag 3 juni eens een wandeling
te maken langs het Zijdelveld en de

een reanimatie, hoe beter de kansen op overleving van het slachtoffer zijn. Mocht u de stichting financieel of op enige andere wijze willen ondersteunen of zelf actief lid
willen worden dan kunt U dit kenbaar maken via haar e-mailadres:
info@aed-uithoorn.nl. De stichting zal dan contact met u zal opnemen. Berichtgeving over onze stichting kunt u ook vinden op:
www.aed-uithoorn.nl en op Facebook: www.facebook.com/aed.uithoorn

exposities te komen bekijken. Er is
o.a. te zien: beeldhouwen, schilderijen, keramiek, stencil-Art, fotografie, graffiti, glas-in-lood, sieraden,
mozaïek, siersmeedwerk.
Laat u verrassen door de inventieve exposities, door de gedichtengroep en de muziek! Behalve dat
het ook voor kinderen fijn is om in
aanraking te komen met kunst zijn
er twee soorten workshops voor ze:
boekbinden (boekje maken, drie euro) en beeldhouwen (steentje schuren voor ketting twee euro), leeftijd
vanaf 8 jaar. De exposanten hopen
natuurlijk op mooi weer en op fijn
publiek, dus tot ziens op het Zijdelveld. Volg hen op www.facebook.
com/KunstrouteZijdelveld .

Regio - In polder de Ronde Hoep,
onder de rook van Amsterdam, gaat
het goed met de weidevogels. Er
broeden nu net zoveel grutto’s als
in 1974, terwijl in de rest van Nederland de grutto achteruitholt. In
de Ronde Hoep zorgen boeren en
boswachters samen voor dit succes. In het centrale deel van de polder wordt 160 hectare vogelreservaat van Landschap Noord-Holland
extra nat en rustig gehouden. Vooral hier groeien de jonge grutto’s op.
In de Ronde Hoep, één van de
grootste open gebieden van Nederland, zijn de grutto’s niet achteruitgegaan. In 1974 broedden 237 gruttoparen in de polder, in 2011 één
meer: 238. Maar ook kievit, tureluur, scholekster, krakeend, slob-

eend, zomertaling en zelfs veldleeuwerik zijn er nog goed vertegenwoordigd. Op 15 mei ondertekenden Kees Lambalk, voorzitter Agrarische Natuurvereniging De Amstel,
en Jan Kuiper, directeur Landschap
Noord-Holland, een contract om de
succesvolle samenwerking aan te
scherpen en voort te zetten.
Boeren en boswachters werken in
de Ronde Hoep nauw samen. Landschap Noord-Holland bezit 160 ha
in het centrale deel van de ronde polder. In dit meest rustige deel
wordt de waterstand hoog gehouden. Het gras groeit door de vochtigheid langzamer en is in de tijd
dat jonge grutto’s veel insecten nodig hebben, op de juiste lengte. Veel

grutto’s en andere soorten weidevogels trekken eind mei met hun jongen naar het reservaat in het midden van de polder. De 25 boeren actief in dit gebied houden ook op andere manieren rekening met de vogels. Voordat er gemaaid wordt bijvoorbeeld zoeken ecoloog Mark
Kuiper en boswachter Lothar Valentijn of er nog nesten liggen of jongen lopen. Ook de mestgift en overige werkzaamheden worden zo
veel mogelijk afgestemd op de wensen van de vogels. Tezamen vormen dit reservaat en het omringende boerenland een prima leefgebied
voor vele soorten en hoge aantallen weidevogels. Nadere informatie
www.landschapnoordholland.nl en
www.anvdeamstel.nl

2e katern
‘Amstellanddag’ voor het
eerst in Uithoorn
Uithoorn - Uithoorn ligt op de grens
van het Groene Hart en Amstelland.
Beschermers Amstelland heeft het
Amstellandgebied onlangs verruimd
tot aan het zuiden van Uithoorn. Voor
het eerst doen er vijf locaties actief
mee aan de Amstellanddag. Reden
voor de voorzitter van Beschermers
Amstelland, Kees van Tilburg, om het
eerste programmaboekje persoonlijk aan wethouder Ria Zijlstra van de
gemeente Uithoorn aan te bieden.

Tafelvoetbalspel voor Derk Streefkerk
Uithoorn - Derk Streefkerk uit Uithoorn kreeg vorige week uit handen van assistant-teamleider van AH Jos van
den Berg, Tom Verwer, een prachtig tafelvoetbalspel uitgereikt. Derk was de winnaar geworden van een actie
van Aquarius.

Brand in woonzorgcentrum
Het Hoge Heem
Uithoorn - Rond kwart over zes
is afgelopen zondagavond 20 mei
brand uitgebroken in woonzorgcentrum Het Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn. De brand
brak uit in een woning op de derde
etage en is vermoedelijk ontstaan in
de televisie. Omdat de brand hevige rookontwikkeling veroorzaakte

heeft de brandweer uit voorzorg de
tweede, derde en vierde etage ontruimd. De bewoners werden tijdelijk
intern, in een rookvrij gedeelte van
het zorgcentrum opgevangen. Een
bewoner is met hartklachten naar
het ziekenhuis gebracht, maar het
is niet duidelijk of dit verband houdt
met de brand.

AnnexCinema presenteert:
documentaire ‘Marley’
Regio - Op dinsdag 5 juni a.s. zal
AnnexCinema, in samenwerking
met World A Reggae Entertainment en de Jamaica Tourist Board in
Woerden een speciale Jamaicaanse
avond organiseren rondom de nieuwe documentaire ‘Marley’.
Voorafgaand aan de film en in de
pauze zal Nederlandse reggae artiest ‘Joggo’ optreden en in de pauze kan er worden genoten van Jamaicaans georiënteerde hapjes, zo-

geheten ‘Patties’. Natuurlijk zal er,
wanneer de film niet draait, doorlopend Reggae Muziek in de bioscoop te horen zijn. De Marley film
is de laatste weken veelvuldig in de
media aanwezig geweest en de kritieken waren lovend. Of zoals de
zanger Waylon aangaf in het populaire TV-programma ‘De Wereld
draait door’: “Iedereen die een beetje menselijkheid wil leren, moet deze film zien.”

De woning waar de brand is ontstaan brandde volledig uit. Een aantal omliggende woningen liep rooken waterschade op.

Zondag 3 juni Amstellanddag!
De Amstellanddag heeft maar liefst
55 locaties bereid gevonden zich
op 3 juni aanstaande open te stellen voor het publiek. Dankzij veel enthousiaste vrijwilligers in het gebied
worden er tal van bijzondere activiteiten georganiseerd. Beschermers
Amstelland heeft de regie en hoopt
dat veel boeren, burgers en buitenlui
weer gaan genieten van dit prachtige
eeuwenoude veenweidegebied. Het
complete programma van de Amstellanddag is te vinden op de website www.beschermersamstelland.nl.
Beschermers doneren vanaf 10 euro
per jaar en krijgen het prachtig geillustreerde programmaboekje thuisgestuurd.
Het Libellebos
wandelen in het park
in Zijdelwaard
Het park Biezenwaard wordt ook wel
Libellebos genoemd en ligt tussen
het bedrijventerrein en de wijk Zijdelwaard. Het park is ongeveer 20 ha
groot. De naam Libellebos dankt het
park aan een actie van het weekblad

Libelle in het begin van de jaren zeventig in het kader van de nationale boomplantdag. Het Libellebos is
een gezellig park met diverse wandelmogelijkheden. Voor kinderen is
er in het Libellebos een kinderboerderij en een avontuurlijke speelplek.
Ook de hond kan zich hier uitleven,
hij mag loslopen in het bos.
Kunstroute Zijdelveld
open van 12.00 tot 17.00 uur
In het kader van de Week van de
Amateurkunst wordt op zaterdag 2
en zondag 3 juni a.s. een kunstroute aan het Zijdelveld gehouden. De
deelnemende bewoners exposeren
eigen werk maar er zijn ook bewoners die hun tuin beschikbaar stellen
voor exposities van gastkunstenaars.
Er zijn 22 tuinen opengesteld.
Fort aan de Drecht
expositie, museum,
rondleiding en lunch
open van 11.00 tot 16.00 uur
Het Fort aan de Drecht is onderdeel
van de De Stelling van Amsterdam,
geplaatst op de werelderfgoedlijst
van Unesco. In dit Fort is o.a een Galerie gevestigd. Informatie: www.galeriefortaandedrecht.nl. Van 28 mei
tot en met 1 juli exposeren in Galerie
Fort a/d Drecht kunstenaars van de
Friese kunstenaarsvereniging FRIA.
Er zijn dan schilderijen, etsen, beelden van o.a. hout, steen, marmer en
sieraden en draagbare objecten van
zilver te zien en te koop. Het eveneens in het Fort gevestigde Atelier
Gerard van Hulzen doet ook zijn
deuren om 11.00 uur open met een

De bewoners van deze woningen
worden, tot hun woningen weer zijn
hersteld en schoongemaakt, elders
in het zorgcentrum ondergebracht.
De film
Bob Marley - één van de meest geliefde internationale iconen van de
twintigste eeuw, muzikant met een
boodschap en bekend over heel de
wereld. Zijn muziek overstijgt cultuur en taal en is in de wereld van
vandaag nog net zo krachtig als
toen hij nog leefde. Gesteund door
Marley’s nabestaanden heeft Oscarwinnende regisseur Kevin Macdonald deze muzikale biografie over
de reggaegrootheid gemaakt. Macdonald kreeg toegang tot de privéarchieven van de familie Marley,
waardoor hij een prachtige muzikale documentaire kon maken over
de zanger, die op 11 mei 1981 op
36-jarige leeftijd overleed aan de
gevolgen van kanker. Entree:12,50
euro p.p. inclusief Jamaicaans hapje
Ontvangst om 19.30 uur, aanvang
film om 20.15 uur. Locatie: AnnexCinema Woerden. Wilt u meer weten over de film of over Jamaica bezoek dan eens: Worldareggae.com www.worldareggae.com.
Jamaica Tourist Board Nederland
www.ontdekjamaica.nl
AnnexCinema www.annexcinema.nl
In de week van 31 mei tot 6 juni zal
de film ook in het reguliere filmprogramma van AnnexCinema te zien
zijn.

naar Leiderdorp. Hier werd gestempeld in Café Het Dobbertje, waarna
zij hun rit volbrachten en naar De
Kwakel terugkeerde. De zuurstokroze kleding was ook door het pu-

Tuin van Bram de Groote
t.o. Boterdijk 61:
open van 11.00 tot 16.00 uur Dit
kleine natuurgebiedje van ca. 1 hectare is genoemd naar de laatste bewoner, Bram de Groote. Hij heeft
deze tuin gevormd tot een Engelse tuin, met een grote variatie aan
boomsoorten zoals katsoera, Himalaya ceder, honingboom en moerascypres. In 1994 heeft Landschap
Noord-Holland de tuin opgenomen
in Natuurgebied Uithoorn. In april
2000 kwam de werkgroep Tuin Bram
de Groote tot stand en sindsdien is
een groep vrijwilligers elke woensdagochtend bezig met onderhoud.
De tuin bestaat uit een siertuin, een
boomgaard, een stukje moerasbos,
een paddenpoel met kruidentuin en
bloemborder, een bijenstal met een
tiental bijenkasten en een weide die
van april tot en met september begrazen wordt door kalveren of schapen. De ingang van de tuin ligt aan
de Boterdijk in Uithoorn, tegenover
no. 61.
Bierbrouwerij de Schans
Schans 17-21
open van 12.00 tot 17.00 uur
Als bezitter van twee prachtige historische panden (1781) en een voorliefde voor al het culinaire kon het volgens Guus Royen (1947) niet uitblijven dat hij op een bepaald moment
de roerstok ging hanteren. Rond
1985 brouwde Guus reeds zijn eigen
bier als hobby in samenwerking met
zijn buurman. Naast een brouwerij is
er ook ruimte voor een proeflokaal in
de panden van rond 1780. Op de Amstellanddag kunnen bezoekers een
kijkje nemen in de brouwerij. Meer
informatie: www.schansbier.nl

Acht geslaagden EHBOVereniging St. Vincentius
De Kwakel - In april is bij KDO het
examen afgenomen voor het diploma eerste hulpverlener. Hierin kwam alles aan bod: van het behandelen van een verstuikte enkel
tot het reanimeren en het bedienen
van een AED. Het examen werd afgelegd door 8 cursisten; 4 van St.

Vincentius en 4 van de vereniging
van Hoofddorp. Tijdens deze avond
moesten de cursisten laten zien wat
ze hadden geleerd tijdens de cursus. Hiervoor waren 2 lotussen aanwezig die allerlei verwondingen en
aandoeningen naspeelden. De behandeling door de cursist werd ver-

Wielerclub Burning Ash in
nieuwe huisstijl
De Kwakel - De Kwakelse Wielerclub “Burning Ash” is door verschillende sponsors in het nieuw gekleed. De Formule 1-brigade reed
afgelopen zondag ‘De Mollenrit’

voorjaarsexpositie van nieuwe beelden. In het Fort is ook een klein museum over het Fort a/d Drecht en de
Stelling van Amsterdam, te bezoeken via de ingang van de Galerie.
‘Commandant’ Van Hulzen geeft
rondleidingen op het Fort om 12.00
en 13.30 uur tegen een kleine vergoeding van 2,50 euro per persoon.
Hij voert u dan langs plekjes waar
men in het algemeen niet mag komen! Restaurant Amstelfort gelegen
in het fort aan de Drecht is speciaal
op 3 juni open vanaf 12.00 uur met
een kleine kaart, uiteraard ook koffie met gebak en andere lekkernijen. Diner is mogelijk vanaf 17.30 uur.
Meer informatie: www.amstelfort.nl

bliek al opgevallen en zo kregen de
rijders van Burning Ash al verschillende opmerkingen voor hun kiezen.
Het geheel werd op de gevoelige
plaat vastgelegd.

Informatieavond Centraal
Wonen Uithoorn
Uithoorn – De Uithoornse woongroep Centraal Wonen organiseert
een informatieavond op woensdag 30 mei. Centraal Wonen is een
woongroep die 23 jaar geleden is
opgezet. Het project ligt aan de Flevomeer in Meerwijk-Oost en bestaat uit vijftien woningen. Deze woningen variëren in grootte van een
eenkamerwoning tot vierkamer-

woningen. Naast de eigen woning
beschikken de bewoners over een
centraal gelegen gemeenschappelijke huiskamer met een keuken, een hobbyruimte, wasruimte
en tuin. Deze opzet biedt de bewoners de mogelijkheid om gezamenlijke activiteiten te organiseren zoals eten, tuinieren, feesten, klussen
en dergelijke en om meer voor el-

volgens beoordeeld door een medisch adviseur en een docent eerste hulp. Aan het eind van de avond
bleek dat men alle cursisten kon feliciteren met het behalen van het
diploma! Dit diploma is maandag
14 mei aan de geslaagden van KDO
uitgereikt. De geslaagden zijn Suzanna Heideman, René de Jong,
Pol Schijf en Olaf Wilhelmus (helaas
niet aanwezig).
Wilt u ook het diploma eerste hulpverlener behalen? Bij voldoende belangstelling start in het najaar een nieuwe cursus. Het zijn
16 maandagavonden van 20.00 tot
22.00 uur, waarin u alles leert om
een situatie goed in de schatten en
een ander te helpen in geval van
nood. Het geeft toch een gerust gevoel, bijvoorbeeld als u kleine kinderen heeft of vaak op school of bij
de sportvereniging helpt, dat u weet
wat u moet doen als het even mis
gaat. Dus aarzel niet en geef u op
voor 16 leerzame, maar ook gezellige avonden!
Al voor 175 euro komt u in het bezit van het diploma. Dit lijkt een
heel bedrag maar vaak vergoedt uw
ziektekostenverzekering een deel.
Bovendien zijn deze kosten alleen
voor het eerste seizoen, de kosten
voor een herhalingscursus bedragen ca. 25,- euro. Wilt u meer informatie: mariska.ehbodekwakel@
gmail.com, of EHBO.st.Vincentius@
hotmail.com . Bellen kan ook naar
Mariska v.d, Veer: 0652333445.

kaar te betekenen dan alleen maar
een goede buur. Om het project
draaiende te houden wordt er wel
een bepaalde inzet en betrokkenheid van de bewoners verwacht. De
woongroep is bedoeld voor jong en
oud, alleenstaand, stellen en gezinnen. Wie belangstelling heeft voor
deze vorm van wonen, is uitgenodigd om de informatieavond te bezoeken. De informatievond vindt
plaats aan Flevomeer 110 en begint
om 20.30 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar Karen, tel. 06-36165182.
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op basisschool de Springschans:

THE WALK OF FAME
Uithoorn - Op zaterdag 12 mei was er groot feest
bij de Springschans, Springschans American Airlines was klaar voor ready for take-off. Alle leerlingen, ouders, opa’s en oma’s en buurtkinderen waren uitgenodigd voor een bezoek aan de wereldberoemde Springschans The Walk of Fame.
Het schoolplein was voor dit beroemde zomerfeest
omgetoverd in een Springschans Broadway-decor. Onder het toeziend oog van o.a. de wereldberoemde Blues Brothers, Elvis Presley en Marilyn Monroe kon iedereen zich vermaken, gezellig
slenteren over Springschans-Broadway met al zijn
bezienswaardigheden zoals een gewaagd ritje op
een rodeostier, op sterrenuitkijk in een klimpiramide zo hoog als een wolkenkrabber of gewoon lekker springen op een springkussen. Er moest ook
echt nagedacht worden zoals bij de puzzel van
schoenendozen en het fotospel: raden welke leerkrachten vermomd zijn als welke beroemde ster.
Tussendoor kon iedereen in Park Avenue zijn Dollar munten omwisselen voor heerlijke real American versnaperingen zoals o.a. hotdogs, broodjes
hamburger, donuts, suikerspinnen, popcorn of een
verkoelende slush. In Bloomingdale’s, New York
Springschans beroemdste winkel, werden allerlei
glitter en glamour snuisterijen te koop aangeboden, maar ook de beroemde Springschans Casino
Royal loterij zorgde ervoor, dat iedereen met goedgevulde zakken Hollywood kon verlaten. De Ouderraad van RKBS de Springschans is, met hulp
van de leerlingen en leerkrachten, maanden in
touw geweest om deze dag zo succesvol mogelijk

te laten verlopen. Dit was niet gelukt zonder de bijdrage van vele donateurs. Springschans The Walk
of Fame was een geweldig zomerfeest met fantastisch weer, waar iedereen met veel plezier aan terug zal denken.
Bedankt
De ouderraad wil bij dezen bedanken voor de donaties van Albert Heijn Jos van den Berg, zwembad de Otter, Van Houten kappers, La Difference schoonheidssalon, Aluminium Jon, Huub van
Vliet interieuradvies, EKZ makelaars, Piet van Diemen beton/ijzerwerk, schoonheidssalon Marijke
Jansen, Rooskleurig Personal Coaching en loopbaanbegeleiding, Ronald Alsemgeest Van Hout
en meer, verhuisbedrijf P.A. van Rooijen, Personal Touch Travel Natasja van Luinen, Stijn Melenhorst/Kaas en Zo, Otto Bloemen, Ab en Sandra
Smit, Blom installatiebedrijf, Paddington Station,
Bruna, van Maanen bakkerij, van der Schaft tweewielers, modehuis Blok, Lamilon reclamedoeken,
Triple Telecom, groentehal de Goudreinet, bakkerij Millenaar, drukkerij Buskermolen, Plux Grand
Café, Plux sportschool, Lionderma ontharingssalon, Ten Hoope boekhandel, Discus van Tol, Total Gifts, Bureau Aalsmeer Organisatie en evenementen, Pedicure Laura, Par-av Productions Keizer, Frans den Haan Multiservice, Handig Werk, Jamin Zijdelwaard, de Boet-Esprit kleding, Rudozem
Street Dogs Rescue, Multi Mate, dansschool Colijn, de Beij Electra, slagerij Stronkhorst, The Family, Hutten catering, Sparnaaij juweliers, de ING en
overige gulle gevers.
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Quaker Chemical BV Uithoorn
viert 50-jarig bestaan

Quaker Chemical BV viert zijn

rn

vijftigjarig bestaan in Uithoo

Uithoorn - Begin juni viert Quaker Chemical BV aan de Industrieweg 7 in Uithoorn het feit dat
het bedrijf vijftig jaar geleden als een van de eersten op die locatie haar activiteiten ontplooide,
samen met de ‘buren’ Catsman Autobedrijven en Tankstation Eshuis die kort daarvoor aan de
Anthony Fokkerweg waren gehuisvest. Het Industriegebied-Noord was in wording. De spoordijk
van de voormalige Haarlemmermeer spoorlijn sloot aan op het fabrieksterrein. Nu is het de
busbaan. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf op zaterdag 2 juni van 13.00
tot 16.00 uur een Open Dag voor alle belangstellenden die wel eens willen weten wat Quaker
Chemical zoal doet en produceert. En dat zijn heel veel bijzondere producten.
Procesvloeistoffen
Quaker Chemical BV is onderdeel van Quaker Chemical
Corporation met het hoofdkantoor vlakbij Philadelphia,
Verenigde Staten. Dit moederbedrijf, waarbij wereldwijd
ongeveer 1.600 hoofdzakelijk gespecialiseerde mensen
werkzaam zijn, werd in 1918 opgericht, en is vernoemd
naar de ‘Quakers’, bekend van hun actieve religieuze
stroming in die periode. Vandaar de naam ‘Quaker
Chemical’. Meerdere bedrijven uit die tijd hebben
een link gelegd in hun merknaam, zoals het bij velen
bekende muesli merk Quaker Oats. Het was de tijd van
de industriële revolutie. Enkelen van hen hadden zich ten
doel gesteld o.a. producten te ontwikkelen en te maken
voor de ijzer- en staalproductie. Anno 2012 Is Quaker
Chemical Corporation met 28 vestigingen (inclusief
joint ventures) wereldwijd leverancier van chemische
procesvloeistoffen voor een breed scala aan industriële
bewerkingen en applicaties, inclusief service en
technische expertise. Daarbij gaat het over heel speciale
koelvloeistoffen en smeermiddelen van een complexe
structuur, dus niet ‘huis, tuin en keukensmeermiddelen’
of motorolie. “We spreken hier over klantspecifieke
producten waaraan hoge eisen worden gesteld. Zoals
speciale smeermiddelen voor gebruik in staalwalsen en
snij- en koelvloeistoffen voor de verspanende industrie,
bijvoorbeeld voor het boren en slijpen bij de productie van
automotoren. Verder leveren wij ook speciale producten
aan fabrikanten van stalen buizen waar wij watergedragen
coatings voor maken. Maar er is meer, zoals vloeistoffen
voor warm en koud smeden, smeermiddelen om metaal
om te vormen en te dieptrekken, speciale producten
voor roestbescherming en biologisch afbreekbare en
niet ontvlambare hydraulische oliën voor de mijnbouw.
Die worden tevens gebruikt in tunnelboormachines,
maar ook voor apparatuur in pretparken en theaters.
Ze worden allemaal in eigen beheer ontwikkeld en
vervaardigd. Daarvoor hebben wij eigen laboratoria,
zoals die in Uithoorn er één van is. Dat is wereldwijd één
van de belangrijkste R&D centra voor de staal- en metaal
product ontwikkeling,” vertelt Wilbert Platzer (50). Hij is
naast Vice President bij Quaker Chemical Corporation
ook Directeur Quaker Chemical EMEA (Europe, Middle
East & Africa). In Uithoorn, met 170 medewerkers, zetelt
het hoofdkantoor voor de EMEA regio (inclusief Rusland),
waar Quaker Chemical in totaal drie fabrieken heeft in
verschillende landen alsmede nog twee aparte verkoop/
distributiekantoren.
Duizenden recepturen
Ontwikkeling, innovatie en efficiency staan hoog in het
vaandel bij Quaker Chemical. Er wordt ingespeeld op de
problematiek en de wens van de opdrachtgever/klant.
Wilbert Platzer: “Door het analyseren van de processen
waarbij sprake is van het vervaardigen en/of bewerken
van metaalproducten, kunnen we gebieden identificeren
waarin verandering van procesvloeistof kan leiden tot
een besparing in de kosten van het gehele proces. Op
basis daarvan ontwikkelen wij vloeistoffen waarmee
de producent in staat is efficiënt(er) te produceren.
Wij hebben verder geïnvesteerd in een hoogwaardige
informatie technologie. Quaker Chemical ontwikkelt
en maakt duizenden recepturen in haar laboratoria.
Kennis daarvan wordt wereldwijd gedeeld binnen de
eigen vestigingen. Daarvoor is een enorme database
beschikbaar. Er is een Quaker Business Intelligence Systeem
waarin alle verslagen op het gebied van R&D (Research &
Development), maar ook veel klantenbezoekverslagen
van ons bewaard worden. Al onze vestigingen hebben
daar via een zoekmachine toegang toe. Het zou in dit
artikel technisch te ver gaan om deze onderwerpen

Willem van Merkenstein,
senior laborant

nader toe te lichten maar tijdens de Open Dag mogen
belangstellenden die er meer over willen weten daar
natuurlijk vragen over stellen. In Uithoorn vindt in elk
geval intensief R&D plaats en worden veel producten
ontwikkeld. Daar zijn we best trots op. Uithoorn kan je
zien als één van de belangrijkste centra van Quaker. De
kracht van ons bedrijf is dat we wereldwijd snel de kennis
met elkaar kunnen delen.” Onder de honderden (vaste)
klanten van Quaker Chemical bevinden zich bijvoorbeeld
nagenoeg alle grote automobielfabrikanten ter wereld.
Tevens producenten van onderdelen zoals transmissies
en natuurlijk een groot deel van de wereldwijde staal
producenten zoals ook Tata Steel in IJmuiden. Voorts
talloze andere bedrijven op de wereld die allemaal
uiteenlopende metaalbewerkingen als kernactiviteit
hebben. Daaronder ook fabrikanten van blikjes voor de
dranken- en levensmiddelenindustrie.
Bij toeval in Uithoorn
Hoe kwam Quaker in Uithoorn terecht? Wilbert Platzer
vertelt dat de grondslag hiervoor een samenloop van
omstandigheden is geweest. Na de Tweede Wereldoorlog
werden met hulp van het Marshallplan diverse
uitbreidingen bij Hoogovens in IJmuiden gebouwd
(nu Tata Steel). Die betrok voor haar staalproductie
smeermiddelen van de firma Quaker Chemical uit
Amerika. Aangezien er nogal veel smeermiddel nodig
was voor een continue staalproductie werd het wenselijk
dat de leverancier hiervan zich in de buurt van IJmuiden
vestigde. Een manager van Quaker ging toen op zoek
naar een geschikte locatie die dicht in de buurt lag van
zowel IJmuiden als de luchthaven Schiphol (gemakkelijk
voor het reizen naar Amerika). Verder woonde de bouwer
van de fabriek in Amstelveen. En zo werd het Uithoorn
waar de fabriek van Quaker Chemical BV rond 1960
werd opgericht en in juni 1962 in gebruik is genomen.
In de loop van de jaren erna nam het ontwikkelen en
produceren van procesvloeistoffen in rap tempo toe.
Dat heeft intussen geleid tot levering van producten
aan klanten over de hele wereld. Tata Steel is de oudste
Nederlandse afnemer. Na Nederland zagen nog enkele
fabrieken in andere landen binnen Europa en in andere
werelddelen het levenslicht. Sinds 2000 opereert Quaker
Chemical Corporation wereldwijd in regionale verbanden
met een sterke en efficiënt functionerende organisatie op
de achtergrond. Vanzelfsprekend kijkt men ook naar de
toekomst. Zo wil Quaker de markt betreden van speciale
oppervlaktebehandelingen van staalplaat en die van
de speciaal vetten. Dat zullen belangrijke groei-pijlers
worden naast de bekende kernactiviteiten.
Medewerking gemeente?
Lokaal is Quaker Chemical een belangrijke speler
voor de werkgelegenheid maar ook als het gaat om
investeringsprojecten waar lokale aannemers en
andere bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.
“In Uithoorn is men steeds verder opgerukt met de
bebouwing van woonhuizen. Daarbij heeft men nooit
gevraagd wat de plannen van Quaker zijn. Wij hebben
hier al veel investeringen gedaan om tegemoet te
komen aan alle eisen en milieuwensen. Aan- en afvoer
van grondstoffen en producten met trucks vormt al
geruime tijd een bottleneck door o.a. het gebrek aan
parkeermogelijkheden. Daar willen wij met de gemeente
over praten om er een oplossing voor te vinden als straks
de Amsterdamse weg op de schop gaat. Bijvoorbeeld
door een keerlus voor vrachtwagens te realiseren
en de mogelijkheid om vrachtwagens te parkeren.
Daarnaast willen wij graag de hoofdingang bij ons
pand aanpassen voor meer comfort en representatieve

Verleden,
heden en
toekomst
m
Het laboratoriu

uitstraling. Dat gaat dan weer niet volgens de gemeente
omdat het bestemmingsplan dat niet toelaat. Wij willen
hier graag blijven zitten maar dan vraag ik de gemeente
wel om de juiste flexibiliteit en medewerking van hun
kant met de daadwerkelijke wil om ons van dienst te zijn”
aldus Wilbert Platzer.
Assemblagefabriek
Waar Wilbert Platzer eindverantwoordelijk is voor de
gehele gang van zaken in de EMEA regio is Henk Struiwigh
(60) verantwoordelijk voor de operationele activiteiten
bij de Quaker vestigingen, vanzelfsprekend ook die in
Uithoorn. Daarnaast heeft Henk de verantwoordelijkheid
voor coordinatie en toezicht van alle wereldwijde
operationele activiteiten. Specifiek in Uithoorn heeft
Henk de functie van ‘Plantmanager’ met het toezicht
op de productie, het verpakken, de logistiek, facilitaire
zaken en klantservice. Daarnaast is hem het SHEQpakket toebedeeld (veiligheid, gezondheid, milieu en
kwaliteit) en is hij bovendien verantwoordelijk voor de
procestechnologie op de locatie. Eigenlijk alles dus wat
met het maken van het product en de aflevering ervan te
maken heeft. “Kort gezegd een product inclusief de service
leveren die de markt van ons vraagt tegen een optimale
prijs. Dat kan in verpakte vorm of per tankauto, binnen
een dag, vijf dagen of over een maand, het kan allemaal.
Maar hoe hoger de servicegraad, des te meer kosten dat
met zich meebrengt,” legt Henk Struiwigh uit. “Wij maken
hier in Uithoorn zo’n 350 verschillende producten. De
totale productie is zo’n 55.000 ton per jaar. Daarvan is een
deel halffabrikaten die we intern weer gebruiken om er
een eindproduct van te maken. Naar de klant toe gaat pak
weg 42.000 ton. Onze producten bestaan maximaal uit
26 verschillende grondstoffen, het minimum is twee, die
bij elkaar worden gevoegd. Daarom noem ik ons bedrijf
vaak een ‘chemische assemblagefabriek’. Producten
worden ‘verpakt’ in een tankauto, in een duizend liter
container, een 200 liter drum of 25 liter jerrycan. Die
gaan naar de klant. Ons marktgebied strekt zich ruwweg
uit van Wladiwostok tot Ierland en van Noorwegen tot
Zuid-Afrika. Binnen R&D worden producten aangepast
of nieuw ontwikkeld, afhankelijk van de vraag van de
klant, de technische ontwikkelingen en de veranderende
productieprocessen.
Ongeveer 25 procent van onze producten wijzigt jaarlijks,
deels omdat we die zelf (her)ontwikkelen en deels op
aanvraag van de klant. Maar de basis van de productie blijft
gelijk, we maken de producten in principe nog net zo als
vroeger. Onze kennis zit in de receptuur, niet in het maken
van het product. Last van de recessie hebben wij enigszins
maar het meest van de gestegen grondstoffenprijzen. Wij
zijn naar verhouding een kleine speler op de markt van
grondstoffen. Niettemin gaat het ons nog steeds voor de
wind, terwijl we toch behoorlijk grote concurrenten op de
wereld hebben. De voornaamste groeimarkten voor ons
zijn onder andere Rusland, het Midden-Oosten, Turkije
en Afrika. Quaker Chemical is een fijn en mooi bedrijf
om te werken. Er is weinig personeelsverloop en het
ziekteverzuim is ongekend laag.” Aldus Henk Struiwigh
die er (ook) al 25 jaar in dienst is.
Grondstoffen
Willem van Merkenstein (61) is al 39 jaar met heel veel
plezier en inzet als senior laborant actief bij Quaker

Wilbert Platzer, Vice President en
Managing Director Quaker Chemical Europe

n

uit vroeger dage

Chemical BV. Hij is tot nu toe de ‘langstzittende’ en heeft
een geweldige kennis op het gebied van recepturen
en productsamenstelling opgedaan. Willem is sinds
december 1973 werkzaam in het R&D laboratorium
waar de procesvloeistoffen worden geboren. Hij begon
bij de afdeling kwaliteitscontrole, kwalificeerde zich in
de ontwikkeling van producten voor ‘metalworking’
en zo verder in de R&D. “Ons lab was in de beginjaren
veel ‘ambachtelijker’ uitgerust dan tegenwoordig met
voornamelijk heel veel glaswerk. Op oude foto’s zul je
namelijk geen beeldschermen en PC’s zien, want die
waren er toen nog niet. Het lab was één geheel, dus
kwaliteitscontrole van gefabriceerde producten én
ontwikkeling van nieuwe producten met in totaal zes
medewerkers. Nu zijn dat rond de vijftig medewerkers!
R&D stond destijds nog in de kinderschoenen. Je mocht
toen zelfs nog met een sigaretje in de mond aan de
labtafel werken. Daar zou nu bijna de doodstraf op staan.
En het contact tussen ons met Quaker Amerika ging per
briefpost, er was geen internet en e-mail,” herinnert Willem
van Merkenstein zich. “In 1975 zijn we begonnen met
ontwikkeling van nieuwe producten. Goede kennis van
grondstoffen en recepturen hadden we eigenlijk nog niet.
Daardoor was onze productontwikkeling in die dagen
nogal empirisch. Met vallen en opstaan probeerden we
onze producten te ontwikkelen en te verbeteren. In de
loop van de jaren is de kennis van onze producten en
van de theoretische achtergronden die een rol spelen bij
hun toepassing natuurlijk enorm toegenomen. Ook is er
tegenwoordig een scala aan elektronische apparatuur om
ons bij de productontwikkeling te ondersteunen.
De zorg voor veiligheid en milieu, maar ook voor
(constante) product kwaliteit, is eveneens steeds
belangrijker geworden in de loop der jaren. We zijn
constant bezig de kwaliteit van producten die goed
werken te borgen, maar ook om te zien of het nog
beter kan, efficiënter en of producten met minder
kosten gemaakt kunnen worden. Voorts is het aantal
producten enorm toegenomen. In de fabriek hebben
we al gauw 350 verschillende grondstoffen, waaronder
basis vloeistoffen zoals minerale oliën en veel, heel veel
additieven die het produkt de gewenste eigenschappen
geven. Die moet je allemaal constant controleren op
kwaliteit en bruikbaarheid. Wij moeten producten
ontwikkelen die voldoen aan de eisen die de klant stelt
aan het product, die overheden via milieuwetgeving
stellen aan onze producten maar ook aan de eisen die
het gevolg zijn van de technische ontwikkeling van
machines en gereedschappen. Een groot verschil met
de beginperiode is dat je toen werkte met een klein
ploegje mensen en daarbuiten had je slechts beperkt
contact. Nu heb je contact met collega’s en klanten in
de hele wereld. Er is geen enkele vakschool waar je leert
hoe je procesvloeistoffen moet maken. Zelf inventief zijn
is dus de boodschap. Pas na jaren productontwikkelen
in de praktijk is er het nodige “Fingerspitzengefűhl”.
Jonge instroom zal dus in de praktijk, met de nodige
begeleiding, producten moeten leren ontwikkelen.”
Aldus Willem van Merkenstein die volgend jaar december
zijn veertigjarig jubileum bij Quaker Chemical hoopt te
vieren. Hij heeft het nog steeds erg naar zijn zin en zegt
dat Quaker Chemical een prettig bedrijf is om te werken.
Kortom, de ‘oudjes’ doen het nog best en zijn vooralsnog
onmisbaar in hun vak!

Henk Struiwigh,
Director Global Operations & EMEA

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 23 mei 2012

Tweede lustrum
bazaar Marsiurupan
weer gezellig bezocht

bazaar is een waterleiren. Het doel van deze rp Bah Bolon op het eichSti
de
eft
he
ag
do
r het
zaterd
Uithoorn - Afgelopen tweede lustrum gevierd ding project voo stichting doet deze projecten
. De
isaties. De
ting Marsiurupan haar sport- en activiteiten- land Sumatra
t
steun van grote organ or Simamet een bazaar in he t bestuur van de stich- met financiële
do
nd
eu
rst
de
on
zijn
ten
centrum De Scheg. He or prachtig lenteweer. laatste projec grote mate van zekerheid met
do
Dit geeft een
vi.
k.
ting werd geholpen
zie
kostenbeheermu
l
vee
dag was er
ng tot de kwaliteit en
Gedurende de gehele
cht naast betrekki de door ons ondersteunde projecten.
bra
en
op
d
tra
tak
r- sing van
De band Gorga Ba
handen van
e liederen ook weste
van de werken ligt in is in SariBatak- en Indonesisch zo nu en dan onder- De uitvoering
hu
ken
zie
sda
the
het Be
re,
projecten
se nummers ten geho . Verder waren er op- de directie van
urzaamheid van deze
sen
steund door zangeres p Sarastri. Zij voerden budolok. De du door een aan het verbruik geroe
erd
nsg
s. Hiermetredens van de da
Het wordt verzek
esische dansen uit.
rage d.m.v. watermeter tigd. Geld
vier traditionele Indon lig druk, veel mensen koppelde bijd
kos
be
s
tie
ara
rep
zel
ntuele
was de gehele dag ge muziek te horen en de de worden eve rdt besteed aan microkredieten
bleven hangen om de t genot van de maaltij- dat overblijft wo volking.
he
voor de locale be
van een
dansen te zien onder
n verkocht. Ook wer- De organisatie per dorp ligt in handen wordt
rde
we
die
cks
sna
en
ar
ten
den
na
jec
en
pro
om
ze
en
on
eg
or
me
cks
ur. Do
den maaltijden en sna zaar te vergelijken met gekozen bestu tuatie in de dorpen aanzienba
dheidssi
zon
ge
de
j
water van
huis. Eigenlijk is de
eri
lot
. Ook was er een
Er is altijd voldoende
een mini Pasar Malam ofdprijzen waren een lijk verbeterd. waardoor ook de hygiëne wordt
ho
met mooie prijzen. De ikbaar gesteld door Al- goede kwaliteit, len van water op grote afstand
t ha
krat met inhoud, besch on, aangeboden door verbeterd. He
en en kinerb
wordt nu door vrouw ans met
bert Heijn en een din chthuis aan den Am- van het dorp
ryc
jer
zijn
Re
. In ieder geval
hotel restaurant ‘Het 0 euro opgeleverd. Het deren gedaan
ook zijn ze
ar
ma
,
ren
de
kin
r
voo
stel’. Deze dag heeft 200 is erg dankbaar voor water te zwaar ld een uur bezig met water hang
de
bestuur van de stichti ook dit jaar weer heb- per dag gemid k eenzaam pad. Deze dagelijkze
over een vaa
len
leden als
de vrijwillige hulp die
ho
Zij
rs.
den behoren tot het ver
de medewerke
u- se werkzaamhe voerd.
ben ondervonden van
am
ge
eft
he
r
zaa
ba
ge
de
f- het project is uit
pen dat u zich tijdens
nd jaar weer mogen tre
seerd en dat zij u volge
kunt u terecht op
uitgebreide informatie rsiurupan.nl/.
or
Vo
fen.
Ba
de
in
p://www.ma
t “Helpt elkaar”
: onze website: htt
rsteunen,
Marsiurupan beteken
Een bestuurslid vertelt
jecten nader wilt onde chting
l.
pro
taa
ze
n
on
gu
u
lun
Als
ma
-Si
Sti
utak
er:
tho
en
mm
or
nu
do
nk
n
ba
s
lpe
n geho
vindt u daar ook on
“Net zoals wij worde
1892, gevestigd te Al, o.a. met de op487
wij
nr:
n
nk
lpe
ba
he
,
rs
an
rke
rup
we
n- Marsiu
siaste mede
us het bestuurslid.
r, om de levensomsta
brengst van deze bazaa Indonesië te verbete- blasserdam.” Ald
in
digheden plaatselijk

Scheurkies van bulldog ‘Gem’
deskundig gerepareerd
Uithoorn - Dierenkliniek Amstelplein is een gerenommeerd behandelcentrum voor huisdieren van uiteenlopend ras en soort. Kleine huisdieren, wel te verstaan, dus geen
paarden of ander groot vee. Daar
komt de veearts aan te pas. Sinds
kort heeft dierenarts Annemieke
Calis de Dierenkliniek overgenomen
van Jeannet Veenema die in de loop
der jaren een breed geschakeerd
klantenbestand heeft opgebouwd.
Haar dierenkliniek stond wijd en
zijd goed bekend. Dat is niet veranderd met de intrede van Annemieke.
Sterker nog, die heeft de behandelmethoden zelfs weten uit te breiden.
Onder meer door een samenwerkingsverband aan te gaan met tandarts Ronald Bosboom uit Uithoorn.
Samen met zijn echtgenote Amparo heeft hij een tandartspraktijk in
de Willem-Alexanderpoort. Omdat beide artsen ieder binnen hun
eigen discipline elkaar goed kennen, kwam Annemieke op het idee
om haar collega te vragen een bij-

zonder klusje uit te voeren. Dat betrof het vullen en opbouwen van een
scheurkies bij een hond (reu) waarbij tijdens een reguliere gebitscontrole werd geconstateerd dat er bij
hem een stuk van een scheurkies in
de bovenkaak was afgebroken. Het
baasje van de hond, Serge Middelink uit Aalsmeer, heeft de zorg voor
de hond en is cliënt bij Dierenkliniek Amstelplein. “Normaal gesproken verwijderen wij hier zelf tanden
en kiezen. Die behandelingen voeren wij hier ook uit. Omdat het gebit van de hond verder nog zo goed
en zo mooi is, vonden wij het zonde
om de kies te verwijderen. In overleg
met de baas van de hond is ervoor
gekozen de kies te laten repareren
en die weer scherp op te bouwen.
Tenslotte is het een scheurkies. Wij
hebben toen Ronald Bosboom gevraagd of hij dat kon en wilde doen.
Nu is een kies een kies, of die nu
van een mens of van een dier is. De
opbouw is nagenoeg gelijk. Ronald
had het nog nooit gedaan, maar zag

er geen probleem in”, laat Annemieke weten.
‘Eigen tandarts’
Aldus werden vrijdagmorgen 18
mei jl. de nodige voorbereidingen
getroffen om de scheurkies van
de hond te behandelen. Het betrof
hier de Amerikaanse (witte) bulldog ‘Gemini’ (roepnaam ‘Gem’), bijna twee en een half jaar oud en met
een gewicht van ongeveer 40 kilogram. De hond werd samen met zijn
baasje(s), het gezin Middelink, eerst
vertroeteld en gerustgesteld, want
hij werd daarna door Annemieke en
haar assistente Femke onder narcose gebracht (een roesje). “Dat moet
bij een dier, want plaatselijke verdoving is hier niet aan de orde omdat
het blijft bewegen en zich niet zoals
een mens rustig laat behandelen”,
legt Annemiek uit. Voor alle zekerheid maakte zij in de rechtervoorpoot van ‘Gem’ ook een mogelijkheid voor een (narcose)infuus. Dat
bleek later niet nodig. Het ‘spuitje’

met het slaapmiddel bleek voldoende voor de behandeling die ongeveer een half uur duurde. Tandarts
Bosboom was voor deze behandeling voorzien van een complete mobiele tandbehandelingsset in een
koffer. In de behandelkamer pakte
hij die uit en sloot dat aan tot een
functionerend geheel. ‘Gem’ was
intussen onder zeil en liet zijn bek
gewillig openen. Net zoals bij elke
tand- of kiesbehandeling werd de
omgeving van het gebit met gaasrollen drooggelegd en de kies toegankelijk gemaakt.
De basis zag er goed uit en het opbouwen van het afgebroken stuk
kies, inclusief de afwerking met een
scherpe kant, was in feite een fluitje
van een cent. ‘Gem’ had zijn scheurkies weer terug. “Die is vrijwel net
zo goed en zo sterk als de oorspronkelijke. Ook al was het voor mij ditmaal de eerste keer, is de behandeling goed gelukt. Annemieke zal
voor dit soort behandelingen nog
wel vaker een beroep op mij gaan
doen. Het is even wennen dat het
dan geen gebit van een mens is.
De bewerking is echter nagenoeg
hetzelfde.” Aldus Ronald Bosboom
die de behandeling samen met zijn
echtgenote als assistente keurig
uitvoerde.
Na afloop mocht ‘Gem’ verkoeveren
achter de praktijkruimte in een van
de daarvoor keurig ingerichte hokken. Blijkens een later ontvangen
reactie van ‘zijn baas’ heeft Gem
de behandeling goed doorstaan en
is weer net zo vief en levendig als
voorheen. “Het is een goede lobbes die niemand kwaad doet ook
al ziet hij er in de ogen van sommige mensen vervaarlijk uit. Ik heb intussen tijdens een spelletje wel gevoeld dat zijn kiezen weer in goeden
doen zijn. Maar hij bijt niet, hoor. ’t
Is een lieve hond, wij houden veel
van hem en hij van ons. Dat laat hij
vaak merken.” Aldus een blije familie Middelink.
Volgens Annemieke wordt deze
vorm van gebitsbehandeling toegevoegd aan datgene wat de dierenkliniek aan behandelingen te bieden heeft. Mocht dat nodig zijn kunnen nu ook tanden en kiezen worden geboord, gevuld, geslepen en
verder afgewerkt. Vanzelfsprekend
wordt zo’n behandeling uitgevoerd
in overleg met de eigenaar van het
dier. Dit geldt niet alleen voor honden, maar voor nagenoeg alle huisdieren. Die hebben nu dus ook ‘hun
eigen tandarts’ bij de dierenkliniek.
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Bridgevereniging De Legmeer

Bel voor de laatste ronde
Uithoorn - Voordat op 6 juni het zomerbridge de rol overneemt moet
nog even de buit worden verdeeld.
In de A- lijn maakte de kersverse bridge leraar Andre van Herel de beste reclame voor zichzelf
door met behulp van maatje Cora
de Vroom eerste te worden met een
ongekende score van 71,18%.
Hierbij verbleekten zelfs Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister die met
62,15% tweede werden en daardoor
totaal wel is waar ver vooruit bleven,
maar toch!
Tom de Jonge & Herman Vermunicht bewezen elkaar een grote
dienst door op de derde plek te eindigen met, nog belangrijker, 61,11%.
Hierdoor lijken ze vrijwel zeker ontsnapt aan degradatie.
Ook op plaats vier een opmerkelijke score, invallend B paar Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst blijkt het in
de A- lijn veel beter te doen en hun
vierde plaats met 55,21% geeft wellicht een boost naar promotie. Op
vijf kwamen twee paren uit , Wim
Slijkoord & Francis Terra en Jan
Schavemaker & Lijnie Timmer tekenden beiden voor 54,17%.
In de B-lijn trokken Tini & Johan Lotgerink en Anton Berkelaar & Wil van
der Meer aan het langste einde met
een score van 55,83% als gedeeld
nummer één. Hierdoor zijn Anton en
Wil vlakbij de vierde promotie plaats
van de familie Koeleman gekomen,
het scheelt nog maar 0,11%. An &
Jan van Schaick stoomden met hun
plek drie en 55,42% ook weer op
richting A, maar of dat nu echt de
bedoeling is?
Vierde
Anneke Houtkamp & Marianne Jon-

kers kwamen met 55% als vierde
door en Tini Geling & Ria Wezenberg werden met 54,17% vijfde.
In de C-lijn was de winst voor
Atie de Jong & Jetty Weening met
61,25% en die kwamen daardoor
voorlopig op promotie plaats drie
uit met een gemiddelde van 55,23%.
Ook Maria Baas & Klaas Verrips
presteerden uitstekend als tweede
met 58,75%, maar eerder behaalde
resultaten in het verleden zijn wellicht niet genoeg voor een stapje
hoger. Dit lukt ongetwijfeld wel Lidy
Krug & Ada van Maarseveen die nu
derde met 57,08% en gemiddeld met
56,14% het klassement aanvoeren.
Voor Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman werd, na een
kamikaze actie van laatst genoemde in het allerlaatste spel, de vierde plaats hun deel met 52,92%. Dit
zou net genoeg kunnen zijn voor
een bridgetrapje hoger, maar dan
moeten Floor & Tonny nog wel even
contre coeur meewerken!
Hetty Houtman & Ans Voogel werden vijfde met 51,67%, maar spelen
in de dans om de knikkers verder
geen rol meer.
Wilt u wel een rol gaan spelen in het
kaartspel, neem dan deel aan het Zomerbridge in sporthal De Scheg georganiseerd door Bridgevereniging
De Legmeer. De start is op woensdagavond 6 juni en de wedstrijden lopen door tot en met woensdag 29 augustus. Aanmelden kan
via e-mail: gerdaschavemaker@l
ive.nl, per tel. 0297 567458 of tussen 19.15 en 19.30 uur aan de zaal.
Het spelen begint om 19.45 uur en
de kosten bedragen 5 euro per paar
per avond.

Thamen’s allerkleinste
winnen weer!
Uithoorn - Zaterdag waren de allerjongste Thamen spelers weer aan
de beurt voor een thuiswedstrijd tegen DVH uit Amstelveen. In een
heerlijk zonnetje mochten de BeeBall Rookies van Thamen eindelijk een thuiswedstrijd spelen tegen
DVH. DVH was met veel meer kindjes bij zich dan de voorgeschreven
in deze competitie, dit geeft echter geen enkel probleem door goede afspraken onderling. In de eerste
inning stond Alex weer op het eerste honk en daar hij de ballen daar
prima weet te vangen wist Thamen
meteen al de nodige nullen te maken. DVH kwam met 11 spelers aan
slag maar tot 5 puntjes. De Thamen
spelers staan de laatste weken prima te slaan en na de eerste slagbeurt had Thamen al 9 punten. De
tweede slagbeurt voor DVH ging
wat beter en ook daar gingen de
spelers lekker staan slaan. Resultaat was dat er 7 punten gescoord
werden. De Thamen spelers hadden
er wederom zin in.. en ook nu wis-

ten Kai, Romke, Jeremi, Bram, Lendric en Aleks de bal weer prima te
raken.. soms tot verbazing van de
ouders (en opa’s en oma’s) langs de
lijn. Acht spelers wisten op tijd de
thuisplaat te bereiken.
Gejuig
Na een hoop gejuich van ook de
coaches Lyndsey en Anne kon de
telling gemaakt worden en was de
uitslag 17-12 in het voordeel van
Thamen. Na elkaar nog netjes een
handje te hebben gegeven was het
tijd om een klein feestje te vieren. De
hele BeeBall afdeling van Thamen
had een prima weekend. Het Major
League jongens team wist met 2410 thuis te winnen van HCAW Blue
Jays en de Major League meiden
hadden een schitterende overwinning in een uitwedstrijd bij DVH met
12-17. Beeball kan je spelen vanaf 5
jaar en is de voorloper op het echte honkbal dan wel softbal. Heb je
interesse check dan onze website: www.thamen.info of stuur een email naar: info@thamen.info

Legmeervogels ME1 pakt
alsnog een prijs
Uithoorn - Na een uistekende najaarscompeitie waarin de meiden 2e
werden met meer dan 100 goals in
het voordeel viel de voorjaarscompetitie enigszins tegen met een vijfde plaats. Leuk om te vertellen dat
de meiden het kampioensfeestje van UNO uit Hoofddorp wel wisten te verstoren.Afgelopen weekend stond het goed georganiseerde
toernooi bij JAU op de agenda.
Helaas zonder Megan,Robin,Dana
die andere aktiviteiten danwel verplichtingen hadden tijdens deze
korte hemelvaarts vakantieweek.
Met een hoop invallers werd er gestart tegen Ijburg en die werden
simpel op zij geschoven.1-0 had zeker 4-0 mogen zijn. Al met al een
mooie start waar Nienke,Luwan &

Luna voor de nodige onrust zorgde bij de tegenstander en kansen
kregen. Daarna tegen favoriet Jong
Aalsmeer United die fel tegenstand
boden maar waarin de verdediging
onder leiding van Safi en Rachel
de boel potdicht hielden.Sluitpost
Britt was niet te passeren en hield
terecht de nul gedurende het hele
toernooi.Het middenveld met AnnBritt en Tess hielden controle over
de wedstrijd en zo werd ook deze
pot winnend afgesloten met 1-0.
De laatste wedstrijd werd binnen 5
minuten beslist door de Vogeltjes en
4-0 was nog vertekend want de tegenstander werd echt vepletterd.Nu
kon er alsnog een feestje worden
gevierd.Een mooi en terecht slot van
het voetbalseizoen. Toppers E1 bedankt voor al het kijkplezier.

De Kwakel - Na alle trieste taferelen rondom het overlijden van Jochem Kok in de afgelopen twee weken, begon voor KDO 1 afgelopen
zondag de nacompetitie. De Kwakelaars, die de tweede periodetitel wisten te bemachtigen, strijden
in een poule van vier teams voor
promotie naar de derde klasse. Tegenstanders voor KDO zijn: Sporting’70 (uit Utrecht, nummer vier
vierde klasse G), SMVC Fair Play
(uit Culemborg, nummer twaalf derde klasse D) en BFC (uit Bussum,
nummer drie vierde klasse F), waarbij de nummer één uit de poule volgend jaar een klasse omhoog gaat
of in de derde klasse blijft. In de eerste wedstrijd van de nacompetitie
speelde het eerste een uitwedstrijd
in Utrecht tegen Sporting ’70. Op
het zonovergoten sportcomplex aan
de Voorveldselaan kon trainer Raymond de Jong niet beschikken over
de op vakantie zijnde spelers Patrick
Schijff en Frank Hogerwerf.

Legmeervogels F3
toernooiwinnaar in Almere
Uithoorn - Hemelvaartsdag. De dag
dat de jongens moesten voetballen
in Almere. Dit toernooi werd in de
middag gehouden. Dus we konden
uitslapen. Nicolai deed helaas niet
mee. Legmeervogels mocht de eerste wedstrijd op het hoofdveld in het
stadion spelen tegen Almere City
F2. Heel spannend (met lege tribunes). Het waren grote jongens maar
dat konden onze jongens niet schelen. Zij zijn namelijk de beste. Maar
de F3 had er zin in. Ze moesten veel
verdedigen. Toch konden ze niet
voorkomen dat ze achter kwamen
zelfs met 3-1. De jongens bleven
met veel overgave spelen en speelden ook goed positiespel waar de
tegenstander geen raad mee wist .
Dit resulteerde in een eindstand van
3 – 3. De tweede wedstrijd moesten we tegen CJVV. We spelen alle-

bei in gele tenues dus deed het andere team hun trainingsjasjes aan.
Het begon rommelig. We speelden
niet onze beste wedstrijd maar later
in de wedstrijd speelden we veel in
de aanval. Uiteindelijk werd er dan
gescoord. Maar de trainer zei dat
we niet goed speelden. Toch hebben we gewonnen met 1- 0.
De derde wedstrijd moesten we tegen het altijd moeilijke AFC. Maar ze
waren niet goed. Want de doelpunten vlogen erin. We waren steeds in
de aanval. We wonnen met wel 5 –
0. Maar de tweede helft ging gelijkwaardig op. Toch kreeg AFC geen
kans van onze jongens om bij de
keeper te scoren. De 5-0 was genoeg om op doelgemiddelde de
kampioensbeker te winnen.
Op 2 juni spelen zij ons volgende
toernooi bij Victoria in Loosdrecht.

Onder druk
Vanaf de meet af aan probeerde
KDO om de verdediging van Sporting’70 onder druk te zetten. Dit
leidde direct tot een veldoverwicht,
wat in de 15e minuut werd bekroond met een openingsgoal van
Rick Kruit. Een schot van Joeri Stange vanaf de rand van het zestienmetergebied, kwam in de voeten van
Rick terecht die de bal aannam en
fraai in de hoek binnenschoot, 0-1.
Tien minuten later deed Timo Kas
positief van zich spreken. Timo, die
zijn vakantie onderbrak voor deze
belangrijke wedstrijd, wist met een
perfecte voorzet vanaf de linkerkant
Sven Vlasman op zijn hoofd te bereiken. Sven wist vervolgens wel raad
met deze kans en kopte prima de
0-2 voor KDO binnen. Echter werd
deze riante voorsprong enkele minuten later verspeeld nadat achterin bij KDO de bal zeer matig werd
weggewerkt. Uit de rebound kon
Sporting’70 de 1-2 maken. Tot aan
de rust kreeg het eerste diverse mogelijkheden om de score verder uit
te breiden, maar deed dit niet. Met
name vanaf de zijkanten kwam vandaag de dreiging van KDO.

Start
Tot grote ontsteltenis van de Kwakelaars werd er bij de start van de
tweede helft wederom gestuntel
achterin afgestraft. In de 47e minuut leidde dit tot de gelijkmaker,
2-2. Naarmate vervolgens de tweede helft vorderde viel op dat KDO
conditioneel sterker was dan de
Utrechters. Voornamelijk Rick Kruit
en in mindere mate ook Joeri Stange waren een ware plaaggeest voor
de defensie van Sporting’70.
Met diverse solo’s en schoten waren beide spelers dichtbij de 2-3,
echter kwam deze verlossende treffer (nog) niet op het scorebord. Trainer Raymond de Jong bracht Mathijs van Rijn en Elton Shehu binnen de lijnen om nog een extra aanvallende impuls aan de Kwakelse
ploeg te geven. Uiteindelijk viel alles in de 88e minuut op zijn plaats.
Joeri Stange werd hard onderuit gehaald in het zestienmetergebied, de scheidsrechter floot helaas
niet, maar zijn onpartijdige assistent
(lees: grensrechter) had de situatie
wel juist ingeschat, waardoor KDO
toch een strafschop kreeg. Na diverse Utrechtse provocaties toonde Rick Kruit zich een koele killer en bezorgde KDO vanaf elf meter een 2-3 voorsprong. Vlak daarna
kon Kruit zelfs nog de 2-4 maken,
maar de doelman van Sporting ’70
wist erger te voorkomen.
Na afloop van de wedstrijd won
KDO ook de penaltyserie van Sporting ’70. Alle vijf de KDO-ers wisten hun strafschop te benutten, terwijl de Utrechters eenmaal misten. Al met al dus een zeer goede
voetbalmiddag voor de Kwakelaars,
welke het op Tweede Pinksterdag,
een goed vervolg kan gaan geven.
Op deze maandag speelt KDO om
14:00 uur namelijk de thuiswedstrijd
tegen SMVC Fair Play. De ploeg uit
Culemborg wist in hun eerste wedstrijd in eigen huis BFC met 5-1 te
verpulveren.
Kortom, in deze cruciale wedstrijd
kan KDO een volgende stap gaan
zetten richting promotie naar de
derde klasse.

Wim en Marcel gaven
“bridgeles”
De Kwakel - Op maandag 14 mei
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de voorlaatste ronde in de
laatste parencompetitie van dit seizoen. In de A-lijn lieten Wim en
Marcel zien wat bridge was; de ene
top na de andere en als enige boden
zij een dichte 6 schoppen uit. Marineke & Martin verstevigden hun leidende positie door 2e te worden. In
de B-lijn is de top 4 gelijk gebleven,
zij het in een andere volgorde. Door
hun score van 64% hebben Greet
en Henk, en Jeanette en Map de leiding overgenomen.
Volgende week volgt de ontknoping.
De uitslagen:
A-lijn:
1. Wim Baars &
Marcel Dekker
2. Marineke Lang &
Martin Kok
3. Tineke van der Sluijs &
Anke Reems
4. Tiny van Drunen &
Thea Kruyk

68,75%
61,00%
58,33%
56,00%

5. Ria Wezenberg &
Hans Wagenvoort
B-lijn:
1. Jeanette Das &
Map Kleingeld
2. Greet & Henk Stolwijk
3. Loes Kroon &
Theo Vermeij
4. Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen en
en Tini & Johan Lotgerink
6. Cees Harte & Jan Visser

50,00%

64,58%
64,29%
55,95%
52,68%
52,38%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Schaatsvereniging Amstelland
Uithoorn viert 40-jarig jubileum
Uithoorn - Afgelopen seizoen bereikte Schaatsvereniging Amstelland haar 40-jarig jubileum! De vereniging wilde dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan en daarom werd
speciaal hiervoor een jubileumcommissie in het leven geroepen. Om
de kans op aangename weersomstandigheden te vergroten, werd
het jubileumfeest niet midden in het
schaatsseizoen gepland, maar op 6
mei, het enige weekend in mei zonder een feestdag. Het jubileumfeest
was voor de schaatsers een mooi
moment om elkaar te treffen buiten het schaatsseizoen, kort voor de
start van de zomertrainingen, wat
bleek uit de hoge opkomst! Omdat
de schaatssport logischerwijs op de
diverse ijsbanen beoefend wordt,
werd vooraf gesteld dat het jubileumfeest de volgende elementen
moest bevatten: een feestdag voor
de leden, sportief, dicht bij huis en
een deel van de dag waar jong en
oud elkaar tegelijkertijd treffen.
De feestdag vond plaats onder prima weersomstandigheden en startte voor de senioren om 13:00 uur
bij het Rechthuis. Er waren vooraf twee fietstochten uitgezet: een
tocht op de racefiets en een recre-

atieve tocht. Het plan was dat beide
groepen elkaar voor koffie met appelgebak onderweg zouden tegenkomen, wat zowaar helemaal lukte!
Voor de schaatsers van het Jeugdschaatsen en de Jeugd-Trainingsgroep startte het programma ‘s
middags met BMX’en (crossen op
mountainbikes) bij UWTC. Onder de
deskundige leiding van Michael en
Rik (stap-voor-stap, veiligheid hoog
in het vaandel) werd het voor kinderen en aanwezige ouders een heel
leuke middag.
Rond half zes verzamelden de fietsers bij het clubhuis van UWTC. Onder het genot van een drankje bekeken de fietsers de laatste rondjes van jeugd op de crossbaan. Nadat de jeugd de crossfietsen aan de
kant had gezet, genoten ook zij van
een hapje en een drankje en werd
de barbecue aangestoken. Nadat
de jongste leden waren vertrokken,
werden de leden van het eerste uur
en Hans van Adrichem (oprichter)
en Ronald van Gink in het zonnetje
gezet. Er werden enkele bijzondere
momenten uit het 40-jarig bestaan
van de schaatsvereniging aangehaald, waarna de geslaagde feestdag werd afgesloten.

Lessen jeu de boules
bij Boule Union Thamen
Regio - U kent dat wel, op vakantie in Frankrijk en dan zie je daar op
de het dorpspleintje of op de camping mensen aan het jeu de boulen.
Het spel dat ze spelen is één van de
vele varianten en het heet petanque. Dat wordt ook in Nederland
heel veel gespeeld. Op dat Franse pleintje staat u te kijken, geniet
van het sfeertje, maar weet eigenlijk niet hoe het nu precies gespeeld
wordt, laat staan dat u het zelf zou
kunnen. Natuurlijk heeft u wel eens
een balletje gegooid op de camping
in Nederland of op het strand. Met
van die plastic gekleurde ballen of
zelfs met ijzeren boules. Maar daar
in Frankrijk lijkt het wel een heel ander spel.
Spel
Het is ook een heel ander spel. Ze
gooien daar niet om de beurt, ze
gooien soms ook met 3 boules terwijl je in Nederland vaak boules ziet
in setjes van twee. Het wordt dan
ook een ander spel als je weet hoe
de regels zijn en als je weet dat er
verschillende technieken van gooien zijn. En wat te denken van de tactiek, het vele overleg voor elke boule
die de Fransen gooien, gaat eigenlijk alleen maar over de tactiek.
Nederlands
De Nederlandse Jeu de Boules
Bond (NJBB) heeft daarom besloten
om Jeu de Boules lessen te verzorgen bekend onder de naam BoulLes. Niet alleen voor de Frankrijk-

ganger, maar voor iedereen die kennis wil maken met dit spel. De lessen bestaan uit vier woensdagmiddagen van 1,5 uur, waarin de spelregels worden uitgelegd. Er wordt natuurlijk ook les gegeven in de verschillen technieken van gooien en
de beginselen van de tactiek wordt
uiteengezet. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan het gewenste
gedrag tijdens wedstrijden.
Lessen
De lessen worden gegeven bij Boule Union Thamen op 30 mei, 6, 13 en
20 juni en vangen aan om 15.00 uur.
Op de accommodatie is het vervolgens mogelijk om na de lessen een
wedstrijdje te gooien. Boules zijn
aanwezig en een boekje over het
spel krijgt u mee.
Voor de 4 lessen betaalt u 10,-.
Op de lesmiddagen is natuurlijk
de kantine gewoon geopend. Dus
mocht u interesse hebben laat het
dan weten, meer informatie kunt
u krijgen bij Henk van Rekum op
tel. (0297) 565377 en 06-12061147
en daar kunt u zich ook opgeven.
Mocht een telefonische aanmelding er niet van komen dan kunt u
zich ook gewoon op de accommodatie melden bij Henk van Rekum
op de eerste lesmiddag. De eerste
lesmiddag is dus op woensdag 30
mei aanstaande. De lessen vinden
plaats op de bouleaccommodatie
aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel (bij
het honkbalveld van HSV Thamen).
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Handbalmeiden C2 van
Legmeervogels kampioen

Vier eerste en tien tweede
prijzen voor Judoschool Blaauw
Uithoorn – Judoka’s van Judoschool Blaauw hebben meegedaan
met het derde Fuyiama judotoernooi
van dit seizoen. Er deden 31 judoclubs mee en samen hadden deze clubs 474 judoka’s ingeschreven
voor dit toernooi waarvan de oudste
14 jaar was.
De kinderen werden onderverdeeld
op kleur band en gewicht. Er waren
112 poules zodat er minimaal drie
wedstrijden gedraaid moest worden. Hierdoor kunnen de kinderen
zo veel mogelijk ervaring op doen
met wedstrijden.
Van de 24 ingeschreven judoka’s
van Judoschool Blaauw hadden er
aan het eind van de dag 4 een eerste plaats en 10 een tweede plaats.
Naast een prijs voor de eerste en
tweede plaats kregen ook de overi-

ge deelnemers in de poule een prijs
voor de derde plaats.
Bij de jongere kinderen was Ruben Duijn goed in vorm en wist hij
al zijn partijen overtuigend te winnen waardoor hij ongeslagen kampioen werd.
In de poule van Lisa Zurcher waren
de deelnemers goed aan elkaar gewaagd. Van de vier partijen wist Lisa er drie op beslissing te winnen
en de vierde partij won Lisa met een
Yugo. Ook Lisa werd hierdoor ongeslagen kampioen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Lisa Zurcher, Ruben Duijn, Sven Kas,
Teun Gieling.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede:
Bente de Jong, Calvin Kikken, David

Fluks, Elysa Kikken, Luuk Haarman,
Luuk Rinkel, Roan Haaima, Romano
Vermeulen, Sander ten Veldhuis, Timo Droog.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden derde: Dylan
Koeleman, Jesse Versteeg, Kevin
Schonhage, Luca van Paassen, Mylan Koppen, Simon Duijn, Yannick
Wip.
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
beker voor de derde plaats in ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol
toernooi voor Judoschool Blaauw.
Meer informatie over jeugdjudo,
vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Judoschool Blaauw is te vinden via
www.judoschoolblaauw.nl.

Uithoorn - Zaterdag was de laatste
competitiewedstrijd voor de meiden
van de C2. Het beloofde een spannende dag te worden. Wat de meiden voor aanvang van de wedstrijd
nog niet wisten was dat de eerste plaats in de competitie gedeeld
werd door drie teams, Legmeervogels C2 – Lelystad C1 en VOC C3.
Deze laatste wedstrijd van dit seizoen was ook nog tegen de medekoploper Lelystad C1.
Vlak voor het begroeten van de tegenstander werd de meiden verteld
dat zij bij winst van deze wedstrijd
kampioen zouden zijn. Dat was een
grote verrassing die in eerste instantie voor wat zenuwen zorgde. Lelystad wist daar goed van te

profiteren en scoorde 2 doelpunten. Vlak voor het einde van de eerste helft herpakten de meiden zich
en met een stand van 1-2 gingen zij
de rust in.
Bekertje
Na een bekertje limonade en een
peptalk van de coaches (en publiek) konden zij vol nieuwe energie beginnen aan de tweede helft.
Al snel wisten zij langszij te komen
en konden zij gaan bouwen aan een
voorsprong. Door een tactische verandering in de verdediging raakte
Lelystad enigszins van slag en kwamen de meiden van Legmeervogels
op een 4-2 voorsprong. De meiden,
de coaches en het publiek kregen

er steeds meer vertrouwen in en dat
was goed merkbaar.
De rest van de tweede helft was
bloedstollend spannend. De teams
waren aan elkaar gewaagd en de
strijd ging gelijk op. De stand werd
4-3, 5-3, 5-4 en vlak voor het einde
van de wedstrijd toch nog 6-4.
Spannend
Het was een spannende wedstrijd
met hele mooie doelpunten, goed
spel en zeker ook weer fantastische
reddingen van de keepster. Reken
daarbij het enthousiaste publiek en
het mooie weer: alle ingrediënten
voor een heerlijke afsluiting van het
handbalseizoen voor de C2 met een
verdiend kampioenschap.

Op de foto van links naar rechts: Jamie Lee de Blieck, Islah Chokri, Michelle Moree, Nina van Os, Marcelle Ohm, Eline Grim, Iboya Holthuis, Merit Buffing, Maudy Smit, Britney Bos (keepster). Trainer / coaches: Joke van Os en Mariëtte van den Brink Niet op de foto: trainer Andrea Smit.

Legmeervogels E4 wint
Texel toernooi
Uithoorn - Na een lastig seizoen
kon de Legmeervogels E4 zijn kwaliteiten laten zien op het voetbaltoernooi in Den Burg op Texel. De jongens waren erg gretig en lieten al
snel zien dat ze niet voor niets naar
Texel waren gekomen. Met mooi
combinatiespel werd al snel de eerste tegenstander Texel E2 met 5-0
verslagen. Texel E3 had ook wei-

nig in te brengen en werd dan ook
met 3-1 verslagen. De eigenlijke finale werd al in de derde wedstrijd
gespeeld tegen het sterke Rhoon
E2; ook zij werden door tactisch
goed spel verslagen met 2-0. Daarna volgden er nog 2 wedstrijden tegen de zwakkere teams die dan
ook dikgewonnen werden met 6-0
en 7-1. Totaal zijn er door de Leg-

meervogels E4 23 doelpunten gemaakt in 5 wedstrijden en kregen zij
maar 2 doelpunten tegen. Legmeervogels E4 liet zien dat zij goed kunnen voetballen en hierdoor werden
zij de terechte winnaar van de Texel
’94 cup! Gefeliciteerd Bodhi, Boris,
Mika, Merlijn, Benjamin, Mart, Raoul en Julian met deze verdiende
overwinning!

KDO E1-boys kampioen van
de Haarlemmermeer
De Kwakel - Het is zaterdag ochtend, het weer ziet er niet bijzonder uit maar de jongens van KDO
E1 gaan vandaag de zon laten schijnen. Hét toernooi van de Haarlemmermeer staat vandaag op het programma. In een kolonne van vele auto’s gaat de stoet vanuit de
Kwakel naar het sport terrein van
vv UNO in Hoofddorp alwaar gespeeld gaat worden voor het kampioenschap. Er staan 3 zware wedstijden op het programma, maar de
kwakelse jongens kijken er gelukkig
niet tegenop. Gewoonlijk hebben de
E tjes uit de Kwakel het geluk van 2
enorme enthousiaste coaches maar
helaas moeten ze het vandaag met
1 doen want coach Yvo ligt voor een
operatie in het ziekenhuis. JacobJan neemt dan ook goed de tijd om
het team goede moed in te spreken
en de eerste wedstrijd tegen UNO
E1 gaat dan ook erg goed. KDO E1
komt redelijk snel op voorsprong
door een weergaloze een-twee tussen Daniel en Hessel. Er wordt op
dit toernooi maar 20 minuten gespeeld dus KDO gaat gelijk weer in
de aanval om de voorsprong uit te
breiden. De achterhoede staat goed
opgesteld en de aanval wordt elke
keer van daaruit opgebouwd. Yarmo
en Ramon geven de tegenstanders
hier geen ruimte om zich goed te
positioneren en spelen de bal elke
keer weer naar buiten waar Kaj en
Paskal de bal weer naar voren spelen. Youri houdt het middenveld onder controle en hun Jelle heeft het
deze eerste wedstrijd niet heel druk.
De aanvallen die toch door komen
worden goed doorzien en Jelle plukt
deze ballen zonder moeite uit de
hoeken. Eindstand 3-0 voor KDO E1.
Pauze
Na een welverdiende pauze krijgen ze vv UNO E4 tegenover zich,
deze jongens zijn een kop groter
dan de E1 van UNO en daar spe-

len ze ook naar. De vrije ruimte is
moeilijk te vinden bij beide partijen en de schoten op beide doelen
gaan op paal, lat en in de handen
van de keepers. De meegereisde
supporters hebben het niet meer, zo
spannend, een laatste aanval, de bal
komt in een kluts 15 meter voor het
doel van UNO, Kaj herovert de bal,
legt hem voor zijn rechter en haalt
uit. De bal suist de rechterhoek in
maar de keeper van UNO vliegt al
door de lucht en tikt de bal naast het
doel. Eindstand 0-0. De jongens nemen de wedstrijd in de pauze nog
even door met de coach en de laatste wedstrijd tegen Roda ’23 moet
worden gewonnen om kans te maken op de felbegeerde titel.
Roda
De wedstrijd begint en zowel Roda
als KDO gaan er vol voor, er wordt
door beide teams veel overgespeeld
maar toch zien we de vermoeidheid
toeslaan, de passes worden te zacht
gegeven en om de bal in het team te
houden valt ook niet echt mee. De

supporters sporen de jongens aan
en de een-tweetjes, lange ballen en
het “kappen draaien” gaat er weer
goed uitzien, een mooie voorzet van
Youri wordt meegedragen door de
wind en belandt achter de keeper
van Roda in het doel, 1-0. Roda gaat
gelijk fel van start en scoort al snel
1-1. KDO moet er weer voor gaan
en ze willen de beker opdragen
aan Yvo, dus de schouders gaan er
weer onder en de combinatie wordt
weer gezocht. Paskal laat zich wat
meer zien in de aanval en ondersteunt hierbij Daniel en Hessel. Jelle
brengt de bal weer in het spel. Ramon en Jarmo houden de achterhoede goed dicht en Kaj en Youri
als een dubbele centraal door-dekkende voorstopper houden het middenveld open om de aanval goed
in te leiden, door een mooie dribbel krijgt Daniel de bal terug via de
lat en schiet hem alsnog nog mooi
in de hoek en KDO staat voor met
2-1. Nog 2 minuten te spelen en dan
klinkt het eindsignaal! KDO E1 kampioen

Van links naar rechts: Bodhi, Boris, Mika, Merlijn, Benjamin, Mart, Raoul en Julian

Ute Hoirne Toernooi 2012
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn
(TCU) organiseert van 23 juni t/m 1
juli 2012 alweer het 31ste Ute Hoirne Toernooi. Evenals vorig jaar is er
van 25 juni t/m 29 juni overdag weer
Ute Hoirne Veteranentoernooi. De
toernooicommissie is met veel enthousiasme bezig met de voorbereidingen. Er zijn dit jaar acht sponsors
gevonden die het mogelijk maken
een leuke toernooiweek voor leden
en niet-leden met aanhang te organiseren. In principe zijn het twee
toernooien, te weten:
Voor het reguliere toernooi kan ingeschreven worden voor een enkel-, dubbel of gemengd dubbelspel in de categorieën 4, 5, 6, 7 en
8. En zoals het bij het Open Toernooi
van Tennisclub Uithoorn gebruikelijk is wordt er rondom het toernooi
weer van alles georganiseerd. De
deelnemers ontvangen bij hun eerste wedstrijd gratis een kop koffie
of thee. Het is deze week een paar
keer mogelijk gebruik te maken van

een gratis stoelmassage. Op dinsdagavond is er weer, de voorgaande jaren zeer geslaagde, wijnproeverij. Op vrijdagavond is er voor alle
deelnemers, zowel van het reguliere
toernooi als het veteranentoernooi
weer de mogelijkheid deel te nemen aan de “gratis Chinese maaltijd”. Verder natuurlijk ook weer een
loterij met mooie prijzen. De vrijdagavond wordt weer op feestelijke wijze afgesloten met een DJ. Uiteraard
wordt ingespeeld op het Europees
Kampioenschap Voetbal dat parallel met het toernooi wordt gespeeld.
Naast haar reguliere toernooi organiseert TC Uithoorn weer het Ute
Hoirne Veteranen Toernooi van 25
juni t/m 29 juni. Dames vanaf 45
jaar en heren vanaf 50 jaar kunnen
zich hiervoor inschrijven. Dit veteranen tennistoernooi maakt onderdeel
uit van het circuit ‘3-Op-Een-Rij’ Veteranen tennistoernooien waarbij
vier verenigingen uit de regio t.w. TC
de Meerlanden, A.L.T.C Amstelland,

Theo Kuylenburg wint Soissons
Regio - De postduiven van de duivenliefhebbers uit de regio moesten
zaterdag jl. een midfondvlucht vliegen met een gemiddelde lengte van
338 km.

crack speelde met de concurrentie
en vloog op éénzame hoogte voor
zijn tegenstanders uit richting Amstelhoek waar de duif om 11.51 uur
landde op zijn hok.

De duiven werden om 08.15 uur
gelost. Het werd weer een pittige
vlucht voor de duiven maar niet voor
“de 69” van Theo Kuylenburg. Deze

Daar heeft Theo dan een heerlijke
bak met brandnetelthee voor hem
klaarstaan want zo zegt Theo “dat
is het allerbeste voor mijn duiven en

DVH en TC Uithoorn via 3 toernooien samenwerken om 50 plussers te
stimuleren tot sportdeelname.
U kunt zich inschrijven voor heren dubbel, dames dubbel of een
gemengd dubbel in de categorieen 6, 7 en 8. Doet u, als veteraan,
mee met deze drie toernooien op rij
dan maakt u kans op een extra prijs
ongeacht hoe ver u in het toernooi
komt. U kunt ook alleen voor het veteranentoernooi van TCU inschrijven
als dat uw voorkeur geniet. Kortom:
het wordt een fantastische week bij
TC Uithoorn waar u allemaal onder
het genot van een drankje en hapje gezellig kunt genieten van leuke
tennis- en overige sportwedstrijden.
Inschrijven:
Ga
naar
www.tcuithoorn.nl (ook voor het
laatste nieuws) en schrijf u in voor
het reguliere en/of veteranentoernooi voor één of twee onderdelen.
Ook kunt u inschrijven op
www.toernooiklapper.nl
Sluitingsdatum inschrijven is op
maandag 11 juni

volgens velen de reden waarom ze
zo hard vliegen.”
De duif van Theo eindigde in Rayon
F als 7e tegen 2378 duiven.
Over Noord-Holland werd de duif
van Theo 20e van de 12330 duiven!!
Ton Duivenvoorde uit De Hoef werd
netjes 2e en de familie Snoek/Govers uit De Kwakel werd 3e.
1e in de B-poule werd Martin Bosse uit Uithoorn.
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Sport en Spelweekend

bij KDO weer spetterend

digingen moesten ze een hindernisparcours afleggen waarbij ze
vervolgens door een schuimbak en een waterspuit een bal in een
basket moesten gooien. Na het openingsspel vertrokken de ouders en andere belangstellenden weer en gingen de groepen
eten. Na het eten, verzorgd door de eetgroep, was het tijd voor
het groepspel,gevolgd door de disco. Iedereen was prachtig gekleed en het werd een gezellige boel. Kinderen die even geen zin
Vrijdag
in de disco hadden konden zichzelf vermaken met allerlei spelVrijdagmiddag om 16.00 uur kwamen de eerste kinderen het ten- letjes of de bingo die stonden opgesteld. Na de disco terug naar
tenkamp binnen om zo snel mogelijk een mooie slaapplaats uit het tentenkamp waar het nog wel eventjes onrustig bleef.
te zoeken. Nadat iedereen een plekje had gevonden kwam een
echte filmster, genaamd Johan de Parelridder, met zijn bewakers
Piep en Miep in een prachtige hummer het terrein op gereden. Zaterdag
Het weekend werd doorgenomen en vervolgens gingen de lei- Toch moest iedereen zaterdag weer vroeg op en gingen de groeders en leidsters het openingsspel spelen. Onder luide aanmoe- pen één voor één naar Poldersport. Daar was een parcours uitgezet van spelen op het land en over het water. Er werd fanatiek
geklommen, over de sloot geslingerd, buik gegleden en nog veel
en veel meer. Iedereen had het hier enorm naar de zin. Het was
ook helemaal niet erg om nat te worden. De zon was goed doorgekomen, dus het was eigenlijk wel lekker om nat te zijn. Voor
het eerst dit jaar konden ook de G-voetballers naar Poldersport
waar ze een aangepast parcours hebben gevolgd. Rond de middag gingen de groepen weer terug naar het Sport en Spelterrein
om, na de lunch, te starten met het middagprogramma. De materiaalploeg had weer flink uitgepakt met het circuit, de midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer nieuwe spelen te
bewonderen. Naast deze spelen waren er ook nog creatieve activiteiten De dames van de creativiteitsploeg hadden bedacht om
de kinderen een filmstrip te laten maken en de leiders maakten
een promotiebord en een filmcamera.
De Kwakel - Afgelopen weekend vond op het complex van
KDO voor de 37ste keer het Sport en Spelweekend plaats.
Het thema van het weekend was ‘The Movie’ en ongeveer 300 kinderen, verdeeld over 15 groepen, zijn het hele
weekend vermaakt met allerlei activiteiten.

Patat
Na het middagprogramma eerst natuurlijk patat eten waarna het
avondprogramma begon. De groepen werden in drieën gedeeld
en elk uur was er een wissel tussen de drie verschillende onderdelen van het avondprogramma. Er was in de grote sporthal een
circuit uitgezet waarbij de kinderen allemaal opdrachten moesten doen variërend van een quiz tot reuze mikado. In de kantine
konden de kinderen een echt casino in om een gokje te wagen.
Er werd flink met geld gesmeten. In de tweede kantine werden de
leiders en leidsters weer goed in de maling genomen. De kinderen konden punten voor hun groep verzamelen en de leiders en
leidsters moesten een scene uit Spangas naspelen. Prachtig om
te zien welke acteertalenten er nog rondlopen.

viel. De materiaalploeg was dan ook snel in de weer om de groepen te helpen de tenten zo goed als mogelijk droog te houden.
Na de regen klaarde het gelukkig snel weer op en ook de velden waren snel weer betreedbaar zodat alle activiteiten gewoon
doorgang konden vinden. Het was de gehele dag goed druk en
er liepen vele bezoekers over het terrein. Deze bezoekers konden
ook allemaal genieten van de spelen en het dweilorkest dat rondliep en lekkere vrolijke muziek speelde.
Nadat iedereen klaar was met alle evenementen werd het 37ste
Sport en Spelweekend in het bijzijn van vele ouders, opa’s, oma’s
en andere belangstellenden gepast afgesloten. De groepen kwaZondag
men met hun filmstrips het handbalveld opgelopen en na een
Na afloop van het avondprogramma weer terug naar de tenten korte terugblik op het weekend en een afscheidslied van Groep
om, na een drukke dag, snel in slaap te vallen. Zondag werden ze 8 kwam met het lopen van een grote polonaise dit Sport en Spelal vroeg gewekt door de regen die echt met bakken uit de lucht weekend tot een eind.
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Wisselende prestaties van
SRT-atleten
Regio - Op Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei, heeft Marcel Pool
van het, door AH Jos van den Berg
en Slagerij Marcel Heemskerk gesponsorde Steenbok RunningTeam
(SRT) in Heiloo zijn tweede 800 meterwedstrijd van dit seizoen gelopen. De serie waarin hij moest starten was ongunstig. Niemand wilde
als gevolg van de straffe wind op
kop gaan lopen, behalve 1 atleet die
gelijk 10 meter voor de rest uit liep.
Hierdoor moest Marcel wel op kop
van de over gebleven groep gaan
lopen en men liet hem een hele ronde lang het werk doen. Voor de laatste 200 meter had Marcel zijn kruit
een beetje verschoten, waardoor diverse atleten hem passeerden. Zijn
eindtijd was 2.05,65 wat, mede gegeven de winderige omstandigheden en de aard van de race, een
goede prestatie genoemd mag worden. Zeker voor een,van nature, lange afstand atleet. Jon Schouwenaar
liep deze dag een 400 meter wedstrijd in Gouda en snelde naar een
PR in 50,66 sec.
Nederlandse Studenten
Kampioenschappen
Donderdag startten eveneens de
wedstrijden in het kader van de Nederlandse Studenten Kampioenschappen welke in Hengelo werden gehouden. Voor het SRT werd
het een weinig succesvol weekend. De volgende atleten kwamen
daar in actie. Tinka Offereins kwam
uit op de 400 meter. Na in de series een tijd van 61,98 op de klokken gezet te hebben, werd de finale gelopen in 62,22. Helaas was dit
niet goed genoeg voor een podiumplaats, maar voor haar gevoel zit er
nog veel meer in! Ze was helemaal
niet moe. Sander van der Eijk kwam
uit op de 200 meter en zette een tijd

neer van 23,18. Hiermee bleef hij 0,3
sec. boven zijn PR. Erwin Koopstra
had zijn dag niet. Hij liep de 800 meter, maar bemerkte dat hij behoorlijk
vermoeid was en kwam deze keer
niet onder de 2 minuten: 2.02,33. Erwin Sneek deed het beter op die 800
meter. Hij draaide goed en kwam
nipt uit boven de 2 minuten met zijn
2.00,05. Na blessures en een weinig optimale voorbereiding mag dit
een mooie prestatie genoemd worden! Ronald Bon kon ook eindelijk
weer eens de wedstrijdschoenen
aantrekken. Hij heeft 2 jaar blessureleed achter de rug en dit werd
zijn eerste wedstrijd. Ook hij kwam
op de 800 meter aan de start. Dat
werd overigens geen onverdeeld
succes, getuige de 2.10,14 die hij op
de klokken zette.
Seniorencompetitie
Voorts werden er zondag weer
competitiewedstrijden gehouden in
Zaandam. Daar kwam voor AKU het
SRT-lid Kim Hittinger aan de start
op de 400 meter. Zij is de inmiddels
na haar blessure periode goed bezig
en wist net 0,14 sec. boven haar PR
uit te komen met haar tijd van 61,78.
Dat belooft wat moois voor het komende outdoor seizoen! Naast Kim
kwamen ook Lotte Krause en Jolanda ten Brinke aan de start. Lotte kwam wederom uit op de 800
meter. Zij was in de afgelopen weken wat grieperig, maar wist desondanks een mooie tijd neer te zetten: 2.21,40 waarmee ze laat zien
over een goede basissnelheid te beschikken. Zij stapt nu over naar de
1500 meter en met de gelopen tijden biedt dat perspectief! AKU atlete Jolanda ten Brinke is een ‘vaste waarde’ op de langere afstanden.
Zij kwam voor de 3000 meter aan de
start. Nu realiseerde zij een tijd van

Stichting Dorpentocht jubileert op zondag 3 juni

Al 35 jaar lang fietsen
voor goede doelen
Aalsmeer - Op zondag 3 juni aanstaande is Dorpentocht jarig en
wordt ze 35 jaar: een jubileum. Op
deze dag organiseert de Stichting
Dorpentocht de 35e editie van de
alom bekende Dorpentocht. Dit is
in de regio van Amstelveen en omstreken dé recreatieve fietstocht
voor het gehele gezin en de sportieve fietser. De opbrengst komt zoals elk jaar ten goede aan een nieuw
Goed Doel. In de afgelopen 34 jaar
hebben 83.000 deelnemers ongeveer 145.000 euro bij elkaar gefietst.
Hulde.
10.55,04 na de gehele race op kop
gelopen te hebben. Zij was daarmee weer 20 seconden sneller dan
een wedstrijd eerder, waarmee duidelijk wordt dat zij weer behoorlijk
progressie maakt. Van AV Startbaan
kwamen eveneens SRT-atleten aan
de start. Jon Schouwenaar was wederom actief dit weekend. Nu startte hij bij competitiewedstrijden op
de 200 meter en de 400 meter horden. Bij de eerste afstand Kwam hij
na 22,48 sec. over de meet, hetgeen
een PR betekende en de 400 meter horden legde hij af in 57,40 sec.
Hij hoorde het startschot niet en
was daarmee traag van start. Niettemin kwam hij dus tot een behoorlijke score. Tinka Offereins startte
op de 800 meter. Zij liep een snelle race, die zij enigszins op de laatste 200 meter moest bekopen. Haar
eindtijd was niettemin goed: 2.19.
Dat was best een goede tijd, als je
meerekent dat zij in de week ervoor
behoorlijk verkouden was. Al met al
wisselende prestaties.

Handbike demonstratie bij UWTC
de veteranen 60+ wedstrijd van
Veenendaal op zaterdag 19 mei.
Leen Blom zat in de ontsnapte kopgroep. Leen Blom behaalde een
mooie 5e plaats. Guus Zantingh
klasseerde zich als 12e en Nico Fokker en Theo Oudshoorn eindigde in
het peloton.
Veteranen 50+
Koninginnedag werd Coen de Groot
12e in Sloten. René Oudshoorn en
René Wiebes eindigden in het peloton. Op 13 mei reed Peter Wiebes
naar de 8e en René Wiebes naar de
9e plaats in Woerden.
Jeugdmeerdaagse Emmen
De broertjes Owen en Tristan Geleijn hebben van 17 t/m 19 mei meegedaan aan de jeugdmeerdaagse in
Emmen. Grote deelnemersvelden.
Tristan eindigde in categorie 3 in
de middenmoot met een 28e plaats
van de 42 deelnemers en Owen reed
in categorie 4 naar een mooie 10e
plaats van de 50 deelnemers.
Meertoer
Acht renners van de UWTC hebben
van 17 t/m 20 mei meegereden aan
de Meertoer in de kop van NoordHolland. Henk de Jong reed alle dagen zeer sterk en eindigde op de 6e
plaats in het eindklassement van de
A-groep. Frans van der Does 32e.
Regio - UWTC handbiker Jetze
Plat komt op dinsdagavond 29 mei
tussen 17.45 en18.45 uur een demonstratie met zijn handbike geven bij de jeugdtraining van de
UWTC. Jetze maakt grote kans om
zich te plaatsen voor de Paralympische Spelen. Wilt u eens zien wat
een enorme snelheid met de handbike gemaakt kan worden dan bent
u van harte welkom om op de wielrenbaan van sportpark Randhoorn
in Uithoorn te komen kijken.
Jeugdwedstrijd
Zondag 27 mei is er een nationale
jeugdwedstrijd op de wielrenbaan in
Uithoorn. Voor de Noord-Hollandse jeugd is dit de laatste mogelijkheid om plaatsingspunten voor het
NK te behalen. UWTC rijders Britt
Buijs, Tristan Geleijn, Eric Looij en
Owen Geleijn staan er goed voor
om zich te plaatsen voor het NK. De
wedstrijden starten om 10.00 uur en
zullen omstreeks 14.30 uur afgelopen zijn. Publiek is welkom. Toegang
gratis.
Nieuwelingen
Op zaterdag 19 mei zijn Rick van
Wieringen, Niels Ruijter en Bart de
Veer naar Spijkenisse afgereisd om
mee te doen aan de afwachtingwedstrijd Zuid-Hollandse Eilanden
Toer. Niels zat in het peloton en finishte als 25e. Rick 38e en Bart 48e.
Op zaterdag 19 mei stond Jeroen
van Goor aan de start in Buchten in
Limburg. Jeroen won een premiesprint en eindigde als 21e. Op zon-

dag ging Jeroen naar Lieshout en
daar finishte hij op de 27e plaats.
Veteranen 60+
De UWTC renners Leen Blom, Nico
Fokker, Theo Oudshoorn en Guus
Zantingh stonden aan de start van

In de B-groep reed Remco Kuylenburg naar de 2e plaats, Dennis Moolhuijsen 22e en Michael
van Meerland 27e. Sjon, Dempster en Nick vielen helaas uit.
Een uitgebreid verslag vindt u op:
www.uwtc.nl/wielren.

Goede doel
Het Goede Doel van dit jaar is Stichting Haarwensen. Deze organisatie
schenkt pruiken, gemaakt van echt
haar, aan kinderen tot en met 18
jaar, die door medische behandelingen of door een ernstige haarziekte hun eigen haar zijn verloren. Voor
deze pruiken gebruikt de Stichting
vele afgeknipte vlechten en staarten van kinderen en volwassenen
die met veel liefde een flink stuk van
hun haar hebben willen afstaan. Op
deze bijzondere manier dragen zij
bij aan een beetje extra geluk voor
een kind.
Het maken van een kwalitatief haarwerk is echter zeer arbeidsintensief en kostbaar. Stichting Haarwensen is daarom ook afhankelijk van financiële giften om dit mogelijk te maken. Daar wil de stichting met deze jubileum Dorpentocht
heel graag aan bijdragen! Door op
zondag 3 juni met haartocht mee te
fietsen, steunt u het werk van Stichting Haarwensen en gunt u een kaal
kind dat beetje extra geluk. Natuurlijk is de Stichting ook tijdens de
tocht aanwezig met allerhande informatiemateriaal en hun mascotte Saartje. De pop Saartje is te koop
voor slechts 7,95 euro. Maar u kunt
ook nog een stapje verder gaan en
op 3 juni uw eigen haar doneren. Iedereen die op de dag van de Dorpentocht haar of zijn(!) haar wil doneren, wordt gevraagd dit vooraf
via info@dorpentocht.nl kenbaar te
maken. Tijdens de tocht staat er dan
een professionele kapper klaar en is
er passende aandacht voor uw ludieke actie. Een voorwaarde hierbij
is, dat uw haar ten minste 25 centimeter lang is. Wie durft!!!

ten liggen dit jaar in: Amstelveen,
Uithoorn, Aalsmeer, Oude Meer,
Badhoevedorp, Amsterdam (Sloten), Amsterdamse Bos (Oude Karselaan) en Amstelveen Dorp. Onderaan dit artikel en op de website
www.dorpentocht.nl zijn de exacte adressen vermeld. Bij veel startplaatsen zijn voldoende parkeerplaatsen voor het geval u er voor
kiest om met de auto naar de start
te komen.
Startplaatsen
Behalve de acht startplaatsen zijn er
ook twee controleposten. Bij meerdere posten is het mogelijk om iets
te eten en/of te drinken of om van
een sanitaire voorziening gebruik te
maken. In de routebeschrijving zijn
deze plaatsen aangeduid. Maar u
kunt natuurlijk ook gewoon op een
bankje of in het gras langs de route uw eigen lunch gebruiken. Op elke controle- en startplaats ontvangt
u een stempel met een letter op een
deelnemerskaart. De letters vormen
samen het codewoord van de dag
en dit woord heeft zoals altijd te maken met het Goede Doel, Stichting
Haarwensen. De Dorpentocht staat
al lang bekend om de goede organisatie en brengt u langs de meest
schitterende plekken van de omgeving. En ieder jaar een nieuwe route. Dit jaar een bijzondere route met
delen langs de Ringvaart van de
Haarlemmermeer. En laat u dit jaar
eens verrassen door de Middelveldsche en Akerpolder van Amsterdam.
En terug van lang weggeweest een
groot stuk door het Amsterdamse Bos. Veel deelnemers zullen op
plaatsen komen waar zij nog niet
eerder geweest zijn.
Erelint
En na afloop van uw fietstocht ontvangt u natuurlijk het felbegeerde
erelint. Deze fraai uitgevoerde herinnering is uw bewijs van deelname. Er zijn fietsers die inmiddels 34
verschillende exemplaren hebben
verzameld. De kosten van deelname zijn 4,50 euro (op de dag van de
tocht), maar u betaalt slechts 3,50
euro als u vooraf bij één van de bekende voorverkoopadressen een
deelnemerskaart aanschaft (zie onder). Nieuw dit jaar is de mogelijk-

heid om een deelnemerskaart via de
website www.dorpentocht.nl te bestellen. Dan betaalt u 4,00 euro (inclusief verzendkosten).
Informatie
Kijkt u op de website www.dorpentocht.nl. Of stel uw vraag per e-mail
op info@dorpentocht.nl
Startplaatsen:
- Aalsmeer (55 km)
Stommeermolen,
Geijlwijckerweg 10
- Amstelveen (35+55 km) WTC
De Amstel, Startbaan bij nr. 3
- Amstelveen (Dorp) (35+55 km)
het Café, Dorpsstraat 64b
- Amsterdam (Sloten) (35+55 km)
De Patatza(a)k, Langsom 5
- Amsterdamse Bos (35+55 km)
Parkeerplaats, einde
Oude Karselaan
- Badhoevedorp (35 + 55 km)
Gemeentewinkel, Sloterweg 22
- Oude Meer (55 km)
Parkeerplaats Millenaar,
Aalsmeerderdijk 83
- Uithoorn (55 km) Grandcafé
Plux, Johan Enschedeweg 180
Voorverkoop
- Aalsmeer: Bruna Aalsmeer,
Zijdstraat 45, Aalsmeer
- Amstelveen: Kantoorboekhandel
De Twister, Westwijkplein 76,
Amstelveen
- Hoofddorp: Bruna Hoofddorp,
Polderplein 6/7, Hoofddorp
- Mijdrecht: Boekhandel Mondria
BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
- Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorinstallaties, Wilhelminakade 41/43,
Uithoorn
Prijzen:
- In de voorverkoop zijn de kosten
van deelname 3,50 euro per persoon;
- Kaarten bestellen via de website www.dorpentocht.nl kost 4,00
euro;
- 0p de dag van de tocht kost een
inschrijving 4,50 euro per persoon.
Starttijd:
Er kan gestart worden tussen 9.30
en 14.00 uur. De stempelposten
sluiten uiterlijk om 18.00 uur.

Dorpentocht
De Dorpentocht heeft dit jaar weer
twee routes; de eerste route heeft
vanouds een afstand van ongeveer 55 kilometer. De andere route is korter, circa 35 kilometer en
voor mensen die toch op een plezierige en gezonde wijze een bijdrage aan het Goede Doel willen geven.
U hoeft die keuze pas te maken bij
de splitsing. Het is aan u. Let u goed
op waar u start, want u kunt helaas
niet vanuit elke startplaats de kortere afstand fietsen. De startpos-

UWTC introduceert
fietstoertocht om Amsterdam
Regio - Bij de Gemeente Amsterdam is het idee ontstaan meer bekendheid te geven aan de verdedigingslinie die begin vorige eeuw
rond de stad Amsterdam werd gebouwd. De Stelling van Amsterdam,
vaak geassocieerd met ‘het fort
even verderop’, lijkt als geheel vaak
te ontbreken in het collectieve bewustzijn van de bewoners. Door een
fietstoertocht te organiseren over
en langs het originele verdedigingswerk worden sport en cultuur gecombineerd waardoor de gebruikswaarde van de Stelling een nieuwe
impuls krijgt.
Het gebied is zowel een Nationaal
Landschap als één van de negen
Werelderfgoederen in Nederland.
Dit Unesco monument bevindt zich
in een 135 kilometer lange cirkel om
de stad, een afstand die zich goed
leent voor een fietstoertocht voor
sportieve wielrenners.
UWTC direct enthousiast partner
Om uitvoering te geven aan de organisatie van het nieuwe evenement werden door de Gemeente Amsterdam diverse wielerverenigingen langs de Stelling aangeschreven. De toerafdeling van
UWTC toonde zich direct enthousiast over dit initiatief. De ligging van
UWTC op korte afstand van de forten en de faciliteiten van het clubgebouw, douche en kleedgelegenheid en de parkeerplaatsen op eigen terrein waren voor de Gemeente doorslaggevend voor het ‘gun-

nen’ van de start en finishplek aan
de Uithoornse vereniging.
Sinds de laatste 11Merentocht in
2009 had UWTC buiten de wekelijkse clubritten geen officiële fietsroutes meer op de kalender staan. Een
toertocht voor inwoners van Uithoorn en omgeving behoort tot het
maatschappelijk doel van de Uithoornse Wielerclub.
Momenteel vinden besprekingen
plaats met partijen die samen met
UWTC en Gemeente Amsterdam
invulling gaan geven aan het conceptplan dat is opgesteld. Uitgangspunt is om dit jaar een kwalitatief goed evenement neer te zetten

met een paar honderd deelnemers.
Daarna is het streven om te groeien
naar een jaarlijks terugkerend evenement met meer deelnemers bij de
traditionele opening van de stellingmaand september.
Inschrijving geopend
Belangstellenden die willen deelnemen aan deze 175 kilometer lange
fietstocht doen er goed aan zich nu
al in te schrijven. De online inschrijvingsmodule sluit op 15 augustus
of zoveel eerder wanneer het deelnemerslimiet van driehonderd wielrenners is bereikt. ‘Neem Stelling’
en schrijf daarom nu in via de website www.rondjestelling.nl.

