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Leven gered door
apothekersassistente
Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

VVD wil de herinrichting van
Amsterdamseweg op de agenda
Uithoorn - De VVD wil de plannen
voor de herinrichting van de Amsterdamsweg in de gemeenteraad
bespreken zodra de beantwoording
van het college van B&W op de ingediende zienswijzen gereed is. Het
verzoek hiertoe is inmiddels ingediend. De plannen voor de herinrichting van de Amsterdamseweg

zijn op 27 april gepresenteerd aan
betrokken ondernemers en andere
geïnteresseerden. Naar aanleiding
van gesprekken met ondernemers
aan de Amsterdamseweg maakt de
VVD zich echter zorgen of de voorgestelde herinrichting voldoende
rekening houdt met deze ondernemers.

De VVD vindt dat een goede doorstroming van de Amsterdamseweg, één van de twee hoofdwegen
vanaf de omgelegde N201, van belang is, maar dat er bij de herinrichting van de weg wel voldoende rekening moet worden gehouden met de bedrijfsvoering van de
ondernemers.

Alkwin Kollege zet zich in
op Hartenkretendag
Uithoorn - Het Alkwin viert dit jaar
haar 45-jarige bestaan met diverse
activiteiten. Het Alkwin is een school
die zich inzet voor de samenleving,
daarom willen zij de feestvreugde

delen met mensen die hun steun
kunnen gebruiken op de Hartenkretendag. Dan zetten leerlingen en
personeel hun talenten in voor het
goede doel. Iedereen is dan van har-

te welkom bij de vele activiteiten die
worden aangeboden. Zo kunt u op
het terras onder het genot van een
drankje en een stukje taart genieten van muziek. En als u dan de be-

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

Uithoorn – “Door mijn ziekte, hartfalen, was ik een tijd heel erg beperkt. In die periode hield ik de
moed erin door korte verhalen te
schrijven die zowel humoristisch als
melancholiek, maar ook een beetje
bizar zijn. Ik maakte er een boekje
van getiteld ‘Berichten uit Ons Huis,
oefeningen in het ouder worden’.
Aan het woord Sjoerd Schokker uit
Uithoorn.
De flaptekst vermeldt: Sjoerd Schokker (Den Helder, 1936) was in zijn
werkzame leven psychotherapeut,
chauffeur en kok op de grote vaart.
Aan de wal enigszins tot rust gekomen zette hij zich aan het schrijven
van schetsen over de belevenissen
van de oudere man. Gezegend met
een groot gevoel voor humor en een
karakteristieke stijl die uitblinkt door
bondigheid en gevoel voor het absurde, schreef hij deze schetsen over

de heer De Man, zijn vriend Van Dijk
en de andere bewoners van Het Huis.
“De dames van de Thamerapotheek
hebben steeds met veel zorg en enthousiasme mijn medicatie verzorgd. Heel bijzonder vind ik, dat
toen ik een periode onjuiste medicijnen had ingenomen door een
overeenkomst in de verpakking van
twee medicijnen, Annet Roelofs de
tegenwoordigheid van geest had
mij onmiddellijk naar het ziekenhuis
te sturen. Zonder overdrijven mag ik
wel zeggen dat ze mijn leven heeft
gered. Ik heb haar en de andere dames van de Thamer bedankt door
ze mijn boekje aan te bieden”, aldus Sjoerd.
De boekjes zijn mooi uitgevoerd,
gebonden en goed verzorgd. Er zijn
nog enkele exemplaren verkrijgbaar
bij de boekhandel Ten Hoope in Uithoorn. Het boekje kost 25 euro.

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
nen weer wilt strekken, kunt u lekker struinen over de markt met boeken en stekjes. Verder zijn er veel
activiteiten: workshops zumba, nagels versieren, scheikundeproeven.
U kunt verkleed op de foto, er zijn
tombola’s. Er is een veelzijdig aanbod. De opbrengst van deze middag gaat naar Argentinië voor het
bouwen van nieuwe schoollokalen,
via een kleine maar actieve stichting Che Amigo. Iedereen is welkom
op woensdag 8 juni tussen 16.00 en
20.00 uur op het Alkwin Kollege aan
Weegbree 55A in Uithoorn.

Politie zoekt getuigen dodelij k aanrij ding
De Kwakel – De politie zoekt eventuele getuigen van een aanrijding
van 29 maart jl. in De Kwakel, tussen een 77-jarige fietster en een
17-jarige jongen op een snorfiets.
De 77-jarige vrouw kwam hierbij om
het leven.
De aanrijding vond plaats op het
Kwakelsepad. De politie ofwel de

Dienst Controle Infrastructuur en
Vervoer (DCIV) is specifiek naar een
oudere dame op zoek die mogelijk achter het slachtoffer heeft gereden en misschien iets heeft gezien van deze aanrijding. De politie
wil graag in contact komen met deze mevrouw. Zij kan bellen met 0205596030 (DCIV).

Jongerenplatform debatteert met
gemeente over toekomst The Mix
CDA verontwaardigd:

Forse bezuinigingen treffen de Uithoornse
en Kwakelse samenleving onnodig
Uithoorn - Op donderdag 26 mei jl.
heeft het college van Uithoorn bestaande uit VVD, DUS en PVDA zijn
plannen bekendgemaakt voor de
periode 2012-2015. Het CDA maakt
zich grote zorgen over deze plannen. Het college stelt te veel bezuinigingen voor die de verenigingen
en inwoners in Uithoorn en De Kwakel, van jong tot oud, indirect raken.
Effecten van de
bezuinigingsronde
Om enkele effecten van deze bezuinigingsronde duidelijk te maken
volgt hier een kort overzicht:
Door minder subsidie aan de welzijnsinstellingen kunnen kwetsbare ouderen die dreigen in een isolement te raken minder geholpen
worden met het vergroten van hun
zelfredzaamheid of raken bijvoorbeeld hun ondersteuning bij hun financiële administratie kwijt. Sportverenigingen worden gedwongen
hun contributies te verhogen met
de consequentie dat de drempel te
hoog wordt voor veel kinderen om
via de club te sporten en mee te

doen aan verschillende activiteiten.
De dorpshuizen slagen er niet meer
in laagdrempelige activiteiten aan te
bieden waarmee de ontmoetingsfunctie in de wijk of buurt verloren
gaat. Het onderhoud in de openbare ruimtes versobert (meer zwerfvuil etc.). Er worden alleen nog grote verkeersprojecten uitgevoerd die
de doorstroming tussen wijken verbetert... voor de verkeersveiligheid
en doorstroming in de buurt is geen
geld meer. De kennismaking die
kinderen nu hebben met muziek op
school wordt geschrapt.
Nieuwe politieke speeltjes
En dit allemaal omdat het college
extra geld wil vrijmaken voor hun
‘Nieuw Beleid’ (lees: nieuwe politieke speeltjes) om uit te voeren. Ook
zouden de taken die door de rijksbezuinigingen naar de gemeente
komen een argument zijn om zoveel
te bezuinigen. Totaal onnodig wat
het CDA betreft. De bezuinigingen
van het Rijk kunnen heel eenvoudig worden opgevangen door efficiënter werken en door het strakker

begroten van de vaak veel te ruime
posten op de gemeentebegroting.
Jordy Keimes, fractievoorzitter van
het CDA: “Het gaat dus financieel
prima met onze gemeente en de extra bezuinigingen die de Uithoornse en Kwakelse samenleving raken
zijn overbodig. Er hoeven helemaal
geen nieuwe plannen te worden gemaakt. Laten we eerst de bestaande plannen realiseren die met veel
inspraak van bewoners gemaakt
zijn en waarvoor het geld al is vrijgemaakt”. Het CDA heeft hierover
een amendement ingediend, maar
helaas vond het CDA hiervoor geen
meerderheid in de gemeenteraad.
Lichtpuntje
Gelukkig was er nog een klein lichtpuntje. Er was een raadsbrede steun
voor de motie die er voor zorgt dat
de uitwerking van de bezuinigingen
op verenigingen en verkoop van
gronden toch nog eerst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voordat tot uitvoering wordt overgegaan.
Dit biedt een tweede kans om deze
onnodige bezuinigingen te stoppen.

Uithoorn – Vorige week dinsdagavond. waren B&W en raadsleden
van de gemeente Uithoorn en De
Kwakel uitgenodigd om te debatteren over de toekomst van jongerencentrum The Mix. Acht jongeren hebben zich verenigd in een
platform en voelden zich geroepen
om de gemeente enige uitleg te geven over het jongerenwerk in de regio en de functie die The Mix daarin
vervult. Er was goed gehoor gegeven aan de uitnodiging van het jongerenplatform en iedere partij uit de
gemeenteraad was vertegenwoordigd.
Na een korte inleiding volgde een
rondleiding door het pand, waarna
er een promotiefilm werd vertoond
waarin alle activiteiten vertegenwoordigd waren. Deze door Frank
Bijlard gemaakte compilatie werd
goed ontvangen! Daarna volgde er
diverse presentaties door jongeren over de mogelijkheden die The

Mix biedt en hoe ze zich persoonlijk
kunnen ontplooien.

eventueel wegvallen van deze extra
openstellingen en activiteiten.

Debat
Vervolgens begon het debat. Enige speerpunten waren de voortgang van het zogenaamde ‘verbeterplan The Mix’ en de verontrusting over de geplande huizen van de
Vinckebuurt naast het jongerencentrum. Het verbeterplan The Mix was
een extra subsidie van de gemeente voor drie jaar. Met dit budget zijn
de gewenste verbeteringen doorgevoerd volgens de zogenaamde ‘cultuurfoto’. Hierin waren de wensen
van de jongeren van Uithoorn en
De Kwakel vertegenwoordigd zoals
de opening op dinsdag –en donderdagavond met bijvoorbeeld loungeinloop en jamsessies. Dit heeft er
toe geleid dat steeds meer jongeren de weg naar The Mix weten te
vinden. De jongeren maken zich ongerust over de bezuinigingen en het

Vinckebuurt
Ook de bouw van de Vinckebuurt
was een onderwerp van gesprek.
Daar de huizen erg dicht bij het jongerencentrum worden gebouwd
zou dit kunnen leiden tot (geluids)
overlast en een beperkte parkeergelegenheid.
Het praten met jongeren in plaats
van het praten over jongeren werd
als zeer positief ervaren door de diverse raadsleden. Uiteraard hopen de jongeren dat deze avond
zal meehelpen om de raadsleden
gunstig te stemmen over de toekomst van The Mix. Donderdagavond jl. was er raad in Uithoorn en
ook hier lieten de jongeren van zich
horen, door middel van het spreekrecht waarin zij in het openbaar nog
eens duidelijk hun zorgen naar buiten brachten.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten 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

Praktisch Verkeersexamen
basisonderwijs 8 en 9 juni 2011
Ook dit jaar zullen leerlingen van
groep 7 van de Uithoornse basisscholen deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. Dit zal plaatsvinden op woensdag 8 en donderdag
9 juni a.s. telkens van 08.30 tot circa 12.30 uur. Start en finish zijn aan
het Potgieterplein. Verder bestaat het

parcours uit: Alfons Ariënslaan, Wiegerbruinlaan langs het winkelcentrum, Heijermanslaan, Arthur van
Schendellaan, Achterberglaan en
Guido Gezellelaan. Gebruikers van
genoemde straten moeten dus rekening houden met veel fietsverkeer op
genoemde tijdstippen.

Gewijzigde ophaaldagen
huisvuil
inhaaldag inzameling op zaterdag 4 juni
Wijk 4a: Thamerdal, Dorp, Zijdelveld (rest/gf. container)
Wijk 4b: Meerwijk - Oost (rest/gf. container)
inhaaldag inzameling op zaterdag 11 juni
Wijk 1: De Legmeer (rest/gf. container)
Hoogbouw: (kunststof)
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ALGemene inFORmAtie
De Zijdelweg is er klaar voor...
De Zijdelweg is klaar voor aansluiting
op de nieuwe omgelegde N201. De
afgelopen maanden is hard gewerkt
aan de herinrichting van de Zijdelweg.
Die werkzaamheden gaven de nodig
overlast voor omwonenden en gebruikers. Daarom nodigen wij u graag uit
voor een feestelijke openingsbijeenkomst op de hoek Wiegerbruinlaan/
Zijdelweg op woensdag 8 juni a.s. van
15.00-16.00 uur. Wethouder Maarten
Levenbach verzorgt de officiële opening. Uiteraard zorgt de gemeente
voor een feestelijke omlijsting en een
verrassing voor de aanwezigen.

nog niet helemaal

Op 8 juni is het werk nog niet helemaal gedaan. In de komende weken
vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats, maar die leveren
geen hinder meer op voor het doorgaande verkeer. In het najaar wordt
de laatste beplanting aangebracht.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Kim Remmers of Astrid van der Vorm, team Communicatie, via 0297 51 31 11.
we zien u graag op 8 juni.
tot dan.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Donderdag 2 juni (hemelvaartsdag) en vrijdag 3 juni
zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten.

weRK in
uitVOeRinG

AAnLeG Fiets/VOetPAD
RinGDiJK

Medio mei is de aannemer begonnen met de aanleg van het fiets/voetpad tussen Ringdijk en Gerberalaan.
Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot
eind juni. Eerst komt er een pad vanaf de Ringdijk tot aan de Hortensialaan. Vervolgens wordt een pad gemaakt vanaf de Gerberalaan naar de
Hortensialaan. Tijdens de werkzaamheden aan de drempel in de Hortensialaan blijft de flat La Fortresse bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden
aan de drempel in de Gerberalaan is
de fietsdoorsteek naar de Irislaan vrijgegeven voor autoverkeer. De omleiding is met borden aangegeven. Als
gevolg van het inspraakresultaat voor
de aanleg van het fiets/voetpad wordt
de bestaande brug over de Ringdijk
vervangen door een fiets/voetgangersbrug. Dat gebeurt eind juni 2011.
Met vragen kunt u terecht bij de heer
E. Valkenburg, tel. 0297-513111 of
via gemeente@uithoorn.nl

wieGeRBRuinLAAn
tiJDeLiJK AFGesLOten
VOOR AutOVeRKeeR

Half juni begint de gemeente met de
aanleg van de rotonde op de kruising
Wiegerbruinlaan - Achterberglaan Guido Gezellelaan. Voorafgaand aan
de aanleg van de rotonde moeten de
nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren aan hun voorzieningen. Voor
dit werk is het helaas noodzakelijk
van 30 mei t/m 17 juni gedeelten van
de Wiegerbruinlaan een aantal dagen af te sluiten voor auto- en vrachtverkeer. Voor het openbaar vervoer
heeft deze afsluiting geen gevolgen.
De omleidingsroute loopt via de Potgieterlaan en is met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen
wel via de Guido Gezellelaan naar
de Wiegerbruinlaan. Met vragen kunt
u terecht bij de heer J. de Jong, tel.
0297-513111

weRKZAAmheDen AAn
miJnsheRenweG

Op 22 en 23 juni wordt de Mijnsherenweg opnieuw gefreesd en geasfalteerd. Dit is noodzakelijk omdat de
onlangs aangebrachte deklaag niet
100% voldoet aan de gestelde eisen.
Aannemer BAM Wegen bv neemt de

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

kosten voor zijn rekening. Het gaat
om het gedeelte tussen de stopstreep bij de N231 tot het rode asfalt bij de kruising met de Vuurlijn.
De voorbereidende werkzaamheden
zijn overdag en de frees- en asfalteringswerkzaamheden gebeuren ’s
avonds en ‘s nachts. Met vragen kunt
u terecht bij de heer E. Warmerdam,
tel. 0297-513111 of via gemeente@
uithoorn.nl

hOLLAnDse DiJK tussen
AmsteRDAmseweG en
AmsteLDiJK-nOORD
GestRemD VAn 6-10 Juni

Wegens werkzaamheden aan twee
projecten, de nieuwe N201 en het
Poldergemaal Noorderlegmeer, is de
Hollandse dijk van 6 tot en met 10 juni voor al het verkeer gestremd tussen de Amsterdamseweg en de Amsteldijk-Noord.
nieuwe n201
Voor de nieuwe N201 worden werkzaamheden verricht ter hoogte van
de Amsterdamse weg. De weg wordt
hier opnieuw ingericht vanwege de
toekomstige aansluiting met de nieuwe N201. Deze werkzaamheden
worden uitgevoerd door de combinatie Heijmans/Boskalis in opdracht
van de provincie Noord-Holland.
Poldergemaal noorderlegmeer
In opdracht van Waternet gaat Aannemingsmaatschappij VOBI BV van
start met de nieuwbouw van het Poldergemaal Noorderlegmeer. Om de
nieuwbouw mogelijk te maken moet
het gemaal eerst overgenomen worden door een Tijdelijke Pompinstallatie (TPI). De afvoerbuizen van de
TPI zullen vanaf 6 juni aangebracht
worden. Dit zorgt voor gedeeltelijke
stremming van de Hollandse dijk. Bestemmingsverkeer van en naar de
aangelegen woningen zal in overleg
mogelijk zijn via de Amsteldijk-Noord.
Hulpdiensten zijn geïnformeerd.
Vragen of klachten?
De twee projecten staan in principe
los van elkaar. Voor vragen of klachten over de werkzaamheden nabij de
Amsterdamseweg kunt u terecht bij
het informatienummer van de Provincie Noord-Holland: 06-51388980.
Voor vragen of klachten over de werkzaamheden nabij het gemaal kunt terecht bij VOBI BV: 0297-261231. Beide tijdens kantooruren.

OntweRP nieuwe
ROtOnDe wieGeRBRuinLAAn DeFinitieF

B&W zijn akkoord gegaan met het
definitieve ontwerp van de rotonde
op het kruispunt WiegerbruinlaanAchterberglaan-Guido Gezellelaan.

nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .
E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

hOOFDLiJnen OPenBARe VeRGADeRinG
GemeenteRAAD uithOORn 26 mei 2011
In de raadsvergadering van 26 mei 2011 hebben vijf inwoners gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. De inspraak stond geheel in het teken
van de aangekondigde bezuinigingen.
De raadsvergadering ging voor een groot gedeelte over de behandeling van
de programmarekening 2010, de eerste voortgangsrapportage 2011 en het
programmaplan 2012.
Er was geen informatief beraad maar uitsluitend behandeling van deze onderwerpen in het Politiek Debat en Stemmingen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- Programmarekening 2010;
- Eerste voortgangsrapportage 2011;
- Programmaplan 2012;
- Concept Bestuursakkoord VNG;
- Begrotingswijziging nr. 01 2011.
De fracties hebben diverse amendementen en moties ingediend. Op de website van de gemeente Uithoorn (www.uithoorn.nl/bestuur en organisatie/raad/
raadsvergaderingen/26 mei 2011) kunt u de aangenomen amendementen en
moties terugvinden.
- De fracties van DUS!, VVD en PvdA hebben een amendement ingediend
over het niet invoeren van toeristenbelasting. Alle fracties met uitzondering van de fractie van Gemeentebelangen stemden voor het amendement.
- De fractie van de PvdA heeft een amendement ingediend over minder reclame-uitingen langs de weg. Dit amendement is aangenomen; alleen de
fractie van Ons Uithoorn stemde tegen.
- De VVD fractie heeft een motie ingediend over het invoeren van een eenheidstarief voor de hondenbelasting. De motie is aangenomen. De fracties van de VVD, DUS! en raadslid Keimes van het CDA stemden voor. De
fracties van Gemeentebelangen, raadslid Smits van het CDA, de PvdA en
Ons Uithoorn stemden tegen.
- De fracties van DUS!, VVD en PvdA hebben een motie ingediend. Met de
motie wordt het college van b&w opgedragen de raad een uitgewerkt voorstel aan te bieden, waarin de maatschappelijke effecten zichtbaar worden
gemaakt van een herijking van subsidies van de verenigingen en stichtingen. Alle fracties stemden voor deze motie.
- De fractie DUS! heeft een motie ingediend. De motie pleit voor het elke vier jaar doornemen van de begroting met een “stofkam”. Alle fracties
stemden voor met uitzondering van de fractie van Ons Uithoorn.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
9 juni 2011. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie (email: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAAnKOnDiGinG RAADsVeRGADeRinG 9 Juni 2011
Op donderdag 9 juni 2011 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering.
De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
informatief Beraad:
- Begroting 2012 Stadsregio Amsterdam;
- Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Veiligheidsregio
(toelichting door de brandweer)
Politiek Debat:
- Programma “ Wonen in Uithoorn”.
Op 9 juni 2011 is na de raadsvergadering nog een openbare bijeenkomst
van de raad, het college van burgemeester en wethouders en het managementteam van de ambtelijke organisatie. In deze bijeenkomst wordt het rapport van het bestuurskrachtonderzoek besproken.De agenda en de voorstellen voor de raadsvergadering worden op woensdag 1 juni 2011 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op woensdag 8 juni 2011 staat de
agenda ook op de gemeentepagina. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad van Uithoorn, tel.: 0297513963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een vergadering
van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering
hiervoor hebben aangemeld bij de griffie (per telefoon of e-mail).
Dit betekent dat de gemeente in juni
kan beginnen met de aanleg ervan.
De nieuwe rotonde wordt voor 50%
gerealiseerd met subsidiegeld vanuit de Stichting Fonds BONRoute. De
verwachting is dat de nieuwe rotonde
in augustus 2011 klaar is. In het definitieve ontwerp is een wijziging opgenomen ten opzichte van het concept:
de breedte van het voetpad langs de
kademuur aan de Wiegerbruinlaan is
aangepast. Deze aanpassing komt
voort uit de reacties van bewoners op
het concept-ontwerp tijdens de op 18
april 2011 georganiseerde informatieavond. Op de ter visie legging zijn

geen reacties binnengekomen. De
direct omwonenden hebben een brief
ontvangen met het resultaat van de
inspraak en een tekening van het definitieve ontwerp.
meer informatie?
U kunt het ontwerp vinden op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Kim Remmers
van de afdeling Leefomgeving,
0297- 513111.
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Inloopspreekuur
gemeentesurveillanten
De gemeentesurveillanten hebben op gewone donderdagen
een vrij inloopspreekuur. U kunt
dan bij hen terecht van 8.30 uur
tot 12.00 uur aan de balie in het
gemeentehuis. Op donderdag 2
juni a.s. is het Hemelvaartsdag
en dan is het gemeentehuis gesloten. Ook op 16 juni vervalt het
inloopspreekuur.
Wegens onvoorziene omstandigheden is het eveneens mogelijk dat de surveillanten er een
keer niet zijn. In dat geval ligt er
een formulier klaar waarop u uw
verhaal kwijt kunt. De surveillanten nemen dan z.s.m. telefonisch contact met u op.
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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?

2 juni
5 juni
8 juni

-

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.

8-13 juni
13 juni

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

14 juni

t/m 3 juli
1 juni
1 juni

Expositie Stad en land in galerie Fort aan de Drecht,
Grevelingen 50. Open: do/vrij 14.00-17.00 u.
en in het weekend 12.00-17.00 u.
Speelevenement in kader Buitenspeeldag op
parkeerterrein Brede School Legmeer van 12.1513.45 u.; bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jr.
Buurtschouw Zegge, start bij
parkeerplaats Aldi, 19.00 u.

14 juni
15 juni
15 juni
16 juni
19 juni

Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis
De Quakel, inschrijving 10.00- 12.00 u.
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong
en oud, start tussen 11.00-12.00 u. bij Dorpshuis
De Quakel. Deelname is gratis.
Buurtschouw Zilverschoon, start bij
parkeerplaats Aldi, 19.00 u.
Kermis op Evenemententerrein Legmeer-West
CREA workshop decoratief schilderen - geef je meubels een tweede leven - door Jan Willem Verheul.
Duur workshop: 13.00-16.30 u. Kosten: 30 euro. Bij
CREA Uithoorn Fort aan de Drecht, Grevelingen 56.
Inlichtingen bij crea-uithoorn.nl of tel. 0297 561291
Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof;
13.30-16.00 u. Toegang gratis
Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 u.
Buurtschouw Boterbloem, start bij
parkeerplaats Boterbloem, 19.00 u.
Buurtschouw Jeu de boulesbaan,
Pr. Christinalaan, 19.00 u.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof:
zaal is open om 9.15 u., start 10.00 u.
Boettoernooi Qui Vive, 9.00-20.00 u.

21 juni

Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa,
19.30 u.
22 juni
Bingo in ‘t Buurtnest. Om 13.30 is de zaal open,
start 13.45 u.
22 juni
Buurtschouw Reigersbek, start bij parkeerplaats
Reigersbek, 19.00 u.
24 juni
Jaarmarkt in Oude Dorp, 9.00-21.00 u.
24 juni
Concert aan de Amstel door harmonieorkest KNA
op hoek Julianalaan/Marktplein. 19.30-20.30 u.
24 juni
High tea 13.00-15.30 u. Kosten 10 euro. Kaarten
‘s morgens te koop aan de bar in wijksteunpunt
Bilderdijkhof
24/25 juni
Jeugdweekend HSV Thamen,
16.00 u. (24 juni) - 17.00 u. (25 juni)
25 juni
Goud van Oud, 20.00-01.00 u., Dorpscentrum/
Schans, Werkgroep Horeca Uithoorn
Evenementen vanaf juli 2011 staan op www.uithoorn.nl
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk
ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

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, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden
op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en de
Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk:
- Rijksbesluit afvoeren schuur Boterdijk 77 van lijst beschermde rijksmonumenten. Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: de heer J. van
Heeswijk, tel.: 0297-513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij
Wederik 27. Ter inzage van 27 april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297 – 513111.
- Conceptbeleidsnota Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Ter inzage van 28
april t/m 8 juni 2011. Contactpersoon: mw. M.C. Wegewijs, tel 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam. Ter inzage van 4 mei
t/m 14 juni 2011. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111.
- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. Ter inzage van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 0704416173.
- Gewijzigd bestemmingsplan De Kwakel-Zuid, het besluit van de gemeenteraad
en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Kwakel-Zuid liggen met
ingang van 19 mei t/m 30 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. J. Filippo,
0297-513111.
- Besluit tot opheffen gereserveerde Autodate-parkeerplaatsen aan Marijnen-

-

laan 46 en aan Laan van Meerwijk 16. Ter inzage: van 25 mei t/m 6 juli 2011.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie ligt ter inzage van
19 mei tot 30 juni 2011. Contactpersoon: de heer R. Drieman (Waternet) 020
-6082487.
Verkeersbesluit evenementen zomer 2011 in het Dorpscentrum van Uithoorn,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
Verkeersbesluit rotonde Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gezellelaan,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt ter
inzage van 3 juni t/m 14 juli 2011. Contactpersoon: mw. J. Filippo , 0297513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande verdiepingsvloer. Ontvangen 23 mei 2011.
De Kwakel
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
buitenzwembad. Ontvangen 25 mei 2011.
- Anjerlaan 21 t/m 67 en Rozenlaan 1 t/m 27, aanvraag omgevingsvergunning
voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de bergingen. Ontvangen 4 april 2011.
- Bezworen Kerf 26 BEDR, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van
een kassencomplex en verwerkingsruimte. Ontvangen 23 mei 2011.
- Iepenlaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande loods. Ontvangen 20 mei 2011.
- Prunus 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande verdiepingsvloer. Ontvangen 24 mei 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Willem de Feschweg 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen
van een garagedeur in een vast kozijn. Ontvangen 19 mei 2011
- Geertruidahoeve 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakopbouw. Ontvangen 24 mei 2011
Dorpscentrum
- Amstelplein 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de
entree modehuis BLOK. Ontvangen 26 mei 2011
- Prinses Irenelaan 1-3, vergunning aan C1000 voor het innemen van een incidentele standplaats met een kraam op het trottoir voor de verkoop van oliebollen op 29, 30 en 31 december 2011. Bezwaar t/m 8 juli 2011
Zijdelwaard (Europarei)
- Jacob Catslaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 25 mei 2011
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.
De Kwakel
- Anjerlaan 21 t/m 67 en Rozenlaan 1 t/m 27, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de bergingen. Bezwaar: t/m 6 juli 2011.
- Bezworen Kerf 26 BEDR, omgevingsvergunning voor het slopen van een kassencomplex en verwerkingsruimte. Bezwaar: t/m 5 juli 2011.
- Vuurlijn 51, omgevingsvergunning voor het vervangen en verplaatsen van lichtmasten bij veld 2. Bezwaar: t/m 7 juli 2011.
- nabij Het Fort 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
werkbrug. Bezwaar: t/m 11 juli 2011.
- Kerklaan, vergunning aan Tavenu voor het organiseren van de Midzomeravond
op 2 juli 2011 van 15.00 tot 01.00 uur. Bezwaar t/m 5 juli 2011
- Vergunning aan de heer Kas voor het organiseren van de braderie op 20 augustus 2011 van 10.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 5 juli 2011
- Evenementenlaan 1, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van het Polderfeest op 3 t/m 7 augustus 2011. Bezwaar t/m 5 juli 2011
- Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de kermis
van 3 t/m 6 september 2011. Bezwaar t/m 5 juli 2011
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank in de feesttent tijdens het Polderfeest van 3 t/m 7 augustus
2011 en tijdens de kermis van 3 t/m 6 september 2011. Bezwaar t/m 5 juli 2011
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED,
POSTZEGELPLANNEN 2011
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011 met ingang van 3 juni 2011 gedurende zes
weken ter inzage ligt.
Het bestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011 heeft betrekking
op een vijftal ontwikkelingen in het landelijk gebied van de gemeente Uithoorn. Dit
betreffen ontwikkelingen op perceelsniveau. Hierbij gaat het om:
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- Banken 1a, legalisatie van een atelierruimte
- Drechtdijk 87, legalisatie van een verharding
- Drechtdijk 89, wijziging bestemming ten behoeve van kwekerij
- Drechtdijk 90, nieuwbouw van een veestal
- Steenwijkerveld 21, nieuwbouw van opslagruimte.
In het kader van dit bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders conform artikel 6.24 Wro met eigenaren van Drechtdijk 90 en Steenwijkerveld 21 anterieure overeenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn (ﬁnanciële) afspraken gemaakt in verband met de in het (ontwerp)bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid tot nieuwbouw van respectievelijk een veestal en opslagruimte.
Het ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt vanaf 3 juni 2011 tot en met 14 juli 2011 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is
digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 1 juni 2011
VERKEERSBESLUITEN
Oude Dorp
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde evenementen mogelijk te maken, de wegen waarop de evenementen plaatsvinden af te sluiten voor
alle verkeer. Daarbij mag op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden ook niet worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de betreffende wegen gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van verkeersborden in
het Dorpscentrum op de volgende dagen, plaatsen en tijden:
Nr. Datum

Evenement

Locatie

Tijd
incl. op- en afbouw

1

Zaterdag
25 juni
2011

Goud van Oud Dorpscentrum/Schans:
Marktplein 27 tot
Wilhelminakade 37
Stationsstraat vanaf Het
Oude Spoorhuis Overige
locaties, inclusief Schans

vanaf 18.00 uur
vanaf 16.00 uur

2

Zondag
24 juli
2011

Harley
Davidsondag

Dorpsstraat
Wilhelminakade tot
W. Alexanderpoort

09.00-19.00 uur

3

Zaterdag
Tropical Night
27 augustus
2011

Dorpscentrum/Schans:
Marktplein 27 tot
Wilhelminakade 37
Stationsstraat vanaf Het
Oude Spoorhuis Overige
locaties, inclusief Schans

vanaf 18.00 uur
vanaf 16.00 uur

vanaf 20.00 uur
tot 03.30 uur

vanaf 20.00 uur
tot 03.30 uur

Dit verkeersbesluit ligt met tekeningen tot en met 13 juli 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.
ZIJDELWAARD
Burgemeester en wethouders hebben besloten om
- voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) aan te leggen aan weerszijden
van de rotonde op de Wiegerbruinlaan, Guido Gezellelaan en Achterberglaan.
- door het plaatsen van verkeersborden de voorrangsregels, verplichte rijrichting, aanduiding verplicht ﬁetspad en aanduiding voetgangersoversteekplaats
op de rotonde te regelen.
Dit verkeersbesluit ligt met tekening tot en met 13 juli 2011 ter inzage. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders
worden ingediend.

ZIENSWIJZEPROCEDURE ONTWERP-STRUCTUURVISIE
BUISLEIDINGEN

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen
en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Een ieder kan naar aanleiding van
deze ontwerp-Structuurvisie en MER een zienswijze geven. U vindt de ontwerpStructuurvisie buisleidingen en het MER op www.centrumpp.nl. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar er ruimte
in Nederland wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen.
Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend via www.centrumpp.
nl, schriftelijk: Centrum Publieksparticipatie, ontwerp Structuurvisie buisleidingen,
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 9603.
In de Structuurvisie buisleidingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(IenM) wordt een hoofdstructuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland voor de komende 25 á 30 jaar. In veel leidingstroken liggen nu al één of
meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte beschikbaar voor het leggen
van nieuwe buisleidingen voor aardgas, olieproducten of chemicaliën. Gemeenten
zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun bestemmingsplannen rekening te houden met deze leidingstroken.

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

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of
kennis. Het gaat bij mantelzorg om intensieve
zorg voor langere tijd. Er is sprake van mantelzorg als er meer dan 8 uur per week hulp wordt
geboden.
Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat hij of zij een
persoonlijke band heeft met degene voor wie hij
of zij zorgt. De mantelzorg wordt verricht naast
de werkzaamheden en activiteiten van het dagelijkse leven, zoals het gezin, werk en sociale contacten. Voor een steuntje in de rug bij
de Mantelzorg kunt u terecht bij het Mantelzorg
Steunpunt.
Het Mantelzorg Steunpunt
Mantelzorg Steunpunt ondersteunt mantelzorgers en mensen die zorg nodig hebben, met
een breed scala aan producten. Hierbij kunt u
denken aan:
het bieden van hulp bij mensen die thuis willen sterven,
het bieden van hulp bij gehandicapte kinderen en hun ouders,
het bieden van hulp bij gehandicapten, chronisch zieken en hun mantelzorgers,
het bieden van hulp bij dementerenden en
hun mantelzorgers,
het bieden van een luisterend oor en emotionele ondersteuning,

het uitwisselen van uw ervaringen en zorgen
delen met andere mantelzorgers tijdens cursussen en contactbijeenkomsten,
het bieden van themabijeenkomsten over financiën, til technieken, ziektebeelden,
een vraagbaak zijn voor mogelijkheden tijdens en op vakantie ten aanzien van overname van de zorg tijdens vakantie mantelzorger,
Alzheimer café (alleen Uithoorn),
bijeenkomsten voor mantelzorgers van een
dementerende en gespreksgroepen voor
kinderen van een ouder met dementie (beide alleen Aalsmeer),
de mantelzorgmakelaar, deze speciaal opgeleide persoon kan regelzaken van de
mantelzorger overnemen. Dit kan hulp zijn
bij het regelen van een Persoons Gebonden Budget, eigen werk en inkomenszaken,
zorgverlof regelen etc.
Bereikbaarheid
Het Mantelzorg Steunpunt is geopend op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Bezoekadres: Laan van de Helende Meesters 431 (gebouw Amstelring), 1186 DK Amstelveen. Postadres: Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen. Tel:
020-3335353.

Vaststelling verordening

Declaratiefonds jongeren

De gemeenteraad heeft tijdens de openbare vergadering van 12 mei 2011 het wijzigingsvoorstel Verordening Wet inburgering Uithoorn
2007 vastgesteld. De gewijzigde Verordening
Wet inburgering is met terugwerkende kracht,
per 1 januari 2011, in werking getreden.

Het Declaratiefonds jongeren is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar.
De vergoeding wordt per kalenderjaar toegekend. U kunt van het declaratiefonds gebruik
maken als u een uitkering van de gemeente
ontvangt. Ook kunt u gebruik maken van de
regeling als u 110% of in sommige gevallen
125% van de bijstandsnorm verdient. Er wordt

Wist u dat
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgaat van “niet leunen
maar steunen”. Hiermee wordt bedoeld
dat de zelfredzaamheid en participatie
van burgers moet worden bevorderd.
De eigen verantwoordelijkheid staat
centraal en de overheid zorgt voor het
vangnet.
Wanneer u in aanmerking komt voor
een Wmo-hulpmiddel, u kunt kiezen uit
drie leveranciers?
Een verhoogd toilet en beugels/handgrepen algemeen gebruikelijk voorzieningen zijn. Het gaat daarbij om voorzieningen die voor een persoon zonder
beperkingen in een financieel vergelijkbare positie tot het normale aanschaffingspatroon wordt gerekend, die in de
reguliere handel verkrijgbaar zijn, die
niet speciaal voor personen met beperkingen bedoeld zijn of die niet aanzienlijk duurder zijn dan vergelijkbare producten met hetzelfde doel.
Wanneer uw indicatie voor Huishoudelijke Verzorging verloopt, u zelf zes weken voor het verlopen van de indicatietermijn een nieuwe indicatie bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg moet aanvragen?

geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Welke kostenposten vallen onder deze regeling:
rekenmachine;
muziekles;
schoolexcursies;
schooltas;
tekenspullen;

Declaratiefonds
65-plussers
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, woont in Uithoorn of Aalsmeer en behoort tot de doelgroep
met een minimuminkomen (tot 125% van de bijstandsnorm), kunt u gebruik maken van het declaratiefonds 65-plussers. Het declaratiefonds
65-plussers heeft als doel om ouderen deel te
laten nemen aan sociale activiteiten. Zij kunnen
de kosten die in relatie staan tot maatschappelijke participatie vergoed krijgen van het cluster
Werk en Inkomen. Er wordt geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Welke kostenposten vallen onder deze regeling:
naar de bioscoop;
een dagje weg;
sporten;
bibliotheek;
een cursus;
cadeau (klein)kinderen;
abonnementen;
lidmaatschap vereniging.
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen.

huur muziekinstrument;
aanschaf muziekboeken;
aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van
het cluster Werk en 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
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
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!
WWW.mEErBODE.nl

ALArMnUMMer 112

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

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726

vvv/AnwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

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

Renault steunt het initiatief

‘Decennium van actie
voor verkeersveiligheid’
Uithoorn - Renault heeft zich de afgelopen 50 jaar continu ingezet voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid in alle landen waarin de constructeur actief is. Met zijn uitgebreide ervaring verleent Renault zijn
volledige steun aan het wereldwijde ‘Decennium van Actie voor Verkeersveiligheid 2011-2020’- initiatief, dat onlangs werd gelanceerd is
door de Verenigde Naties.
Aangezien verkeersongevallen wereldwijd de op twee na grootste
doodsoorzaak zullen zijn in 2020,
heeft de VN de ambitie uitgesproken om in de aankomende 10 jaar
5 miljoen levens te redden. Renault
steunt de inspanningen van de VN
door bestaande acties voort te zetten en nieuwe acties op te zetten,
zowel nationaal als internationaal.
Blijven innoveren
De bescherming van inzittenden
heeft een hoge prioriteit bij Renault,
dat aanvullende technologieën ontwikkelt om ongevallen te voorkomen en om inzittenden te beschermen indien er toch een ongeval
plaatsvindt. Neem nu het ‘FIX4 SURE’-systeem, een verzameling technologieën toegepast op alle stoelen om verwondingen aan de buik-

Regio - Op dinsdag 7 en vrijdag 10
juni begint de cursus ‘Mediteren en
scheppen’ (4x of 3x) om deze twee
holistische werkvormen te ervaren.
Aan de hand van thema’s zoals ‘waar
wil ik naartoe?’ is deze cursus geschikt voor jonge volwassenen tussen 17 en 25. Voor geïnteresseerden
boven de 25 kan men stilstaan bij
een persoonlijke thema in hun leven.
Mediteren is niet alleen stilzitten op
een kussen. In deze cursus ga je bewegen en ervaren met aandacht,
‘stilstaan’ bij jezelf met liefdevolle nieuwsgierigheid. Het gaat niet
om mooi of niet mooi, goed of slecht
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Er is ruimte genoeg om te parkeren en om postzegels te ruilen in het
Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd gezellig om er te praten over de filatelistische hobby bij
een kopje koffie. Er zijn altijd leden
van de Filatelisten vereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van

postzegels. Ook is er de mogelijkheid, dat er advies wordt gegeven
bij taxatie en verkoop van verzamelingen. Ruilen, kopen, verkopen in
een ontspannen sfeer, dat vind je op
deze ruilbeurs. De vertrouwde handelaren zullen eveneens niet ontbreken. Ook de jeugd is zeer zeker
welkom om te ruilen en om eventuele vragen over het verzamelen van
postzegels. te stellen.
De ruilbeurs vindt plaats van 10.00
uur tot 15.00 uur in Wijksteunpunt
aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.
Wilt u meer weten, bel dan 0297525556.

maar om de gehele ervaring. Het onderdeel ‘scheppen’ wordt deels gegeven door middel van opdrachten,
bijvoorbeeld met klei of collage. Hierbij gaat het ook niet om het bereiken
van een doel maar om het creatieve proces en wat dat met zich meebrengt. De cursus wordt gegeven
door Gestalttherapeut en meditatiebegeleider, Jean Arthur. Voor meer
informatie kan je kijken op haar website: www.praktijkainneamh.nl
Deze cursus kan, bij voldoende belangstelling, ook in het Engels gegeven worden.
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Uithoorn - De maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn is er
weer en nu op zaterdag 4 juni en dit
is de laatste keer voor de grote vakantie.

Alle partijen
Renault ziet verkeersveiligheid als
een key issue binnen de volksgezondheid. Daarom is het van belang om nauw samen te werken met
de overheid, onderzoeksinstellingen
en alle belanghebbenden binnen de
samenleving. In Frankrijk voorziet
Renault de brandweer van honderden auto’s per jaar, zodat ze in realistische omstandigheden kunnen
oefenen. Zo kunnen ze hun taak beter uitvoeren en hun eigen veiligheid garanderen.
Renault voorziet hen ook van technische informatie over hoe ze het
beste een auto kunnen openknippen om inzittenden te kunnen redden.

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’s..

Vreemde eend !
Uithoorn - Lopend over de Randweg Oost ter hoogte van de Briandflat, kijkend over het sierwater in de richting van de Arthur
van Schendellaan, zag ik op een
afgezaagde boomstam, stekend
uit de wallekant, TWEE schildpadden.
Snel even foto maken... maar de
achterste schilpad had mij door
en dook in het water. De voorste
zat te soezen en zag mij niet.
Jan Vriend, Uithoorn

Hoge Nood op de nieuwe
N201

Korte cursus ‘Mediteren
en scheppen’ in Uithoorn

www.112.nl

Ruilbeurs van Filatelisten
Vereniging Uithoorn

streek te voorkomen door duiken tot
een minimum te beperken. Wat betreft preventieve technologieën ontwikkelde Renault als eerste constructeur ‘4Control’ voor een betere
wegligging en stabiliteit. Het bedrijf
verbetert binnenkort zijn rijhulpsysteem met ‘Visio System’, een uitgebreide visuele hulptechnologie die
bestuurders waarschuwt voor mogelijke ongevalsituaties, zoals het
wisselen van rijbaan en verminderd
zicht in het donker.

.

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

Gemeentebelangen vindt
nu herijken subsidieverordening te vroeg
Uithoorn - Afgelopen donderdag heeft de raad van Uithoorn vergaderd over de bezuinigingen die vanaf 2012
moeten ingaan.
Een van de onderwerpen waar
de raadsfractie van Gemeentebelangen Uithoorn/De Kwakel
uitgebreid aandacht aan besteedde is de cultuur, met de
daarbijbehorende subsidieverordening .
Wat is het geval?
De raad heeft 25 maart 2010
de Cultuurfoto Uithoorn 2009
aangenomen. Het is de raadsfractie van Gemeentebelangen
toen gelukt, met hulp van een
amendement, alle uitgangspunten van de Cultuurfoto
te betrekken bij de nog op te
stellen Cultuurnota.
Deze nota, waarin onder meer
accommodatie- en subsidiebeleid opgenomen moet worden, is tot op de dag van vandaag nog niet aan de raad
aangeboden.
Desgevraagd
deelde wethouder Jeroen Verheijen mee dat we dit document na de zomer tegemoet
kunnen zien.
Toch stelt het College van

B&W nu al een structurele bezuiniging voor op cultuur van
50.000,- euro per jaar met ingang van 2012.
Vanwege de onduidelijke basis van het Collegevoorstel is
Gemeentebelangen hier op
tegen. Wij kunnen ons, in het
licht van de komende bezuinigingen, wel vinden in het kritisch bekijken van de subsidieverordening, maar willen wel
eerst een ordelijk cultuurbeleid vaststellen via de Cultuurnota. Om dit te bereiken heeft
Gemeentebelangen wederom
een amendement ingediend.
Dat heeft het helaas niet gehaald.
Al die mensen die op welke wijze betrokken zijn bij de
cultuur worden hiermee tekort
gedaan. Gemeentebelangen
zal zich evenwel actief blijven
inzetten voor deze zo belangrijke pijler in de samenleving.
Namens de raadsfractie van
Gemeentebelangen Uithoorn/
De Kwakel,
Herman Bezuijen, Klaas Bijlsma, Robert Timmers, Sjaak
Verhaar

Wie de ontwikkeling van de nieuwe N201 een beetje volgt krijgt veel
waardering voor de vele kleinigheden waaraan bij het ontwerp is gedacht. Aan de Randweg-west is niet alleen een fraaie fietsbrug gebouwd, ook in de noden van de haastige automobilist is voorzien. Op
de plaats waar naar verwachting de reiziger een plasje zou willen doen
zijn nu reeds de schaamschotten zichtbaar die van nut zullen zijn bij het
lenigen van de kleine nood.
Op een afstand van enkele kilometers zijn 6 schotten te vinden. Als dat
geen vooruitziende blik is (hi,hi).
Marlies Riemens, Uithoorn

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
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.
- Boterdijk De Kwakel. Tim, een rode kater van ca 7 jaar met witte
neus, voor witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef,
ongecastreerd en gechipt
- Uithoorn, Rode Klaver, Grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.
Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoorpoot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen
wit.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte
pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechteroog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.
- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes
en wit op de buik.
- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donketbruine tekening,
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.
- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater, hij heeft een grote wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen. Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een
witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn
nek iets langere haren . Erg lief en tam.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.
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Maatschappelijke stages
(MaS) een nieuw vak!
Regio - Vanaf schooljaar 2011-2012
zijn alle scholieren in het Voortgezet Onderwijs wettelijk verplicht om
minimaal 30 uur Maatschappelijke
Stage (MaS) te doen gedurende hun
schoolloopbaan. Volgend schoolseizoen is MaS daardoor een vast onderdeel van de middelbare schoolopleiding.
Dit betekent tegelijkertijd dat er in
de regio Amstelland stageplaatsen
gezocht worden om alle leerlingen
te voorzien van een geschikte vrijwilligersjob.
Tijdens hun MaS verrichten leerlingen vrijwilligerswerk, zoals helpen in
een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Soms zet een school zelf
een activiteit op, zoals het opruimen
van de buurt of het organiseren van
een evenement voor een goed doel.
Jongeren kunnen zo tijdens hun
schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een onbetaalde bijdrage leveren.

pelijk betrokken te ondernemen.
Medewerkers kunnen bijvoorbeeld
de rol van stagebegeleider op zich
nemen. Ook kan een bedrijf materiaal en kennis leveren t.b.v. MaS.
Met maatschappelijk betrokken ondernemen kan een organisatie haar
imago versterken.

Mas biedt veel kansen
Leerlingen ervaren door MaS wat
het betekent om iets voor een ander
te doen en bovendien ontmoeten zij
nieuwe mensen.
De
vrijwilligersorganisatie/stageaanbieder kan voordeel halen uit de
frisse blik en creativiteit van jongeren.
De samenleving heeft baat bij (jonge) mensen die in staat zijn om over
de grenzen van hun eigen wereld
heen te kijken en het normaal vinden om belangeloos iets voor een
ander te doen.
De maatschappelijke stage biedt bedrijven ook kansen om maatschap-

Stagemakelaar Cardanus
Vrijwilligerscentrale Cardanus heeft
in het ‘MaS-Amstelland project’ de
functie van maatschappelijk stagemakelaar gekregen. De gemeenten
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en
Ouder-Amstel hebben daartoe opdracht gegeven. De maatschappelijk stagemakelaar is er vooral om
de stageaanbieders te ondersteunen in het hele MaS proces. Vraag
en aanbod worden door middel van
matchen en bemiddelen samengebracht. De stagemakelaar adviseert
over mogelijke manieren van begeleiden van stagiairs en biedt ondersteuning bij het bedenken, beschrij-

Stageplaatsen gevraagd:
Doet u ook mee?
In het geval vrijwilligersorganisaties/
bedrijven passende klussen/aanbiedingen hebben voor de MaS kunnen
zij contact opnemen met de stagemakelaars van Vrijwilligerscentrale
Cardanus:
Voor Aalsmeer: Jacqueline Valkenburg, 0630722404,
jvalkenburg@cardanus.nl;
Voor Amstelveen: Elly Geelkerken,
0623536572,
egeelkerken@cardanus.nl
Voor
Uithoorn:
Rob
Brink,
0620730223,
rbrink@cardanus.nl

ven en aanbieden van stageplekken. Daarnaast biedt de stagemakelaar regelmatig MaS gerelateerde
deskundigheidstrainingen aan of organiseert informatiebijeenkomsten
met stageaanbieders over het verloop van het proces.
Project MaS-Amstelland
In de regio Amstelland (Aalsmeer,
Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn) werken alle voortgezet onderwijsscholen (KKC, HWC, Amstelveen College, Panta Rhei, Thamen,
Alkwin, Westplas Mavo, de Groenstrook), gemeenten en de stagemakelaars van Vrijwilligerscentrale Cardanus samen om de invulling van
MaS door leerlingen goed te laten
verlopen.
Ten behoeve van het MaS-Amstelland project is de website
www.mas-amstelland.nl ontwikkeld
met daarop alle relevante en meest
recente informatie over MaS voor
zowel leerlingen, scholen als stageaanbieders.
Leerling van vandaag is de vrijwilliger van morgen. Het is belangrijk
dat een leerling een stage doet die
bij hem of haar past. Op die manier
leert hij/zij er het meest van: verantwoordelijkheid dragen, samenwerken en een nieuwe uitdaging aangaan. Soms blijven jongeren zich na
hun stage vrijwillig voor de organisatie inzetten. Of ze maken hun ouders enthousiast voor de organisatie
waar zij stage hebben gelopen.

Vacaturebank Stagerage
Vrijwilligerscentrale Cardanus onderhoudt de maatschappelijke stagevacaturebank Stagerage. Amstel-

land leerlingen, docenten en deelnemende stageaanbieders hebben
toegang tot deze vacaturebank.
In Stagerage staat al een groot aanbod aan gevarieerde stageplekken.
De beschikbare stageplaatsen lopen allemaal via de vacaturebank.
Wanneer een stageplek bezet is, is
dat te zien in Stagerage en heeft het
dus geen zin meer heeft om bij deze organisatie te vragen naar een
stageplek. Omdat leerlingen in eerste instantie vanuit school verplicht
zijn om in Stagerage te kijken voordat ze eventueel zelf gaan zoeken,
betekent dit concreet voor stageaanbieders dat zij minder vaak door
grote aantallen individuele leerlingen benaderd zullen worden voor
stageplaatsen. Het is de bedoeling
dat een stageaanbieder de leerling
in het geval hij/zij buiten Stagerage
om komt vragen naar een stageplek,
terugverwijst naar de vacaturebank.
De deelnemende scholen plannen
de MaSperiodes voor hun leerlingen
heel verschillend. Sommige scholen
roosteren de leerlingen een week
vrij om hen de gelegenheid te geven een MaS te doen. Andere scholen geven de leerlingen als opdracht
een MaS te doen in hun vrije tijd.
Dit betekent dat zowel kortdurende
als langere klussen geschikt zijn om
aan te bieden als MaS.
Aanmelding en meer informatie
via www.mas-amstelland.nl. Stagebieders kunnen stageplekken
aanmelden via de site www.masamstelland.nl (onder tabblad Stagebieders: aanbieden stageplaats).
Maar uiteraard kunt u ook contact
opnemen met een van de stagemakelaars:
Voor Aalsmeer: Jacqueline Valkenburg, tel. 06 30 72 24 04, jvalkenburg@cardanus.nl
Voor Amstelveen: Elly Geelkerken,
tel. 06-23536572, egeelkerken@
cardanus.nl
Voor Uithoorn: Rob Brink, tel. 0620730223, rbrink@cardanus.nl

Kleuters Toermalijn
leren spinnen
Uithoorn - De kleuters van Toermalijn werken deze weken aan het thema Boerderij. Dit is een veelomvattend onderwerp. Er worden boekjes
over dit onderwerp voorgelezen en
door sommige kinderen zelfs al een
beetje zelf gelezen. Kralenplanken

worden gemaakt van de koe en het
varken. De oudste kleuters hebben
een eigen stempelboekje waarin ze
bij plaatjes de woorden stempelen.
Ook komen er veel ideeën van de
kinderen zelf.
Nadat er uitgebreid over het schaap

Artsenlaboratorium
voor Amstelland
Uithoorn - Al meer dan 50 jaar
draagt het Artsenlaboratorium voor
Amstelland zorg voor bloedafname en ander onderzoek voor huisartsen, verloskundigen en inwoners
van Uithoorn en omgeving. Recent
hebben de meeste huisartsen hun
intrek genomen in het nieuwe gezondheidscentrum ‘Waterlinie’ aan
de Provincialeweg 30 in Uithoorn.
Voor bloedafname kunnen patiënten dan ook hier terecht en wel
op de tweede verdieping dagelijks
van 8.00 uur tot 12.30 uur. Dit geldt

ook voor patiënten van de trombosedienst. De locatie op de tweede verdieping is een tijdelijke oplossing; zodra het gebouw verder
klaar is vestigen zij zich op de eerste verdieping samen met het Ziekenhuis Amstelland en worden de
openingstijden in de middag uitgebreid. Zowel patiënten van huisartsen als specialisten kunnen dan hier
terecht voor bloedafname en ander
onderzoek. De priklocatie in sporthal ‘de Scheg’ blijft dagelijks geopend van 8.00 uur tot 10.30 uur.

Poldersport sponsort scouts
voor titel Verdediging
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
was het de Lions bedrijven sportdag, voor de tweede maal werd deze gehouden bij Poldersport in De
Kwakel. Vorig jaar waren de Kwakelse scouts eerste geworden en ontvingen natuurlijk ook de wisselbeker. Als je een wisselbeker hebt gewonnen moet je deze ook eigenlijk wel kunnen verdedigen. De inschrijfkosten kosten zijn daarom dit
jaar door Poldersport betaald waardoor de Kwakelse scouts in de gelegenheid werden gesteld om de titel
te verdedigen. Ze hebben de sponsor laten zien dat ze het waard waren want ze gingen ook dit keer weer
met de eerste prijs en de wisselbeker naar huis. Mede dankzij de gesponsorde deelname van de scouts
kon de Lion’s aan de Stichting Hulphond een cheque overhandigen ter
waarde van 9.000 euro. Na een felle strijd met de zeskamp in de och-

tend was de eindstand al bijna veilig.
De Kwakelse scouts waren erg fanatiek op alle onderdelen. Als de tegenstander het moeilijk had staken
de Kwakelse scouts hun handen uit
de mouwen om ze te helpen, waardoor ze team UBA 4 toch wel heel
waarschijnlijk naar de derde plaats
hebben getild. De middag was het
onderdeel survival aan de beurt, ditmaal werden de Kwakelse scouts ingedeeld tegen een meer gelijkwaardige tegenstander en wel KDO B1.
Deze beide teams waren veel meer
aan elkaar gewaagd. Aan het eind
van de survivalmiddag waren er van
deze beide teams nog slechts twee
man helemaal droog.
Volgend jaar in 2012 willen de Kwakelse scouts wederom gaan proberen om de titel te verdedigen, ze willen toch wel erg graag de wisselbeker houden, drie maal is scheepsrecht.

Iedere hond in Uithoorn is gelijk
was gesproken, kwam Luka op het
idee om het spinnenwiel van zijn
opa mee te nemen.
Een goed plan, maar de juffen wisten niet precies hoe ze het spinnenwiel moesten bedienen, dus werd
de opa van Luka gevraagd om een
gastles te komen geven.
Donderdagmiddag 26 mei was
het zover. De groep van juf Claudia kwam gezellig in de klas van juf
Sandra zitten. Nadat iedereen zat,
begon de opa van Luka eerst wat
wetenswaardigheden over schapen
en hun wol te vertellen. Hij stelde
ook vragen aan de kleuters en het
bleek dat deze al veel over schapen

Show 2011 van Dance Centre
Jolanda van Beek wordt spectaculair

wisten. Hierna ging een stuk schapenvacht rond om aan te voelen en
te ruiken. Van de vacht kregen de
kinderen heel vette handen en de
meesten vonden het naar poep ruiken. Nu was het tijd voor het echte werk, er moest getrapt worden
op het spinnenwiel. Een aantal kinderen mocht dit samen met de opa
van Luka doen. Het bleek een zware klus! Na dit geoefend te hebben mochten enkele kinderen echt
spinnen. Het was best moeilijk om
te trappen en ook nog de draad heel
te houden tijdens het spinnen, maar
met wat hulp lukte het toch aardig.
Opa van Luka: bedankt voor de interessante en leuke les.
Uithoorn - Zondag 5 juni is de
mooiste locatie van Nederland, Studio 21 in Hilversum, weer helemaal
klaar voor Show 2011 van Dance
Centre Jolanda van Beek. Het licht,
het geluid, de projecties, de decors, het 25 meter brede toneel, alle
prachtige effecten, de kostuums en
natuurlijk vooral de leerlingen gaan
er weer voor zorgen dat show 2011
een onvergetelijke show wordt. De
‘voorstellingskoorts’ is al behoorlijk toegeslagen in het Dance Centre. De laatste puntjes worden op
de i gezet, zodat iedereen helemaal zeker is van wat er moet gebeuren. Hulpmoeders worden ingewerkt, het licht wordt geprogrammeerd, kleedkamers ingericht en alle kostuums ingepakt om te vervoeren naar het Mediapark.
De leerlingen hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in om iedereen te laten zien hoe goed ze ook
dit jaar weer zijn. Het thema is dit
keer ‘Zappen’. Televisieprogramma’s als Kids Top 20, Junior Songfestival, The Ultimate Dance Battle
en America’s next Topmodel zorgen
voor een heerlijk afwisselend programma. Live gezongen nummers,
tap, ShowMusical, HipHop, afgewisseld door grappige spelscènes,
zorgen ervoor dat u zich geen minuut zult vervelen. Zin gekregen om
te komen kijken? Er zijn nog enkele
kaarten beschikbaar voor de voorstelling van 13.00 uur.

Uithoorn - De VVD vindt dat iedere
inwoner voor zichzelf moet beslissen
om wel of geen hond te nemen. Zij
vindt het ontmoedigen van het bezit van (meerdere) honden dan ook
geen taak voor de gemeente. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag de motie van de VVD aangenomen voor een liberale en budgetneutrale aanpassing van de grondslag voor de hondenbelasting: ook
iedere hond in Uithoorn is gelijk!
Op dit moment geldt in Uithoorn een
gedifferentieerd tarief voor de hondenbelasting. Voor elke eerst hond
betaalt een inwoner nu 70,20 euro
en voor elke volgende hond 154,80

euro. De VVD wil gelijke behandeling voor alle honden(bezitters). Met
het aannemen van de motie heeft de
gemeenteraad het college opdracht
gegeven om tot één eenheidstarief
voor alle honden te komen. Gezien
de bezuinigingsopgave is het echter
niet wenselijk dat de totale inkomsten uit de hondenbelasting dalen,
daarom dient dit budgetneutraal te
gebeuren. Omdat er in Uithoorn veel
meer eerste honden zijn, dan tweede, derde en volgende honden, betekent dit slechts een kleine stijging
voor de eerste hond, maar een aanzienlijke daling voor elke volgende
hond.

v.l.n.r.: Paul Schmidt, Luc Boehme, Junior Diderich, Max Wessels en Robin
Ranzijn

Qui Vive tennis kampioen!
De Kwakel - De Voorjaarscompetitie Noordwest 2011 Jongens t/m 14
is dit jaar gewonnen door de mannen van Qui Vive 1. Na 7 weken lang
zeer spannende wedstrijden te hebben gespeeld heeft het team van
Qui Vive 1 de prachtige overwinning binnengehaald. Onder begeleiding van Wijnie Schmidt en met
als coach Marco Wessels stegen de
jongens boven zichzelf uit! Ze wilden maar een ding en dat was winnen! Afgelopen vrijdag was de laatste speeldag. De jongens moesten
uit in Amsterdam tegen ALTC DDV.
Na het winnen van de eerste twee
wedstrijden moest er nog minimaal
een wedstrijd gewonnen worden om
de titel met zekerheid binnen te halen. De twee beslissende wedstrij-

den werden tegelijkertijd gespeeld
en op beide banen stond Qui Vive
de eerste set achter, wat (met name voor de kijkende ouders) ondragelijk spannend was. De tweede set
werd binnengehaald door Qui Vive
voor zowel het enkele spel, als de
dubbel. Dit betekende dat er twee
tiebreaks gespeeld moesten worden! De spanning was zeer hoog
en de emoties moesten flink onder
controle gehouden worden.
Met nog geen minuut verschil won
Qui Vive 1 beide partijen en was het
kampioenschap een feit!!
Met het behalen van deze prachtige overwinning hebben de jongens
zich geplaatst voor de Districtsjeugdkampioenschappen op 18 juni a.s.

Duizenden belangstellenden bij uitreiking prijzen Prijzenfestival AH Jos van den Berg

OORVERDOVEND APPLAUS VOOR HET

BESTE ONDERNEMERSECHTPAAR VAN NEDERLAND

JOS EN DIANE

Uithoorn - Zaterdagmiddag jl. werden de
prijzen uitgereikt van het prijzenfestival van AH
Jos van den Berg. Een prijzenfestival daar Jos van
den Berg twee weken geleden is uitgeroepen tot beste
ondernemer van Nederland. Al weken is het daarom groot
feest bij deze AH in winkelcentrum Amstelplein. Om zijn klanten
te bedanken organiseerde hij een prijzenfestival waarbij iedereen de
kans had om een van de vijf reischeques van 1000 euro te winnen, of
een van de vijf reischeques van 500 euro, een iPad en een iPhone of
een prachtige televisie. Veel hoefden de klanten er niet voor te doen.
Boodschappen doen en bij de kassa ontvingen ze een kaartje waarop ze
dan hun naam en adres moesten invullen; dit kaartje moest vervolgens in
een daarvoor bestemde ton gedeponeerd worden.... Afgelopen zaterdag
diende men persoonlijk aanwezig te zijn bij de trekking. Was je er niet en
je kaartje werd getrokken, jammer.. geen prijs...volgende kaartje. Wel, de
mensen waren gekomen. Niet overdreven, maar er waren er zeker meer
dan 2000 en nog werden er kaartjes getrokken waarvan de eigenaar er niet
was. Maar zij die er wel waren, zij sprongen zo nu en dan een gat in de lucht.
Iedere winnaar of winnares was dolgelukkig met de prijs. De fotopagina’s
geven de winnaars en de opkomst weer. Ook werd er door Jos en Diane nog
een cheque overhandigd voor Stichting ALS (spierziekte), een cheque van
€ 7250,00. Ook nu weer een hartverwarmend applaus. Het was een
geslaagd festijn, met allemaal blije mensen...

UITREIKING PRIJZEN PRIJZENFESTIVAL
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”Vrienden van het Zijdelhofje” maken kerkhofje weer toonbaar

Schoonmaakactie voor
kerkhofje Zijdelveld
Uithoorn – Hoewel het
R.-K.
Kerkbestuur
alle
vergunningen en wettelijke
rechten heeft om het
prachtige
monumentale
kerkhofje aan de Zijdelveld
in Uithoorn te ontmantelen,
oftewel leeg te halen wat
betreft de grafstenen, geven
de voorvechters tot behoud
van dit fraaie kerkhofje het
nog niet op.
Hoewel het er dik inzit
dat zelfs deze week nog
begonnen gaat worden
met het verwijderen van het
aanwezige asbest en daarna
voor 75% de grafstenen
worden verwijderd, zijn
zaterdagochtend een groep
vrijwilligers aan de slag
gegaan om het kerkhofje
weer onkruid vrij te maken.
Tot vorig jaar was het kerkhof
een lust voor het oog, maar
nadat de vrijwilligers in
verband met hun leeftijd en
vanwege het doordrammen
van het kerkbestuur om het
kerkhof koste wat het kost
toch gaan ontmantelen,
besloten om het maar niet
meer bij te houden, werd
het kerkhofje overwoekerd
door onkruid.
Maar het wordt weer
prachtig.
Het
eerste
deel is weer schoon, het
gras is gemaaid, er zijn
bloemetje geplant en de
komende weken gaan deze
vrijwilligers elke zaterdag
aan de slag.
Gekeken wordt of er nog
sponsors zijn te vinden voor
meer plantjes en misschien
een lading wit grint om de
graven wat meer kleur mee
te geven. De vrienden van
het Zijdelhofje geven hun
strijd tot behoud van het
kerkhofje zeker niet op.
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Hoofdprijswinnaars Klinkende muntenactie Zijdelwaard:

Een minuut gratis winkelen bij C1000 geïncasseerd
UITHOORN
De
twee
hoofdprijswinnaars
van de Klinkende muntenactie
van winkelcentrum Zijdelwaard
hebben zaterdag jl. hun prijs, een
minuut gratis winkelen bij C1000,
geïncasseerd.
Het was een race tegen de tijd,
maar de beide families, de familie
van de Knaap en de familie Dienske
uit Uithoorn, weten hoe ze snel
boodschappen moeten doen.
Familie van de Knaap mikte maar
liefst voor 226,58 euro in hun karretje
binnen een minuut. De familie
Dienske deed het nog beter, 375,01
euro.
De foto’s geven een klein beeld van
deze winkelrace.
Wilt u meer foto’s zien:
www.winkelcentrum-zijdelwaard.nl.
De foto’s zijn daar ook gratis te
downloaden.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling
De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Schrikrui
De vogelpionier Jan. P. Strijbos
schreef in 1927 al in een boek over
een sperwer: ‘Hij vliegt zeer snel en
woest, meestal laag boven de grond,
achtervolgt zijn prooi zelfs door dicht
struikgewas’. Ook nu wordt er in
vogelboeken geschreven over de
buitengewone vliegkunsten van de
sperwer. Je leest over een vaardige
vlieger, een ongelooflijk behendige
vlieger, een meesterlijke vlieger, etc…
Maar dit keer was de manier van
jagen, op volle snelheid, op slechts
enkele decimeters boven de grond,
dit vrouwtje noodlottig geworden in
het zicht van haar prooi. Een kennis
van mij vond deze prachtige sperwer
met nog uitgespreide vleugels in zijn
tuin. Stijf bleven de vleugels in model
staan, er was geen beweging in te
krijgen. De vogel was dwars door
een struik tegen een obstakel aangevlogen evenals de achtervolgde
merel. Een gebroken nek was de
doodsoorzaak en de vleugels waren
precies in de stand blijven staan van
het moment van verongelukken.
Ook de merel had de klap niet overleefd. De merel was zijn staartpennen en enkele
lichaamsveren verloren. Wat was hier gebeurd.
De sperwer had van de merel nog geen veren
geplukt. Hier ging het om een vernuftig iets:
Schrikrui. De merel heeft net als diverse andere
vogels een vlucht- of ontsnappingmechanisme.
Bij een aanval laten ze plots een aantal pennen
los ter afleiding van het roofdier.
Dit kan al gebeuren voordat de vogel te pakken
genomen is. De aanvaller denkt dat de klus al
geklaard is en zo is er een kans op ontsnapping.
Het is voor de aangevallen vogel dan natuurlijk
wel even behelpen met het verlies van je staart
en andere veren. Schrikrui: Een merkwaardig
verschijnsel. Normaal zitten de pennen muurvast. Hoe het werkt? Nog niet geheel bekend
maar er wordt gedacht, dat het via hormonen

Leerlingen Dancestudio Shanna Elleswijk
bereiden zich voor op Show 2011!
Uithoorn - Nog maar een paar weken en dan zijn alle leerlingen van
Dancestudio Shanna Elleswijk weer
te bewonderen tijdens de jaarlijkse
eindvoorstelling. De voorbereidingen voor de eindshow zijn in volle
gang! De choreografieën zijn af, de
kostuums hangen klaar en de leerlingen hebben ontzettend veel zin
om zaterdag 18 juni en zondag 19
juni weer een groots spektakel neer
te zetten. Drie voorstellingen lang
zullen de leerlingen schitteren in
Theater de Griffioen in Amstelveen.
Het beloven drie onvergetelijke
voorstellingen te worden; van klassiek ballet tot musical en streetdance, van kleuters tot volwassenen, alles komt voorbij tijdens de spectaculaire eindshow. Het thema van

de voorstellingen dit jaar is ‘From
Broadway to Hollywood’ waarbij bekende muziek uit films, tv-series en
musicals centraal staat.
Bewonderen
Wilt u de leerlingen van dancestudio Shanna Elleswijk komen bewonderen? Dat kan! Er zijn nog kaarten
voor de zondagvoorstellingen op 19
juni om 11.00 en 14.30 uur. Kaarten zijn te verkrijgen tijdens de lesuren in de dancestudio op de Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn.
Ondanks de grote drukte en gezelligheid van afgelopen weken heeft
Shanna ook alweer nagedacht over
het nieuwe seizoen, start september 2011. Ook komend seizoen zal
Dancestudio Shanna Elleswijk weer

een nieuwe musicalproductie op
de planken brengen. Na ‘Annie’ en
‘Oliver!’ is het nu de beurt aan ‘The
Magical Nanny’, een musical gebasseerd op het bekende verhaal van
Mary Poppins. Voor deze productie is de dancestudio weer op zoek
naar kinderen en volwassenen die
april 2012 zullen schitteren in het
theater. Opgeven voor de audities is
vanaf nu weer mogelijk!
Het nieuwe lesrooster staat ook
op de website. Inschrijven voor het
nieuwe dansseizoen is mogelijk,
maar wees er snel bij want de groepen beginnen alweer vol te raken.
Voor meer informatie over kaartverkoop, inschrijving en de nieuwe musical productie kijk op www.
dancestudioshannaelleswijk.nl

Gratis kabaal

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

werkt. In ieder geval hebben we te maken met
een acute stress. Ik google wat en lees over een
duifje dat hoog in de lucht reageerde op een
schot van een jager. Het niet geraakte duifje
hing even stil in de lucht en er dwarrelde wat
veren naar beneden. Daarna vloog het, minder
energiek, door.
Fraai opgezet zal de dode sperwer in die actief
aangetroffen houding nog lang voortbestaan.
Bruikbaar voor educatieve doeleinden. En de
merel? Tja, zonder die staart…
Medelijden? In hetzelfde boek schrijft Jan. P.
Strijbos bij de merel, dat deze soms ook jonge
vogeltjes en eieren eet.
Bert Fakkeldij
IVN-natuurgids.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
R
A
T
I
S

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht
Uithoorn

Anselmusstraat 19 - 3641 AM
BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Jongens t/m 10 kampioen
in de districtscompetitie

De vaders van de C1 probeerden hun dochters af te leiden met gekkigheid en carnavalsoutfits!

KDO handbalsters gaan
strijd aan met ouders
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
28 mei hebben alle jeugdteams van
KDO handbal een echte uitdaging
gehad: zij speelden een wedstrijd
tegen hun ouders.
Natuurlijk waren de jeugdspeelsters
beter, zij wilden echter hun ouders
eens laten beleven wat voor een supergave sport handbal is!
De KDO ouder-kind ‘challenge’ was
een gezellige afsluitingsdag van het
seizoen. Na afloop van elke wedstrijd werd ieder team verwend met
een schaal lekkere snacks, en kon
er nagepraat en geborreld worden
in de kantine.

Spierpijn!
De ouder-kind wedstrijden werden
gedurende de hele dag gespeeld.
’s Morgens mocht als eerste de C2
aantreden. Na een leuke wedstrijd
werden zij in de kantine ook nog
gehuldigd omdat ze gedeeld kampioen waren geworden in de tweede
helft van de veldcompetitie. Voorzien van een heuse medaille en een
mooie roos werd er geproost en geknabbeld.
De C1 werd door de ouders verrast,
vooral de vaders probeerden hun
dochters uit hun concentratie te halen door hun carnavalsachtige kleding. Dit lukte hen natuurlijk niet,
maar leuk was het wel.

Ute Hoirne toernooi 2011
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn
(TCU) organiseert van 25 juni t/m 3
juli 2011 alweer het 30ste BCC/Ute
Hoirne toernooi. Evenals vorig jaar
is er van 27 juni t/m 1 juli overdag
weer een veteranentoernooi.
De vorig jaar geheel nieuw geïnstalleerde wedstrijdcommissie is met
veel enthousiasme bezig met de
voorbereidingen. Naast de trouwe
hoofdsponsor BCC zijn er ook nog
zeven subsponsors gevonden die
het mogelijk maken een leuke toernooiweek voor leden en niet leden
met aanhang samen te organiseren.
Het reguliere toernooi
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 donderdagavond is er weer, de
vorig jaar 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.
Het veteranen toernooi
Naast ons reguliere toernooi organiseert TC Uithoorn veteranen toernooi van 27 juni t/m 1 juli. Dames
vanaf 45 jaar en heren vanaf 50 jaar
kunnen zich hiervoor inschrijven.
Dit veteranen tennistoernooi maakt
onderdeel uit van het circuit ‘3-Op-

De D-jeugd was in groten getale aanwezig, mede doordat ook een
groot aantal broers en zussen meededen. Normaal speel je handbal
met 7 spelers per team, maar vandaag kon alles, ook met z’n allen
in het veld. Wel 15 meiden en jongens in rode shirtjes, en nog eens
zoveel ouders in het veld, het was
een prachtig gezicht.
Bij de B-jeugd werd het allemaal
een stuk serieuzer. Fanatiek werd er
gespeeld, en vele ouders waren flink
verrast door het razende tempo van
de dames. Een overwinning voor de
meiden en spierpijn en moeheid bij
de ouders waren het resultaat aan
het eind van de wedstrijd.
Een-Rij’ Veteranen tennistoernooien
waarbij vier verenigingen uit de regio t.w. TC de Meerlanden, A.L.T.C
Amstelland, DVH en TC Uithoorn
via 3 toernooien samenwerken om
50 plussers te stimuleren tot sportdeelname.
U kunt zich inschrijven voor een 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.
Inschrijven
Ga naar www.tcuithoorn.nl (ook
voor het laatste nieuws)en schrijft
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 13 juni.

Slotdrive BV De Legmeer ouverture
voor het Zomerbridge
Uithoorn - De slotavond vormde
de opmaat voor het zomerseizoen
waarin elke woensdagavond in de
barzaal van sporthal de Scheg van
1 juni tot 31 augustus vrij gebridged
kan worden. Voor de gelegenheid
waren alle lijnen top integraal door
elkaar gehusseld wat soms tot verrassende uitslagen leidde. Niet voor
de nummer één, het paar Ruud Lesmeister & Lijnie Timmer, die met een
top van 71,74% een ieder ver achter
liet. Tom de Jonge & Herman Vermunicht verrasten wel met 61,74% als
tweede en ook Nel & Adriaan Koeleman proeven niet wekelijks het zoet
van 61,65% als nummer drie.
Echt daverend was het optreden
van Mieneke Jongsma & Anneke

Wijmans die als C speelsters met
60,35% als vierde een heel eskader
A spelers te pakken had.
Voor Ben ten Brink & Jan Bronkhorst was de vijfde plek met 60%
een psychologische opsteker na
kommervolle bridgetijden.
Jan Egbers & Ben Remmers haalden hun niveau met plaats zes met
58,13%, maar Gerda van Liemt & Els
van Wijk volgden ook als runners up
met 57,99% als zevende netjes het
spoor van Mieneke en Anneke.
Delen
Sonja & Hans Selman tekenden voor
plaats acht, maar moesten deze delen met Wouda Roos & Gijs de Ruiter die ook keurig op 57,57% uit-

Honkballers Thamen
winnen van Quick!
Uithoorn - Zondagmiddag 29 mei
stond er voor Thamen heren 1 weer
een wedstrijd op het programma,
deze keer uit bij Quick Amsterdam.
Thamen wist in de eerste inning
gelijk op voorsprong te komen door
onder andere een mooi driehonkslag van Erik Veerman. De eerste
drie innings kon Quick goed bij blijven en bleef de stand dus ook in
evenwicht. In de 5e inning mocht
Ingmar van Kesteren het werpen
van Pascal Schotman overnemen.
Na vele honkslagen en punten in
de 4e, 5e en 6e inning wist Thamen
uit te lopen tot 7-14. In de 7e slagbeurt van Quick konden zij wat terug doen, door onder andere een
grandslam homerun wist Quick in

deze slagbeurt terug te komen tot
13-14. In de 9e en laatste slagbeurt
moesten er punten gescoord worden door Thamen, door een mooie
driehonkslag van ErnstJan Koole wist Thamen in deze inning nog
twee punten te scoren. In de laatste slagbeurt voor Quick nam Gijs
Rikken het werpen over van Ingmar
van Kesteren, mede door het goede werpen van Gijs wist Quick niet
meer gevaarlijk te worden en werd
de wedstrijd met een stand van 1316 afgesloten. Door deze overwinning staat Thamen weer een stuk
steviger op de tweede plaats en
konden de spelers hun coach Marlon Frolijk, die zaterdag jarig was,
alsnog een mooi verjaardagscadeau

kwamen. Frans Kaandorp & Gerda
Schavemaker kwamen op nummer
tien uit met 56,26%, waar velen erg
blij mee geweest zouden zijn, maar
eigenlijk wel iets onder hun kunnen
is. De rest van de in totaal 32 paren
hadden toch vooral een gezellige
avond. Vanaf woensdag 1 juni volgen de zomerdrives van Bridge Vereniging De Legmeer waarvoor men
per week voor 5 euro per paar kan
inschrijven. Aanmelden per telefoon
0617240344 of per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl.
Het kan ook aan de zaal tussen
19.15 en 19.30 uur, afhankelijk van
het aantal deelnemers zijn er 2/3
prijzen per lijn.
Aanvang van de avond 19.45 uur.
geven. Donderdag 2 juni om 14.30
uur spelen de Thamen honkballers
thuis op het complex aan de Vuurlijn tegen Zuidvogels 2.

Start Zomerbridge drives
Uithoorn - Te beginnen met 1 juni organiseert BV De Legmeer elke
woensdagavond tot en met 31 augustus vanaf 19.45 uur bridge in de
barzaal van Sporthal De Scheg. Aanmelden kan per tel.: 0617240344,
per email: gerdaschavemaker@
live.nl of tussen 19.15 en 19.30 uur
aan de zaal. De kosten bedragen 5
euro per paar en afhankelijk van de
deelname zijn er 2 tot 3 prijzen per
lijn. Voor diegenen die minimaal aan
acht avonden meedoen is er een
prijs voor de gemiddeld beste.

Uithoorn - Afgelopen woensdagmiddag was een spannende dag
voor het jongste jongensteam van
Qui Vive. Het team, bestaande uit
Benjamin Diderich, Jurjen Vries en
Matthijs van Steeden, had nog maar
één puntje nodig om zich kampioen
te mogen noemen. Met vier wedstrijden op het programma, twee enkels en twee dubbels, waren er volop kansen, maar het moest natuurlijk nog wel even gebeuren. Onder
bezielende begeleiding van Yvonne Diderich traden de mannen in
Amstelveen aan tegen het jongensteam van Aemstelburgh. Al snel
bleek dat ze prima tegen de spanning waren opgewassen. Benjamin
bracht zijn tegenstander in zijn enkelspel in een mum van tijd gedecideerd een ruime nederlaag toe (41, 4-0). Door dit eerste wedstrijdpunt was het kampioenschap in de
woensdagmiddag jongenscompetitie een feit! Jurjen wilde niet achterblijven bij deze prestatie, ook hij wist
zijn enkelpartij overtuigend in winst
om te zetten (4-2, 4-0).

staan. Matthijs en Benjamin wonnen gemakkelijk met 4-0, 4-0, Matthijs en Jurjen moesten de tegenstanders feliciteren (2-4, 1-4). Door
de resulterende einduitslag van 3-1
was het team met 19 punten voor en
slechts 5 punten tegen ongeslagen
kampioen geworden in hun klasse.
Een grote verrassing was vervolgens
dat de competitieleidster van Qui Vive, Wijnie Schmidt, de jongens in
een antieke fel rood gekleurde ca-

briolet Ford Mustang ophaalde om
hen, uiteraard met open dak, in een
ware triomftocht naar Uithoorn terug te brengen. De stoet trok veel
bekijks, maar dat verheugde de
feestvreugde op deze mooie zonnige woensdagmiddag alleen maar.
De jongens, samen met de begeleidende ouders, genoten dan ook met
volle teugen van dit fantastische
slot van een hele mooie voorjaarscompetitie 2011!

Dubbels
De twee dubbels, waarin Matthijs
aan de zijde van zijn teamgenoten
aantrad, werden vervolgens eerlijk
verdeeld, waardoor Aemstelburgh
niet helemaal met lege handen bleef

Stichting Dorpentocht voor
de 34ste keer van start
Regio - Op zondag 5 juni 2011 organiseert de Stichting Dorpentocht
de 34e 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 goed doel. Het goede
doel van dit jaar is Stichting Gilat.
Deze stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Gilat Eisenmann, een
bijzonder meisje dat op 11 ½ jarige
leeftijd is overleden. De stichting wil
met de bouw van een kindertheater
in het Emma Kinderziekenhuis AMC
voor de patiëntjes een droomwereld
creëren waar ze alle pijn en narigheid even kunnen vergeten. Dit kindertheater moet een centrale plaats
krijgen. Het moet een plek worden
waar kinderen gewoon kind kunnen
zijn. De faciliteiten moeten zo gecreeerd worden dat alle kinderen SAMEN iets beleven. Of je nou op een
theaterstoel zit, of in een rolstoel.
Of misschien lig je wel in bed. Hier
kunnen alle patiëntjes hun vriendjes en vriendinnetjes of broers en
zussen uitnodigen om mee te gaan
naar het theater. Gewoon, net als ‘in
het echt’. Vrijwilligers van Stichting
Gilat staan tijdens de Dorpentocht
op 5 juni bij één van de stempelposten. Als u dat wilt, dan kunt u daar
persoonlijk kennismaken en hen uw
eventuele vragen stellen.
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
startposten liggen dit jaar in: Amstelveen, Uithoorn (2x), Mijdrecht,
Wilnis, Kamerik, De Hoef en Nes
aan de Amstel. Onderaan dit artikel
en op de website www.dorpentocht.
nl zijn de exacte adressen vermeld.

Amstelveen, Uithoorn en Mijdrecht
hebben de beste mogelijkheden om
te parkeren voor het geval u er voor
kiest om met de auto naar de start
te komen.
Controleposten
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 Gilat. 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 vooral die van het
Groene Hart van Nederland. Laat u
dit jaar eens verrassen door de Wilnisse Zuwe, het voor velen onbekende Spengen, het Oortjespad, het
fietspaadje over de dijk langs de rivier De Grecht of het pad door de
weilanden achter De Nes. Vele deel-

nemers komen op plaatsen waar zij
nog niet eerder geweest zijn.
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 33 verschillende exemplaren hebben verzameld. De kosten van deelname
zijn 4,00 (op de dag van de tocht),
maar u betaalt slechts 3,00 als u
eerder bij één van de bekende voorverkoopadressen een deelnemerskaart aanschaft (zie onder).
Startplaatsen
Amstelveen (35 + 55 km), Clubhuis
WTC ‘De Amstel’, Startbaan bij nummer 3
Uithoorn (35 + 55 km),Cafetaria
Friends, Arthur van Schendellaan
100
Mijdrecht (35 + 55 km), Sportcafé
CenS, Eendracht 1
Wilnis (55 km), Eetcafé De Buurvrouw, Dorpsstraat 54
Kamerik (55 km), Restaurant Kamerijck, Oortjespad 3
De Hoef (35 + 55 km), De Strooppot,
De Hoef Oostzijde 42-43
Uithoorn (35 + 55 km), Café De Gevel, Wilhelminakade 3
Nes aan de Amstel (35 + 55 km),
Basisschool De Zwaluw, Pastoor van
Zantenlaan 10
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
Bij voorinschrijving zijn de kosten
van deelname 3,00 euro per persoon
Op de dag van de tocht kost een
inschrijving 4,00 euro per persoon
Starttijd
Er kan gestart worden tussen 9.30
en 14.00 uur. De stempelposten
sluiten uiterlijk 18.00 uur.
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Uithoorn - Afgelopen zaterdag heeft de stichting
Marsiurupan de jaarlijkse bazaar gehouden in
het Activiteitencentrum De Scheg aan de Arthur
van Schendellaan. Er waren veel verschillende
lekkernijen, zowel voor liefhebbers van zoete koek
als voor hartige snacks. Ook de maaltijden vonden
gretig aftrek. Buiten werd vlees gegrild voor de
saté en werden bananen en loempia’s gebakken.
Gelukkig was het gedurende deze bazaardag
grotendeels droog.
Er waren optredens van de Dansgroep Sironauli,
die Batak dansen liet zien. Ook was er de Balinese
danseres Ni Ketut Aning die Balinese dansen
vertoonde. Tussen de voorstellingen door werd er
opgetreden door de muziekgroep Gorga Batak,
die voornamelijk Batak liederen zong, maar ook
ander Indonesisch repertoire had. Het was voor de
optredende artiesten leuk dat er enthousiast publiek
was.
Verder was er een loterij waar mooie prijzen
werden verloot. In de loop van de middag werden
twee hoofdprijzen aangeboden. Deze waren ter
beschikking gesteld door restaurant Het Rechthuis
aan den Amstel en de Albert Heijn vestiging op
het nabijgelegen Zijdelwaardplein. Ook was er een
rommelmarkt waar voor kleine prijzen mooie dingen
konden worden gekocht.
Grote opkomst
De organisatie was blij: “Mede dankzij de aandacht
die in de plaatselijke pers is besteed aan deze bazaar
was de opkomst groter dan vorige jaren. We zijn
erg blij met het enthousiasme van de bevolking, bij
de planning voor volgend jaar zullen we rekening
houden met de steeds groter wordende toeloop.
Het resultaat mag er zijn, circa 1700 euro winst.
Dit geld zal worden besteed aan een nieuw
waterleidingproject in de omgeving van Saribudolok
op Sumatra.
Op onze website www.marsiurupan.nl kunt u verdere
informatie vinden over onze projecten en hoe ze zijn
tot stand zijn gekomen.
De medewerkers hebben hard gewerkt. De stichting
Marsiurupan is klein en daarom zijn wij volledig
afhankelijk van hulp van mensen die ons willen
helpen. Net zo blij als met de opbrengst zijn we dan
ook met hun medewerking. Het is van groot belang
om als stichting geld in te zamelen. Dit toont aan
dat we moeite willen doen om de hulp te bieden die
wordt gevraagd door de bevolking in deze streek.
Daardoor lukt het ook om financiële steun te krijgen
van grote organisaties als Simavi.
Marsiurupan betekent ‘Helpt elkaar’ in de
Batak-Simalungun taal. Deze hulp krijgen wij
door enthousiast publiek tijdens onze bazaars,
ondersteuning van grote organisaties en giften van
particulieren. Als u ons verder wilt steunen, neem
dan gerust contact met ons op, bijvoorbeeld via de
website of via een gift op ons banknummer 4871892
t.n.v. Marsiurupan”.

succes
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Juni = Fietsmaand!
Regio - Vanaf 1 juni verzorgt
Amstelhof Events fietstochten in de
regio.
Het gaat om een mooie fietsroute door Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en Vrouwenakker.
Binnen de 22,5 kilometer komen er
diverse bezienswaardigheden langs
waaronder, de Aalsmeerderplas, het
Fort bij Kudelstaart (Rijksmonument) en de Amstel.
De fietsroute start vanaf Amstelhof
Sport & Health Club (te Uithoorn) en
is gratis af te halen bij de receptie.
Uiteraard zijn er ook diverse arrangement combinaties mogelijk. Denk
hierbij aan een kopje koffie met appelgebak, aansluitende lunch/di-

Duivensport

Hennie Pothuizen en
Bosse en ZN winnen

ner of een lunchpakketje voor onderweg. Tip: op de route Kudelstaart
staat precies aangegeven wat de
mooie plaatsjes zijn om onderweg
uw lunchpakket te nuttigen.
Indien u de route wilt afleggen i.c.m.
met een arrangement of een fiets
wilt huren (bij grotere groepen) dan
kunt u contact opnemen met Amstelhof Events.
Juni = fietsmaand, dus haal de gratis fietsroute snel op!
Kijk voor meer informatie op:
www.amstelhofevents.nl
Locatie: Noorddammerweg 30 (bij
Amstelhof Sport & Health Club)
1424 NX Uithoorn, tel. 0297-531855.

Einde parencompetitie bij
BVU in zicht
Uithoorn - Op maandag 23 mei
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de voorlaatste ronde in de
laatste parencompetitie van dit seizoen . Met nog 1 week te gaan lijken
kaarten nu wel geschud.
De uitslagen:
A-lijn:
1. An & Bert Pronk
2. Ans Breggeman
& Lia Guijt
3. Marineke Lang
& Martin Kok
4. Hetty Houtman
& Lambert Koeter
5. Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
6. Anke Reems
& Tineke van der Sluijs
B-lijn:
1. Tonny Godefroy
& Cor Hendrix
2. Monique Verberkmoes
& Jan van Beurden
3. Bep & John de Voijs
4. Wim Baars
& Marcel Dekker
5. To van der Meer
& Theo Vermeij
6. Tini & Johan Lotgerink

59,17%
55,83%
54,17%
53,33%
52,92%
50,42%

60,94%
60,42%
59,90%
55,73%
53,65%
51,04%

In de Startersgroep van Cor Hendrix waren dit keer 9 paren aanwezig. Omdat in de competitie ook een
paar ontbrak speelde Cor samen
met Tonny Godefroy in de B-lijn. Dat
heeft hen geen windeieren gelegd.
Met maar liefst 60,94% werden zij
1e. Marja & Sandra, die vorige week
ook al goed scoorden werden nu 1
in de startersgroep, met een prachtige score van 64,54% en zij namen daarmee de 1e plek in de totaalstand over van Ria en Gerbrand.
Emmy Clausen & Tiny Woerden werden 2e met 59,91% en blijven op 3
staan. Ria en Gerbrand scoorden
58,15% net als Bibi en Diete en werden daarmee gedeeld 3e.
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. U kunt vrijblijvend een
paar keer mee spelen.
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.

Donald Duck Hockey
toernooi 2011 succesvol!
Uithoorn - Afgelopen zondag betrof
het de laatste wedstrijddag van het
Donald Duck Hockey toernooi. Dit
is een hockeytoernooi dat bestaat
uit 4 zondagen waarbij de jongste
teams van HVM uit Mijdrecht en
Hockeyvereniging Qui Vive uit Uithoorn de strijd met elkaar aangaan.
Zondag werd het toernooi afgesloten in Mijdrecht. Ruim 30 kindereren van rond de zes jaar deden mee
vanuit Qui Vive. Ze hebben in deze
4 zondagen heel wat wedstrijd ervaring op gedaan. Per keer werden

drie wedstrijden van 20 minuten gespeeld in drie-tallen hockey. In deze
opstelling wordt ook de bondscompetitie gestart bij de F-jes.

Regio - Zaterdag 28 mei stonden
twee vluchten op het programma,
een Vitesse (korte) vlucht vanuit het
Belgische Pommeroeul met een gemiddelde afstand van 213 Km, en
een Dagfond (lange afstand) vlucht
vanuit het Franse Orleans Saran met
een gemiddelde afstand van 522
Km. Om 07.45 uur werden de 10.029
duiven van de Afdeling Noord Holland gelost, daarvan waren er 279
van Rond de Amstel bij. Op de losplaats was het windstil, maar gaande de terugreis ging het steeds harder waaien vanuit het Zuidwesten,
zodat de snelheden opliepen tot
boven de 100 Km per uur. De eerste duif van de vereniging werd in
Vinkeveen bij Hennie Pothuizen om
09.47.24 uur geklokt, en deze duif
maakte een snelheid van 1740,473
meter per minuut en dat is bijna
104½ Km per uur. Hans Half uit Amstelhoek werd 2e en Wim Wijfje uit
De Kwakel 3e. Leo v.d. Sluis uit Uithoorn werd eerste in de B-Groep. In
rayon F waar 2011 duiven in concours stonden betekende dit een
27e plaats voor Hennie, Hans werd
59e, Wim 67e en Ginkel & Berg uit
De Kwakel werd 83e. Om 07.00 uur
werden in totaal 10.121 duiven in
Orleans gelost, en daar waren 285
duiven van Rond de Amstel bij. Ook
op deze losplaats was het windstil
tijdens de lossing, en ook hier kregen de duiven in België de wind op
de staart wat resulteerde dat ook
hier rond de 100 Km per uur gevlo-

gen werd. Om 12.20.29 klokte Bosse
& Zn de eerste duif, en deze maakte 1631,004 meter per minuut ofwel
97,8 Km per uur.
Henk Snoek uit De Kwakel die sinds
jaren weer eens meedeed op de
Dagfond werd 2e, Ginkel & Berg
werd 3e. Verweij-Castricum werd
eerste in de B-Groep. In rayon F met
1686 duiven in concours werd Bosse & Zn 23e, Henk 32e, Ginkel &
Berg 49e en Ron den Boer uit Uithoorn 61e.
De uitslagen zijn als volgt;
Pommeroeul 279 duiven
en 20 deelnemers.
C. Pothuizen
H. Half
W. Wijfje
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
L. v.d. Sluis
R. den Boer
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
C. van Bemmelen
Orleans Saran 285 duiven en 19
deelnemers
Bosse & zn
H.P. Snoek
Ginkel & Berg
R. den Boer
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
Verweij-Castricum
M. Bosse
W. Wijfje
H. Half

Dat betekent dat deze kinderen alvast weten wat hen te wachten staat
als in september de officiële competitie start. Natuurlijk werd afgelopen
zondag afgesloten met een prijsuitreiking. Elke deelnemer had een
mooie medaille verdient voor alle getoonde inzet in de afgelopen
4 toernooidagen.

AH Jos van den Berg bij KDO
tijdens Hemelvaartstoernooi

KDO doneert aan Kwakels
Alpe d’Huzes team
De Kwakel - Op donderdag 9 juni is
het zo ver en dan doen zes Kwakelaars mee aan de Alpe d’HuZes actie ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Met Team De Kwakel
willen ze zo vaak mogelijk de Alpe
d’Huez beklimmen. Om je als team
in te schrijven moet je een startbedrag bij elkaar krijgen. Om dit te
doen hebben de deelnemers van
Team De Kwakel op zaterdag 2 april
een spetterend feest georganiseerd
in de kantine van KDO onder de
naam Bike4Life. KDO heeft besloten

om een deel van de opbrengsten
van het feest te doneren aan Team
De Kwakel. De leden van het team;
Leo Klijn, Yvo Braat, Johan Schelling, Frank Schouten, Jorrit Kortenhorst en Wilfred Hoving zijn zeer
verguld met deze donatie.
Op de foto de teamleden van Team
De Kwakel en de KDO bestuurders Peter Oudshoorn (voorzitter)
en Harry van de Rotten (penningmeester). KDO wenst team De Kwakel veel succes toe met hun sportieve strijd.

De Kwakel - Donderdag 2 juni, organiseert de damesvoetbalafdeling van KDO uit De Kwakel voor de
22ste keer het AH Jos van den Berg
Hemelvaarttoernooi.
Wat tweeëntwintig jaar geleden begon als een eenmalig toernooitje, is
inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend toernooi voor damesteams uit de regio.
In het verleden deden ook de meisjes mee, maar nadat KDO geen
meisjesteams meer had was het
toernooi alleen nog voor de dames.
Sinds enkele jaren kent KDO echter weer een sterk groeiende meisjesafdeling en hopen de dames hun
volgend jaar op het toernooi te mogen begroeten.
Vele clubs zijn de afgelopen jaren
te gast geweest op het sportcom-

plex aan de Vuurlijn. Mede door het
lange weekend en de vele festiviteiten op Hemelvaartsdag waren er op
het laatste moment nog afzeggingen, maar de deelnemende teams
zijn er niet minder enthousiast om.
Dit jaar zullen CSW, UNO, Veteranen en KDO 1 strijden om de eerste plek, die eigenlijk minder belangrijk is dan de gezelligheid op
het toernooi. Om 13.30 uur beginnen de wedstrijden aan de Vuurlijn,
waarna om 16.45 uur de prijsuitreiking zal volgen.
KDO is er trots op dat de beste zelfstandige
supermarktondernemer
van Nederland, zijn naam wederom
wil verbinden aan het toernooi en
dankt AH Jos van den Berg voor de
sponsoring, waardoor dit toernooi
zeker een succes zal worden.

Inschrijven voor de
Rolstoelvierdaagse 2011
Uithoorn - Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt er in en om
Uithoorn/De Kwakel een rolstoelvierdaagse georganiseerd, en wel
van 19 t/m 22 juli.
Met ongeveer 60 rolstoelen, welke
door vrijwilligers worden geduwd,
maken we dagelijks
een wandeling door en rond Uithoorn en de
Kwakel.
Start en finish is dagelijks bij verzorgingshuis Het Hoge Heem te Uithoorn. Dinsdag, woensdag en donderdag wordt er om ongeveer 10.00
uur gezamenlijk koffie of thee gedronken in het restaurant van Het
Hoge Heem, waarna we om 10.30
uur in groepjes van 10 gaan lopen.
Er zijn drink-en rustplaatsen in de
routes ingepland.
Elke dag wordt er een lunch verzorgd op een andere locatie in Uithoorn/de Kwakel. Na de lunch vertrekken we weer in groepen van 10,
waarna we rond 15.00uur terug zijn
in Het Hoge Heem.
Op vrijdag , de laatste dag, zal koffie
gedronken worden om 10.45 uur en

vertrekken we om 11.15 uur en zullen rond 16.00uur feestelijk worden
binnengehaald.
Eten
We sluiten de vierdaagse af door gezamenlijk pannenkoeken te eten in
het restaurant van Het Hoge Heem.
Voor eten en drinken onderweg
wordt gezorgd. Tijdens het lopen
zijn er elke dag twee EHBO-ers aanwezig. De bus van Het Hoge Heem
rijdt alle dagen mee, daar zitten een
aantal reserve rolstoelen in voor het
geval er een rolstoel uitvalt.
Tijdens de lunch zijn er verzorgenden aanwezig die kunnen helpen
als u bijvoorbeeld hulp nodig heeft
om naar het toilet te gaan.
Voor dit evenement kunnen alle aan
een rolstoel gebonden inwoners uit
Uithoorn/De Kwakel zich vanaf 1 juni aanmelden, via de receptie van
het Hoge Heem tel: 0297-519520,
maar vol=vol !!
Eventueel kunt u gehaald en gebracht worden met een “rolstoelbus”. Deelname is GRATIS.

Toptalent bij hockeyclub
Qui Vive
De Kwakel - Voor het derde jaar
op rij heeft de nationale hockeybond KNHB het mooie complex van
Qui Vive uitgekozen als locatie voor
de selectiedagen voor hun districtsteams.
Alle toptalentjes van Noord Holland,
in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, zijn
uitgenodigd om hun kunsten te vertonen. Een groep van professionele selecteurs bepaalt welke van de-

ze toppers gekozen worden om
het district Noord Holland te vertegen-woordigen. Deze selecties
vinden plaats op maandag 30 mei,
woensdag 1 juni, maandag 6 juni en
woensdag 8 juni.
Ook de jeugd van Qui Vive is op deze avonden vertegenwoordigd. De
organisatie is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers van de
hockeyclub Qui Vive.

Mijn eerste Ride For The Roses
Uithoorn – “Ik ben Devin Sassen, 9
jaar oud en zit in groep 6B (bij juffrouw Paula en Inge) van de Kwikstaart in Uithoorn.
Op zondag 4 september ga ik samen met mijn vader the Ride for the
Roses rijden in Aalsmeer. Het wordt
mijn allereerste Ride, maar mijn vader rijdt al voor de 7e keer mee. Het
is een fietstoertocht voor het KWF.
Het KWF is het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, dus voor een zeer
goed doel. De route begint bij FloraHolland Aalsmeer - Rijsenhout Burgerveen - Roelofarendsveen Hoogmade - Woubrugge - Leimuiden - Bilderdam - Kudelstaart - Finish: FloraHolland Aalsmeer. D.m.v.
dit berichtje wil ik zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengen
van de Ride for the Roses. Ik wil deze tocht van 55 km (+ 10 km heen
en weer) rijden voor een paar juffen en ouders, omdat zij helaas deze
vreselijke ziekte hebben gekregen.
Jammer genoeg heeft iedereen, of
krijgt iedereen wel met deze ziekte
te maken en daardoor is er veel geld
nodig voor onderzoeken e.d. Op de
website van de Ride for the Roses
(www.ridefortheroses.nl) heb ik een
eigen donatie-pagina. Op deze pagina staan mijn verhaal en ook foto’s. Via deze pagina hoop ik zoveel
mogelijk geld binnen te halen voor
het KWF. Al veel familie, vrienden,
klasgenootjes, ouders en leerkrachten via de Kwikstaart en collega’s
van mijn vader (Stulz Groep B.V./

Mitsubishi Heavy Industries precisie
/comfort airconditioning en koelmachines te Amstelveen) hebben een
donatie gedaan, maar er kan nog
veel meer bij. Vooral Juf Paula en
collega Pieter van Polanen zijn heel
hard bezig met het zoeken naar giften. Hoofdmeester Boudewijn gaat
me sponsoren met een oranje Kwikstaart shirt, een echte racehelm en
een rugzakje.
Het zou ook leuk zijn als jullie me
komen aanmoedigen op zondag
4 september! Voor mijn verhaal, kijk
op: www.ridefortheroses.nl.
Groetjes, Devin

Sport Sterkste Man 2011
Mijdrecht - Op 4 juni 2011 zal er
op het parkeerterrein van Beuving
Sport de sterkste man gehouden
worden. Er strijden minimaal 8 tot
maximaal 16 deelnemers aan dit geweldige evenement!
Onderdelen zijn: Bankdrukken
Deadlift Walking Kettlebell - Swing Boomstam press Vehicle Pull

Waar? Parkeerterrein Beuving Sport
Aanvang 11 uur.
Richard van den Linden (Deelnemer
Sterkste man van Nederland) zal
deze dag een demonstratie geven
en Alexandra Oudshoorn (Vice Miss
Utrecht 2011) zal de prijsuitreiking
doen en deze dag aanwezig zijn.

