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VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaat.nl

Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
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Vanaf volgende week rotonde
Bernhardlaan/Irenelaan gesloten
Uithoorn - Vanaf volgende week
maandag 4 juni zullen de winkeliers
van dorpscentrum Uithoorn aan
de Amstel en de bewoners van de
Dorpsstraat, Wilhelminakade, Bernhardlaan, Admiraal Tromplaan, bezoekers Industrieterrein enz. enz.,
zeker zes weken lang ellende ondervinden van de totale afsluiting
van de rotonde aan de Bernhardlaan. Dan wordt namelijk begonnen met de vervanging van de riolering van de Bernhardlaan en een
deel van de Christinalaan. Deze

werkzaamheden zullen ingrijpende
maatregelen tot gevolg hebben voor
het verkeer van en naar het dorpscentrum en de wijken er omheen.
Werkzaamheden
In een brief aan de omwonenden
geeft de gemeente aan wat er gaat
gebeuren en hoelang alles duurt.
Ook was het routekaartje bij de brief
gevoegd. In de brief staat o.a.: Op
4 juni beginnen de werkzaamheden
aan de Prinses Christinalaan tussen
de Admiraal Tromplaan en de Prin-

Miele specialist

Eigen technische dienst

ses Christinalaan en de rotonde in
de Prins Bernhardlaan/Thamerlaan.
Deze werkzaamheden duren zes
weken. Eind augustus beginnen de
werkzaamheden aan de Prins Bernhardlaan. Eerst wordt het gedeelte
tussen de Prinses Irenelaan (vanaf de rotonde) en de Koningin Julianalaan afgesloten. Daarna het stuk
tussen de Koningin Julianalaan en
de Stationsstraat. In totaal zullen de
werkzaamheden zo’n vier maanden
in beslag nemen.
(Vervolg elders in de krant)

BekeNde merkeN kleiNe prijZeN!
jack & jONes/G-star/cars/pme leGeNd/esprit/dept
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltB/edc/WraNGler

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

ADVERTEREN?

van de naschoolse opvang Solidoe, mochten meedenken over de
inrichting van de groenstrook tussen Meerwijk west en oost. De kinderontwerpen zijn door de ontwerper vertaald in een richtinggevend
Schetsontwerp. Een natuurlijke
speelplek heeft een natuurlijke en

avontuurlijke inrichting en leert kinderen terwijl ze spelen over de wonderen van de natuur.
Belangstellenden konden zich inschrijven om verder mee te denken
over het definitieve ontwerp. Daarna
zal de speelplek in oktober/november vorm krijgen.

maGaZijN
vrijdaG 1, ZaterdaG 2 eN ZONdaG 3jUNi

16 juni

Uithoorn - Woensdag 23 mei konden buurtbewoners en kinderen van
de scholen in de Meerwijk de plannen van de Gemeente omtrent een
natuurlijke speelplek komen bezichtigen.
Kinderen van de basisscholen de
Kajuit en de Springschans, en ook

Deze rood/witte kater is als vermist opgegeven
door zijn baas. Het dier heeft een witte snuit, bef,
buik en sokjes. Tommie is de naam van deze kater,
die wordt vermist vanaf de Rode Klaver in Uithoorn.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming, tel. 0297-343618.

verkOOp
14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

Ontwerp tentoonstelling
natuurlijke speelplek

Tommie

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl

Met de complimenten van de winkeliers van Amstelplein
Uithoorn - Het kon niet mooier
gepland zijn, de ‘kom een gratis ijsje eten’ van de winkeliers van winkelcentrum Amstelplein. Om alle
ellende van de tijdelijke afsluiting
van het centrum weer te vergeten
en om alle klanten en bezoekers te
bedanken voor hun steun, bedachten de winkeliers deze actie. Vrijdag en zaterdag kon iedereen, jong
en oud, een overheerlijk Italiaans
ijsje komen halen. En het weer was
er geschikt voor. In rijen stonden de
mensen te wachten. Vele honderden ijsbolletjes zijn er geschept deze twee dagen. Een fantastische actie, die enorm is gewaardeerd.
(Voor een uitgebreid fotoverslag zie
elders in deze krant)

heel veel artikeleN
vaN
10,-*
14,95*
19,95*
24,95*
vOOr »
vaN
39,95*
49,95*
59,95*
vOOr »
*

5,- 10,95
15, 19,
vaN
19,95*
29,95*
39,95*
vOOr »

vaN
49,95*
59,95*
69,95*
vOOr »

vOOrBeeld prijZeN

+ vele aNdere aaNBiediNGeN

Op=Op

ZONdaG GeOpeNd
BiG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.BiGl.Nl

troy 50874

Winkeliers en bewoners niet blij met afsluiting

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

Zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m ZaterdaG | tel: 0297 321177

Imker verwijdert bijenkast
bij Thorbeckelaan
Uithoorn - Een imker heeft vorige
week aan de Thorbeckelaan professioneel een prachtig bijennest ‘verhuisd’. Een voorbijganger deed de
melding bij de gemeente, aangezien het nest op ooghoogte zat van

afvalcontainers en de bewoners er
niet meer bij in de buurt durfden te
komen.
Deze foto werd ons opgestuurd door
Gert Mink.
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CO 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

e
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Op 19 juni 2012 is in de raadzaal van
het gemeentehuis een inloopavond
over het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. De avond begint met een toelichting op het bestemmingsplan. Daarna heeft u de
gelegenheid om het bestemmingsplan in te zien en vragen te stellen.
Tevens kunt u tijdens deze bijeenkomst een reactieformulier invullen.
De inloopavond begint om 19.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

start inschrijving Duurzame
Dates in noord-Holland
Eind april is het startschot gegeven voor het verzamelen van duurzame, innovatieve ideeën uit Noord-Holland. Deze Noord-Hollandse
initiatieven worden op 4 september tijdens Duurzame Dinsdag aangeboden aan het Kabinet. In navolging van het landelijk evenement
Duurzame Dinsdag is een aantal jaren geleden het initiatief ontstaan
voor Duurzame Dates. Deze Dates hebben als doel om deelnemers
met opvallende innovatieve oplossingen op lokaal niveau in het zonnetje te zetten en tijdens de Duurzame Dates te koppelen aan experts die een persoonlijk advies geven om het idee verder te verwezenlijken. In 2010 was Amstelland-Meerlanden gastregio
voor de Noord-Hollandse Duurzame Dates en dit jaar is
Den Helder de gaststad. Kijk voor meer informatie op
www.duurzamedinsdag.nl
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inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

e

ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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

i
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Verkeersexamen basisscholen
Op 8 en 9 mei was het praktisch verkeersexamen voor leerlingen van groep 7
van de Uithoornse basisscholen. Voordat zij van start gingen werden de fietsen eerst gecontroleerd.

Verkeersstructuurplan
De Kwakel de inspraak in
Burgemeester en wethouders hebben het Verkeersstructuurplan (VSP)
De Kwakel, als uitkomst van het
werkteam VSP De Kwakel, vrijgegeven voor inspraak. Het VSP en het
voorlopige B&W-standpunt daarover
liggen van 30 mei t/m 27 juni 2012 ter
inzage. De documenten zijn online te
raadplegen op www.uithoorn.nl en
www.de-kwakel.com. Beide stukken
liggen ook ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en
in Dorpshuis De Quakel tijdens de
openingsuren van het dorpshuis.
Verdere procedure
Van 30 mei t/m 27 juni 2012 kan iedereen een reactie zenden aan B&W
van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn). Een reactie versturen per
e-mail kan ook. Dan is het adres gemeente@uithoorn.nl
Het werkteam VSP De Kwakel zal na
de inspraakperiode de reacties bespreken en op basis hiervan het VSP
mogelijk aanpassen. Daarna wordt
het eventueel aangepaste rapport
voorgelegd aan B&W. Besluitvorming over het VSP door de gemeenteraad is gepland in oktober 2012.
Knip Boterdijk en Vuurlijn
Eén van de belangrijkste voorstellen
in het VSP is het ‘knippen’ van Boterdijk en Vuurlijn. Dit betekent dat op
één plek in die wegen een obstakel
wordt aangebracht, zodat gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtauto’s
en motoren) niet kan doorrijden en
langzaam verkeer (fietsers en wandelaars) wel. Op de Boterdijk bij het
Zijdelmeer is er al zo’n knip.
B&W willen graag weten wat belanghebbenden vinden van de nu voorgestelde knipmaatregel en nodigen u uit
om schriftelijk of per e-mail te reageren zoals hierboven is aangegeven.

Achtergrond
Doorgaande wegen steeds drukker
Het belangrijkste verkeersprobleem
in De Kwakel is de verkeerssituatie
op de doorgaande smalle wegen. Op
zowel Drechtdijk, Vuurlijn als Boterdijk is sprake van een mix van autoverkeer (deels sluipverkeer) met veel
fietsverkeer, terwijl de wegen te smal
zijn om dit op een veilige manier af
te wikkelen. Het verkeersmodel van
de gemeente laat bovendien zien dat
de hoeveelheid auto’s op deze wegen in de komende jaren nog fors zal
toenemen.
Werkteam
Daarom is een werkteam samengesteld bestaande uit inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en vakambtenaren, ondersteund
door een procesmanager en een verkeerskundig adviesbureau. Het Verkeersstructuurplan (VSP) De Kwakel
is samengesteld door het adviesbureau, onder verantwoordelijkheid van
het werkteam.
Voorkeursvariant
Het werkteam VSP De Kwakel heeft
vele oplossingen voor bovenstaande
problematiek onderzocht. Uit deze
studie is een voorkeursvariant naar
voren gekomen: het knippen van
Boterdijk en Vuurlijn voor gemotoriseerd verkeer, in combinatie met het
handhaven van de spitsafsluiting op
de Drechtdijk. Deze combinatie van
maatregelen leidt tot een aanzienlijke afname van het verkeer in en door
De Kwakel.
Een gevolg van deze maatregel is
dat het verkeer over de route via de
Noorddammerweg aanzienlijk zal
toenemen. Daarom wil het werkteam
dat, voordat Boterdijk en Vuurlijn worden geknipt, eerst maatregelen worden getroffen om de doorstroming en
de veiligheid op het traject Ringdijk Vuurlijn - Noorddammerweg te verbeteren.

nog geen nieuwe
ontwikkelingen opgenomen
in nieuw bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan
“Dorpscentrum” is in hoofdzaak een
actualisering van het huidige bestemmingsplan Dorpscentrum. Een
nieuw bestemmingsplan is nodig omdat het huidige bestemmingsplan ouder is dan tien jaar en dus geactualiseerd moet worden. Hierbij is uitgegaan van de bestaande situatie en
de geldende regelingen. De visie van
het masterplan Dorpscentrum en de
gewenste ontwikkelingen in de toekomst worden niet meegenomen in
dit bestemmingsplan. Het Masterplan is een visie op hoofdlijnen en de
kaders zijn nog niet voldoende uitgewerkt om in het bestemmingsplan
op te nemen. Wanneer zich concrete ontwikkelingen voordoen, bekijken
we eerst of deze passen binnen de
visie van het Masterplan. Als dat zo
is, wordt hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd. De verschillende
deelprojecten uit het Masterplan, zoals het Schansgebied, hoofdontsluiting Oude Dorp, Vinckebuurt en de
Waterlijn worden dan ook niet meegenomen in dit bestemmingsplan.
enkele wijzigingen
Het voorontwerpbestemmingsplan
gaat voornamelijk uit van de bestaande situatie. Uitzonderingen hierop
zijn: het mogelijk maken van meer
flexibiliteit binnen de centrumfuncties horeca, detailhandel, dienstverlening en wonen, het opnemen van
de regeling Ruime Jas in het bestemmingsplan en het vergroten van het
bouwvlak van de woonbestemming

voor het perceel Thamerlaan 14. Met
het mogelijk maken van meer flexibiliteit binnen de centrumfuncties wordt
aansluiting gezocht bij het algemene uitgangspunt uit het masterplan
Dorpscentrum om meer ruimte te bieden aan winkels, woningen, watersport- en horecabedrijven en zakelijk
dienstverlening.
ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan,
zoals dat op 19 juni 2012 zal worden toegelicht, is vanaf 31 mei t/m
3 juli 2012 digitaal te raadplegen op
www.uithoorn.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het
voorontwerpbestemmingsplan van
31 mei t/m 3 juli 2012 ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum in de
hal van het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende
de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek, gebouw De
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te
Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek, alsmede in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpstraat 15 te Uithoorn,
geopend op werkdagen van 13.0017.00 uur.
Binnen deze termijn kan iedereen het
voorontwerpbestemmingsplan inzien
en kunnen degenen die niet in de gelegenheid zijn de inloopavond bij te
wonen schriftelijk een reactie zenden
aan B&W van Uithoorn (Postbus 8,
1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zullen B&W vervolgens een
standpunt innemen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het
ontwerpbestemmingsplan op grond
van de Wet ruimtelijke ordening zes
weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op
het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad indienen. De raad zal
vervolgens een beslissing nemen
over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Door middel van publicaties in De
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant
en op www.uithoorn.nl zal bekend
worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.

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

Concept Algemene
subsidieverordening uithoorn
2012 de inspraak in
B&W van Uithoorn zijn bezig om het
subsidiebeleid te vernieuwen. Daartoe is een concept Algemene subsidieverordening opgesteld. Daarin
staat o.m. hoe B&W subsidie willen
inzetten om de vastgestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en hoe subsidie kan worden aangevraagd.
ter inzage
De concept Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012 ligt van 30
mei t/m 13 juni 2012 ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum in
de hal van het gemeentehuis tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis. Alle subsidiepartners van de
gemeente hebben dit stuk per post

ontvangen. Iedereen kan gedurende de inzageperiode schriftelijk reageren op de concept verordening.
De schriftelijke reactie moet uiterlijk
13 juni om 12:00 uur zijn ontvangen
door de gemeente. U kunt uw reactie
richten aan:
Gemeente Uithoorn, t.a.v. de heer T.
van Doremalen, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Postbus 8,
1420 AA UITHOORN
meer info?
Met vragen over de nieuwe subsidieverordening kunt u terecht bij de
heer Van Doremalen, tel. 0297513111.
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UItvOeRInG
WeRkzAAMheDen In
OUDe DORp

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

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

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

gen betaling is een afschrift te verkrijgen. U kunt de conceptbegroting
ook inzien via de website van de gemeente Uithoorn.

scholen kunnen weer
inschrijven op regionale
nMe aanbod
Op 4 juni begint de inschrijving voor leskisten, lessen en projecten van
natuur- en milieueducatie (NME) voor het schooljaar 2012-2013. Leerkrachten van alle basisscholen in de regio Amstelland-Meerlanden
kunnen inschrijven. Het doel van NME is om bewoners en dan vooral jongeren, bewust te maken van de waarde van de natuur en het milieu nu en later. Bewustwording draagt bij aan een meer verantwoord
handelen.
De basisscholen kunnen zich van 4 t/m 29 juni 2012 inschrijven via
www.natuurmilieuweb.nl Het aanbod staat ook op de aan de scholen
toegestuurde poster.
In Amstelland-Meerlanden wordt op het gebied van milieu samengewerkt. Samen staan de gemeentes sterker en samenwerking helpt
ook om middelen efficiënt in te zetten. De regionale NME samenwerking is daar een onderdeel van. De coördinatie van het NME-aanbod
is in handen van NME Amstelveen, onderdeel van de gemeente Amstelveen.

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

Wat is nodig bij aanvragen
identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krijgen. Bij de aanvraag moeten overlegd worden: een schriftelijke toestemmingsverklaring, ondertekend
door de ouder(s) die het gezag hebben en ook een kopie van het identiteitsbewijs. Neem ook een recente
pasfoto mee, die voldoet aan wettelijke eisen. Schoolpasfoto’s zijn vaak
niet geschikt. Neem bij de aanvraag
het paspoort van ouders en eventuele identiteitskaart mee. Een kind ouder dan 12 jaar heeft geen toestemmingsverklaring nodig bij het aanvragen van een identiteitskaart.
Wat is nodig bij aanvragen
paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen.
Deze toestemmingsverklaring moet
door ouder(s)/ voogd die het gezag
hebben, zijn ondertekend en daarbij
moet ook een kopie legitimatiebewijs

U

W

s

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.

dat dit kan worden aangetoond bij de
spoedaanvraag aan de balie van het Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
gemeentehuis.
het aanvragen van een vergunning of melding.
2. Aanvragen voor reisdocumen- - Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

ten worden niet in behandeling genomen indien het huidige reisdocument tot 1 september 2012 of langer geldig is.
Het vernieuwen van een reisdocument dat op of na 1 september 2012
verloopt , is tijdelijk niet mogelijk. Deze aanvragen worden voorlopig niet
in behandeling genomen. Vanaf 1
maand voordat het paspoort verloopt
kan de aanvraag worden.ingediend.
Dit geldt voor alle reisdocumenten
waarvan de geldigheidsdatum verloopt op of na 1 september 2012.

Uitzondering
Er wordt een uitzondering gemaakt
voor mensen die op reis gaan naar
een bestemming waarvoor geldt dat
het paspoort nog een minimum aantal maanden geldig moet zijn. Dit
moeten zij kunnen aantonen bij de
aanvraag van het paspoort, bijvoorbeeld door de vliegtickets aan de baliemedewerker te laten zien.
Algemene informatie
Algemene informatie over reisdocumenten leest u op www.paspoortinformatie.nl.

Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012
Vanaf 26 juni moeten kinderen een
eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het
buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. ZIE ECHTER
DE TWEE HIERBOVEN GENOEMDE WIJZIGINGEN !
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Ingrijpende maatregelen voor het
aanvragen van alle reisdocumenten
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zijn gevoegd. Neem ook een recente
pasfoto mee, die voldoet aan wettelijke eisen. Schoolpasfoto’s zijn vaak
niet geschikt. Neem bij de aanvraag
het paspoort van ouders en eventuele identiteitskaart mee.
Levertijd
Vanwege de grote toeloop kunnen
de levertijden dagelijks veranderen.
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de
reisdocumenten met de bij uw aanvraag behorende datum al zijn gemaakt door de producent. Wij adviseren u om twee weken na de aanvraagdatum even te bellen met Burgerzaken 0297-513111 om te vragen
of uw paspoort/ Nederlandse identiteitskaart is geleverd.
Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen
is het verstandig om een afspraak te
maken. Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken, bel dan met Burgerzaken 0297-513111.
Meer info?
U kunt meer lezen over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief
ontvangen, dan kunt u de brief lezen
op www.paspoortinformatie.nl

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 30 juni Fototentoonstelling met werk van 3 leden van Fotokring Uithoorn in hal en restaurant van Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Toegang gratis. Open van 8.00-19.00 uur.
1 juni

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

2+3 juni

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

2+3 juni

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

2 juni

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

3 juni

Tuin Bram de Groote open van 13.00-16.00 uur.

4 t/m 7 juni Avondvierdaagse.
2 juni/
30 juni

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

4 juni/
2 juli

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

6 juni

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730223

7 juni

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

8 juni

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

8 t/m10 juni Sport&Spelweekend Legmeervogels, Randhoornweg 100.
9, 13, 17
juni

Evenemententerrein De Kwakel: De Kuil kleurt oranje. Kijk op
een scherm van 3x3 meter in feesttent naar de EK-wedstrijden
van Nederlands elftal. Toegang: €5,- per wedstrijd. Voor alle drie de wedstrijden: €10,-. Reserveer uw kaarten op tijd via
dekuilkleurtoranje@live.nl o.v.v. naam, aantal kaarten en telnr.

13 juni

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730233

16 juni

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

20 juni

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730233

21 juni

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

21 juni

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

21 + 28 juni 19.00-20.00 uur gezond gewicht spreekuur voor een gezond
voedingsadvies bij Keeponweight Coaching. Graag even aanmelden op 06-20021854.
27 juni

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730233

27 juni

Bingo in ’t Buurtnest, 1315-16.00 uur.

30 juni

Braderie De Kwakel. 10-.0018.00 uur

30 juni

Goud van Oud in Dorpscentrum

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght.
7 juli
evenementen vanaf juli 2012 staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

-

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluiten opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. Al
deze besluiten liggen ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Coudenhovenﬂat 9.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot

de woning Straatsburgﬂat 80.
Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Fokkemast 64.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Karveel 53.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Roodhalsgans 37.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Roodhalsgans 223.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Nicolaas Beetslaan 140.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Coudenhovenﬂat 2.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Churchillﬂat 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Jan Luikenlaan 25.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning P.C. Hooftlaan 52.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Karel van Manderhof 41.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning De Gasperiﬂat 20.
Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats nabij woning prinses
Christinalaan 114. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit afsluiten aantal wegen in dorpscentrum vanwege braderie. Op
14 juli 2012. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111
Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Bromelialaan
3 te De Kwakel. Ter inzage van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111
Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Schaepmanlaan 22. Ter inzage
van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. R. de Noo, 0297-513111.
Ontwerpbegroting 2013 van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 16 mei
t/m 14 juni 2012. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111
Natuurbeheerplan 2013 Noord-Holland . Ter inzage van: 7 mei t/m 18 juni
2012.
Info: mevrouw L. Becker, tel.: 0297-513111
Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei
t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
Concept Verkeersstructuurplan De Kwakel. Ter inzage van 30 mei t/m 27 juni
2012. Contactpersoon: mw. M. Vermaas, 0297-513111.
Concept Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012. Ter inzage van: 30
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: de heer T. van Doremalen, 0297513111
Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012
t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.
-

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Legmeerplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
voorzieningen (geen detailhandel) “Legmeerplein” fase 2. Ontvangen 21 mei
2012.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen

bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1d (brandveilig gebruik) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Kwakelsepad 10, het in gebruik nemen van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.
Genoemd plan ligt van vrijdag 1 juni t/m donderdag 12 juli 2012 ter inzage bij de
receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan
iedereen tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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
- Kerklaan, vergunning aan Muziekvereniging Tavenu voor het organiseren van
de Midzomeravond op 23 juni 2012 van 16.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 2 juli 2012.
- Het Korte Eind 1, omgevingsvergunning voor het realiseren van een verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 4 juli 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Legmeerplein, vergunning aan Vrijwilligerscentrale Cardanus Uithoorn voor
het innemen van een incidentele standplaats op de woensdag op diverse dagen in de maanden juli t/m september. Bezwaar t/m 3 juli 2012.
- Randhoornweg, verklaring van geen bezwaar aan basisschool De Toermalijn
voor het organiseren van een sportdag op 20 juni 2012 van 08.30 tot 12.30 uur
op het evenemententerrein Legmeer-West.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade, vergunning aan Stichting Harley weekend voor het organiseren van de Harley Davidson dag op 22 juli 2012 van 12.00 tot 19.00 uur.
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet aan café Drinken en Zo voor het
schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Harley Davidson dag
op 22 juli 2012.
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet aan café ’t Geveltje voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Harley Davidson dag op 22
juli 2012. Bezwaar tegen vergunning en/of onthefﬁngen: t/m 3 juli 2012 .
- Willem Alexanderpoort, vergunning aan de exploitant van Ristorante Mangia E
Bevi voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 13 mei 2015;
- een drank- en horeca vergunning.
Bezwaar t/m 27 juni 2012.

Thamerdal
- Boerlagelaan, onthefﬁng van het geluid aan de gemeente Uithoorn voor werkzaamheden aan het busstation op 17 en 24 juni 2012. Bezwaar t/m 27 juni
2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, vergunning aan Vrijwilligerscentrale Cardanus Uithoorn voor
het innemen van een incidentele standplaats op de woensdag op diverse dagen in de maanden mei t/m september. Bezwaar t/m 3 juli 2012.
VERKEERSBESLUIT EVENEMENTEN

Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zondag 22 juli 2012 een
Harley Davidson Dag mogelijk te maken in het Dorpscentrum van Uithoorn. Hiertoe moeten de wegen waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor
alle motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Daarbij mag op de betreffende wegen op zondag 22 juli van 08.00-20.00 uur ook niet worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade gesloten te verklaren in beide richtingen voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op zondag 22 juli 2012 van 08.00 tot 20.00 uur door het plaatsen van borden C6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
Inzage en bezwaarmogelijkheid
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 11 juli 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL
Te koop:
5 Kunstof kinder stoeltjes
€12,50. Kinderfiets ATB 20”
€45,-. Kruk/stoel €25,- Saxofoon koffer €25,- Plaid nw. €10,Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Samsung digitale camera zilverkl., geheugenk., kabels, oplader, tasje, half jaar
oud €50,-. Tel. 06-12645043

Aangeboden:
Film van V. Staaveren - K. Visser- v. Maanen en Mantel. donderdag 7 juni, 20 uur
in The Beach, TOEGANG
GRATIS. Tel. 0297-327746
Te koop:
Trekhaak op dissel voor trailer, met beugels, zwart,
voor fietsenrek €50,-.
Tel. 0297-892088

Te koop:
Zwarte scooter merk Dragon.
Km stand 4000 km. Geel kenteken. €500,-. Tel. 0297-282350
Gezocht:
Wilt u musical/operette en nederlandstalige zingen? Kom
er bij! Tel. 06-29283733
Te koop:
De echte Instyler, 2 x gebruikt,
€20,-. Tel. 06-29367233

Te koop:
Fietsendrager op trekhaak met achterlichten
en stekkeraansluiting incl. 2 nw. vouwfietsen, samen
€300,-. Tel. 0297-540175
Gevraagd:
Knikarm zonnescherm afm.
ca. 450 /550 cm met gestreept doek mag electrisch zijn. Tel. 06-12946730

OUD GOUD IS ONGELOOFLIJK

VEEL GELD WAARD!

Juwelencentrum E.J.P. Koek koopt al het goud, zilver, muntgoud en edelstenen
en geeft hier zeer hoge prijzen voor. Laat ons u een extraatje bezorgen!
Zoek in al uw oude lades en kasten naar restjes oude juwelen, munten of
gouden tanden en weet u niet of er iets van waarde tussen zit, laat het gerust geheel
kosteloos nakijken door onze taxateurs. Het kost u niets maar kan een hoop opleveren!

KOEK KOOPT ALLES
Juwelencentrum E.J.P. Koek
Aalsmeer • Zijdstraat 62 • Tel: 0297-363103
Mijdrecht • Dorpsstraat 33 • Tel: 0297-283456

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U OP DEZE WEBSITES KIJKEN:

www.juwelenmakelaar.nl • www.juwelencentrum.nl
Mailen kan naar: mijdrecht@juwelencentrum.nl
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Laten we kiezen voor een sfeervol dorpscentrum’
houten ophaalbrug, zoals de
Magere Brug bij Carré in
Amsterdam. Met de aanleg

moet worden ontwikkeld.
Voor Ons Uithoorn is het
simpel: het historische

“We hebben nu
de kans om de fouten van
toen goed te maken”
Raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn
in het oude dorpscentrum, op het bruggehoofd
van de in 1939 gesloopte Lange Brug.

Raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn
neemt ons mee naar de dorpskern van
Uithoorn. Wat hem betreft keert daar
het oorspronkelijke dorpsgezicht terug.
“Wat maakt een dorpscentrum aantrekkelijk?
Dat is de centrale vraag.”
Je mag het gerust een passie
van hem noemen. Benno van
Dam, lid van de gemeente
raad voor Ons Uithoorn,
heeft veel kennis van het
dorpscentrum van Uithoorn.
Zelf vindt hij dat heel van
zelfsprekend, vertelt hij, zit
tend op het bruggehoofd van
de voormalige Lange Brug.
“Ik woon in Uithoorn sinds
2000. Toen ik betrokken

raakte bij de lokale politiek,
wilde ik meer weten over de
geschiedenis van het dorp.”
Ontzield
Van Dam dook daarom de
bibliotheek in. Van Dam:
“Op oude foto’s zag ik hoe
sfeervol het vroeger was. Er
was een mooi gemeentehuis,
een binnenhaventje en de
Lange Brug – een ranke

van de N201 is dat allemaal
verdwenen en werd het
dorpscentrum ontzield.”
Stap vooruit
“Tegenwoordig hebben we
veel oog voor historisch
erfgoed”, vertelt Van Dam.
“Dat was toen heel anders.
Het was de tijd van de toene
mende automobiliteit. De
aanleg van een doorgaande
weg dwars door het hart van
het dorp werd destijds gezien
als een flinke stap vooruit.
Het zou Uithoorn welvaart
brengen. Het tegendeel is
gebleken.”
Toekomst
Vandaag de dag heeft Uithoorn
wat Van Dam betreft de kans
om de fout van toen goed te
maken. De N201 wordt immers
omgelegd, waardoor het
dorpscentrum opnieuw

centrum is het centrum
van de toekomst. Van Dam:
“Niet omdat wij fan zijn van
Anton Pieck, maar omdat
een authentiek dorpscen
trum in economische zin
meer toekomstperspectief
biedt. De concurrentie

van winkelgebieden in
Amstelveen en Hoofddorp
is groot. Dankzij de
Amstel kan Uithoorn
zich onderscheiden.”
Masterplan
Het college van b&w heeft
andere plannen. Het zogehe
ten Masterplan handhaaft
de Irenebrug en laat deze uit
komen in een ondergrondse
parkeergarage. Van Dam:
“Het plan is niet goed onder
bouwd en bevat grote risico’s.
En net als in 1939 wordt
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gekozen voor de auto. Dit
zal het dorpscentrum niet
redden.”
Visie
Volgende maand komt het
college met een nieuwe
financiële onderbouwing
van de plannen. Het eerste
plan vertoonde een tekort
van ongeveer 7 miljoen. Van
Dam: “Ik hoop dat we het
plan nog kunnen aanpassen.
Zolang er nog geen graaf
machines rijden, zetten we
ons missiewerk voort.”

Integraal plan Europarei aangenomen
Vorige week donderdag sprak
de gemeenteraad opnieuw over
de Europarei. Van meet af aan
maakten de partijen duidelijk
waar zij stonden: de PvdA was
tegen het plan zolang het con
troversiële ‘wonen’deel, wat
sloop omvatte, erin zat. Ook
Gemeentebelangen en Ons
Uithoorn herhaalden hun
zetten: tegen, vooral vanwege
het gebrek aan participatie.
De VVD was voor, zij zagen het
plan vanaf het begin met ver
trouwen tegemoet. Collegepar

tij DUS! was verdeeld. Raadslid
De Robles noemde het ‘ver
bezijden de waarheid’ als hij
dat zou ontkennen. Zijn mede
raadslid Henraat woont in één
van de drie flats en stemde
daarom niet mee, al was zij wel
duidelijk tegen het plan. De
Robles leek dat in eerste instan
tie niet, later kwam hij hier op
terug. Het CDA was nu voor het
integrale plan. Op één voor
waarde: dat het college zou uit
zoeken hoe snel er sociale wo
ningen terug kunnen komen

in de Europarei. Het CDA wilde
wel de garantie dat de bewoners
uit de Europarei voorrang krij
gen voor deze woningen. Met
de steun van de VVD werd dit
amendement aangenomen;
tien raadsleden waren voor.
PvdA, GB, OU en GU waren
tegen, maar omdat twee raads
leden afwezig waren en één
zich onthield van stemmen,
kwamen zij tot acht stemmen.
Het integrale plan, met het
‘wonen’deel erin, werd even
later ook aangenomen.

RaadSagenda
Datum: 31 mei 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
de raadsvergadering
is geheel gewijd aan:
• Jaarrekening 2011
• Voortgangsrapportage 2012
• Programmaplan 2013
De onderwerpen,
de bijbehorende moties
en de amendementen
worden integraal
behandeld.
de volgende raads
vergadering is
op 14 juni 2012.
Op www. uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

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

RENAULT NIEUWENDĲK EK-ACTIE
ALLEEN TIJDENS HET EK!

TWINGO COLLECTION
NU RĲKLAAR
UW VOORDEEL

€ 8.950,€ 2.100,-!

RĲK UITGERUST MET O.A. AIRCONDITIONING,
RADIO EN CRUISE CONTROL

€ 4.475,-

BETAAL NU
EN DE ANDERE HELFT OVER
2 JAAR RENTEVRĲ!

WWW.RENAULT-NIEUWENDIJK.NL
AALSMEER
AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILLEGOM
UITHOORN

50/50
actiefinanciering
0%
actiefinanciering
9, 9%
standaardtarief

Totaal
kredietbedrag
€ 5.000
€ 7.500
€ 7.500
€ 15.000
€ 7.500
€ 15.000

Looptijd in
maanden
24
24
36
36
36
36

Vaste debet
rentevoet
0%
0%
0%
0%
9, 9%
9, 9%

ZWARTEWEG 93
TRAVIATASTRAAT 2
SYDNEYSTRAAT 18
ARNOUDSTRAAT 4
ZĲ DELWEG 53

Jaarlijks
kostenpercentage
0%
0%
0%
0%
9, 9%
9, 9%

Totaal te betalen
bedrag
€ 5.000
€ 7.500
€ 7.500
€ 15.000
€ 8.646
€ 17.293

1431 VK
1183 NZ
1175 RN
2182 DZ
1421 TC
Maandtermijn
€ 208
€ 313
€ 208
€ 417
€ 240
€ 480

AALSMEER
AMSTELVEEN
LĲ NDEN
HILLEGOM
UITHOORN

TEL. (0297) 38 30 80
TEL. (020) 426 39 50
TEL. (020) 659 42 00
TEL. (0252) 43 30 43
TEL. (0297) 56 30 44

TWINGO ECO2
DIESEL EN BENZINE

GÉÉN
WEGEN
WEGEN
BELASTING

BELASTING
OOK
NA 1 JULI

Deze actie is alleen geldig bij Renault Nieuwendijk gedurende de actieperiode van 1 t/m 30 juni. De prijs van de Twingo Collection is inclusief kosten rijklaarmaken, BTW, BPM, verwijderingsbijdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault
Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 50/50 actiefinanciering alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Clio, Modus en Wind personenauto orders van particulieren van 02/05/2012 tot en met 30/06/2012. U betaalt minimaal 50% van het totale aankoopbedrag aan
(of naar wens meer), het resterende bedrag betaalt u in 24 maanden tegen 0%. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie en de volledige actievoorwaarden bel gratis 0800-0303, kijk op
renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer.

Min./max. verbruik: 3,4-6,5 l/100 km. Resp. 29,4-15,4 km /l. CO2 90-150 g/km.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

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

Mijmeringen

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,
Hierbij mijn nieuwe maandcolumn, een initiatief van de
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van
de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Ondernemersverenigingen.
Deze column is niet alleen voor de overige (nog niet aangesloten) ondernemers, maar voor alle inwoners van Uithoorn
en De Kwakel.

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

www.mEErBoDE.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: Rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor
en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is
lang en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde 11 maandenoude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
- Uithoorn, Rode Klaver: roodharige kater met wit snuitje, bef, buik en
sokjes. Gecastreerd en gechipt.
Gevonden:
- Uithoorn, Legmeer: zwarte rug en witte buik; witte streep van kin tot
kop (Zorro masker) en witte kraag.
- De Hoef, Vinkeslag: poes, zwart-wit; ze is in verwachting.
- Amstelhoek, Menno Simonszstraat: vaalrode cipresgetinte, langharige kat; hij heeft een zwart halsbandje om.
- Uithoorn, Boterdijk: jong konijn, wit-zwart-bruin.
- Wilnis, Burg. Padmosweg: rood-oranje kater.
- Wilnis, Christinastraat: rode kater.
- Uithoorn, aan ‘t Spoor: groot beigekleurig konijn. Voedster.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben;
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

EDITIE MEI

Zon
Door Flavoring
Het heeft een tijd geduurd. Het voorjaar leek alleen maar te bestaan
uit kou, regen en af en toe een waterig zonnetje. Maar afgelopen
weekend was het dan zover. Eindelijk heeft Nederland kunnen genieten van echt mooi zomers lenteweer. Niet alleen maar een enkel dagje, maar dit keer een heel pinksterweekend lang. Wat hebben we er
allemaal lang op moeten wachten.
En we zouden geen echte Hollanders zijn als we niet zeuren en zeiken over het weer. Dit keer niet over de grijze luchten en vele regen.
Zeuren konden we nu wel doen, maar dan over de hitte. Of over de
files naar de stranden. Of misschien wel over verbrande schouders of
kuiten, want het zonnetje was krachtig het afgelopen weekend. Wat
heb ik genoten van de geur van zonnebrand en barbecue, de geuren
die voor mij synoniem staan aan de zomer en vakantie.
De warmte op je huid, de geuren in de lucht, de kleuren om je heen.
Alles lijkt helderder en mooier met het zonnetje erbij. De mensen lijken ook meteen vriendelijker voor zichzelf en voor elkaar. Men neemt
de tijd om even rustig buiten te zitten en gewoon te genieten van
het weer in plaats van door te rennen voor alle dingen die hoognodig moeten gebeuren. Laat de afwas maar even staan, stofzuigen kan
ook morgen nog en de televisie, die blijft lekker uit. Nou ja, nu dan
eventjes maar straks begint het Europees kampioenschap en dan kan
de televisie natuurlijk niet uit blijven staan.
In de winkels vallen me twee zaken op. Ten eerste dat het Oranjelegioen er echt aan komt, wat ik mooi vind omdat het zo’n Hollands
saamhorigheidsgevoel geeft. Ten tweede vallen mij de vele advertenties op voor dieetpillen en andere magische drankjes die vet zouden
doen verdwijnen als ijs voor de zon. Hmmm... als we van het weekend allemaal al in badkleding waren, zijn we dan niet te laat met het
ik-wil-nu-een-strak-zomerlijf? Juist nu de zomerkleding weer uit de
mottenballen is gehaald en we heerlijk in korte broek of bikini aan
het strand of meer recreëren, moeten we vooral maar gewoon blij zijn
en in het moment leven. Dat ene vetrolletje meer of minder zal niet
heel wezenlijk je geluksgevoel bepalen. Het moment kunnen pakken,
spontaan even een terrasje pikken en wat opwarmen in de zon wel.
En als je winterlijf met eventuele vetrolletjes dan wel bepalend is voor
hoe je niet lekker in je vel steekt? Tsja, dan wordt het lastig. Waarschijnlijk ben je dan boos op jezelf dat je niet eerder bent begonnen
met gezond leven. Maar het is nooit te laat om te veranderen. Laat
dan de zon en het fijne gevoel dat deze je geeft de opmaat zijn voor
een fijne en gezonde zomer. Dan volgt het zomerlijf vroeg of laat vanzelf.

Zaterdag 9 juni:

Loes den Hollander bij
boekhandel Mondria
Mijdrecht - Elke zaterdag in juni nodigt Loes den Hollander je uit
voor haar high tea-party.
Zaterdag 9 juni is zij bij boekhandel Mondria in De Lindeboom in
Mijdrecht.
Kom naar de high tea-party en ontmoet Loes den Hollander ! Uiteraard
zal Loes dan ook haar nieuwe thriller ‘Troostkind’ signeren.
Loes den Hollander schrijft al vanaf het moment dat ze kon lezen.
Aanvankelijk poëzie, later columns,
daarna verhalen en ten slotte haar
eerste boek. Toch kwam het nooit in
haar op om van schrijven haar beroep te maken, omdat ze zich helemaal richtte op haar carrière in de
gezondheidszorg. Dat veranderde
toen ze in 2001 een verhalenwed-

strijd won. Vanaf dat moment ging
er voor haar gevoel een luik in haar
hoofd open waar een onstuitbare lading teksten achter zit die zich allemaal verdringen om te worden opgeschreven.
Toen ze in 2006 haar carrière als directeur van een gezondheidszorginstelling beëindigde, vond ze vrijwel
tegelijk een uitgever voor Vrijdag,
haar eerste literaire thriller. Daarna
volgde al snel het zinderende Zwanenzang en sindsdien is schrijven
haar voornaamste bezigheid. Loes
den Hollander schreef al eerder
columns voor bekende vrouwenbladen. Zij was van 2002 tot 2009
hoofdredacteur van Denkbeeld, een
vakblad voor de gezondheidszorg
en is nu nog als gastredacteur aan
het blad verbonden.

Opbrengst collecte
Uithoorn - In mei gingen ruim
50.000 collectanten op pad voor
het Astma Fonds (binnenkort Longfonds).
De opbrengst van de collecte in Uithoorn bedroeg 7.693,96 euro.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Hiermee kan het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) blijven strijden
tegen chronische longziekten en

voor gezonde longen. Want gezonde longen zijn van levensbelang.
Het Astma Fonds financiert wetenschappelijk onderzoek, om steeds
weer nieuwe resultaten te behalen.
Net zo revolutionair als de inhalator.
Zo werken ze nu aan een vaccin
waarmee astma bij kinderen kan
worden voorkomen.

Dan weer even mijn maandelijkse rondje langs de commissies/werkgroepen. De Stuurgroep Aanpak Infrastructuur Bedrijventerrein kijkt momenteel met de gemeente en de ondernemersverenigingen binnen de SUB over het op korte
termijn aanstellen van een Parkmanager voor ons bedrijventerrein. De taak van de Parkmanager zal ondermeer zijn contacten te leggen tussen de ondernemers op het bedrijventerrein, de gemeente, brandweer en politie, maar ook tussen de ondernemers onderling. Ook zal hij trachten de veiligheid op het bedrijventerrein nog meer te optimaliseren
en ook te zorgen voor een goede infrastructuur openbaar
vervoer. Voor wat dit laatste betreft is het nu het kip-ei verhaal. De ondernemers vragen om beter openbaar vervoer
en Connection zegt: “Laat er eerst maar eens vraag zijn, dan
zullen wij het aanbod hierop aanpassen”. Zonder tussenkomst van een neutraal persoon zal dit nooit iets worden.
Verder zal er ook gekeken worden naar collectieve contracten voor o.a. energie en vuil ophaaldiensten. Nu zijn hiervoor wel 6 of 7 partijen actief op het bedrijventerrein, we
willen dit terugbrengen naar maximaal 2 grote partijen met
hele scherpe contractprijzen. Dit scheelt en geld en ook nog
eens verkeersbewegingen waardoor er weer minder verzakkingen in de bestrating zullen zijn. Deze Parkmanager zal uit
het op te zetten ondernemersfonds moeten worden bekostigd. De hoop en verwachting is dat dit fonds vanaf 1 januari
2013 zal zijn opgezet, wel is er de hoop dat de Parkmanager
als snel zal worden aangesteld en voorlopig uit andere fondsen zal kunnen worden betaald.
Afgelopen week is er ook een voorlichtingsavond geweest
voor de bewoners van de Thamerlaan/Prins Bernhardlaan.
Deze avond is erg rustig verlopen, er waren zo’n 30 bewoners aanwezig en een delegatie van 8 man van de gemeente om alle vragen juist te kunnen beantwoorden. Vanuit de
ondernemers waren er 2 vertegenwoordigers aanwezig en
er was ook nog iemand bij van Waternet. Het ging uiteraard over het te verwachten verkeersaanbod zodra de Amsterdamseweg klaar is. Thamerlaan/Prins Bernhardlaan zullen dan te maken krijgen met bestemmingsverkeer voor het
winkelcentrum Amstelplein en het Oude Dorp. De verwachting is dat het verkeersaanbod zal afnemen ten opzichte van
nu. De bewoners zijn met name zo bezorgd omdat een deel
van de oude dijkhuizen daar niet op palen is gebouwd, maar
nog ouderwets op huiden, de manier zoals dat vroeger werd
gedaan. Ook de sloot blijft erg belangrijk in het plan, omdat
de beide rijbanen op een veendijk liggen en die moet worden nat gehouden. Een droge veendijk zal gaan lekken en
wateroverlast geven in de lager gelegen delen en uiteindelijk inzakken. De onderdoorgang van de verbindingstunnel
naar de Amsterdamseweg zal worden uitgegraven tot een
doorrijhoogte van ca. 4.60 meter. Om zwaar verkeer echter tegen te gaan, vooral sluipverkeer, wordt er een hoogtebeperking aangebracht in de doorgang voor verkeer tot
een hoogte van naar verwachting 3,30 meter. Hiermee voorkomt men dat grote zware vrachtwagens deze route zullen
nemen, maar wel het kleinere vrachtverkeer en het overige bestemmingsverkeer. Op deze manier kan er bij calamiteiten simpelweg de hoogtebeperking worden weggenomen en al het verkeer kan er dan wel gebruik van maken.
Het gaat hierbij met name om calamiteiten bij een eventuele tijdelijke afsluiting van de Amsterdamseweg bij een ongeval of brand op het bedrijventerrein. Zwaar vrachtverkeer
met bestemming Amstelplein en oude dorp kan straks via
de Zijdelweg en het stukje oude N201 tot aan het politiebureau rijden om voor de bevoorrading zorg te kunnen dragen. De Prinses Irenebrug zal worden afgesloten, de zgn.
knip. De verwachting is dat op deze manier eventuele schade aan panden, maar ook verkeersoverlast, tot een minimum zal zijn beperkt. Tevens zal er ook nog een onderzoek
komen of een snelheidsbeperking tot 30 km gewenst is, deze wens zal uiteindelijk door een op te richten bewonerscommissie, waarbij ook belanghebbende ondernemers aan
zullen zitten, bij de gemeente worden ingediend. Ook zal er
een trillingsonderzoek worden gedaan, om overlast in kaart
te brengen. Over het kappen van de bomen is nog geen besluit genomen, ook dit zal met de bewonerscommissie worden overlegd. De rode beuk aan de Stationsstraat is dermate monumentaal verklaard dat deze zal worden voorbereid
op een eventuele verplanting, mocht dit gewenst of nodig
zijn. Tot zover dan weer de laatste nieuwtjes uit Uithoorns
ondernemersland.
Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen tot een betere informatiestroom van de aangesloten ondernemers naar
alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Mijn advies aan
nog niet aangesloten ondernemers blijft dan ook onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis en hulp die
er binnen alle bestaande ondernemers- en winkeliersverenigingen is, u hoeft niet het wiel nogmaals uit te vinden. Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van al deze
aangesloten ondernemers!
Tip: Elke eerste maandag van de maand is er een Open
Coffee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 11.00 uur
in het restaurant van Sportschool Plux op het bedrijventerrein aan de Johan Enschedeweg, ideaal om te netwerken en uw kennissenkring te verbreden!
Graag stel ik u wederom in de gelegenheid om op deze column te reageren. U kunt hiervoor rechtstreeks contact met
mij opnemen via mijn mailadres: michel@ovu.biz. Met heel
veel belangstelling zie ik uw reacties weer tegemoet!
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
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Met de complimenten!
VAN DE WINKELIERS VAN AMSTELPLEIN

vervolg van de
voorpagina
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Winkeliers en bewoners niet blij met afsluiting

Vanaf volgende week rotonde
Bernardlaan/Irenelaan gesloten
Vervolg van de voorpagina
Omleiding
Op het kaartje hierboven is weergegeven welke omleidingsroutes
de gemeente gaat instellen bij deze werkzaamheden aan de Christinalaan en de rotonde. Deze zijn anders dan bij de werkzaamheden aan
de Bernardlaan waar de omleiding
eenvoudiger is.
Tijdens de werkzaamheden zijn de
actuele omleidingsroutes ook te vinden op www.nhbereikbaar.nl. Gedurende de periode van zes weken voor de werkzaamheden bij
de Christinalaan (vanaf de Admiraal Tromplaan) en de rotonde gelden de volgende verkeersmaatregelen: Vanaf de N201 rijdt personen - en bevoorradingsverkeer
langs de werkzaamheden op de rotonde via de Irenelaan naar het centrum. Hiervoor wordt een by-pass
gemaakt langs de rotonde. Alle overige op- en afritten van de rotonde
zijn afgesloten. De rotonde is richting de N201 geheel afgesloten. Uit
het centrum vandaan heeft het per-

sonen- en bevoorradingsverkeer
verschillende mogelijkheden om via
het Thamerdal de N201 te bereiken
( bij de Admiraal van Ghentlaan alleen richting Aalsmeer)

nig ruimte om een veilige voorziening aan te leggen. Fietsers van en
naar de N201 worden omgeleid via
de Admiraal van Ghentlaan of de
Dorpsstraat.

Extra route
Een extra route voor bevoorradingsverkeer om het centrum te verlaten
loopt via de Dorpsstraat/Raadhuisstraat over de vrachtwagensluis. Bevoorradingsverkeer rijdt vervolgens
rechtsaf de Thamerlaan op en draait
dan linksaf naar de verkeerslichten
bij de N201. Om dit mogelijk te maken komt er een tijdelijke aanpassing op de Thamerlaan en worden
, daar waar noodzakelijk, de parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven.
Verkeer van en nasr het bedrijventerrein en doorgaand verkeer worden zoveel mogelijk omgeleid via de
Wiegerbruinlaan en de Zijdelweg.
Vanaf de Stationsstraat zijn de Wilhelminakade en het Marktplein alleen toegankelijk voor bevoorradingsverkeer en bewoners van het
dorpscentrum. Fietsers kunnen niet
over de rotonde rijden; er is te wei-

Winkels bereikbaar
Belangrijk is dat bewoners, winkelend publiek, hulpdiensten en bevoorradingsverkeer het dorpscentrum zo mogelijk kunnen bereiken. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer voor
het bedrijventerrein via de Irenelaan richting Wilhelminakade rijdt.
Door de toename van verkeer in
deze straten kunnen opstoppingen
ontstaan in het centrum. Daarom
wordt met duidelijke borden aangegeven dat de route via de Irenelaan alleen bedoeld is voor bestemmingsverkeer van het dorpscentrum
en dat winkels bereikbaar zijn. Het
overige verkeer wordt omgeleid via
de Zijdelweg. op het bedrijventerrein worden borden geplaatst om
het verkeer via de Wiegerbruinlaan
naar de Zijdelweg te laten rijden.

Bernardlaan
Tijdens de werkzaamheden aan de
Bernardlaan is de straat afgesloten
tussen de Irenelaan en de Julianalaan
of de Julianalaan en de Stationsstraat.

De volgende omleidingsroutes worden daarvoor uitgezet: verkeer vanaf
de N201 wordt omgeleid via de route naar de Tromplaan. Verkeer richting
N201 rijdt, net als nu, via de Thamer-

laan en de rotonde. In een aantal straten wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven op het moment dat
er hoogte van deze straten aan de
Bernardlaan wordt gewerkt.

school heeft. Anders dan de les over
klemtonen en meervouden van zelfstandige naamwoorden als monnik
en kievit. Maar vooral interessanter!
Twee dagen later staan we met een
vergunning van de gemeente en
vijftig pallets in het speelbos.
De kinderen wilden er één hut van
bouwen. Hardhout... te hard hout
om spijkers in te slaan, voorboren, lege batterijen, bevestigingsmogelijkheden- en onmogelijkheden. Sommige kinderen begin-

nen met de basis van het bouwen
van een hut. Anderen willen direct
gaan schuren, beginnen met een
trapleuning voordat er een enkele muur staat, of zien in een incomplete pallet een trapgat naar zolder.
Uiteindelijk staat er een hut. Je kunt
er in, er op en er omheen. De hut
wordt een gevangenis. Boeven worden aangewezen. Agenten worden
aangewezen. Wil je meedoen aan
het spel, dan conformeer je jezelf
aan gemaakte afspraken. Het spel

breidt zich uit. Leerlingen van andere scholen doen mee. Er worden
contacten gelegd, afspraken gemaakt en dat allemaal op een geheel natuurlijke wijze.

Geteerde brug
Wat zijn dat dan? Volgens Chris
was het een traditie dat bewoners
van de Aalsmeerderweg en Oosteinderweg het rij- of loopgedeelte van hun houten brugjes vanaf de
weg over de sloten naar hun erf elk
jaar vlak voor Pinksteren opnieuw in
de teer gingen zetten. De nog natte teer werd vervolgens bestrooid
met een wit split of gemalen schelpen voor een stroef oppervlak. Dat
zat dan meteen vast in de laag. Het
draagt niet alleen bij aan goed onderhoud maar het staat meteen ook
verzorgd en geeft een mooi aanzien. Chris kan zich nog herinneren
dat zijn vader het destijds ook deed
toen ze nog in Aalsmeer woonden.
Toen hij het de afgelopen week bij
zijn eigen brug ook deed kwam de
gedachte dit eens aan de buitenwereld te vertellen bij hem op. Hij
hoopt een beetje dat de bewoners
van de Drechtdijk aan zijn idee navolging willen geven. Dan is het
stukje traditie uit Aalsmeer ‘overgewaaid’ naar De Kwakel. Juist de
Drechtdijk leent zich daarvoor bij
uitstek. Omdat Chris op nummer
66 woont, heeft hij de brug meteen maar een naam gegeven: ‘Route Sixty-Six’, genoemd naar de snelweg dwars door Amerika.

hout. Rondom is een ring van koperen bloemetjes aangebracht. Op de
top is een windvaantje dat het logo
van zijn Schild Studio’s weergeeft.
Het geheel is vastgezet op een bewerkte staf en vervolgens in de nok
van de woning geplaatst. Bij Chris
zijn dat er vier. Erop staat 1996, het
jaar dat het gezin er kwam wonen.
Leuk, dit soort traditionele aspecten
aan en rond een huis. Misschien
zijn er wel meer van dit soort zaken
die het waard zijn om er iets over te
vertellen. Meldt u het bij deze krant!
En wie weet zal het aanzien van het
bruggetje bij Chris Schild navolging
krijgen bij zijn buren. U kunt hem altijd vragen hoe hij dat heeft gedaan.

Hut bouwen leerzaam?
Uithoorn – Er staat een lege houten pallet in de gang van de school.
Zouden de kinderen eigenlijk wel
weten waarvoor een pallet dient?
Weet je wat, ik neem hem mee de
klas in, vertel over de functie, de
schuine randen aan de onderzijde
waar een palletwagen met zijn wielen overheen rijdt zonder de pallet
te beschadigen, over de heftruck
die hem kan liften, over het handig
stapelen van materialen, het eventuele insealen en het ontlasten van

het menselijk lichaam bij het tillen
en vervoeren van producten. Er gebeurt wat je hoopt/verwacht. De
kinderen zijn bovenmatig geïnteresseerd in zo’n aanschouwelijke
les gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Ze hebben allemaal al eens
pallets gezien, maar staan er verder
niet bij stil. Wie doet dat wel? De uitleg weidt uit naar logistiek. We hebben het over onderdelenbestellingen van garages aan groothandelaren/importeurs, omdat een gara-

ge niet alle onderdelen op voorraad
kan houden. Het coderen van al die
verschillende onderdelen in een
magazijn, het opslaan van de onderdelen op locaties die eenvoudig
zijn te vinden, het ‘picken’ van de orders, het inpakken van de onderdelen en de verzending naar het juiste adres. Verbanden worden gelegd,
gevolgtrekkingen besproken, logisch redeneren geactiveerd. Het is
een onderwerp dat directe raakvlakken met de echte wereld buiten de

Aalsmeerse traditie in De Kwakel

De Kwakel - Al bijna 17 jaar woont
Chris Schild met zijn gezin in een riante woning aan de Drechtdijk, om-

geven door een fraaie belommerde tuin. Talloze vogels vinden er een
plekje, niet alleen in het weelderige

groen, maar ook in de talloze nestkastjes. Zij hebben het voor het uitzoeken. Uniek is de grote conifeer
in de tuin waarin tussen de takken
treden voor een wenteltrap zijn aangebracht die toegang geeft tot een
platform boven in de kruin. Van daar
af heb je een prachtig uitzicht over
de omgeving. Chris is weliswaar
‘met pensioen’, maar dat belet hem
niet elke dag druk te zijn met allerlei activiteiten. Hij heeft in Aalsmeer
nog een paar muziekstudiootjes
(de Schild Studio’s) die hij als oefenruimte verhuurt aan muzikanten. Daarnaast is hij druk met het
onderhoud van de tuin, zijn woning
en niet in de laatste plaats met de
brug die over het water naar zijn terrein leidt. Chris stamt oorspronkelijk
uit Aalsmeer waar hij ‘getogen’ is,
niet geboren, want dat was in Amsterdam in 1938. “Een week na mijn
geboorte verhuisden mijn ouders
naar Aalsmeer. Wij woonden aan de
Aalsmeerderweg in Aalsmeer-Oost,
toen nog rustig, maar met de bouw
en ingebruikname van het Nieuwe
Schiphol destijds zaten we pal onder de start- en landingsroute. Daar
werd je op den duur gek van het lawaai. Reden waarom ik later met
mijn gezin hier naartoe ben verhuisd. De Kwakel is een mooi dorp
en toevallig was dit huis beschikbaar. Vroeger was het een historisch stenen huis maar wij hebben
het helemaal onderhanden genomen en er een stuk aangebouwd,
met tevens een grote schuur en een
carport. En passant hebben we ook
enkele typisch Aalsmeerse tradities
in ere hersteld. Weliswaar wonen
we nu in De Kwakel, maar ze zouden hier ook heel goed als een traditie kunnen worden overgenomen.
In elk geval een ervan“, vertelt Chris.

Aalsmeerse ‘gevelmakelaar’
Een andere traditie die niet iedereen
kan navolgen omdat je er een huis
voor moet hebben is het plaatsen
van een gevelmakelaar op de nok
ter versiering van het huis. Chris
ontdekte dat er een gevelmakelaar
is die typisch Aalsmeerse kenmerken heeft. Ook al traditioneel dus.
Hij zag die ooit als een tekeningetje van minder dan 10 cm en vergrootte deze naar ware afmetingen
en liet hem namaken. De bijzondere
versierselen zijn de top die bestaat
uit ronde en gekleurde delen hard-

Een hut bouwen als basis voor de
ontwikkeling van verstandelijke
vaardigheden, sociale vaardigheden
en fysieke vaardigheden. Vaardigheden die je nodig hebt in de maatschappij. Maatschappelijke vaardigheden. Op de Tra geleerd.
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Ontdek zelf wat gastronomisch Uithoorn en omstreken ook u te bieden heeft:

Kom genieten op Culinair Uithoorn
aan de Amstel op 16 juni
U houdt van lekker eten, maar komt eigenlijk nooit verder dan dat ene
favoriete restaurant? Toch wilt ook u weleens iets anders proberen. Dan
biedt Culinair Uithoorn aan de Amstel op 16 juni a.s. u een uitgelezen
kans om te ontdekken welke gastronomische hoogstandjes u nog meer in
de nabije omgeving kunt aantreffen.
Lions Club Uithoorn organiseert de allereerste editie van een evenement
waarbij alle restaurants en cateraars die zich in de afgelopen weken in
deze krant hebben gepresenteerd, hun beste beentje voor zetten om u te
voorzien van de meest exquise kleine gerechtjes. En dat doen zij niet voor
zichzelf, maar volledig ten bate van de Stichting Jeugdfonds Uithoorn, die
kinderen en jongeren die dat nodig hebben, een steuntje in de rug geeft.
Dit is dus de deal: u geniet op 16 juni van 14.00 uur tot ongeveer 22.00

uur van een geweldige middag en avond met fantastisch eten en heerlijke
muziek, terwijl u ook nog eens een goed doel steunt.
Culinair Uithoorn aan de Amstel vindt plaats op de Wilhelminakade/
Marktplein. Voor ambachtelijke bakkerij Zoete Zonde, wordt een koffie
terras ingericht, waar u uiteraard niet alleen kunt genieten van zoete
zondes, maar ook van de zeer gevarieerde gerechtjes van Leenders,
Westeinder Paviljoen, Boven Water, Lute, De Watergeus, Carême
Catering, Amstelfort, sterrestaurant Aan de poel, le Virage, La Mu
sette en de wijnen van Maison Vinocerf. Stuk voor stuk zullen zij hun
culinaire kunsten in prachtig aangeklede en ingerichte pagodetenten
vertonen. Van stevige oesters via hartige hapjes tot frisse, mediterrane
smaken: zowel wat de gerechten als de entourage betreft, is het variatie
troef op deze dag.

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

Het evenement vindt plaats op het Marktplein,
langs de Amstel, vanaf de Dorpsstraat tot aan de
Wilhelminakade.
Door de mogelijke drukte raden wij u
aan zoveel mogelijk per fiets of te voet te
komen. Kunt u niet anders dan met de
auto, dan is er parkeergelegenheid op de
parkeerplaatsen van
Winkelcentrum Amstelplein, het Gemeentehuis, Schoolstraat/Schans,
restaurant Het Oude Spoorhuis, The Mix en UBA
(tegenover The Mix). Houdt u dan wel rekening
met een wandeling van 5 tot 10 minuten langs
de Amstel. Op het overzichtskaartje hiernaast
kunt u zien waar welke restaurants zich bevinden.
De Zoete Zonde heeft geen tent maar schenkt de
koffie en lekkernij vanuit hun winkel op de hoek
van de Juliansstraat en en marktplein. Borus kunt u
met kids Culinair vinden in de Julianastraat.

Het bekende Soul & Motownkoor
D-F!NE ziet en hoort u ook tijdens
Culinair aan de Amstel. Deze 32
vocalistes stonden dit seizoen nog
met Danny de Munk en Henk Poort
op de bühne en namen deel aan
het Voedselbankkoor dat eind mei
met René Froger meezong tijdens
de concerten van de Toppers.
Onder begeleiding van de professionele dirigente Julia Scepanovic
brengt D-F!NE voor u swingende
nummers van onder andere Aretha
Franklin, Stevie Wonder, The Jackson Five en Tina Turner.

Voor de jongste bezoekers ‘Kids Culinair’

HOE WERKT HET:
- U koopt bij aankomst op Culinair Uithoorn aan de
Amstel munten voor € 2,50 per stuk.
- Wilt u een gerechtje of een drankje nuttigen, dan
staat aangegeven hoeveel muntjes dit kost.
- U betaalt het bedrag met uw munten
- Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de
Stichting Jeugdfonds Uithoorn
Ook de Uithoornse zangeres Judith Beuse geeft, samen met gitarist
Frans Molenaar en bassist Lenny Fleer als het jazztrio JUUZZ, acte de
presence. Zij spelen bekende jazznummers in de stijl van de zwoele
jaren ‘50, waarin iconen als Julie London, Ella Fitzgerald en Sarah
Vaughn hoogtij vierden.

Vervolgens is het de beurt aan
KPMG’s Community of Noise,
een muziekformatie die louter en
alleen bestaat uit KPMG - medewerkers die zich muzikaal
inzetten voor het goede doel.

www.culinairuithoornaandeamstel.nl

Zo bereikt u Culinair Uithoorn aan
de Amstel

Maar ook uw andere zintuigen komen niets te kort tijdens Culinair Uithoorn aan de Amstel. Vanaf
een speciaal daarvoor aangelegd ponton in de Amstel wordt de muzikale omlijsting verzorgd
door 6 bijzondere gezelschappen.

Het eerste is Then There Were
Voices, een ‘pop vocal group’ die
begin 2011 werd opgericht door
pianist/arrangeur Carwin Gijsing,
en nu, na een jaar repeteren, staat
als een huis. Laat u door de 11
ervaren zangeressen en de live
begeleidingsband meevoeren door
evergreens van The Beatles en Boudewijn de Groot, maar geniet ook
van moderne popnummers van Adele en Selah Sue.

16 juni

14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

Ook de Noord-Hollandse band Cool BlenZ
laat van zich horen op het muziekpodium in de
Amstel met een fijne mix van pop, jazz, blues,
funk en latin gegarneerd met een smeuïg jazzy
sausje. Cool BlenZ bestaat uit Louis de Blieck op
drums, Gerke de Boer op toetsen, Heidy Crooymans zang, René Nijenhuis op gitaar en Ronald
van Zeelt op basgitaar.

En last but not least kunt u genieten van een optreden van het
bekende Uithoornse popkoor Da Capo. Van Adele tot The Small
Faces, van Marco Borsato tot Bløf: op het repertoire van Da
Capo staat voor elk wat wils. Dit gemengde koor (hoge sopranen, sopranen, alten, tenoren en bassen) legt zich volledig toe op
de strakke, sterke en swingende vertolking van eigentijds poprepertoire. Zij doen dat ook tijdens Culinair Uithoorn aan de Amstel
onder de bezielende leiding van dirigent Floor van Erp.

Kortom: op 16 juni 2012 staat u veel lekkers en
moois te wachten op de Wilhelminakade en het
Marktplein. Kom dat horen, zien en vooral: proeven!

Vanaf 14.00 uur tot ongeveer 21.00 uur ontvangen
wij u graag.

Niet alleen de volwassen komen deze dag aan bod.
In samenwerking met BORUS Kinderopvang kunnen
we deze dag voor de kinderen ‘Culinair kids’ aanbieden. Dan zal u denken BORUS Kinderopvang?
Inderdaad BORUS zal voor de kleinsten onder ons,
in één van de pagodetenten de meest exclusieve
versnaperingen bereid. Onder leiding van een echte
chef kunnen dus ook de jongste bezoekers worden
verwend met diverse lekkernijen. Het eerste Culinair
Uithoorn aan de Amstel wordt een festijn voor jong
en oud!

nieuwe wijk Legmeer-West vanuit haar nieuwe pand
aan de Haas 17.
Derhalve zullen de BORUS-juffen en de BORUS-kids
op deze bijzondere dag niet ontbreken. En daarmee
is de eerste ‘Kids Culinair’ een feit.
Wij hopen op 16 juni veel jonge inwoners in de
‘Kids Culinair-pagode’ te mogen ontvangen en wij
zullen er alles aan doen om het eerste ‘Culinair
Uithoorn a/d Amstel’ voor onze jongste inwoners tot
een succes te maken. Zie ook www.borus.nl.

Bij BORUS maakt Koken onderdeel uit van het naschoolse opvangprogramma dat BORUS Kinderopvang biedt in de wijk Meerwijk (op basisschool De
Springschans) en vanaf 1 september dit jaar in de

Lions Club Uithoorn
bedankt zijn sponsors:
Lek Bloemenservice
Rijk, ontwerp en productie
Exposize, large format printing
Jan van Schie
MartinProducts
Nieuwe Meerbode
Gemeente Uithoorn
Spelt
Sparnaaij Juweliers
Sijbrants en van Olst Speciaaloptiek
Blok Mode
De Zoete Zonde
De Waal en de Waal Consultants

WIST U DAT…
… u de komende weken bij
uw aankopen bij Blok Mode,
Zoete Zonde, Sparnaaij Juweliers
en Sijbrant en van Olst Speciaaloptiek gratis muntjes voor Culinair
Uithoorn aan de Amstel ontvangt?
En dat bij Waal en de Waal
Consultants ook kans maakt op
munten bij een bezoek aan hun
kantoor? Een leuke attentie dus,
met een goed doel!

Mocht u ook uw steentje willen bijdragen door middel van sponsoring of het kopen van muntjes,
neem dan contact op met Fred Ohm van Lions Club Uithoorn, onder e-mailadres:
informatie@culinairuithoornaandeamstel.nl
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Schoolkamp De Kajuit groot succes!
Uithoorn - Maandagochtend 14
mei vertrokken 42 leerlingen uit
groep 8 met een prachtige touringcar inclusief ‘bezemwagen’ richting Gelderland voor het jaarlijkse
schoolkamp. Traditioneel werd als
‘thuisbasis’ het Mussennest in Otterlo aangedaan.
In Otterlo aangekomen, werd ‘het
Mussennest’ en directe omgeving
verkend, waarna de leerlingen zich
vervolgens konden installeren op de
jongens- en meisjesslaapzaal. Vervolgens toog de groep zich naar het
dorpje Otterlo, alwaar de gehuurde
fietsen konden worden opgehaald.
Vanwege de zeer gunstige weersomstandigheden werd er koers ge-

zet richting het bosbad in Lunteren.
In één groot lint reed de groep gestaag door het prachtige Gelderse
land naar het openluchtzwembad,
alwaar genoten werd van een frisse duik en een heerlijk verwarmend
zonnetje op de groene zonneweide.
Wat een verrukkelijke start van het
schoolkamp. De terugtocht richting
het Mussennest ging opvallend vlot
dankzij het windje in de rug.
Sporten
Aangekomen op het kamp waren
de ‘Barbe(cue)papa’s al druk doende met de voorbereidingen voor het
avondeten. Gegeten echter werd
er nog niet. De leerlingen maakten

zich op voor een heus sportcircuit:
Voetbal, hockey, badminton, beachvolleybal, tafeltennis en een gevarieerde sportquiz waren de onderdelen. Fanatiek maar sportief werd er
gestreden om de winst, waarna iedereen kon smullen van de barbecue. Een groot compliment voor de
koks op deze prachtige avond.
Met goedgevulde magen kon met
de avondactiviteit worden aangevangen. In een inmiddels donker
bos werd levend stratego gespeeld.
De meegenomen zaklantaarns kwamen dus goed van pas. Strategische
plannen werden gesmeden. Gaandeweg het spel werden de teams
steeds vindingrijker met het ver-

dedigen van hun eigen ring en het
veroveren van de ring van de tegenpartij. Dit leverde uiteindelijk mooie
confrontaties op.
Dinsdagochtend
Dinsdagochtend waren de begeleiders al vroeg uit de veren om de
ontbijtzaal in orde te brengen.
Vanaf half acht druppelden de leerlingen binnen, de slaap nog uit de
ogen wrijvend. De ochtend stond
in het teken van een bezoek aan
het Museonder, centraal gelegen
in het nationale park De Hoge Veluwe. Het Museonder, het eerste
ondergrondse museum ter wereld,
geeft een verrassend beeld van alles wat er onder het aardoppervlak
leeft en geleefd heeft. De tentoonstelling neemt je mee, steeds dieper en dieper de bodem in. Uiteindelijk beland je zelfs in het middelpunt van de aarde.
Dinsdagmiddag
In de middag stond er een speurtocht op het programma. Helaas
waren de weergoden ons deze keer
minder gezind. Fikse hagelbuien
vielen ons ten deel. We werden genoodzaakt de speurtocht voortijdig af te blazen. Gelukkig was het
noodweer van korte duur. Na verloop van tijd kon er weer worden
buiten gespeeld. Daarnaast werden
er voorbereidingen getroffen voor
de bonte avond. De feestzaal werd
versierd en er kon nog wat worden
geoefend.
’s Avonds ging de groep eerst nog
even het bos in voor meerdere potjes stratego. Vervolgens werd de
avond voortgezet met een gezellig
feest. Diverse groepjes traden op.
Er kon worden gekaraoked, er was
muziek waarop lekker gedanst kon
worden, en ook de inwendige mens
werd goed verzorgd. Tot slot van de
avond was er voor de diehards nog
de speelfilm ‘Gooische vrouwen’ te
bewonderen.

geleiding was weer vroeg uit de veren en kon in alle rust eerst zelf een
boterham nuttigen. Daarna was het
tijd om de jongelui wakker te maken en van hun bed te lichten. Dit
ging wat minder vlot dan de vorige ochtend. De meegenomen megafoon deed echter wonderen. De
ochtend stond verder in het teken
van inpakken en opruimen. Aan het
eind van de ochtend volgde de slotactiviteit van het schoolkamp. Daarvoor moest eerst een stuk gelopen
worden. Dit bleek de moeite waard.
Zeker toen ze een avontuurlijk klimbos zagen opdoemen. Op een mooi
terrein in het bos tussen Ede en Otterlo is een speels en avontuurlijk
klimbos gerealiseerd. Het klimbos
bestaat uit een viertal routes met
ongeveer 50 uitdagende hindernissen hoog in de bomen. Het klimbos
is extra spannend gemaakt door diverse lange ziplines. Na een duidelijke uitleg vooraf, moesten de leerlingen zich eerst bewijzen middels
het afleggen van een proeve van
bekwaamheid. Vervolgens konden
verschillende routes met leuke, ver-

rassende en uitdagende hindernissen worden doorlopen. Het weer
werkte fantastisch mee. Zo kon ieder op zijn eigen niveau lekker wiebelen op een touwbrug of klauteren
door houten tonnen of zwieren als
een “echte Tarzan” van boom naar
boom. Fantastisch om te zien hoe
eenieder genoot en de uitdaging
aanging. Nadat de laatste Jane´s
de zwaarste route succesvol hadden volbracht, was het de hoogste tijd om voor de laatste keer terug te keren naar het Mussennest.
Daar aangekomen stonden de ouders met auto´s hen al geruime tijd
op te wachten. Tijd om te vertrekken dus. Op naar Uithoorn. Heerlijk
een aantal dagen bijkomen van een
enerverend en succesvol verlopen
schoolkamp. Met dank aan de leerlingen van groep 8, alle hulpouders
(de boodschappen-moeders, de
koks, de sponsor van de touringcar,
de sponsor van de heerlijke spareribs en de ouders voor het vervoer
terug naar huis) en de begeleiders
vanuit school!

Woensdagochtend
Woensdagmorgen was het opvallend rustig in de ontbijtzaal. De be-

Dragersgilde St. Godefrides met een reis
door de mens naar hogere sferen
De Kwakel - De jaarlijkse uitgaansdag van het dragersgilde St. Godefrides was dit jaar woensdag 16
mei jl. Eerst bezocht het gezelschap
Space Expo in Noordwijk waar zij de
koffie met wat lekkers gebruikten.
Daarna bekeek men een prachtige film over André Kuipers en zijn
capsule op ware grootte, zodat men
zich kon voorstellen hoe het toegaat in die capsule en het ruimtestation. Later vond een rondleiding
door een gids plaats. Daar kregen

de Kwakelaars informatie over heel
veel satellieten die ons voorzien van
al onze GPS, digitale TV, computers
enz. De satellieten kun je daar op
volle grootte aanschouwen. Ook de
ruimtecapsule staat daar opgesteld.
Het was prachtig en heel interessant. Het vervolg was een aperitiefje
en een heerlijke lunchbuffet in Leiden. De reis ging verder naar Oegstgeest naar CORPUS waar een wandeling gemaakt werd door het menselijke lichaam, heel leerzaam om te

ervaren wat er in een lichaam allemaal gebeurt. Uiteindelijk reed het
dragersgilde naar Ter Aar waar het
in de Oude School een heerlijk diner
kreeg voorgeschoteld. Om ongeveer
21.00 uur ging het gezelschap weer
richting huis, waar het dragersgilde
St. Godefrides om 21.30 uur erg voldaan in het eigen De Kwakel arriveerde.
Alle gasten willen via deze krant
graag het bestuur hartelijk bedanken voor deze supermooie dag.

Vrouw wordt onwel en
rijdt tegen gebouw
Uithoorn – Dinsdagmiddag rond de klok van 12.15 uur werd een vrouw onwel bij het uitrijden van de carwash aan
de Zijdelweg. Het slachtoffer reed vervolgens tegen een gebouw. Ambulance en politie kregen assistentie van het
personeel van de traumahelikopter. Het slachtoffer is in kritieke toestand afgevoerd.
Foto Ronald van Doorn

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 30 mei 2012

RE
s ACT IE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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.

Raad stemt in met Integraal
Plan Europarei
Uithoorn - De hondstrouwe supportersdelegatie van de Europarei bewoners kreeg donderdagavond 24 mei niet de uitslag te horen
waarop zij vurig had gehoopt. Dit ondanks
hun gemotiveerde adviezen aan de raadsleden vooralsnog niet in te stemmen met het
Integraal Plan van aanpak Europarei. De teleurstelling van de aanwezigen op de wederom volgepakte publiekstribune was duidelijk
waarneembaar. Na ampel beraad stemden
11 raadsleden voor en 7 tegen het plan. Onder de voorstanders de volledige fracties van
de VVD en het CDA. De uitslag gaf in feite een te groot verschil te zien in voor- en
tegenstemmers omdat bij de fractie van gemeentebelangen er twee potentiële tegenstemmers op vakantie waren. Het zou dan
11-9 zijn geweest. Dan nog zou uitvoering
van het Plan niet in gevaar zijn gekomen. De
vakantie was overigens gepland, ook al omdat de besluitvorming al enkele weken terug
had moeten plaatsvinden. Er volgde echter
uitstel op uitstel.
Eigenlijk was er weinig meer te vertellen, ook
al gingen sommige raadsleden nog even in
op de sociale woningbouw en het participatieproces waarin de bewoners een belangrijk aandeel zouden moeten hebben. Mar
dat schort er kennelijk nogal aan met Eigen

Haard ook al werd dit tegengesproken door
wethouder Verheijen die ook dit keer weer
aan het langste eind trok. De plannen voor
Europarei zoals hij die diverse keren tijdens
de informerende debatten naar voren had
geschoven en uitgelegd, gaan gewoon een
volgende fase in.
De aanwezige Europarei bewoners op de
publieke tribune konden zich nog wel even
vasthouden aan enkele laatste strohalmen,
verwoord in twee moties en twee amendementen. Daarvan haalden het amendement en de motie van de PvdA het niet. In
de eerste werd het college gevraagd uitsluitend het sociale gedeelte van het Integraal
Plan uit te voeren en niet het woondeel. De
motie betrof te komen tot een conceptplan
waarbij de bewoners en hun vertegenwoordigende organisaties in samenwerking met
Eigen Haard worden betrokken. Volgens de
wethouder was dit al opgenomen in het Integraal Plan. Ook een motie van Ons Uithoorn die afspraken over de omvang van de
kernvoorraad (het beschikbare aantal sociale huurwoningen) opnieuw onderdeel te laten worden van de prestatieafspraken zoals
die destijds met Eigen Haard zijn overeengekomen, haalde het niet (2 voor en 16 tegen).

Eerder nieuwbouw

Waar wel genoeg voorstanders voor waren
was het gezamenlijk amendement, ingediend
door CDA en VVD (10 voor, 8 tegen). Daarbij werd weliswaar vóór het Integraal Plan gestemd, maar met enkele aanvullingen. Namelijk dat het college samen met Eigen Haard zo
snel mogelijk de geplande sociale woningbouw dient te realiseren. Bij voorkeur vóórdat
wordt begonnen met sloopwerkzaamheden
(dat gaat op termijn dus wel degelijk gebeuren). Daarnaast wil de raad dat de bewoners
van de drie niet gemoderniseerde flats meteen voorrang krijgen voor deze sociale nieuwbouwwoningen of vrijkomende huurwoningen. Het amendement bevatte eveneens de
opdracht aan het college en Eigen Haard om
binnen een termijn van 12 maanden een uitgewerkt plan hiervoor aan de raad voor te leggen. Ziehier de strohalm, want daar kunnen
de bewoners nog op inhaken, zeker nu elke
keer weer wordt gehamerd op het thema ‘participatie’. Bij deze aanvulling rijzen echter enkele vragen. Zoals: op welke locatie aan Europarei de geplande nieuwbouw dan alvast
zou moeten plaatsvinden zolang de drie flats
niet zijn gesloopt? Wordt daar dan al ruim voor
2015 een begin mee gemaakt? Zijn de sociale nieuwbouwwoningen ook betaalbaar voor
degenen die noodgedwongen moeten verkassen? Overigens bracht wethouder Ria Zijlstra
nog naar voren dat de directie van basisschool
de Vuurvogel had meegedeeld weinig of geen
last van teruggang in kinderaantal te ondervinden mochten de drie flats gesloopt worden.
Er zijn ook (voldoende) kinderen uit andere
wijken op school.
Aan de slag

Het Integraal Plan is het begin van een proces
waarin heel wat acties op de agenda staan. Eigen Haard en gemeente Uithoorn gaan daarmee volgens hun uitspraken samen met bewoners, Buurtbeheer en buurtorganisaties aan de slag. In de uitvoering ervan zouden de bewoners wethouder Verheijen en Eigen Haard kunnen houden aan die afspraken
door bijvoorbeeld steeds een uitvoerig verslag van de bijeenkomsten bij te houden dat
als bewijsmateriaal kan dienen. Gevoelsmatig
ontpoppen deze ‘partners’ zich bij veel bewoners in de meest onverwachte situaties te vaak

als onbetrouwbaar in hun uitspraken en doen
en laten. Bewijsvoering wat betreft overleg en
onderling gemaakt afspraken is dus (helaas)
dringend gewenst. “De kracht van het plan ligt
in de samenhang tussen de verschillende thema’s,” aldus wethouder Jeroen Verheijen die
nog maar weinig weerstand van de raad ondervond. “We kunnen nu een volgende stap
zetten en dat is belangrijk. Bewoners worden
zoveel mogelijk betrokken bij onze plannen.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om meedenken over de inrichting van de buurt met nieuwe woningen, water en groen of over het inrichten van een informatie-adviespunt,” aldus
een tevreden wethouder Verheijen tot slot die
zich de zorg kon voorstellen van de bewoners
van de drie flats welke nu een onzekere tijd tegemoet gaan.
Tot 2015 wonen

Eigen Haard heeft een Sociaal Statuut. Dit statuut geeft de bewoners van de niet gemoderniseerde flats een overzicht van hun rechten
en plichten. Er staan bijvoorbeeld afspraken
in over het recht op vervangende woonruimte, vergoedingen, voorrang en begeleiding bij
het zoeken naar een andere woning. In aanvulling daarop maakt Eigen Haard samen met
Euro-Parel maatwerkafspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een Sociaal Plan.
“We begrijpen dat een aantal bewoners moeite heeft met deze beslissing en dat er voor
hen een onzekere periode aanbreekt. De bewoners van de Straatsburg-, Churchill- en De
Gasperiflat kunnen in ieder geval tot 2015 in
hun woning blijven wonen. Eigen Haard onderhoudt de drie flats vanzelfsprekend tot de
sloop en we voeren al het noodzakelijk onderhoud uit,” aldus voorzitter Eigen Haard Jan van
den Berg Jeths in een reactie. De gemeente
begint op haar beurt met de uitvoering van enkele ‘snelle acties’. Daarbij horen onder meer
het opknappen van het pad bij ’t Buurtnest en
de Straatsburgflat, de organisatie van taalcursussen en het organiseren van een vrouwenontmoetingsplek. Sommige acties kosten veel
voorbereidingstijd zoals de plannen voor nieuwe woningen. In het Integraal Plan is een uitgebreide planning van werkzaamheden voor
de komende jaren opgenomen. Benieuwd wat
er in de komende tijd allemaal van terecht
kom? Wij houden u op de hoogte!

Bewoners nog voor de sloop naar nieuwe sociale
woningen binnen Uithoorn
Donderdag jl. was de besluitvorming over
de ongerenoveerde flats binnen de Europarei. Na een lange periode van onzekerheid over de toekomst van de flats, heeft
het CDA ingestemd met het voorstel van
het College van Burgemeester en Wethouders om het Integrale Plan Europarei aan
te nemen.
Geen sloop zonder goed plan

Het CDA heeft vanaf 2009 aan het college aangegeven niet te kunnen instemmen
met de sloop zolang er geen goed tegenvoorstel is geboden.
Alle fracties in de gemeenteraad waren het
eens over het gepresenteerde Integraal
Plan voor Europarei dat veel perspectief
biedt op het sociale vlak.
De discussie spitste zich toe op een zeer
gevoelig onderdeel van het plan. Hoe moet
het in de toekomst verder met de voorraad
sociale huurwoningen en de mensen die
op dit type woningen aangewezen zijn?
Het CDA wil niet op het voorstel van Eigen
Haard ingaan om deze te slopen, als dat
tot gevolg heeft dat de markt van sociale
huurwoningen voor jaren op slot wordt gezet. En dat de bewoners alleen kunnen verhuizen naar een zelden vrijkomende huurwoning op de bestaande markt.

Maximale keuze en absolute voorrang

Bewoners van deze flats hebben het recht
op maximale keuze zodat zij met absolute voorrang in sociale woningen binnen de
gemeente Uithoorn in kunnen stromen. Alleen dat recht biedt de huidige bewoners
toekomst perspectief.
Om dit voor elkaar te krijgen heeft het CDA
samen met de VVD een amendement ingediend, dat in de raadsvergadering een
meerderheid van de stemmen heeft gekregen.
Het CDA heeft vervolgens met het plan ingestemd omdat er een opdracht ligt voor
Eigen Haard om snel te voorzien in het realiseren van de bouw van sociale huurwoningen.
Wat betekent dit nu voor de huidige bewoners:
Bewoners van de 3 flats krijgen vanaf heden voorrang wanneer een woning vrijkomt in de reeds gerenoveerde flats in de
Europarei.
Dat er gestart wordt met de nieuwbouw
van sociale woningen op de Europarei,
voordat er gesloopt wordt. Bewoners van
de 3 flats kunnen met voorrang instromen.
Het College van B&W presenteert komend
jaar een voorstel om zo spoedig mogelijk te

starten met de reeds geplande sociale huurwoningen elders binnen Uithoorn. Waarbij het
streven is de oplevering plaats te laten vinden
voordat de sloop van de 3 flats start. Ook hier
kunnen de bewoners van de 3 flats met voorrang instromen.
Bewoners worden maximaal betrokken bij het
inrichten van de buurt met nieuwe woningen,
water en groen. Ook met het inrichten van een
informatie adviespunt.
Grote impuls op gebied van sociale voorzieningen binnen de Europarei
Om te borgen dat het College van B&W zich
ook aan de afspraken houdt, is bedongen dat
het College binnen 12 maanden een definitief
voorstel aan de raad voorlegt waarin bovenstaande punten zijn verwerkt.
Moeilijk, maar duidelijk besluit

Het was voor de tegenstanders in de raad een
wens dat de CDA fractie als oppositiepartij op
dit cruciale onderwerp tegen het Plan Europarei en de sloop van de ongerenoveerde flats
had gestemd om zo hun tegenstem aan een
meerderheid te helpen. Echter, de realiteit is
door niet voor het plan te kiezen de discussie
in en over de Europarei voor de zoveelste keer
was vastgelopen.

Niet beslissen zou weer leiden tot uitstel van
een beslissing die in de toekomst onvermijdelijk zou zijn. Wij zijn van mening dat als veranderingen onomkeerbaar zijn, het beter is
het beste eruit te halen voor de Uithoornse inwoners door Eigen Haard te sommeren snel
nieuwbouw in de sociale sector terug te bouwen in zowel de Europarei als in de andere
wijken in Uithoorn (Legmeer).
Wanneer je de beslissing alleen maar uitstelt
is er later geen mogelijkheid meer om direct
door te stromen naar deze nieuwe woningen.
Deze zijn dan vergeven aan veel instroom van
buiten Uithoorn. Tevens gaat de woningmarkt
dan ook voor andere inwoners van Uithoorn
volledig op slot.
Het CDA begrijpt dat een aantal bewoners
moeite heeft met deze beslissing, echter is
het ook geen gemakkelijke beslissing geweest
voor het CDA. Wij zijn er wel van overtuigd dat
het na al die jaren van discussie de juiste beslissing is. Alleen nu hebben de huidige bewoners snel de mogelijkheid om door te stromen
naar nieuwe en gerenoveerde sociale woningen binnen Uithoorn.
Namens de fractie
CDA Uithoorn / De Kwakel
Jordy Keimes
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Leerlingen van de Vuurvogel in het
Jeugdjournaal tijdens de sportdag!
Uithoorn - Woensdag 23 mei was een erg warme dag en de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 van de
Vuurvogel lieten zich van hun sportiefste kant zien tijdens de jaarlijkse sportdag op het AKU-terrein.
Het was een speciale dag want om 12.00 uur arriveerde het Jeugdjournaal op het sportveld met niemand
minder dan Nick, de bekende reporter! Leerlingen van groep 7 en 8 Noah, Lafa, Hidde, Gennaro,
Erna en Rivano werden gevraagd naar hun mening over het Songfestival.
Wat vonden zij van de zingende Russische oma’s? Denken zij dat Joan de finale zal halen?
Inmiddels weet u de uitslag al, maar tijdens het schrijven van dit stukje was het nog de grote vraag...
Bent u ook benieuwd naar deze uitzending, kijk dan op onze website
www.devuurvogel-uithoorn.nl of op http://www.youtube.com/watch?v=svoqMR2BL68.
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Komende vrijdag 1 juni in Thamerkerk

Goed geschoten...

Optreden Schotse band
Skerryvore
Uithoorn – Vrijdagavond 1 juni zal
de Schotse nummer 1 Keltic Rockband, Skerryvore een fantastisch
optreden verzorgen in de Thamerkerk.
Zij presenteren dan een pre realease van hun gloednieuwe cd support act Kenny Bogan en The Lads.
Skerryvore werd in 2004 opgericht
op het Schotse eiland Tiree. De
groep heeft -had je het anders verwacht?- traditionele wortels die zich
al heel vlug ontwikkelden in een
uniek fusiegeluid dat het traditionele mengt met grootstedelijke rock,
funk en zelfs soul. Dankzij deze mix
kregen ze onlangs nog een Schotse award toebedeeld. Hun muzikale deskundigheid én de stem van
frontman Alec Dalglish heeft het

publiek al telkens bekoord op verschillende internationale festivals
tot in Chicago en Peking.
Skerryvore maakte al drie CD’s. Hun
tweede CD ging heel vlot over de
toonbank: meer dan 10.000 stuks,
en dit leverde hen een ‘CD van de
maand’ award op bij BBC Radio
Scotland.
Met de derde CD, die begin juli op
de markt komt, maakt de groep zich
op om verder door de wereld te toeren en hun muzikale diversiteit tentoon te spreiden.
De aanvang is 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 10,- euro per
persoon. Verkoop kaarten bij Café
Drinken en Zo en Eetcafé de Zwarte Kat of aan de deur. Voor meer info
zie advertentie elders in deze krant.

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

Steenuilen ringen
Afgelopen zaterdag ben ik
met andere ‘uilenvrijwilligers’
en ringer Marc van Leeuwen
op pad geweest om te kijken
hoe de uilen de winter doorgekomen zijn. Het zag er goed
uit, ondanks de late kou en
sneeuw hebben zij voldoende
muizen kunnen verschalken.
Voor de steenuilen is het nu de
tijd om de jongen in de kasten
te inspecteren maar de ervaren Marc vertelde, dat hij ook al
veel jongen kerkuilen geringd
had, die dit jaar wat vroeger
zijn. Kerkuilen zijn meestal
wat later met de jongen dan
steenuilen. Maar niets zo grillig als de natuur en ook op
onze ronde kwamen wij al
flinke jonge kerkuilen tegen.
Dankzij betrokken, enthousiaste grondeigenaren, vaak
agrariërs, kunnen wij kasten
ophangen en zo bijdragen
aan beschermingsmaatregelen door onderzoek.
Zo weten we dat een jonge
steenuil niet verder weg zal
uitvliegen dan 2 tot 10 kilometer van de geboorteplaats
en daar dus iets moet vinden.
De jonge uiltjes werden door
Marc geringd, gewogen en
gemeten. In een nestkast in de
polder de Eerste Bedijking der
Mijdrechtse Droogmakerij zaten drie gezonde steenuiltjes.
Tien dagen geleden telde ik
door een spleet 6 jongen. Ik
zal, zonder bril, de achterwerkjes wel meegeteld hebben. Toen zat moeder ook in
de kast en vader zat met een
woelrat in een andere kast, die
wij vlakbij hadden opgehangen als alternatief. Die kast
noemen wij nu het buitenhuis,
waar vader kan bijkomen van
het gesleep met prooien. In
een heerlijk zonnetje lieten

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.

de jonge uitjes van ongeveer
17 dagen oud ons nu al zien
hoe wijs ze al waren. Nog vijf
dagen erbij en ze komen al
buiten bij de nestopening. Takkelingen worden ze genoemd
als ze 29 dagen oud zijn. De
vliegoefeningen van tak naar
tak beginnen dan. Op weg
naar een zelfstandig bestaan.
In oktober/november vinden
pa en ma dat ze echt op eigen benen moeten staan en
dulden ze hen niet meer in hun
territorium.
In de polder Groot Mijdrecht
zaten 4 jonge steenuilen in een
kast. Drie waren al wat ouder
maar eentje was duidelijk een
nakomertje, die het nog moeilijk zal krijgen. Sowieso blijft het
nog lange tijd spannend voor
de onervaren jongen. 65 tot 75
% sterft in hun eerste levensjaar. Het verkeer en de roofdieren maken veel slachtoffers en
ook door verdrinking, dat kan
in een klein waterbakje zijn,
komen er veel om.
Informatie over de steenuil
vind je op www.steenuil.nl
van Stone Steenuiloverleg Nederland.
Bert Fakkeldij,
IVN-natuurgids
(Ook IVN-natuurgids worden? In 2013 start er weer
een natuurgidsenopleiding!
Zie de website voor meer
informatie.
www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

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.....

Lekker afkoelen met die
warmte

Gitaristen gezocht voor
muzikale show
Regio - Speel jij elektrische gitaar
en woon je in de regio Aalsmeer,
Uithoorn, Amstelveen, De Ronde
Venen? Dan krijg je nu een unieke kans om met een groot orkest
en nog vele andere gitaristen mee
te spelen op bekende nummers
van Queen, Phil Collins en Michael
Jackson.
Een nieuw, uniek muzikaal evenement gaat op zaterdag 3 november
het licht zien. A Music Night Out:
Classic Meets Rock gaat de harmonieuze klanken van licht klassieke muziek combineren met de opzwepende gitaren van pop en rocksongs. Een schitterende combina-

tie van luistergenot en adrenaline.
In de voormalige studio van Endemol langs de N201 wordt een muzikale avond out georganiseerd voor
1600 gasten die dineren, luisteren
en zich lang kunnen vermaken in de
afterparty.
Geïnteresseerde gitaristen kunnen
zich aanmelden via info@amusicnightout.nl. Op korte termijn wordt
er contact met je opgenomen om
een afspraak te maken en eens samen met de andere gitaristen en het
orkest te repeteren. Meer informatie
over dit prachtige muzikale avondje uit kunt u vinden op www.amusicnightout.nl

Goede doelenactie
Solidoe geweldig festijn
Uithoorn - De Goede Doelen Actie
van Kinderopvang Solidoe op zaterdag 12 mei was een groot succes.
De BSO locatie, de Schatvaarders/
Zeerovers, aan de Prinses Christinalaan was omgetoverd tot een ware
feestlocatie. Er was van alles georganiseerd: springkussens, grabbelen, schminken, tegeltjes schilderen, optredens van de kinderen, op
de foto met Shrek en Fiona, verkoop
van eigengemaakt en gesponsorde
spullen, lekker eten en drinken en
een loterij met fantastische prijzen.
Aan het einde van de middag werd
het kunstwerk geveild dat die hele middag door de bezoekers werd
geschilderd. Als klapstuk lieten alle kinderen een wensballon op. Het
was een prachtig gezicht om alle
ballonnen de lucht in te zien vliegen.
Het geld dat deze dag is opgehaald
komt geheel ten goede aan KWF
Kankerbestrijding.

Deze organisatie zet zich in op een
breed gebied van kankerbestrijding:
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en
fondsenwerving.
Arnout Kruyf, de vader van Sten, Tamar en Riff, gaat op 7 juni de Alpe d’Huez beklimmen voor dit goede doel. Hij heeft de opbrengst van
2000,- euro afgelopen week in ontvangst genomen en is ontzettend
blij met het hoge bedrag.
Langs deze weg wil Arnout samen
met pedagogisch medewerksters
Daisy, Bianca, Benita
en Katinka nogmaals alle sponsors
bedanken, met name C1000 Piet
Visser, Multimate,

Hier ziet u een foto die we afgelopen woensdag maakten van ons Indonesisch minivarkentje Suzie. De cliënten van de kinderboerderij kwamen mij
halen omdat ‘Suzie in de sloot lag’. En inderdaad, Suzie had bedacht dat de
sloot toch echt een stuk koeler was dan op het land. Niet dat ze in paniek
was, nee integendeel, al modderend, bellenblazend en water opspattend
poedelde ze heerlijk door de sloot. Ze wierp al het toegestroomde publiek
en naderbij gezwommen eenden tussendoor blikken toe alsof ze wilde zeggen: ‘Wat staan jullie daar nou? Kom er ook in, het is heerlijk!’.
Na drie kwartier vond ze het welletjes en stapte rustig de kant weer op om
een hapje gras te eten en weer op te drogen.
Anne-Mieke van Leeuwen
(ook namens de cliënten van Ons Tweede Thuis en varkentje Suzie).
Kinderboerderij De Olievaar
Uithoorn

Wat is de natuur toch
prachtig!
Door mijn buurvrouw werd ik gewezen op een uilennest vlak voor onze flat
(Schumanflat). Ik heb een aantal foto’s gemaakt die misschien wel iets zijn
voor uw krant, dus die wil ik, op aanraden van dezelfde buurvrouw, u bij dezen doen toekomen. Er zitten drie jongen in het nest, maar een is een stuk
kleiner dan de andere twee. Dus of die het gaat redden is maar de vraag.
De heer Röhling uit Uithoorn

Grand Café Plux en de firma LEF,
maar ook alle ouders en belangstellenden die op welke manier ook een
bijdrage hebben geleverd aan dit
geweldige festijn.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Zaterdag bij Atelier De Rode Draad:

Open workshop
‘stembevrijding/mindfulness
Uithoorn - Komende zaterdagochtend 2 juni is er een open workshop
‘stembevrijding/mindfulness’ in Atelier De Rode Draad. De workshop
heet ‘naar buiten en naar binnen’
en is een kennismaking met zowel
mindfullness als stembevrijdingwerken met je stem. Deze workshop
is voor iedereen toegankelijk en
mooi om eens te ervaren hoe het is
om door energetisch lichaamswerk
en ademoefeningen weer goed in je
vel te steken en daardoor ook nog
eens makkelijker te kunnen zingen.

De kosten van deze kennismakingsworkshop zijn pp: 10,- euro, inclusief thee/koffie/iets lekkers.
De workshop wordt gegeven in Atelier De Rode Draad aan de Prinses
Margrietlaan 86c-gebouw Centriek1e etage-lokaal 6 van 09.00 tot 12.00
uur, met een pauze.
Aanmelding graag bij Carla de Brave, tel. (0297)567 773 of bij Marleen
du Clou, tel. (0297)523484. Maar
spontaan langskomen en meedoen
is ook prima.

Roos een dagje in de
schijnwerpers
Regio - Zaterdag 26 mei is Roos,
herstellende van een hersentumor,
totaal in de schijnwerpers gezet
door organisatie Make a Wish Nederland. Roos liefste wens was een
hele dag een prinses te zijn met alles wat daarbij hoort! Aangekomen
in een grote roze limousine op De

Zomerbloemen Pluktuin in Nes a/d
Amstel mocht ze hier een koninklijk boeketje plukken en genieten
van een Koninklijke lunch met veel
aardbeien… Na de lunch vertrok
ze heel koninklijk in een witte koets
getrokken door twee paarden op
weg naar kasteel Haarzuilen…

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 30 mei 2012

Rs E ACT IE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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.

VVD steunt integraal plan
Europarei mits...
Op donderdag 24 mei 2012 heeft de VVD ingestemd met het Integraal Plan Europarei.
Voorwaarde was dat de huidige bewoners
voorrang krijgen bij het vinden van een passende kwalitatief goede woning in Uithoorn.
Het naar voren halen van sociale nieuwbouw
in de Vinckebuurt, de Legmeer en de bouw
van nieuwe woningen in Europarei zelf moeten hierbij helpen. Volgend jaar moet duidelijk zijn hoe de nieuwbouw in Europarei vorm
krijgt. Met het aannemen van het Integraal
Plan inclusief sloop van de 3 niet gerenoveerde flats kiest de gemeenteraad voor een
sterke toekomst van Europarei en duidelijkheid voor de bewoners.
Eigen Haard heeft aangegeven om technische en financiële redenen alleen noodzakelijk onderhoud uit voeren en niet te investeren in ingrijpende renovatie. Alleen ingrijpende renovatie of nieuwbouw leidt tot een
breder aanbod van woningen. Doel van het
Integraal Plan is een duurzaam gezond Europarei waar het voor iedereen prettig wonen blijft. Moeilijke beslissingen vooruitschuiven is geen optie. Wel de goede aspecten van het integraal plan uitvoeren (bijvoorbeeld meer aandacht voor sociale samenhang en het oplossen en voorkomen van
schuldproblematiek) maar niets veranderen
aan de voortdurende instroom van gezinnen
met een laag inkomen uit de stadsregio is
dweilen met de kraan open.
De VVD ondersteunt daarom het hele Integrale Plan van college en Eigen Haard. Daarnaast moeten er meer kansen op de woning-

markt komen voor middeninkomens, starters en senioren. Vooral de middeninkomens
hebben het in Uithoorn moeilijk om aan een
goede woning te komen. Mensen met een
tot anderhalf keer modaal inkomen (netto meer dan EUR 1.811 per maand) komen
door Europese regels in principe niet meer
in aanmerking voor sociale huurwoningen.
Een hypotheek van meer dan 175.000 euro
is voor een gezin met anderhalf keer modaal
inkomen ook niet meer haalbaar. Dat maakt
het voor deze groep moeilijk om passende woonruimte te vinden in Uithoorn en De
Kwakel. De VVD wil deze middeninkomens
wel perspectief bieden. Daarvoor hebben we
Eigen Haard hard nodig om meer (huur)woningen voor deze groep te realiseren. Kleine
zelfstandigen, monteurs, agenten en bijvoorbeeld onderwijzers zijn de ruggengraat van
een gezond Uithoorn. Juist zij ook dragen bij
aan goede voorzieningen voor iedereen. Of
het nu om scholen, sportclubs of een breed
aanbod aan winkels gaat.
Door de inzet van de gemeente, Eigen Haard
en niet in de laatste plaats dankzij de inzet
van betrokken bewoners is er de laatste tijd
veel verbeterd in de Europarei. Het Integraal
Plan ondersteunt een gezonde toekomst van
Europarei, garandeert een moderne woning
voor huidige en toekomstige bewoners van
deze wijk en draagt volgens de VVD bij aan
een Uithoorn waar het prettig wonen is.
Namens de VVD Uithoorn / De Kwakel
Nick Roosendaal (fractievoorzitter)

Eerste sportdag ‘Brede school
Legmeer beweegt’ een feit

CDA laat flatbewoners in
de steek

Uithoorn - Afgelopen donderdag is tijdens
de raadsvergadering het voorstel Integrale
Aanpak Europarei aangenomen. Met behulp
van het CDA wist de fractie van de VVD een
kleine meerderheid in de raad te behalen. De
stem van Ons Uithoorn bleek per vergissing
verkeerd uitgebracht te zijn, maar dit speelde, gelukkig voor die partij, geen cruciale rol
in de uitslag.

Gemeentebelangen stemde tegen het voorstel omdat in haar ogen het hele proces een
farce is geweest. Zoals in februari 2011 al
door Gemeentebelangen verwoord stond de
uitslag van het slopen al bij voorbaat vast.
Een “integraal” rapport waar naast de sociale en veiligheid aspecten ook het onderdeel
wonen een kleine plaats kreeg. Veel te klein
naar het inzicht van Gemeentebelangen.
Slechts een enkele regel werd gewijd aan
de sloop en het beschikbaar stellen van
bouwgrond aan Eigen Haard om nieuwbouw
te kunnen plegen. Dit resulteerde in een
urenlange discussie verdeeld over meerdere avonden over alle aspecten die onzes inziens te maken hebben met de woonvisie.
Vragen en nog eens vragen over het aantal sociale woningen, hoeveel komen er voor
terug, doorstroming in het middensegment
en zelfs het aspect “scheefwonen” werden
er terecht, maar vaak ook onterecht bij betrokken.
Voor Gemeentebelangen was nu de maat
een keer vol. Het college moest duidelijk gemaakt worden dat een dergelijk proces niet
meer past in “besturen anno 2012”. Om die
reden is heel bewust geen alternatief aangedragen zoals bijvoorbeeld de PvdA aanreikte.
Dit proces van zogenaamde participatie is
zo faliekant fout gelopen en de bewoners
zijn herhaaldelijk geschoffeerd. Om die reden was het de intentie van Gemeentebelangen om allereerst duidelijkheid te verschaffen en daarnaast het college te verplichten
hun huiswerk helemaal opnieuw te doen.
Jammergenoeg kwamen ze weer weg met
een goedkeuring. Ofschoon de VVD haar
coalitiegenoten PvdA en DUS! zag afhaken,

met de HvA-studenten, die zelf het
lied bedacht hebben.
Na het Brede Schoollied begon de
warming-up bestaande uit zumba
met Celestine Hogerwaard.
Na de opening was het om 09.30
uur zover, de leerkrachten en de
begeleiders brachten de leerlingen naar hun eerste activiteit toe.
Er waren 9 rondes, waaronder één
ronde pauze. De activiteiten waren: handdoekvolleybal, een springkussen met touwtrekken, estafette,
kegelhandbal, vijfbal, tweelingvoetbal, mattentrefbal en voetjes van de
vloer. Alle activiteiten stonden in het
teken van samenwerken.
Ondanks de hitte hebben de kinderen zich vermaakt op de sportdag.
Er waren veel goed reacties en enthousiaste gezichten te zien. De kinderen vonden de spelletjes heel erg
leuk en hebben genoten.
Ook de leerkrachten en de begeleiders waren enthousiast over de
sportdag. Om de kinderen te be-

kreeg ze wel steun van het CDA. Beide coalitiegenoten konden het niet over hun hart
verkrijgen om mensen zonder zicht op garantie van een gelijkwaardige woning tegen
gelijkwaardige huur, uit hun huis te zetten.
Het was nota bene datzelfde CDA dat nog
maar in november 2010 een motie had ingediend die zich tegen de sloop van de drie
flats uitsprak. Deze motie is raadsbreed (ook
door de VVD) aangenomen, maar daar bleef
bitter weinig meer van over.
Gemeentebelangen kan uit het rapport Integrale aanpak Europarei (IPA) geen enkele
passage vinden die de 180 graden draai van
het CDA zou kunnen verklaren. Gemeentebelangen heeft tijdens de vergadering ook
duidelijk haar teleurstelling laten blijken
over de opstelling van dit CDA. Hierop werd
Gemeentebelangen verweten met “niets” te
komen waardoor de onzekerheid voor de
bewoners verder zou duren.
Gemeentebelangen vindt dat een besluit nemen om niet te slopen geen onduidelijkheid,
maar juist duidelijkheid schept. Daar bood
dit rapport de ideale gelegenheid voor. Hierbij vergeet het CDA dat die onzekerheid alleen maar steeds opnieuw aangewakkerd
werd door gedrag en uitspraken van Eigen
Haard zonder dat zij daarbij als volwassenen eerst eens met hun “klanten” om de tafel zijn gaan zitten. Met het amendement dat
nog werd ingediend wordt een nieuw “onderzoek” gestart naar de mogelijkheid om
vooraf sociale woningen voor de bewoners
te gaan bouwen voordat met de respectievelijke sloop wordt begonnen.
Net als vorig jaar toen Gemeentebelangen
de uitslag van het rapport IPA al voorspelde
(sloop van de flats), kan iedereen ook deze
keer de uitslag al lang raden. Het zal economisch niet haalbaar zijn, dus gebeurt het zoals Eigen Haard dat het beste uitkomt. Hoe
naïef kun je zijn.
Fractie Gemeentebelangen
Klaas Bijlsma
Sjaak Verhaar
Robert Timmers
Herman Bezuijen

lonen voor hun goede inzet, kregen ze na afloop allemaal een mooi
vaantje. Via de Meerbode willen de
scholen en de organisatoren alle organisaties en mensen bedanken die
deze sportdag mogelijk hebben ge-

Kunstroute Zijdelveld
Uithoorn - U heeft het vorige week
al in de krant kunnen lezen. De
kunstroute op het Zijdelveld is er dit
jaar ook! Dit jaar doen er 24 tuinen
mee en zijn er minstens 33 exposities. Wat kunt u allemaal verwachten?
Zomaar een willekeurige greep uit
het geheel: Er staat op nr. 42 Minke Bakker met een 5 minuten museUithoorn - Op dinsdag 22 mei is
het dan zover. Vanaf 06.00 uur zijn
de organisatoren bezig met de voorbereidingen voor de grote sportdag
van de brede school. Om 08.45 uur
staat alles klaar en komt er een lange stoet met ruim 500 leerlingen
vanaf de brede school naar de velden van de Legmeervogels gelopen
om mee te doen met de eerste gezamenlijke sportdag van ICBO de
Kwikstaart, OBS de Toermalijn en
SBO de Dolfijn.
Sinds oktober 2009 hebben de drie
scholen, samen met Kinderopvang
Solidoe, hun intrek genomen in het
gezamenlijke gebouw. Sinds deze
tijd werken de scholen steeds nau-

wer samen. Om deze samenwerking
te symboliseren, hebben de scholen aan de combinatiefunctionaris
sport gevraagd om een gezamenlijke sportdag te organiseren.
Vier HvA-studenten van de opleiding Sport, Management & Ondernemen hebben de organisatie, onder leiding van de combinatiefunctionaris, op hun genomen. Twee
maanden lang zijn ze aan de slag
gegaan met het verzinnen van leuke activiteiten, een geschikte locatie regelen, groepen indelen en nog
veel meer.
Om de activiteiten te begeleiden is
er contact gezocht met het ROC van
Amsterdam, Sport en Gezondheid.

Ruim 40 eerstejaarsstudenten hebben deze dag de 24 sportieve activiteiten aangeboden aan de leerlingen van de scholen.
Om 9.00 uur stonden alle groepen 5
tot en met 8 van de Kwikstaart en de
Toermalijn en de midden- en bovenbouwklassen van de Dolfijn klaar
op het hoofdveld van de Legmeervogels voor de aftrap van de gezamenlijke sportdag. Wethouder Ria
Zijlstra sprak de kinderen toe en
wenste de kinderen heel veel plezier
op deze warme dag.
Hierna zongen de ruim 500 leerlingen het Brede Schoollied, die speciaal bedacht is voor deze dag. De
kinderen zongen uit volle borst mee

um. Voor 2 euro kunt u ontdekken
wat dit precies is. Op nr. 36 komt de
gedichtengroep en muziek van Loes
Veeger en Helen Jansen. Leo Heskes heeft op nr. 46 prachtige fotografie. Bij Paula Schulte op nr. 56
zijn keramiek en schilderijen te zien
en er wordt een viltworkshop gehouden in het atelier. Erg leuk om
eens kennis mee te maken. Voor

Maak een ritje en win een
opleiding tot coureur!
Uithoorn - Van 1 t/m 9 juni is iedereen welkom in de showroom van
Nissan Nieuwendijk om het Gran
Turismo spel op de Playstation 3 te
spelen.
De beste gamer mag op 23 september mee naar het circuit van Zandvoort voor een volledig verzorgde
fantastisch spannende racedag.
Natuurlijk zal dan het zeer sterk

presterende Nissan GT Academy
Team aan de start verschijnen.
Deelnemers aan het Nissan Nieuwendijk Gran Turismo spel maken
tevens kans op het winnen van een
nieuwe Playstation 3.
De meest getalenteerde speler uit
heel Europa wordt zelfs opgeleid tot
coureur bij de GT Academy! De si-

maakt. Zonder alle hulp was het niet
mogelijk geweest om de kinderen
zo’n leuke dag te bezorgen. Voor foto’s van de sportdag, kunt u kijken
op de facebooksite van de combinatiefunctionarissen Uithoorn.
kinderen zijn er op nr. 60 workshopjes waar steentjes mogen bewerken. En de allerjongste exposant
kunt u op nr. 67 bezoeken. Dit is Jonathan Heertje en hij demonstreert
graffiti.
Dit en natuurlijk nog veel meer is allemaal te zien op zaterdag 2 of zondag 3 juni van 12.00 tot 17.00 uur.
Mocht het zo warm zijn als afgelopen week dan staat op nr. 30 de ijscoman! Tot ziens op het Zijdelveld.
mulator staat van 1 t/m 9 juni in de
showroom van Nieuwendijk aan de
Zijdelweg en op 10 juni op het RKDES-terrein in Kudelstaart.
Kom langs en zet een scherpe tijd
neer!

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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GRAFFITIKUNST
OP THAMEN
Uithoorn - Leerlingen van R.K. Scholengemeenschap Thamen hebben twee graffiti kunstwerken gemaakt in hun school. Zij werden op
leerlingenplein uitgenodigd met de volgende oproep:

GEZOCHT: GRAFFITI ARTIESTEN
Mevrouw C. Klein Langenhorst, is op zoek naar graffiti artiesten die
onder leiding van graffiti kunstenaar Sander Bosman een graffiti
gaan maken in school.
Waar?

Bij de leerlingeningang en op de derde verdieping
naast het muzieklokaal.
Wie?
Ben jij goed in graffiti of tekenen? Geef je op via
th.Kl en lever je ontwerp in vóór 7 december.
Wanneer? Donderdag 12 en 19 januari 2013 gaan we aan de slag:
deels onder schooltijd en deels in je eigen tijd.
Jouw kunstwerk in de school?
Doe mee! Maximaal 5 leerlingen per graffiti locatie.
Sander Bosman: www.lakaanalles.nl
Nadat het eerste kunstwerk voor de open dag gemaakt was door
Bartosz, Mick, Seth, Lisanne en Sanna volgde een tweede oproep
voor het kunstwerk op de derde verdieping. De ontwerpen van de
leerlingen zijn in overleg met Sander Bosman tot één geheel gemaakt
voor een flitsend ontwerp op de derde verdieping. De leerlingen die
dit tweede kunstwerk gemaakt hebben zijn: Avalon, Ashley, Sanne,
Latifa, Bryan, Doesjka, Roos en Thamar. Op deze pagina ziet u de resultaten “Mijn doel is om de school nog meer van de leerlingen te
maken met het project “Het gebouw is van jou”. Mijn idee is om leerlingen verantwoordelijk te maken voor een deel van het gebouw, te
denken valt aan een lokaal, een gang of de aula. Zij mogen meebeslissen over de inrichting en worden betrokken bij het onderhoud.
Dit idee ga ik verder vormgeven naast alle andere leuke, uitdagende werkzaamheden die bij het beroep docent horen. Ik houd u op de
hoogte!“ aldus Carola Klein Langenhorst.
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D4 Legmeervogels kampioen
Uithoorn – Het was spannend tot
het laatste moment maar zaterdag
zijn de jongens van de D4 kampioen
geworden.
De jongens hebben als leeuwen gevochten om de eerste plaats te behalen. En het ging echt om de laat-

ste wedstrijd. Helaas werd de laatste wedstrijd niet gespeeld. Wie is er
kampioen?
Gelukkig vond het bestuur van de
Legmeervogels dat de voetballers zo
goed hun best hadden gedaan dat

ze afgelopen zaterdag allemaal een
medaille om hun hals kregen. Echte
kampioenen. En terecht.
Er is hard voor gewerkt en ze hebben zich in dit jaar ontwikkeld als
een team dat met elkaar samenwerkt. Goed gedaan kanjers!

Hieronder de mannen v.l.n.r.: Jente, Maarten, Hugo, Beer, Stan, Luke, Julian, Bram, Ole, Jorrit, Levi. Onder: Joep en Stijn.

Qui Vive JD1 kampioen
De Kwakel - Zaterdag , Qui Vive
JD1 tegen Bloemendaal. De Gouden
plaats is verzilverd door hard werken van het hele team met al hun
begeleiders en supporting ouders.
Proficiat iedereen! Na een enorm
gedreven en fanatiek leuk veld/zaal/
veld hockey seizoen zijn de man-

nen van Qui Vive JD1 kampioen
2011/2012 geworden. En de 0 is natuurlijk te danken aan Mega Stijn
als top keeper!
Het was ontroerend om te zien hoe
de jongens na het eindsignaal als
honingbijen Stijn wisten te over-

meesteren voor de Champion’s Hug!
De laatste wedstrijd van dit seizoen
werd overgoten met een champagne aan doelpunten. Qui Vive won
met 11-0. De overwinning hebben
ze gevierd met taart en verantwoorde champagne en voor iedereen
een mooie beker.

Laddercompetitie B. V. K. afgesloten

Schoolvoetbal

De Springschans groep 5/6
naar de landelijke finale
Uithoorn - Nadat het voetbalteam
van groep 5/6 van De Springschans
al kampioen van Uithoorn was geworden, werden ze een paar weken
geleden kampioen van de regio Amstelland. Als kampioen van Amstelland mochten ze woensdag 23 mei
aantreden tegen de kampioenen uit
Amsterdam, Almere en Haarlem.
Het was een hele warme dag op het
sportpark van DCG in Amsterdam
en de spelers moesten de eerste
wedstrijd echt wennen aan de warme omstandigheden. Er werd helaas

verloren van de kampioen van Amsterdam maar daarna was de spanning weg bij de spelers en gingen
ze vol goede moed de tweede wedstrijd in. Hier speelden ze tegen de
Haarlemse kampioen en deze werd
met goed verzorgd voetbal verslagen door De Springschans mannen. Met deze overwinning op zak
werd de laatste wedstrijd tegen de
kampioen uit Almere heel belangrijk
want bij winst zou de landelijke finale gehaald worden. Ook deze wedstrijd werd met goed en verzorgd

Einde competitie is begin
Zomerbridge
Uithoorn - Op de laatste speelavond van de vierde ronde paren
competitie lieten Jan Egbers & Ben
Remmers in de A-lijn nog even zien
hoe het moet. Met 66,25% werden
ze afgetekend eerste voor de winnaars over all, Cees Bergkamp &
Ruud Lesmeister die het deze keer
met 59,58% als tweede moesten
doen. Ook André van Herel & Cora de Vroom maakten hun faam
waar met een derde plek en 55,83%.
De vierde en vijfde plaatsen werden met 50,42% gedeeld door Wim
Slijkoord & Francis Terra en Sonja &
Hans Selman. Vooral dit laatste paar
kan bogen op een indrukwekkende
opmars, zonder één hapering van
de C- lijn, via de B naar de top van
de A, klasse! Onderin is het gebeurd
met Renske & Kees Visser, Marijke & Ger van Praag en Cobie Bruine de Bruin & Trudy Zandbergen. De
vierde degradatieplaats eindigde in
percentages onbeslist tussen Gerda van Liemt & Els van Wijk en Heleen & Mees van der Roest. Met voor
beide paren een gemiddelde van
46,26% draait het op strafschoppen
uit? In de B-lijn stegen An & Jan van

Schaick weer eens boven zichzelf
uit als de besten met 65,63%. Dit
betekent wel een terugkeer in de
A- lijn voor ze, met alles wat daarbij
hoort. Tonny & Otto Steegstra kwamen als tweede door met een prima
60,07% gevolgd door Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw met
55,90%, hetgeen genoeg voor de
dames was om als eerste naar de Alijn te mogen. Ans de Koning & Wim
Röling werden keurig vierde met
54,51% en ook zij hebben zich snel
vanuit de C- lijn opgewerkt tot een
sterk B team. De vijfde plaats was
voor Wouda Roos & Gijs de Ruiter
met 52,78% waardoor zij zich in veilige haven manoeuvreerden.
De derde promotie plaats kwam
Froukje Kraaij & Rini Tromp toe en
ook Ben ten Brink & Jan Bronkhorst slaagden er op de valreep in
weer terug te keren op het hoogste niveau. De bittere degradatiepillen waren deze maal voor Tini Geling & Jo Wevers, Marianne & Huub
Kamp, Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers en Wies Gloudemans
& Rie Sudmeijer. De C- lijn was het
toneel van een eclatant optreden

voetbal gewonnen en bij het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter werd meteen duidelijk dat we de
Landelijke Finale gehaald hadden.
Op 2 juni mag ons team het opnemen tegen de kampioenen uit
Utrecht en Zuid Holland en strijden
om de hoogst haalbare beker voor
hun leeftijdsklasse in het schoolvoetbal.
Olivier, Jens, Simon, Luc, Dion, Jaden, Tim, Tygo, Joris en Tom, gefeliciteerd met deze topprestatie en op
naar het landelijk kampioenschap!
van Floor Janssen & Tonny de Jonge. De avond gestart als vijfde werd
alles uit de kast gehaald hetgeen
resulteerde in een eerste plaats met
59,58%. Hiermee gaan ze zelfs als
derde een stapje hoger door Atie de
Jong & Evert Wevers net te passeren. Kind van de rekening werden
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman die, niet spelend, aan
de reglementaire 50% niet genoeg
hadden. Wel genoeg over voor bevordering hielden To van der Meer &
Anne Tolsma, nu vierde met 54,58%
en Lidy Krug & Ada van Maarseveen. Maria Baas & Co van der
Weerdt deelden de plaatsen twee
en drie deze avond met Klaas Verrips & Anneke de Weerdt met voor
beide paren 57,50%. Hetty Houtman
& Ans Voogel sloten deze laatste zitting af als vijfde met 52,50%. Na de
ludieke slotavond op 30 mei start op
woensdag 6 juni het Zomerbridge
voor een ieder die het kaarten niet
kan laten of wel eens wat anders wil
dan in de zon liggen! Ze worden gehouden op de woensdagavond in
de barzaal van sporthal De Scheg
en lopen door tot en met woensdag
29 augustus.
Aanmelden kan per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl per telefoon 0297-567458 of tussen 19.15
en 19.30 uur aan de zaal. De kosten bedragen 5 euro per paar en de
aanvang is 19.45 uur.

De Kwakel - Na 11 speelavonden,
verdeeld over 2 series, kon wedstrijdleider Cor op donderdag 24 mei
de definitieve balans opmaken van
de laddercompetitie van de BVK. In
de historie van de club zal het nog
niet eerder zijn voorgekomen dat 1
paar vanaf de 1e avond tot en met
de slotronde de ranglijst aanvoerde, maar Wim en Rita Ritzen leverden dit unieke huzarenstukje dit
jaar wel. Op de openingsavond ondervonden zij blijkbaar geen tegenstand van enige betekenis en scoorden zij bijna 73%, een score die het
hele seizoen niet meer door welk
paar dan ook benaderd, laat staan
verbeterd zou worden. Hun uiteindelijke gemiddelde over 11 avonden
bedroeg 58,89% en dat was 3,41%
meer dan de nummer 2. Een terecht
kampioenspaar dus. Het paar dat in
de einduitslag de 2e plaats inneemt
is echtpaar Rees en Gerard van der
Post. Op de slotavond evenaarden
zij in de A lijn hun 1e plaats van de
week ervoor, nu met 57,08% en dat
was voldoende op Dick Elenbaas en
Andre Verhoef naar de 3e plaats te
verwijzen. Wim en Rita werden deze
avond 2e met 56,25% en Nel Bakker
en Hans Wagenvoort sloten het seizoen in stijl af door met 55,42% 3e
te worden.
B lijn
In de B lijn trok een gelegenheidspaar in de personen van Riet Koot
en Elly Zandvliet de aandacht en dat
zij tegen die aandacht bestand waren bleek wel uit hun 1e plaats met
60%. Truus en Piet Langelaan speel-

den zonder stress en dat vertaalde
zich in een score van 55,85%, waardoor zij in de totaalstand boven de
50% gemiddeld uitkwamen.
Ook Huub Zandvliet had zijn vaste invaller weer eens meegenomen
en met Ben Wahlen kaartte hij bijna 53% bij elkaar, goed voor de 3e
plaats.
C lijn
In de C lijn wist een oppermachtig
echtpaar Paula en Klaas Kniep alle
andere paren het zwijgen op te leggen door met de hoogste score van
de avond (61,25%) de hoofdprijs
weg te kapen voor de neuzen van de
achtervolgers. Van die achtervolgers
toonden Wim Maarschalk en Henk
Poll zich de besten met 59,35% en
ook de 3e plaats van Susanne Ambagtsheer en Ria Wezenberg met
58,75% mag gezien en dus hierbij
ook vemeld worden. Dat Hans Elias
in deze lijn op deze slotavond partner Lous Bakker meetrok naar de
laatste plaats moet vermeld worden,
want Hans speelt nu eenmaal op
‘verslagwaardige’ scores en dit was
er weer een. De top 3 van de eindranglijst staat hierboven al vermeld.
In de top 10 staan veelal paren die je
‘normaal’ in de A lijn aantreft, maar
er zijn toch wel wat verrassingen.
Op de 4e plaats eindigden Anneke
Karlas en Jaap Verhoef met 53,57%
gemiddeld. Hun laatste tafel speelden zij tegen Jan Heijlman en Margo Zuidema en bij het ingaan van
die laatste tafel met 4 spellen had
Jaap razendsnel uitgerekend dat zij
op dat paar 4,17% mochten verspe-

len om die 4e plaats vast te houden.
Dan is het simpel spelen en hou je
het verlies dus beperkt tot 4,16%.
Jan en Margo finishten dus als 5e
met 53,56% gemiddeld. Nel en Hans
werden 6e.
De 7e plaats was voor Emmy en Gerard van Beek en dat was een resultaat dat zij vooraf ook niet verwacht
zullen hebben, een fraaie afsluiting
van het seizoen dus. Op de plaatsen
8 en 9 staan resp. Gerda BosboomRina van Vliet en Tiny en Adriaan
Kooyman, maar op de 10e plaats
vinden we toch wel de grootste verrassing uit deze top 10. Ineke Hilliard en Huib van Geffen konden in de
parencompetitie nauwelijks potten
breken, maar in deze laddercompetitie van 11 speelavonden ging het
slechts op 2 avonden niet helemaal
lekker (2x ca 44%), maar dat compenseerden zij door een eenmalige ruime 63% en de rest van de
avonden werd er steeds keurig rond
de 50% gespeeld, wat een gemiddelde opeverde van 51,06%. Bravo! Geen enkel paar scoorde exact
50% gemiddeld. Het dichtst hierbij kwamen Cor Hendrix en Jos Bader met 49,93%. Op donderdag 31
mei wordt het seizoen in Dorpshuis
De Quakel afgesloten met een slotdrive en pas in september worden
de kaarten dan weer voor de eerste
keer geschud als start van het seizoen 2012-2013. Tot die tijd hopelijk
veel lekker weer, succes voor Oranje, fantastische Olympische Spelen
en de wens dat we elkaar in goede
gezondheid weer aan de bridgetafel
mogen ontmoeten.

Michiel de Ruyter heropent
verbouwde campagne
Uithoorn - Vrijdag 25 mei j.l. was
het eindelijk zover. Alle leden van
de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter konden
de verbouwde campage komen bewonderen. Na 20 jaar was het hard
nodig om de bestaande keuken te
vernieuwen. Van deze gelegenheid
is dan ook maar gelijk gebruik gemaakt om de ruimte in de campagne beter in te delen en een nieuwe
bar te plaatsen.

Midden vorig jaar zijn hiervoor de
eerste plannen op tafel gekomen.
Na veel teken- en rekenwerk kon
twee weken terug de sloopploeg
aan de gang. Op Hemelvaartsdag
werd de aftrap gegeven voor de
bouwwerkzaamheden. In vier dagen tijd heeft een fantastische ploeg
vrijwilligers de complete verbouwing gerealiseerd. De vereniging is
er dan ook bijzonder trots op dat ze,
ondanks een beperkt budget, deze

verbouwing door de inzet van deze
vrijwilligers heeft kunnen realiseren.
Aanstaand weekend zal het vernieuwde onderkomen van de vereniging voor het eerst een groot
aantal bezoekers te verwerken krijgen tijdens het Amsterdam Open.
Dit is een groot internationaal kanopolo toernooi. Mocht u deze spectaculaire sport eens van dichtbij willen gadeslaan, dan is dit uw kans.
De toegang is gratis.
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Owen Geleijn wint
jeugdronde van Uithoorn

Duivensport

Wim Wijfje en Ron den
Boer winnaars
Regio - Het waren j.l. zaterdag
weer pittige vluchten voor de duiven
van de postduivenliefhebbers van
Rond de Amstel. Dit weekend waren er twee vluchten een z.g. Vitesse
vlucht en een Dagfond vlucht.
De korte vlucht (Vitesse) voor de
duiven ongeveer 189 km. vanuit Nijvel werd gewonnen door Ron den
Boer uit Uithoorn. De duiven waren om 07:30 uur gelost en om 10:00
uur exact landde de eerste bij Ron

op het hok. Tweede op deze vlucht
werd de fam. Snoek / Govers uit De
Kwakel en derde werd Hennie Pothuizen uit Vinkeveen.
Piet van Schaik uit Uithoorn werd
eerste in de B-Poule en dat was
zeer knap van good old Piet omdat
hij maar 1 duif mee had.
Ron werd met deze prestatie 24 in
Rayon F tegen 2050 duiven.
De lange vlucht (Dagfond) kwam
vanuit Orleans. Daar werden de dui-

Uithoorn - Zondag 27 mei stond de
6e jeugdronde van Uithoorn op het
programma. Op de bekers stond de
naam van de sponsor AH-Jos van
de Berg. Voor de jeugdrijders uit
Noord-Holland was dit de zesde en
tevens laatste wedstrijd waar plaatsingspunten voor het NK konden
worden behaald.
In categorie 1, de achtjarigen, stond
voor UWTC Britt Buijs aan de start.
De snelste rijders gingen haar iets
te hard, zij reed naar de 9e plaats.
Dit was genoeg voor Britt om zich te
plaatsen voor het NK jeugdwielrennen op 9 juni in Elim. Bij categorie
3 plaatste ook Tristan Geleijn zich
nipt voor het NK met een 8e plaats.
Bij categorie 4 won Owen Geleijn
de sprint van het peloton, Eric Looij
sprintte naar de 4e plaats en beide
jongens mogen ook naar het NK. Bij
categorie 5 zat het Lorena Wiebes
bij de start niet mee, hierdoor verloor ze gelijk de aansluiting met de
snelle rijders. Een 18e plaats voor
Lorena bij haar thuiswedstrijd. Bij
categorie 6 de meeste UWTC rijders
aan de start. Met 33 renners tevens
de grootste groep vandaag. Menno
van Capel 18e, Leon Buijs 29e, Daniël Wiegmans 32e Tom Veraart 33e.
Helaas was het slot van de wedstrijd
bij de 14-jarigen een domper op
deze mooie zonnige wedstrijddag.
Honderd meter voor de finish was
er een valpartij waardoor vier ren-

ANFA

ANFA

ANFA
ANFA
ANFA

MANA

en een leuk aandenken aan deze
vriendinnendag.
De organisatie kijkt terug op een
geslaagd evenement en was zeer
tevreden over de hoge opkomst.
Sinds 2008 kent KDO een afdeling
meidenvoetbal die nog altijd sterk
groeit. Inmiddels zijn er meer dan 50
leden, verdeeld over 4 teams: ME1,
MD1, MC1 en MB1. De trainingsavonden zijn maandag en woensdag, waarna op zaterdag in competitieverband wordt gespeeld tegen
andere meiden.
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®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

Korte tijdrit
Ben je snel en explosief? Tijdens de
korte tijdrit van ruim 1 km op ons
wielerparcours, op donderdag 31
mei, kan je dat laten zien. Start van
de eerste renner is om 19:00 uur. De
uitslag wordt opgemaakt in de bekende 40+ klasse en een 40- klasse. Deelname is gratis. De korte tijdrit telt mee voor het clubkampioenschap. Tevens zal het ronde record
worden genoteerd. Geen goede benen gehad op deze avond? Op donderdag 14 juni is er een herkansing
voor het ronde record.

Miniwaterpolo toernooi in
Veenweidebad

ZIJN DAKLOOS

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

Ronde van Weesp
Zondag 27 mei stond de ronde van
Weesp op het programma. Ongeveer 30 nieuwelingen vertrokken vol
gas over de klinkers. Al in de eerste ronde moesten de eerste rijders
lossen en hing ook Bart de Veer aan
het elastiek. Rick van Wieringen en
Koen de Best konden zich prima
handhaven. Rick 9e, Koen 12e en
Bart reed naar zijn eerste prijzengeld met een 20e plaats. Bij de Masters was Frans van der Does mee in
een ontsnapping van 14 man. Frans
eindigde op de 8e plaats. Bij de Junioren/Amateurs reed Henk de Jong
weer sterk mee. Een 7e plaats voor
Henk, Michael van Meerland 29e.

Nijvel
Ron den Boer, Uithoorn
Snoek / Govers, De Kwakel
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Piet van Schaik, Uithoorn
Peter Bosse, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Cor van Bemmelen, De Hoef
Hans Half, Amstelhoek
Martin Bosse, Uithoorn

Vriendinnendag bij KDO weer oergezellig
eerste veld speelden de meiden een
4-tegen-4 toernooi en op het tweede veld was er een circuit met allerlei leuke voetbalspelvormen. Naast
het fanatisme was er ook veel spelplezier. In de warme zon deden alle meiden hun uiterste best zoveel
mogelijk punten met hun team te
scoren en straalde er veel enthousiasme uit, bij zowel de speelsters als
de vrijwilligers. Na de lunch werd er
gewisseld van veld en om half drie
klonk het laatste fluitsignaal. Na afloop kregen alle meiden een welverdiend flesje drinken met chips

Nieuwelingen
Zaterdag 26 mei stond de laatste
klassieker voor de nieuwelingen op
het programma. De 7 dorpenomloop Aalburg. Rick van Wieringen,
Niels Ruijter en gastrijder David
Hocxk. Na een grote valpartij, waar
Rick net achter zat, kon Rick met
moeite weer aansluiten bij het peloton. David zat in de laatste kilometers in de beslissende ontsnapping
en werd 5e, Niels 34e en Rick 46e.
Van de 180 gestarte renners reden
er maar 90 rijders de wedstrijd uit.
Dus een knappe prestatie van onze nieuwelingen! In een zonnig Den
Helder werd op 2e pinksterdag het
districtskampioenschap van NoordHolland gereden door Koen de Best
en Niels Ruijter. Op het gerenoveerde clubparcours van DOK werden 50 kilometer in wisselend tempo afgelegd. Tussen de ontsnappingen met bijbehorende achtervolgingen door viel het tempo regelmatig
terug. Daardoor bleef het peloton
bij elkaar. Vlak voor het einde probeerde Niels mee te springen met
verschillende groepjes maar iedereen werd steeds weer teruggepakt.
Daarna werd het een massasprint.

Hierin werd Niels knap zesde en
eindigde Koen rond de 15e plaats.

ven gelost om 07:15 uur voor de 522
km. Tegen de Noord-Oosten wind
moesten de duiven een flinke inspanning leveren om deze klus te
klaren. Na bijna 8 uur vliegen landde de eerste duif weer bij Wim Wijfje uit De Kwakel. Deze duif leverde
een fantastische prestatie. Hij landde om 2 min. over 3 reeds bij Wim op
het hok, net als 2 weken daarvoor,
toen was deze kanjer ook al niet te
houden. Met dit resultaat werd hij 5
in rayon F. Tegen 1352 duiven over
heel Noord-Holland Noord werd
Wim 9 van 5639 duiven. Tweede op
deze vlucht werd Richard v/d Berg
uit De Kwakel. Derde werd Hennie
Pothuizen uit Vinkeveen.

Orleans
Wim Wijfje, De Kwakel
Richard v.d. Berg, De Kwakel
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Peter Bosse, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Verweij / Castricum, Mijdrecht
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Cor van Bemmelen, De Hoef

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 26 mei organiseerde de afdeling meidenvoetbal van sv KDO
een ‘open dag’ de vriendinnendag!
Huidige leden mochten hun vriendinnen meenemen om deze te laten ervaren hoe leuk meidenvoetbal daadwerkelijk is. Tegen elf uur
stroomde de KDO kantine vol met
enthousiaste meiden die zich hadden opgegeven, waarna om half
twaalf het programma startte. Met
een opkomst van ruim 80 meiden
waren er twee groepen gevormd;
tot 12 jaar en vanaf 12 jaar. Op het

ners niet meer verder konden. Ook
UWTC lid Erik Kramer was hierbij
betrokken. Een uitgebreid sfeerverslag met foto’s vind u op www.uwtc.
nl/wielren.

Regio - In het Veenweidebad in
Mijdrecht vond afgelopen weekend een waterpolotoernooi plaats,
speciaal voor kinderen. Dit zogeheten ‘minitoernooi’ werd georganiseerd door Zwem en Polovereniging
De Amstel die sinds de opening van
het Veenweidebad dit zwembad als
thuishaven heeft.
De bedoeling van het toernooi is
om enerzijds kinderen kennis te laten maken met deze sport en anderzijds kinderen die al op jonge
leeftijd op waterpolo zijn gegaan in
de gelegenheid te stellen om wedstrijdjes te spelen. Maar liefst zeven
verenigingen met in totaal elf teams
speelden meerdere potjes waarbij
het meedoen belangrijker was dan
de uiteindelijke uitslag. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met louter kleine winnaars
die vermoeid maar voldaan met een
versnapering en een herinneringsvaantje huiswaarts keerden. Bent
u geïnteresseerd geraakt? Kom gerust eens kijken op één van de trainingsuren op maandag en donderdag van 18.30 – 19.30 uur.

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn organiseert
drie zomeravondfietstochten op
de dinsdagavonden 12 juni, 3 juli en 7 augustus. We vertrekken om
19.15 u vanaf het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Elke avond is er een
andere route in de omgeving van
ons mooie veenweidegebied. Ontdek samen de bijzonderheden van
dit unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Er is een pauze onderweg waar u uw zelfgebrachte koffie/ thee e.d. kunt nuttigen.
Denk om fietsplakspullen en regenkleding. Opgave niet nodig. Afstand: circa 25 kilometer. Info: Anja
de Kruijf, 0297-261628
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KDO 1 zet volgende stap
richting derde klasse
De Kwakel - Na de nipte 2-3 uit
overwinning van vorige week op
Sporting ‘70, stond voor het eerste
vandaag de thuiswedstrijd tegen
SMVC Fair Play op het programma.
De Culemborgers wisten, net als
KDO, de eerste wedstrijd winnend
af te sluiten. Met maar liefst 5-1 wisten zij BFC uit Bussum te verslaan.
Kortom, de wedstrijd KDO-SMVC
Fair Play was op voorhand een wedstrijd die van cruciaal belang zou
zijn voor het verdere verloop van de
nacompetitie. SMVC Fair Play eindigde in de derde klasse D op een
twaalfde plaats met achttien punten
uit zesentwintig wedstrijden.
Waardig
In de eerste helft van de wedstrijd
toonden de Culemborgers aan dat
met name hun aanvallers derde
klasse waardig waren. De linksbuiten van SMVC Fair Play, die vorig
seizoen nog onder contract stond
bij BVO Den Bosch, liet een aantal
keer zijn kwaliteiten zien. De Kwakelse defensie had haar handen vol
aan de langharige nummer elf om
hem in bedwang te houden. De extroverte Culemborgers probeerde
diverse malen met man en macht
in het Kwakelse zestienmeterge-

bied een penalty te forceren, maar
het goedleidende trio wist terecht
van geen wijken. Doordat het technisch vaardige SMVC Fair Play verzuimde om KDO pijn te doen, begonnen de Kwakelaars steeds meer
het besef te krijgen dat er iets te halen viel deze middag. Onder luid gejuich van de ruim 250 opgekomen
thuis supporters kwam KDO beter
en beter in de wedstrijd. Erik Verbruggen was na een half uur spelen na een knappe solo dichtbij de
openingstreffer, maar zijn inzet werd
ternauwernood gekeerd.
In de 35e minuut ontving linkermiddenvelder Timo Kas even later de
bal ter hoogte van het zestienmetergebied in zijn voeten. De altijd volop
strijdende Timo nam de bal aan en
wist op prachtige wijze de bal over
de Culemborgse doelman heen te
liften en liet hiermee ook de verdediging van SMVC Fair Play kansloos,
1-0. Een fantastische opsteker voor
de Kwakelaars! Na de 1-0 wilde de
Kwakelaars vervolgens voor rust het
definitieve verschil maken, maar zoveel geluk en precisie had KDO nog
niet.
Vol gas
In de tweede helft bleef het eerste

vol gas geven en na vijftig minuten
kwam KDO verdiend op 2-0. Nadat
Joeri Stange twee spelers in de luren
legde, ontving Sven Vlasman aan de
linkerkant van het veld de bal. Sven
behield keurig het overzicht en wist
rechtsbuiten Jelle de Jong te bereiken. Jelle aarzelde geen moment en
schoot de bal zeer bekwaam over de
matig acterende Culemborgse doelman, 2-0. Hiermee leek de wedstrijd
beslist, maar KDO nam hier toch
echt geen genoegen mee. In de
60e minuut maakte de veelscorende Rick Kruit de 3-0 en hij maakte
hiermee het feest compleet. Nadat
vervolgens Joeri Stange onderuit
werd gehaald in het zestienmetergebied en een penalty kreeg, konden de Kwakelaars nog een keertje
juichen. Joeri ging zelf achter de bal
staan en schoot de bal in de linkerhoek, 4-0. Tien minuten later maakte SMVC Fair Play een eretreffer, zodat het nog 4-1 werd. Het slotakkoord was echter weer voor KDO
toen Joeri Stange op keurige wijze
zijn directe tegenstander omspeelde en spits Rick Kruit wist te bedienen. Aan Rick was dit buitenkansje wel gegund en hij bepaalde de
eindstand op 5-1. In de penaltyserie was KDO bovendien de winnen-

de ploeg, zodat de stap naar de derde klasse alleen maar kleiner begint
te worden.
Overwinning
Door de overwinning van vanmiddag staat KDO eerste met zes punten uit twee wedstrijden fier aan
kop in de nacompetitie poule. Aan-

De ontknoping bij BVU
Op maandag 21 mei speelde
Bridgevereniging Uithoorn (BVU)
de laatste ronde in de laatste parencompetitie van dit seizoen. In
de A-lijn persten Ans en Lia er alles uit, wat resulteerde in een monsterscore van maar liefst bijna 70%.
In de B-lijn leek de zomervakantie al
te zijn begonnen, slechts 12 paren
telde deze lijn. Van de 12 eindigden
5 paren boven de 50% en 4 daarvan zelfs boven de 60%. Jan Visser
bracht kompaan Herman Vernunnicht mee en dat pakte zeer goed
uit. De uitslagen:
A-lijn:
1. Ans Breggeman &
Lia Guijt
69,79%
2. Ineke Hilliard &
Hans Wagenvoort
56,94%
3. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 55,56%
4. Thea Stahl & Thea Kruyk 55,21%
5. Huib van Geffen &
Lambert Koeter
54,51%
6. Marineke Lang &
Martin Kok
53,13%
7. Marijke & Ger van Praag 51,39%
In de eindstand zijn Marineke &
Martin op de 1e plaats gebleven,
ondanks hun magere score deze avond. Dankzij het prachtige resultaat van Ans & Lia stegen zij van
5 naar 2, op slechts 0,16% achterstand van de nummer 1. Dit ging
ten koste Hans & Nico, die 1 plaatsje zakten naar 3. Huib en Lambert
legden beslag op de 4e plaats, zij
kwamen van 7.

B-lijn:
1. Jan Visser &
Herman Vernunnicht
2. Tini & Johan Lotgerink
3. Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen
4. Hennie & Sierk
Goedemoed
5. Riet Voorn &
Harry Rubens

Uithoorn - Het is weer zover, wij
gaan weer de maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn houden op zaterdag 2 juni. Dit is de laatste ruilbeurs voor de grote vakantie
!! 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

60,83%
50,42%

In de B-lijn zijn Greet & Henk Stolwijk 1e gebleven. Dankzij het goede resultaat van vanavond stegen
Jan Visser & Cees Harte van 3 naar
2. Hetzelfde geldt voor Tini & Johan die hun gemiddelde vanavond
wat opkrikten en stegen van 5 naar
3. Dit ging ten koste van Jeannette Das & Map Kleingeld, die van 2
naar 4 zakten.
De BVU gaat een paar maanden
met zomervakantie. Op maandag 3
september wordt gestart met een
nieuwe competitie. Er wordt gespeeld 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.

Verlies voor Thamen
Softbal Junioren
Uithoorn - De meisjes moesten
zondag 20 mei uit bij Badhoevedorp/Pirates.
De vorige wedstrijd tegen deze tegenstander hadden we verloren
met 8-5. Het weer was aanvankelijk wat miezerig maar al gauw werd
het broeierig warm. Thamen begon
aan slag met Marieke Dekker die
met 4 wijd op het honk kwam, Anne Vriens en Dana Scheltens gingen beide uit, Ashley Groot kwam
ook met 4 wijd op het honk en door
fouten van de tegenpartij kon Marieke scoren, Ashley scoorde door
een wilde worp van de pitcher van
Badhoevedorp, Madelon Schotman
kwam ook met 4 wijd op het honk
en scoorde ook in deze inning die
eindigde met 0-3 voor Thamen. Kelly de Voijs was de pitcher voor Thamen en Lana van Rijswijk de catcher, Kelly gooide goed en de 1e inning bleef het 0-3 door mooie vang-

Uithoorn - Vrijdagavond 25 mei
heeft Lotte Krause, atlete van de
AKU en het Steenbok RunningTeam, een prachtige prestatie geleverd door haar Persoonlijk Record op de 1500 meter fors aan te
scherpen. Zij verbeterde haar tijd
van 4.51 naar 4.44,73 en stelde haar
tijd daarmee met ruim 7 seconden
scherper.
Het was prachtig, zonnig weer met
aangename temperaturen, maar
het waaide afgelopen vrijdag behoorlijk. Dat maakte het realiseren
van scherpe tijden behoorlijk lastig.
Niettemin slaagde Lotte daar prima
in. Zij kon in haar serie na de start
goed volgen in een mooie groep,
waardoor ze goed uit de wind kon
lopen. Het verval was erg gering, zodat ze, volledig lopend op souplesse
en niet gehinderd door opgegeven
rondetijden, kon finishen met een
mooi eindschot. Inde serie vóór haar
was Marcel Pool gestart. Marcel liep
deze race ook optimaal en zelfs met
een ‘negatieve split’. Elke ronde van
400 meter was sneller dan de voorgaande en dat gaf een machtig gevoel. Ook hij knabbelde wat tijd af
van zijn PR. Niet zoveel als Lotte,
maar wel ruim 1 seconde, waarmee
hij met een zeer tevreden gevoel na
4.09,17 over de meet kwam.

63,75%

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 vindt je op deze ruilbeurs.
Ook zijn er de vertrouwde handelaren aanwezig. Ook de jeugd is zeer
zeker welkom om te ruilen en voor
eventuele vragen over het verzamelen van postzegels. De ruilbeurs
is open van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn. Wilt U meer weten, bel dan 0297-525556.

ballen van Anne in het midveld en
door Madelon op het 3e honk.Badhoevedorp wist in de 2e en 3e inning een punt te scoren, Thamen
lukte het maar niet om een honkslag te slaan en ook het veld maakte foutjes, zo werd het in de laatste
slagbeurt van Badhoevedorp spannend, 2-3 was de stand dus Thamen moest het dichthouden en snel
3 nullen maken. Maar de 1e slagvrouw van Badhoevedorp sloeg een
mooie 3 honkslag en zo hadden ze
al snel iemand in scoringspositie,
door een misverstand tussen Lana en Madelon op het 3e honk kon
Badhoevedorp scoren en het winnende punt voor Badhoevedorp
kwam binnen na een wilde worp
van Thamen. Helaas we hadden
de hele wedstrijd voor gestaan en
moesten het op het laatst uit handen geven. Volgende wedstrijd gaan
we weer winnen meiden en slaan!

tie van KDO een beroep op al haar
supporters om ook deze middag
volop achter de ploeg te gaan staan
en als collectief de Kwakelaars naar
de derde klasse te schreeuwen! Uw
steun is meer dan welkom, tot zondag!
(Foto Annemarieke Verheij)

Lotte Krause verpulvert
PR op 1500 meter

67,50%
65,83%

Postegelbeurs Uithoorn

staande zondag speelt KDO tegen
het Bussumse BFC, dat met 6-0 van
Sporting ‘70 won. Op het sportcomplex van Argon in Mijdrecht hebben de Kwakelaars aan één punt
genoeg om te promoveren naar de
derde klasse. Om 14.00 uur begint
de zeer beladen wedstrijd tegen
BFC. Via deze weg doet de selec-

Jetze Plat gaat naar de
Paralympische Spelen
Regio - In het laatste weekend van
mei was UWTC lid Jetze Plat in Italië. Daar werd een Wereldbekerwedstrijd handbiken verreden en dit
was voor de Nederlanders de eerste
kans om zich te kwalificeren voor
de Paralympische Spelen in Londen,
van 29 augustus tot en met 9 september. Op vrijdag 25 mei ging hij
van start voor een tijdrit van 14,1 kilometer over een vlak parcours aan
de kust bij Rome. Dit verliep niet
zoals gepland, hij ging te hard van
start en kon het tempo niet vasthouden tot het einde. Plat eindigde
als tiende op behoorlijk grote achterstand van de winnaar. De volgende dag werd de wegwedstrijd verreden van 60 kilometer. Het was een
vijf kilometer lang rondje over een
zeer selectief en technisch parcours
in het centrum van de Italiaan-

se hoofdstad. De gehele wedstrijd
werd er behoorlijk doorgereden en
elke ronde vielen er renners af die
het tempo niet meer konden volgen. In de laatste ronde sprong een
zeer sterk rijdende Italiaan weg en
die kon niet meer bijgehaald worden. Vervolgens moest er gesprint
worden voor de tweede plaats en
die werd gewonnen door Plat. Een
zilveren medaille dus en dit leverde
hem meteen een startbewijs op voor
De Spelen in Londen.
Hier gaat hij op 5 september van
start voor de tijdrit en op 7 september is de wegwedstrijd. Over twee
weken rijd Plat nog een wereldbeker in Spanje, waar hij zich nog zonder druk kan voorbereiden op het
grootste sportevenement van de
wereld. Volg zijn weg naar Londen
op www.jetzeplat.nl

Master
Theo van Rossum van AKU kwam
eveneens op de 1500 meter aan de
start. Deze ‘master’ liep ontspannen naar 4.56,35 wat hem tevreden
stemde, omdat hij vooral een ‘lekkere wedstrijd’ heeft gelopen. Iselin Keune was minder tevreden. Zij
had veel last van de lage luchtvochtigheid en het ging dan ook niet zo
goed. Haar tijd van 5.32,97 was enkele seconden boven haar PR, maar
ze had op meer gehoopt. Ook SRT
atleet Sander van der Eijk wist deze avond een PR op de klokken te
zetten. Op de 100 meter kwam hij
na 11,23 over de meet. Dat succesvolle begin van de avond kon
hij helaas niet helemaal doortrekken naar de 400 meter later op de
avond. Hij liet op dat nummer een
tijd van 49,03 noteren en merkte dat
hij voor een goede tijd op die 400
meter toch nog teveel last van een
eerder die week opgelopen verkoudheid had. Ook SRT atlete Tinka Offereins kwam aan de start op
de 400 meter. Helaas maakte zij een
‘valse start’, zodat zij per direct de
race moest verlaten. Jammer dat
het gebeurde, maar een atleet moet
ook dat eens meemaken en ervaren.

Volgende week start zij op een NK
en nu is zij dus gewaarschuwd. Beter nu vals dan met het NK!
Erwin
De 800 meter was deze avond de
afstand met wisselende resultaten. Erwin Koopstra van het SRT, de
man die steeds beter in vorm kwam,
moest deze avond een veer laten en
kwam net boven de 2 minuten over
de meet. Zijn eindtijd van 2.00,27
stemde hem dan ook niet tevreden.
Ook Sjoerd Heemskerk van AKU
was ontevreden over zijn race. Hij
merkte al na 300 meter dat hij geen
‘power’ meer in de benen had en
was met 2.08,75 enkele seconden
trager dan hij had willen lopen. Tenslotte kwam ook Kim Hittinger aan
de start op de 800 meter. Zij heeft
in het najaar 2011 en de winterperiode 9 maanden niet kunnen trainen en ontbeert daardoor de voor
de 800 meter noodzakelijke ‘tempohardheid’. Zij startte iets te snel en
de eerste 400 meter ging dan ook
in 67 seconden. Daarna verzuurden
haar spieren volledig en zakte daardoor het tempo in. Niettemin bleef
zij strijden tot aan de finish, wat haar
een eindtijd opleverde van 2.25,30
wat haar beste tijd van haar dit seizoen is. Channa van Seters tenslotte
liep ook een 800 meter en realiseerde een tijd van 2.43,80.. Jon Schouwenaar startte op de 400 meter horden en de 100 meter sprint. Het eerste nummer legde hij af in 57,20 en
het tweede in 11,62. Voor beide afstanden was dat net geen PR.

Qui Vive Meisjes A1 sluit het seizoen
De Kwakel - Zaterdag speelden wij
onze laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Bennebroek. In de
uitwedstrijd hadden wij zeer onterecht verloren, dus wij hadden wat
goed te maken. Dat is gelukt. In een
heel spannende wedstrijd scoorde Dieuwertje na een mooie actie van Lonneke de 1-0. De tweede helft was Bennebroek heel sterk,
maar kwam niet door de verdediging heen en vooral niet langs onze Sophie!
Wij zijn heel blij met onze derde

plaats in de competitie. Het jaar begon in feite zonder coach. Gelukkig
was Bas van Staveren zo vriendelijk om ons de voorbereiding door te
helpen. De meiden hebben gedaan
waar meiden goed in zijn: Zij hebben gelijk het hart van Bas gestolen, dus wij hadden tot en met de
voorcompetitie een coach. De voorcompetitie was zwaar. Wij kwamen
uit in de topklasse, maar door het
doorstromen van 4 meiden naar dames 1 waren wij eigenlijk een team
zonder topklasse ervaring. Dus we

degradeerden naar de eerste klasse. Eigenlijk was dat voor iedereen
een opluchting. Eindelijk weer lekker hockeyen en niet met de billen
tegen elkaar het veld op. Gelukkig
was de liefde van Bas gegroeid en
besloot hij aan te blijven als coach
op voorwaarde dat er ook in de eerste klasse inzet getoond werd. Het
resultaat mag er zijn. Derde in de
poule op maar een punt van nummer 2. Geen van de meiden die er
ook maar aan denkt om naar een
andere club te gaan en van de mei-

den die senior lid worden trainen er
al een paar mee met dames 1!
Zaterdag hebben wij in stijl het seizoen afgesloten. In de limo een tour
door de omgeving. Daarna lekker
aan de barbecue (het was zowaar
ineens zomer geworden!) met alle
ouders erbij. Als klap op de vuurpijl
hadden de meiden een wel heel bijzonder cadeau voor Bas geregeld:
een prachtig zwart katertje met de
mooie naam Jolo. Hij zal de komende jaren herinnerd worden aan dit
super lekkere team!

