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Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Van links naar rechts: Hans Broertjes-Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland, Pieter Bots-huisarts Uithoorn, Abram
Rutgers-huisarts Uithoorn en Hans van Twillert-architect, Erik Lubbers-huisarts Uithoorn.

Bouw Gezondheidscentrum
Uithoorn bereikt hoogste punt
Uithoorn – Vorige week werd langs
de N201 in Uithoorn het bereiken
van het hoogste punt van het Gezondheidscentrum gevierd. De architect, huisartsen, medewerkers

van de bouw en een delegatie van
Ziekenhuis Amstelland zagen hoe
lid van de Raad van Bestuur Hans
Broertjes en Manager Facilitair Bedrijf Peter Karsman de vlag hesen.

Er werd taart aangesneden en er
was champagne en taart.
Het gebouw wordt ongeveer in april
2011 opgeleverd.

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Vanaf nú ook
op maandagmiddag open!
12.00 tot 18.00 uur

EXTRA OPENING
ZONDAG 13 JUNI
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

G-STAR

IEDER 2E ARTIKEL

/2 PRIJS

1
Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777

Gouden echtpaar in
De Wildenborch
Uithoorn - Op 3 juni was het precies vijftig jaar geleden dat Tonny
en Thom de Jonge elkaar in Amsterdam het jawoord gaven. Dat
ging niet zonder slag of stoot, want
de rechter moest eraan te pas komen, omdat Tonny katholiek was en
nog geen dertig jaar en Thom protestant. Zonder de ouderlijke toestemming van de bruid kon je toen
niet zomaar trouwen voor je dertigste. Maar het is allemaal in pais en
vree gegaan. Vijftig jaar lang zijn ze
nu al bij elkaar. Daarvóór hadden ze
ook nog twee jaar verkering. Letterlijk zijn het goudhaantjes als je beide echtelieden ziet en meemaakt.
Niet te klagen over gezondheid en
good looking. Thom(as) werd geboren in Rotterdam op 28 juli 1935.
“Toevallig, want mijn vader was binnenvaartschipper en het schip lag
toen in de Maashaven, maar het
kan ook de Waalhaven zijn geweest.

Dat weet ik niet meer precies”, aldus Thom met een twinkeling in zijn
ogen. Gedurende zijn werkzame leven is Thom actief geweest in de papierbranche. Tonny Passtoors (“met
drie ’s-en’ hoor”, geeft zij aan) is geboren in Amsterdam op 14 maart
1938. Behalve huisvrouw en moeder
is zij ook werkzaam geweest, onder
meer als hondentrimster en bij Intercard, een uitgeverij in wenskaarten.
“Hoe Tonny en ik elkaar hebben leren kennen? Dat was in Amsterdam
op de Munt via een vriendin van
haar”, vertelt Thom desgevraagd.
“We kregen verkering en trouwden in Amsterdam. We hebben zowel in Amersfoort als in Mokum gewoond. In 1977 kwamen we via een
woningruil in Uithoorn te wonen,
een huis in de Legmeer. Daar hebben we met veel plezier tot 1997 gewoond. De woning werd echter te

groot en de tuin te bewerkelijk. Toen
in het najaar van 1997 het seniorencomplex De Wildenborch werd opgeleverd behoorden wij tot de eerste bewoners die een appartement
toegewezen kregen. Daar wonen
we nu sindsdien met veel plezier.
Het is een mooi uitgevoerd complex. En in onze vrije tijd bridgen we
graag.” Tonny en Thom kregen twee
kinderen, een zoon en een dochter, en genieten van vier kleinzonen
en één achterkleindochter. Burgemeester Dagmar Oudshoorn kwam
persoonlijk het gouden bruidspaar
feliciteren en bracht als cadeautje
een fraai ingelijste tekening van het
‘gezicht op Uithoorn’ mee. Het was
haar derde jubileumbezoek aan een
bruidspaar sinds haar aanstelling
op 20 mei jl., aldus merkte zij op. Zij
vond het bijzonder plezierig dit soort
bezoeken af te leggen. Behalve het
cadeau had de gemeente eveneens

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4
gezorgd voor de bezorging van een
mooi boeket bloemen.
Op zaterdag 5 juni werd een feestje gegeven voor buren en kennissen
in het fraaie atrium van De Wildenborch. Voor die gelegenheid gezellig
versierd door de kinderen van Thom
en Tonny en waar de bediening in
eigen beheer werd uitgevoerd door
de kleinzonen en hun partners. Familie en genodigden genoten ’s
avonds in restaurant De Voetangel
in Ouderkerk a/d Amstel van een
feestelijk diner, waarmee onder een
zomers uitspansel de viering van de
‘gouden trouwdag’ werd besloten.
Bruidspaar, van harte gefeliciteerd. De volgende stap is die van
het smaragd (65 jaar) en dan is het
nog maar een klein stukje naar diamant… Bij voortschrijdende goede gezondheid natuurlijk. Maar zo
te zien zal dat best wel eens kunnen lukken!

Fikse
hooibrand
Uithoorn/Nieuwveen - Zaterdag rond 18.00 uur is er brand ontstaan aan het Nieuwveens Jaagpad
in Nieuwveen. De brandweer van
Uithoorn is samen met de brandweer van Nieuwveen uitgerukt. Ter
plaatse bleek een grote stapel hooi
in brand te staan. Dit is de tweede
keer op deze plek. Door de brand
kreeg de buurman schade aan zijn
kascomplex. Hoe de brand ontstaan
is is onbekend, brandstichting wordt
niet uitgesloten.
Foto: Ronald van Doorn

ALLE COMBI’S MOGELIJK, DAMES, HEREN EN SCHOENEN

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

Scouting St. Joannes
bedankt Lions club
voor gift
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
werd de 15de Lions bedrijvensportdag georganiseerd. De opbrengst
hiervoor is ten goede gekomen aan
de twee Scoutinggroepen die de gemeente Uithoorn rijk is, de Admiralen groep uit Uithoorn en de Scouting vereniging St. Joannes uit De
Kwakel. Zoals bij de Lions gebruikelijk is wordt er voor een gift een tegenprestatie verwacht. Beide scoutinggroepen hadden een team geselecteerd dat meedeed met deze
bedrijvensportdag. Beide teams waren een mix van leidinggevende en
jeugdleden.
De sportdag werd gehouden bij
Poldersport in De Kwakel, voor de
Kwakelse scouts absoluut geen onbekend terrein. Voor zowel de Uithoornse als De Kwakelse scouts
was de tegenprestatie superleuk om
te doen, je kunt een scout en zeker
de jeugdleden natuurlijk niet blijer

maken dan spel, stoeien en knoeien met touwen, water en bagger.
De prijsuitreiking had voor de Admiralengroep een vijfde plaats. Voor
De Kwakelse scouts was een eerste plaats weggelegd en zij kregen
daarmee ook de wisselbeker naar
huis. Maar het allerbelangrijkste
was het door beide scoutinggroepen verkregen mooie bedrag van
5.000 euro. Dat dankzij de sportende teams en de vele andere sponsors bij elkaar is gebracht.
Lions Club: Bedankt voor de gift.
Namens de Scoutinggroepen De
Admiralen en de St. Joannes om op
scoutingwijze te bedanken,
We hebben de D
We hebben de A
We hebben de N
We hebben de K
We hebben de U
Dank u, dank u, dank u u u u u.
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Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
		
19.00-00.00 uur

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

Alarm
Centrale tel.s
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
8.30-12.00 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
woensdag
8.30-12.00 uur
		
12.30-16.30 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
		
18.00-19.30 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@
uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten 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

Gemeente Uithoorn
garandeert startersleningen
Gemeente Uithoorn blijft de startersleningen voor 2010 garanderen. Ook nu het ministerie van
VROM de financiering van de
startersleningen in het najaar wil
gaan staken. Met het garanderen
van de leningen wil de gemeente zich inzetten voor de starters
op de woningmarkt in Uithoorn
en stelt zij zich bovendien op als
betrouwbare overheid. De VROM
Starterslening is in het leven geroepen als één van de instrumenten om de stagnatie van de woningbouw en woningverkoop te
trachten te doorbreken. Door deze
startersleningen werd het mogelijk gemaakt om “nieuwe” toetreders op de woningmarkt te helpen
aan het bemachtigen van een woning, waardoor de “oude” eigenaren weer een duurdere woning
konden kopen of om nieuwbouwprojecten op gang te
helpen en te houden.
De lening wordt voor
een deel gefinancierd door

VROM en voor een deel door de
gemeente. De gemeenteraad
heeft begin dit jaar een budget beschikbaar gesteld om de komende drie jaar 45 leningen mee te
financieren. Met een lening hebben starters op de woningmarkt
meer mogelijkheden. Voor de gemeente zijn de startersleningen
een instrument om de woningmarkt extra te stimuleren. Het
economisch en maatschappelijke belang van deze stimulansen
zijn nog steeds erg groot. In Uithoorn worden op dit moment diverse nieuwe woningbouwlocaties gebouwd of voorbereid die
vooral kans van slagen hebben bij
een gezonde werking van de woningmarkt en woningbouwmarkt.
Diverse belangenorganisaties
zoals de VNG, SVN, makelaarsverenigingen en Stichting Eigen
Huis zijn in overleg getreden met
VROM om deze ervan te overtuigen dat een nieuw budget nodig
is om de woning(bouw)markt blijvend te stimuleren.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Extra stimulans
woningmarkt Uithoorn

Wethouder Zijlstra
ontvangt Duurzame
Koffertje
Wethouder Ria Zijlstra heeft tijdens
de aftrap van Duurzame Dinsdag uit
handen van gedeputeerde Bart Heller het Duurzame Koffertje gekregen. In de maand juni kunnen bedrijven, organisaties en inwoners uit
Noord-Holland duurzame ideeën insturen om dit koffertje te vullen. Alle
ideeën worden op Duurzame Dinsdag in september aangeboden aan
het Kabinet.
Naast de landelijke editie van Duurzame Dinsdag is er in Noord-Holland ook dit jaar een regionale editie. Initiatiefnemers uit deze provincie doen automatisch mee met zowel de landelijke als de regionale
Duurzame Dinsdag. Gedeputeerde
Bart Heller is erg blij dat het milieusamenwerkingsverband Amstelland
en de Meerlanden dit jaar gastheer
wil zijn voor de regionale Duurzame Dinsdag. Wethouder Ria Zijlstra
wil zo graag haar steentje bijdragen
aan duurzaamheid. “Duurzaamheid
is van ons allemaal en ik hoop dat
veel mensen mee gaan doen met
Duurzame Dinsdag.”
De officiële start van Duurzame Dinsdag vond plaats bij restaurant Amstelfort in Fort aan de Drecht. Amstelfort van eigenaar Tijmen Trouwborst was een prima locatie voor deze startbijeenkomst. Trouwborst vertelde dat hij voor zijn restaurant ook
aan duurzaamheid doet door eigen
groenten en kruiden te kweken. Vervolgens kwamen de winnaars van

vorig jaar aan bod. José Braakman
en Marije Groot vertelden enthousiast over hun bedrijf Zon Energie
Groep. Zij wonnen met het idee van
‘Leermeester voor jonge technici’
vorig jaar de Noord-Hollandse Duurzame Dinsdag.
Duurzame Dinsdag vindt plaats voor
Prinsjesdag en zorgt dat duurzaamheid op de politieke agenda komt.
Daphne Teeling van IVN (een organisatie die zich bezig houdt met
Natuur- en milieueducatie) vertelde
zeer gedreven over Duurzame Dinsdag. Teeling: “Dit is de dag dat de samenleving met antwoorden komt.”
Tot en met 1 juli kunnen mensen
ideeën inleveren en dit werd meteen
gedaan door Pascal van den Noort.
“Op het moment dat ik van Duurzame Dinsdag hoorde, kwam gelijk het
plan naar boven om een idee in te
dienen. Ik ben al jaren bezig om het
fietsen te promoten. In Nederland is
het heel normaal dat wij onze fiets
als vervoermiddel gebruiken, maar
in de rest van de wereld niet. Dit wil
ik graag veranderen en mijn organisatie past helemaal in de gedachten
van Duurzame Dinsdag”, aldus de
directeur van Velo Mondial

Ook een idee inleveren

De hele maand juni kan iedereen
ideeën inleveren voor Duurzame
Dinsdag. Dit kan op www.duurzamedinsdag.nl. Op deze website is
ook meer informatie te vinden.

Afwijkende openingstijden Burgerzaken
op 10 juni

Vanwege het verwerken van de uitslag van de verkiezingen op
9 juni, vervalt op donderdag 10 juni de ochtendopenstelling van
Burgerzaken. Op 10 juni bent u tussen 12.00 uur en 19.30 uur weer
van harte welkom bij de balie van Burgerzaken.

Gemeente pakt
openbare ruimte
Hugo de Grootlaan aan
B&W hebben besloten de openbare ruimte van de Hugo de
Grootlaan te verbeteren met
een nieuwe inrichting. De bestrating en bomen worden vervangen en door de straat anders in te richten kunnen bewoners hun auto beter parkeren.
Je kunt dan makkelijker door
de straat rijden en er ontstaat
een frisse en duurzame buitenruimte. Volgens de planning
wordt het project in het najaar
2010 uitgevoerd.

Informatie inwoners

De direct omwonenden zijn
schriftelijk uitgenodigd voor
een inspraakavond op maandag 22 juni in ’t Buurtnest, Ar-

thur van Schendellaan 59. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen
zij hier binnenlopen, het plan
bekijken en er een reactie op
geven. Het voorlopig ontwerp
is in te zien via www.uithoorn.
nl. Verder ligt het plan tot en
met maandag 22 juni ter inzage
in de hal van het gemeentehuis
en in de openbare bibliotheek,
Alfons Ariënslaan 1.

Vervolg

De gemeente zal de reacties
verwerken in een definitief ontwerp. Vervolgens nemen B&W
hierover een besluit. De gemeente zorgt dat iedereen op
de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

Uithoorn neemt extra maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. De gemeente versoepelt het
antispeculatiebeding, woningen zijn
voor bredere doelgroepen toegankelijk, er komt een systeem van digitale loting voor nieuwbouw en tijdelijke verhuur van koopwoningen blijft
mogelijk. Daarnaast garandeert de
gemeente voor 2010 de startersleningen. Al deze maatregelen worden
genomen om de gevolgen van de
kredietcrises voor de woningmarkt
op te vangen. De maatregelen zijn
ingegaan per 1 juni 2010.

Versoepeling
antispeculatiebeding

De koper van een nieuwbouwwoning moet daar zelf gaan wonen.
Deze zelfbewoningsplicht dient om
te voorkomen dat meerdere kandidaten meedoen aan een loting voor
nieuwbouwwoningen, terwijl men
niet van plan is om er zelf te gaan
wonen. Voor nieuwbouwkoopwoningen in de prijsklasse tot € 265.000
geldt vanaf nu een zelfbewoningsplicht van één jaar. Daarna is de bewoner vrij om de woning aan een ander te verkopen. Eerder geldende
termijnen van twee tot vijf jaar via het
antispeculatiebeding, zijn niet meer
aan de orde. Als een nieuwbouwwoning na oplevering nog niet verkocht
is, vervalt de zelfbewoningsplicht na
één jaar leegstand vanaf het moment van oplevering.

Woningen voor meer
doelgroepen toegankelijk

Het reserveren van woningen voor
specifieke doelgroepen wordt grotendeels afgeschaft. Dit systeem
wordt voortaan alleen nog maar gebruikt voor specifieke projecten met
wonen en zorg waar extra voorzieningen worden getroffen (huis-

houdens met een zorgindicatie).
In alle andere situaties worden woningen zo gebouwd dat ze aansluiten bij de wensen van de verschillende doelgroepen. Daarnaast kan
via digitale loting ook worden gestuurd in de kansen van bepaalde
doelgroepen.

Digitale loting
nieuwbouw koopwoningen

Om de lokale doorstroming te bevorderen worden woningen digitaal
verloot. Op deze manier wordt niemand buitengesloten en krijgen serieuze gegadigden meer kans. Indien
nodig worden wegingsfactoren toegepast om bepaalde doelgroepen
meer kansen op de woningmarkt te
geven.
Iedereen maakt op deze manier een
kans op een nieuwbouw koopwoning. Alleen kan de kans van bijvoorbeeld een inwoner van Uithoorn of
iemand met een economische binding iets groter zijn dan die van een
ander. Digitale loting staat onder toezicht van een notaris.

Tijdelijke verhuur van
koopwoningen

Door de impasse op de woningmarkt staat een groot aantal woningen te koop, zowel bestaande
als nieuwbouwhuizen. Met het bieden van de mogelijkheid tot tijdelijke
verhuur van koopwoningen verbetert de situatie van woningeigenaren
die met twee koopwoningen zitten.
Daarnaast komt aanbod beschikbaar voor huurders die geïnteresseerd zijn in een (tijdelijke) vrije sector huurwoning. Wanneer een koopwoning voor bepaalde doelgroepen
is gereserveerd mag hiervan vanwege de lastige verkoopbaarheid, worden afgeweken door zo’n woning tijdelijk te verhuren.

Plastic genoeg, maar geen
inzamelingszakken?
Voortaan verzorgt Zakkenservice.nl de verstrekking van de Plastic Heroes
zakken voor het inzamelen van kunststof verpakkingen over. Vanaf 1 juni
kunt u deze zakken gratis bestellen via www.zakkenservice.nl.

Wat is zakkenservice.nl?

Zakkenservice.nl is de bezorgservice van Van Gansewinkel Overheidsdiensten en levert de speciale zakken bestemd voor het gescheiden inzamelen
van kunststof verpakkingen. Deze zakken zijn speciaal bestemd voor het inzamelen van verpakkingen zoals plastic flessen en plastic tassen.

Waarom?

De nieuwe werkwijze is snel en gemakkelijk voor de gebruikers en bespaart
de gemeente kosten. U kunt gratis zakken bestellen via www.zakkenservice.nl of via de gratis Afvalservicelijn 0800-0221768. De zakken zijn binnen
5 werkdagen in huis.

Waarom plastic apart inzamelen?

Door hergebruik ontstaat nieuwe grondstof voor de productie van kunststof verpakkingen, maar ook bijvoorbeeld voor
fleecekleding, speelgoed en tennisballen.
Dit spaart het milieu. Het goed scheiden
van plastic verpakkingsafval is kostenbesparend.

Meer dan u denkt

U zult verbaasd zijn over
de hoeveelheid plastic verpakkingsafval dat
per huishouden (onbewust)
wordt gekocht bij de aanschaf
van producten. Misschien wel
50% van al uw restafval bestaat uit
plastic afval.
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

UITNODIGING RAADSBIJEENKOMST
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 10 juni 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt om 20.30 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 10 JUNI 2010
Informatief Beraad

1

Voorzitter: R.A.J. Timmers

Opening - Agenda Informatief Beraad
19.30 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
1.3 Jaarrekening 2009 en begroting 2011 Veiligheidsregio
19.45 uur
Amsterdam - Amstelland (incl. presentatie) (RV10.32)
Het college van b&w stelt voor een aantal besluiten te nemen naar
aanleiding van de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 van de
Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland. Namens de Veiligheidsregio
wordt een presentatie verzorgd. Doel: Informatieve bespreking in
de raad ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing
20.25 uur

Raadsvergadering

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

Voorzitter: D.H. Oudshoorn
Opening - stilte - primus
20.30 uur
Agenda raadsvergadering 10 juni 2010
Mededelingen
Besluitenlijsten raad 20 en 27 mei 2010
Ingekomen stukken week 21
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

Politiek debat
Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
Einde beraadslagingen - schorsing politiek beraad fracties

20.45 uur

21.15 uur

21.20 uur

Afsluiting Noorddammerweg
21 tot en met 26 juni 2010
De provincie Noord-Holland legt in
Uithoorn vanaf het busstation tot nabij de kruising Legmeerdijk een vrije
busbaan voor de Zuidtangent aan.
In verband met het vervangen van
het asfalt en het plaatsen van detectielussen in het wegdek is de Noorddammerweg afgesloten voor al het

autoverkeer van: maandag 21 juni
7.00 uur tot en met zaterdag 26 juni 16.00 uur. De omleidingsroute via
de Poelweg en de Randweg is met
borden aangegeven. Vragen kunt u
per e-mail stellen aan de projectleider, de heer E. van Bezeij: busbaanuithoorn@noord-holland.nl

Werkzaamheden op Legmeerdijk
Van 28 juni t/m 20 augustus 2010
laat de provincie Noord-Holland op
de Legmeerdijk werkzaamheden
uitvoeren ten behoeve van de nieuwe N201. Deze werkzaamheden
veroorzaken ernstige verkeershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flo-

Vandaag (9 juni 2010) zijn de Tweede Kamerverkiezingen en u kunt als
kiezer in elk willekeurig stembureau in Uithoorn stemmen. U kunt ook
iemand uit Uithoorn of uit een andere gemeente machtigen om voor u
te stemmen.
De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Vergeet op weg naar
het stembureau niet uw stempas én een legitimatiebewijs (een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen ,dat niet meer dan 5
jaar mag zijn verlopen. U mag namelijk niet stemmen als u zich niet
kunt legitimeren. U mag dus op 9 juni 2010 een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waarop staat “geldig tot 10 juni 2005” of elke latere datum.

Iemand anders laten stemmen in Uithoorn

Kunt u vandaag niet gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit
Uithoorn, die ook een stempas heeft ontvangen, machtigen. Dat kan
door samen met deze persoon de volmacht op de achterkant van de
stempas in te vullen. De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en moet de volmachtstem gelijk met de eigen stem
uitbrengen. Het geven van een machtiging kan tot en met 9 juni. Vergeet niet de gemachtigde ook een kopie van uw (geldige) identiteitsbewijs mee te geven.

Overzicht van stembureaus

Op uw stempas staat het stembureau dicht bij u in de buurt, maar u
kunt in elk stembureau in Uithoorn stemmen. Het gaat om de volgende stembureaus:
- Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, UITHOORN
- De Springschans, Eendracht 8, UITHOORN
- Amstelmonde, Grote Lijster 1, UITHOORN
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 19, DE KWAKEL
- R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1, DE KWAKEL
- Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, UITHOORN
- De Regenboog, Kuyperlaan 50, UITHOORN
- Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1,UITHOORN
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, UITHOORN
- Sportkantine De Scheg, Arthur van Schendellaan 100, UITHOORN
- Evangelische Christelijke Gemeente, Herman Gorterhof 3,
UITHOORN
- KNA, Legmeerplein 49, UITHOORN
- Alkwin Kollege, Weegbree 55, UITHOORN
- Clubhuis “De Amstel”, Sportlaan 180, UITHOORN

21.10 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
Ontwerp-begroting Stadsregio Amsterdam 2011 (RV10.33)
Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie (RV10.37)
Sluiting openbare vergadering

UITVOERING

ra Holland tot aan de Machineweg
volledig afgesloten. Dan geldt op de
Legmeerdijk eenrichtingsverkeer
vanaf de Machineweg tot aan de
Marshallsingel. De omleidingsroute
wordt met borden aangegeven.
U kunt de omleidingsroute vinden
op internet: www.n201.info / omlegging Aalsmeer- Uithoorn / Werk in
Uitvoering.

Gewijzigde tijden loket Wonen, Welzijn en Zorg

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is op maandag 14 juni vanaf 12.00
uur gesloten.

Werkzaamheden
Heijermanslaan
Vanwege de langdurige vorstperiode hebben de werkzaamheden
aan de Heijermanslaan en omgeving vertraging opgelopen. Deze
week zijn de oevers ingepland en

voor de zomervakantie is de bestrating gereed. In de zomerperiode
wordt de brug gerenoveerd. In oktober wordt de resterende beplanting
aangebracht.

Cursus voor werkende
mantelzorgers
Bent u een werkende mantelzorger en kunt u wel wat ondersteuning
gebruiken? Het Mantelzorg Steunpunt heeft voor werkende mantelzorgers een speciale cursus opgezet. Tijdens de bijeenkomsten inventariseert u knelpunten binnen
uw eigen werk- en privésituatie. Deze knelpunten vormen de bouwstenen voor het plan van aanpak dat
u gedurende de cursus opstelt. U
maakt (thuis)opdrachten waarbij u
nadenkt over en werkt aan concrete
en haalbare oplossingen. Om u hierbij te ondersteunen krijgt u informatie over o.a. wetgeving en communicatie. Ook verwerft u meer inzicht
in draagkracht en draaglast. Na de
cursus heeft u de kennis en de vaardigheden om al uw werk- en zorgtaken op een voor u zo prettig mogelijke manier te combineren. De cursus
is op vier avonden van 19.30 - 21.30
uur in september 2010. De groepsgrootte voor de cursus is 8 -12 deelnemers.
De kosten van de cursus zijn € 50
per persoon. De cursus zal plaats-

vinden in Amstelveen (maandagavond 6,13, 20 en 27 september) en
in Hoofddorp (dinsdagavond 7,14,
21 en 28 september). Als deelnemer
krijgt u een cursusmap die ook als
naslagwerk kan dienen. Inschrijving
is mogelijk tot 20 augustus 2010.

Mantelzorgondersteuning bij
verzorgen van zieke thuis
Bij een eenmalig bezoek kijkt de consulent mee waar u tegenaan loopt bij
het omgaan met en verzorgen van
een zieke thuis. U geeft aan waarmee u problemen hebt en kijkt samen naar praktische oplossingen.
U krijgt tips om fysieke en geestelijke overbelasting te voorkomen. Belangstelling? Neem contact op met
het Mantelzorg Steunpunt en wij maken een afspraak met u.

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u contact opnemen
met Mantelzorg Steunpunt in Amstelveen. Het Steunpunt is geopend
op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00
uur. telefoon 0900-1866 (lokaal
tarief) e-mail: mzs@amstelring.nl

•
•
•
•
•

LOPENDE
PROJECTEN

Aansluiting Randweg-Legmeerdijk
permanent afgesloten.
Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei.
Herinrichting Heijermanslaan (tot
eind april 2010).
Verleggen waterleiding langs N201
bij Randweg; ﬁetspad gestremd tot
begin mei 2010.
Herinrichting Fregat tot medio juli
2010.

NIEUWE
PROJECTEN
Inspraakavond herinrichting
Mijnsherenweg
Het college van B&W heeft ingestemd met de plannen over het herinrichten van de Mijnsherenweg. De
plannen hebben betrekking op het ver-

breden van de rijbaan, het aanleggen
van twee drempels, ﬁetssuggestiestroken en het aanbrengen van een vrijliggend ﬁetspad bij de kruising N231
en Mijnsherenweg, zodat ﬁetsers minder hinder ondervinden van het opgestelde gemotoriseerde verkeer. Op de
Mijnsherenweg wordt een maximumsnelheid van 60 km/u ingesteld. Tot
slot wordt er een bermversteviging en
een voetpad aangelegd..
Het plan in de vorm van een tekening
(voorlopig ontwerp), wordt nu voorgelegd aan de bewoners van de Mijnsherenweg . Hiervoor organiseert de gemeente op 28 juni vanaf 19.00 uur een
inspraakavond in dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel.
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor de beantwoording hiervan zijn
de betrokken medewerkers van de gemeente aanwezig. De gemeente zal
de resultaten verwerken in een definitief plan. Het project “herinrichting
Mijnsherenweg” wordt in het najaar
van 2010 uitgevoerd.

Informatie

Het voorlopig ontwerpplan is te bekijken via www.buurtbeheer.uithoorn.nl
en ligt van 9 juni tot 1 juli ter inzage
in de hal van het gemeentehuis, Laan
van Meerwijk 16.

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de
activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw aanmelding, vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@
uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
v.a. juni

7 t/m 10 juni
8 juni
12 juni
13 juni
19 juni
19 juni
20 juni
22 juni
25 juni
26 juni
29 juni t/m
2 juli
1 juli
3 juli
3 juli
3 t/m 4 juli
10 juli
17 juli
28 juli t/m
1 aug.
7 aug.
17 aug.
21 aug.
21 aug.
28 aug.

Inschrijving cursussen Atelier De Penseelstreek
geopend. Cursussen starten in september:
schilderen, aquarelleren en kindercursus. Meer info:
e-mail: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
Avondvierdaagse, vanaf 18.00 uur, diverse startlocaties.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
opening speelveld en buurt barbecue Ringslang,
Timeus toer- en tandemtocht, start tussen
9 en 12 uur bij Plux, Joh. Enschedeweg 180
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
Midzomerfeest, Feestcomité De Kwakel, Centrum
De Kwakel
Kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen in The Mix.
Aanvang: 15 uur.
Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
Goud van Oud, Oude Dorp
Rolstoelvierdaagse, Rode Kruis afd. Uithoorn, start
en ﬁnish bij Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan
Alzheimercafë in Het Hoge Hem, Wiegerbruinlaan.
Aanvang: 19.30 uur
Straatvoetbaltoernooi Ons Uithoorn op Amstelplein;
12-16 uur
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
Jeugdkamp D-jeugd Qui Vive
Braderie op Amstelplein, 9-17 uur
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
Polderfeest, evenemententerrein in De Kwakel
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
Braderie, dorpscentrum De Kwakel, 11-18 uur
Inloopdag CREA, Fort aan de Drecht van
13.00-16.30 uur,Inschrijven voor cursussen seizoen
2010-2011
Tropical Night, Oude Dorp, vanaf 20.00 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl/activiteiten.
Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
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:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan “Chemieweg” , inzageperiode t/m
18 juni 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
Ontwerp bestemmingsplan “Zijdelweg”, inzageperiode t/m
18 juni 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Ontwerp begroting 2011 van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 26 mei
t/m 10 juni 2010. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift
verkrijgbaar. Info:mevrouw G. Lucassen-Olijhoek, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit stuntshow op parkeerterrein aan Randhoornweg,
inzageperiode: t/m 7 juli 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard, inzageperiode t/m 8 juli 2010.
Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Voorlopig ontwerpplan Herinrichting Mijnsherenweg, inzageperiode:

-

9 juni tot 1 juli 2010. Info: mevrouw K. remmers, tel.: 0297-513111
Verkeersbesluit zebrapad Drechtdijk, inzageperiode t/m 21 juli 2010.
Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
Verkeersbeleid Pieter Langendijklaan 6, inzageperiode t/m 21 juli 2010.
Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111

inGediende bOuwaanVraGen/aanleGVerGunninGen
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Dwarsweg 15, reguliere bouwaanvraag voor het vegroten van een kweekkas
en bedrijfsruimte.
- Boterdijk 166, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een noodwoning.
- Hooilaan 4, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde.
meerwijk-west
- Zanglijster 14, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning en
het vervaardigen van een aanlegsteiger.
meerwijk-Oost
Rectificatie
- Gaastmeer 12, lichte bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen en vergroten
van een berging.
moet zijn
- Gaastmeer 12 en 10, lichte bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen en vergroten van een berging.
thamerdal
- Prinses Margrietlaan 72, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het slopen
van asbesthoudende platen.
Zijdelwaard
- Churchillflat 109, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het slopen van asbesthoudende platen.
bedrijventerrein uithoorn
- C. Verolmelaan 206, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een aluminium frame met reclamedoek.
kennisGeVinG VOOrGenOmen OntheffinG Van bestemminGsPlan en/Of dOOrbrekinG Van aanhOudinGsGrOnd artikel
50.1 wOninGwet/aanleGVerGunninGen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffing te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de
hierna te noemen bouwplannen:
meerwijk-west
- Witkopeend 70, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een steiger.
Zijdelwaard
- Nicolaas Beetslaan 27, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een
woning op de begane grond , het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
en het verhogen van de nok aan de achterzijde.
Genoemde bouwplannen liggen van 11 juni t/m 22 juli 2010 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een
ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
Verleende VerGunninGen/OntheffinGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
de kwakel
- Hooilaan 4 te De Kwakel vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 14 juli 2010.
- Hoofdweg 163, vergunning voor het slopen van schuren en nevenruimten.
Bezwaar: t/m 12 juli 2010.
- Boterdijk 150, vergunning voor het verwijderen van een asbestcement golfplaat, asbestcement goot en -afvoer. Bezwaar: t/m 12 juli 2010.
- Kerklaan 22, vergunning aan de exploitant van Cafetaria ’t Trefpunt voor:
het exploiteren van een horecabedrijf t/m 26 mei 2013; drank- en horecavergunning. Bezwaar t/m 8 juli 2010
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Hockeyclub Qui Vive voor het
organiseren van het C-feest op 4 juni 2010 van 21.00 tot 24.00 uur
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Qui Vive hockey en tennis voor
het organiseren van een feestavond op 12 juni en een familietoernooi op 13

juni 2010. Ontheffing laat sluitingsuur voor Qui Vive voor de feestavond van
12 op 13 juni tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 14 juli 2010
thamerdal
- Zijdelveld 45 te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van een serre.
Beroep: t/m 21 juli 2010.
- Zijdelveld 66 C te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van een veranda.
Beroep: t/m 21 juli 2010.
- Kuyperlaan, vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren van de
Nationale Straatspeeldag op het schoolplein en de openbare weg op 2 juni
2010 van 13.30 tot 15.30 uur. Bezwaar t/m 12 juli 2010
de legmeer
- Rosmarijn 78, vergunning voor het vernieuwen van kozijnen en gevelbekleding. Bezwaar: t/m 14 juli 2010.
- Rosmarijn 78, vergunning voor het slopen van asbesthoudende platen.
Bezwaar: t/m 13 juli 2010.
- Riet 4, vergunning voor het slopen van asbesthoudende gevelbeplating.
Bezwaar: t/m 13 juli 2010.
- Wederik 62, vergunning voor het vergroten van de woning op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 14 juli 2010.
legmeer-west
- Dwergmuis 2, vergunning voor het vergroten van een woning.
Bezwaar: t/m 14 juli 2010
- Noordammerweg tegenover nummer 5 vergunning voor het plaatsen van een
reclamebord. Beroep: t/m 21 juli 2010.
Zijdelwaard
- Alfons Arienslaan 1, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van kleuren
en belettering. Bezwaar: t/m 13 juli 2010.
bedrijventerrein uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, vergunning voor het verhogen van de nok.
Bezwaar: t/m 13 juli 2010.
meerwijk-Oost
- Klipper / Karveel, vergunning aan de heer Tammer voor het organiseren van
de Nationale Straatspeeldag op het grasveld op 9 juni 2010 van 12.00 tot 16.30
uur. Bezwaar t/m 12 juli 2010
bedrijventerrein uithoorn
- Johan Enschedeweg 180, vergunning aan de exploitant van Brasserie Plux
voor: het exploiteren van een horecabedrijf t/m 25 mei 2013; drank- en
horecavergunning. Bezwaar t/m 8 juli 2010
leidraad inVOrderinG VastGesteld
Burgemeester en wethouders hebben de leidraad invordering vastgesteld. De leidraad wordt bij de invordering van de gemeentelijke belastingen gehanteerd door
het hiervoor ingeschakelde bureau Cannock Chase en ligt ter inzage bij de receptiebalie in de hal van het gemeentehuis.
reGlement VOOr autOmatische incassO VastGesteld
Burgemeester en wethouders hebben het reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen vastgesteld. Het reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen wordt gehanteerd door het hiervoor ingeschakelde bureau Cannock Chase en ligt ter inzage bij de receptiebalie
in de hal van het gemeentehuis.
eerste wiJZiGinG OP nadere reGels VerOrdeninG riOOlrechten 2010 VastGesteld
Burgemeester en wethouders hebben de eerste wijziging op nadere regels vastgesteld ingevolge artikel 11 van de verordening rioolrechten 2010. Deze regels liggen ter inzage bij de G2 WOZ/belastingen, J.P. Thijsselaan 53 in Aalsmeer
Verkeersbesluiten
de kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een voetgangersoversteekplaats
(zebrapad) aan te leggen op de Drechtdijk ter hoogte van Drechtdijk 1 (kruising
Drechtdijk-Kwakelsepad). Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 21 juli
2010 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerplaats nabij de woning
Pieter Langendijklaan 6 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 21 juli 2010 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

www.uithOOrn.nl

MAANDAG 14 JUNI

NEDERLAND-DENEMARKEN

4 ORANJE
MOORKOPPEN
+ gRAtis vuvuzELA tOEtER OP=OP
zAterDAG 19 JUNI

NEDERLAND-JAPAN

ORANJE
sLAgROOMsLOf
+ gRAtis ORANJE sCHOENvEtERs OP=OP
gEBAK BEstELLEN ALs BEDRiJf? BEL Of fAX: 568619 (vOOR 09.00 uuR
BEstELLEN = vOOR 10 uuR BEzORgEN (ALLEEN iN uitHOORN)
Amstelplein 2-4
Prinses Christinalaan 123
Arthur van Schendellaan 46

Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn

Tel. 0297-566010
Tel. 0297-562046
Tel. 0297-564148

Te koop:
Opblaasbaar of met pompje
zwembad l.2m b.110 h.60 w.bl.
z.g.a.n. 10 euro.
Tel. 0297-561489
Te koop:
4-pers. Coleman tent Bi Space
400 met voorportaal (220+230)
x240 cm hg. 175 cm 12,4 kg 75
euro.
Tel. 0297-568609
Te koop:
Herenfiets 3 versn. + trommelrem 50 euro. Kinderfiets 2,5 jr.
met zijwieltjes i.pr.st. 25 euro.
Tel. 0297-527763
Te koop:
Waterkruiken + kruikenzak 2 st.
7,50 euro.
Tel. 0297-560340
Te koop:
2-pers. Canadese kano + peddels 350 euro.
Tel. 0297-560163

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur
OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag:
11.00-17.00
Schoolstraat 7
Aalsmeer
0297-328044

Gevraagd:
±4 kg kruisbessen.
Tel. 0297-786324
Te koop:
Genius draadloze muis + toetsenbord in doos nw. 30 euro.
GEM piano WS 400 voetbassen
8 stuks ritme 7 oct 500 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Grote doos vol vlotte nette dameskleding weg. dikte 4244 zomer+winter blouse, jurken, meer dan 20 st. 30 euro
+broekpak. Tel. 0297-567448
Te koop:
Trolly z.g.a.n. hg. 68 br. 42 dp. 22
cm door omst. 20 euro.
Tel. 0297-567574
Te koop:
Judopak Matsuru mt. 130
15 euro. Tel. 0297-520163
Te koop:
Kinderstoel hout 10 euro. Buggy
10 euro. Driewieler 5 euro. Aankleedkussen 2 euro.
Tel. 0297-565844
Te koop:
Fasto keukengeiser z.g.a.n. 1 jr.
gebr. montage en gebruiksaanwijzing 75 euro.
Tel. 0297-546646
Te koop:
Disselslot 8 euro. Lichthouten tv
kastje 40 euro.
Tel. 0297-531940
Te koop:
Camping/logeerbedje in draagtas 25 euro. Houten hobbelpaard 5 euro. Tel. 0297-567675
Te koop:
Wit meisjesbankbed evt. met
matras 50 euro.
Tel. 0297-533422

Winkelcentrum
Zijdelwaard
Uithoorn

De echte hollandse
nieuwe haringen
Vangst 2010 heeft een zilte smaak
Vers van 't mes en zonder graatjes.
Proef het verschil.
Aanbieding

gebAkken scholfilet

graatloos, 500 gram

%

6,-

paleis

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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 emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

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

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

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

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, spoedgevallen en gevonden honden:
tel. 06-53315557.
Vermist
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar. Zijn
naam is Steak.
- Cyclamenstraat in De Kwakel, Casper, een rode kater
(Maincoon).
- Koolmees in Uithoorn, zwarte kater met groene ogen en rood
halsbandje met belletje.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Zigeunermuziek
en Chazz

Gevonden
- Cyclamenlaan in De Kwakel, geheel zwart katertje 1 jaar oud.
- Hortensialaan in De Kwakel, grijs/cyperse poes met rood en wit.
Draagt bandje van dierenbescherming
- Wilhelminakade in Uithoorn, forse rode kat
- Pieter Hellendaalweg in Uithoorn, jonge zwarte kater.
- N201, 100 m. voorbij tankstation Fire Zone in Uithoorn,
zwarte kat. Gechipt. Roze bandje met kluifjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- 2 katers van 3 jaar (broertjes); de ene kater is zwart/wit (Felixkat)
en heet Whisky, de andere kater is muis/grijs en heet Luna.
Kunnen bij kinderen. De katers willen graag bij elkaar blijven.
Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

Paardentrailers slecht
onderhouden
Mijdrecht - Meer dan de helft van
de paardentrailers vertoont ernstige
gebreken. Dat blijkt uit een steekproef die BOVAG onlangs deed tijdens een groot paardenconcours in
Amersfoort. Met name de banden,
koppeling en de vloer van de paardentrailer verkeren vaak in slechte
staat.
Tijdens de inspectie op het 25e Pinksterconcours in Amersfoort was het
erg druk. Waarschijnlijk mede door
het mooie voorjaarsweer waren veel
ruiters en amazones met hun paarden naar de spring- en dressuurwedstrijden afgereisd. Uit heel Nederland kwamen de paarden het terrein oprijden in hun paardentrailers.
En juist die trailer kreeg in Amersfoort extra aandacht van BOVAG.
“We doen dit wel vaker” verklaart
Hans Louwers, manager BOVAG
Aanhangwagenbedrijven. “Juist omdat we weten dat het onderhoud
van de paardentrailer nogal eens
wordt verwaarloosd, is het goed om
op dit soort dagen de paardenbezitters te wijzen op de gevaren die een
slecht onderhouden trailer met zich
meebrengen”.
BOVAG trof onder tweederde van
de bijna 150 gecontroleerde trailers slechte of te oude banden aan.
BOVAG adviseert de banden na 6
jaar te vervangen. Niet per se om-

dat het profiel dan versleten is, maar
met name omdat door lang gebruik
de banden droogtescheuren gaan
vertonen. Mede daardoor neemt de
kans op een klapband na 6 jaar fors
toe.
Voor het eerst controleerde BOVAG
ditmaal ook de vochtinwerking van
de vloer. “Door met een professionele vochtmeter de vloer te inspecteren hebben we snel een beeld of
er sprake is van een slechte vloer”
aldus Louwers. “Hier in Amersfoort
zagen we dat ruim een kwart van de
paardenbezitters rondrijdt met een
rotte bodem in hun paardentrailer.
Als het paard op de snelweg door
de vloer van de wagen heen trapt
dan zijn de gevolgen niet te overzien.”
In Duitsland en België moeten aanhangwagens, dus ook paardentrailers, periodiek worden gekeurd. In
Nederland bestaat die verplichting
niet en daarom wijst BOVAG de trailerbezitters op de noodzaak van periodiek onderhoud, want deze veiligheid begint in basis bij de paardenliefhebber zelf. Resultaat van
bijna 150 trailerkeuringen: slechte
banden·68%, Breekkabel versleten
45%, Koppeling (tussen auto en trailer) 31% afkeur, vloer van de trailer
rot/vocht 28%. Voor meer info: autobedrijf Van Rijn in Mijdrecht.

Aanstaande zaterdag is de dag waarop de vijfde aflevering van Chazz –
Charity Jazz – zal worden gehouden. Het jaar 2010 is niet alleen het jaar van
ons eerste lustrum, het is ook het jaar van de zigeunermuziek. Het jaar dat
Django Reinhardt 100 jaar geleden geboren werd. Reinhardt, de gitaarvirtuoos, die door een brand in zijn ouderlijke woonwagen ernstig gehandicapt
was en die, zoals vele zigeunermuzikanten, geen muziekschrift kon lezen,
overleed in 1953 in Samois-sur-Seine, slechts 43 jaar oud.
Omdat de zigeunerstammen eeuwen geleden vanuit hun oorspronkelijke
woongebied in het noorden van India verstrooid raakten over de hele wereld, is er eigenlijk geen sluitende definitie te geven voor wat wij zigeuner, sinti-, of ook wel gipsymuziek plegen te noemen. Zigeunermuziek, dat zijn
de hartstochtelijke, door zang en castagnetten ondersteunde klanken van
de flamenco uit Andalusië, dat is de weemoedige czardas van de Balkan
die in ons land door Tata Mirando en zijn zonen onsterfelijk werd gemaakt.
Maar zigeunermuziek is ook de gipsy-jazz uit Noord-Frankrijk, de stijl die
door Django Reinhardt en de violist Stéphane Grapelli werd ontwikkeld, en
later gemixt werd met de groten uit de Amerikaanse jazzwereld als Duke Ellington en B.B. King. Deze stijl wordt zaterdag in De Hoef vertolkt door niemand minder dan de Basily’s.
De Basily Gipsy Band, de Haagse topformatie, heeft op zo ongeveer alle grote jazzpodia van de wereld gestaan. Op hun palmares onder andere optredens op het North Sea Jazz Festival, het grote jaarlijkse Django Reinhardtfestival in het Franse Samois-sur-Seine, en in Birdland New York, een van
de beroemdste jazzclubs van de wereld. En niet te vergeten een optreden
tijdens een privéfeestje van The Rolling Stones en een met Stéphane Grapelli.
Als goede vaders en ooms denken de mannen van The Basily Gipsy Band
natuurlijk ook aan de toekomst en dus laten zich tijdens Chazz voor de
tweede achtereenvolgende keer bewonderen The Basily Boys: Zonzo, Noekie, Raklo en Morice – gitaarvirtuozen met een grote toekomst.
Elf gipsy’s, jong en oud, een batterij gitaren, contrabassen en een viool – en
daar komt dan muziek uit in de beste traditie van de dit jaar 100 jaar geleden geboren Django Reinhardt. Overweldigend, en dat niet in het minst
doordat de Basily familie de Gipsy van Reinhardt verweven heeft met opwindende Spaanse zigeunerinvloeden.
Dit jaar wordt de groep onder anderen ter zijde gestaan door de Haagse Dim Kesber, 80 (!) jaar, 65 jaar muzikant en nog altijd een klarinettist en
saxofonist van zeer groot formaat. De beminnelijke Dim, een van de trouwe
gasten tijdens Chazz, speelde al in 1946 in de beroemdste Dixieland-band
die ons land ooit heeft gehad; The Dutch Swing College Band. Met zijn Reunion Jazz Band is hij al vele jaren een graag geziene gast tijdens het North
Sea Jazz Festival.
Een toegangskaart voor Chazz kost in de voorverkoop 12,50, aan de kassa
15,00. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee, per slot van rekening draait
het tijdens Chazz allemaal om kinderen.
Voorverkoop:
www.chazz.nl
Mijdrecht: Boekhandel Mondria
Wilnis: Drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen: Drogisterij De Bree

Joël Rijneker maakt als eerste kind in De Ronde Venen een ritje van de waterglijbaan

Eerste ritje van de waterglijbaan in nieuw zwembad
De Ronde Venen - Vrijdag 4 juni hebben de medewerkers van het
nieuwe zwembad na een week hard
werken voor het eerst de mogelijkheden van het nieuwe zwembad getest. Samen met familie en vrienden
hebben ze ervaren hoe het is om in
het bad te werken. Voor de vijfjarige
Joël Rijneker uit Vinkeveen was dit
een grote dag, hij mocht ’s middags
om half vier als eerste van de glijbaan. Joël is helemaal gek van glijbanen en volgens zijn ouders vanaf de bouw al elke dag bezig met de
glijbaan. Zijn grootste wens was dan
ook om als eerste van de glijbaan te
gaan. Hier werkte Optisport graag
aan mee. Hoe dan ook, Joël ging er
drie keer als eerste vanaf en zo te
zien beviel hem dat prima! Verder
werd er door familieleden druk gebruik gemaakt van de vol in bedrijf
zijnde faciliteiten. Na het testen van

de toezichtposities, waaronder de
glijbaan als eerste, de versnellingskreek, massagebank, whirlpools en
natuurlijk de duikplank, zijn de medewerkers van het nieuwe zwembad
er dan eindelijk klaar voor! Vanaf
maandag 7 juni hebben de zwemlessen van het oude bad in het nieuwe zwembad een vervolg gekregen.
Wie ook wil zwemmen is vanaf 14
juni welkom volgens het rooster met
de zwemtijden (zie www.optisport.
nl/rondevenen).
Iedereen die belangstelling heeft
voor de nieuwe sportaccommodatie,
waarin het zwembad centraal staat,
is op zaterdag 26 juni van harte uitgenodigd om (vrijblijvend) de opening voor de inwoners van De Ronde Venen bij te wonen. Het wordt
een spetterende dag met een erg
actief programma!

Zaterdag 12 juni
15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht, Westzijde 50
De Hoef
www.chazz.nl
www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 9 juni 2010

Zestig gastouders kregen
diploma uitgereikt

Oranje Harlekijneend is
klaar voor het WK
Uithoorn - De bewoners van de
Harlekijneend hebben tijdelijk hun
straat een andere naam gegeven.
In plaats van ‘Harlekijneend’ heet de
straat nu voorlopig ‘De Oranje Eend’.
Na een initiatief van de jongste bewoners heeft er een inzamelingsactie plaatsgevonden waarvoor iedereen een kleine bijdrage kon doen in
een schoenendoos waarbij ruim 80
euro werd opgehaald.
Van dat geld werden vlaggetjes
en andere versiersels gekocht. De
winkels die dit verkochten waren
prompt uitverkocht.
Dit leverde een kleurig en vrolijk
versierde straat op.

Uithoorn - Donderdagavond 3 juni kregen zo’n zestig gastouders in
de entree van de Brede School in de
Legmeer het begeerde diploma Kinderopvang uitgereikt. Dertig daarvan staan ingeschreven bij de Uithoornse Kinderopvang; de andere dertig behoren bij bureau Kinderrijk in Amstelveen. Het diploma
is tegenwoordig wettelijk verplicht
wil een ouder als bevoegd gastouder kunnen fungeren. Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang
waarbij kinderen vanaf 6 weken tot
en met 12 jaar binnen een gezin, bij
de gastouder(s) thuis, worden opgevangen. Het is te vergelijken met
een pleeggezin. Veel mensen, zoals
een zelfstandige moeder, vader of
ouderpaar die een baan hebben om
in hun levensonderhoud te voorzien,
kiezen tegenwoordig steeds vaker
voor de mogelijkheid van gastouderopvang. Voornaamste reden is
dat deze flexibele en kleinschalige
kinderopvang plaatsvindt in de intieme sfeer van de huiselijke omgeving. Er is daardoor meer ruimte
voor persoonlijke aandacht voor het
kind of de kinderen en niet te vergeten mogelijkheden waarbij rekening
kan worden gehouden met speciale wensen, tijden en persoonlijke
afspraken. Bijvoorbeeld naschoolse opvang. De gastouder krijgt voor
deze dienstverlening betaald. Eén
en ander gebeurt alleen als de gastouders staan ingeschreven bij een
gastouderbureau. Tot voor kort waren de gastouders uitsluitend onderhevig aan de gestelde regels
van het gastouderbureau. Vanaf nu
echter moet elke gastouder die zich
hiervoor opgeeft een verplichte cursus gevolgd hebben. Dit is een overheidsmaatregel.
Wettelijke regels
Tineke Bouma die samen met Mo-

nic van Diemen tot voor kort gastouderopvang en -werving regelden
via de stichting Organisatie Opvang
Kinderen (OOK) in Uithoorn, zijn
met hun bureau intussen gefuseerd
met de Uithoornse Kinderopvang,
gevestigd aan de Margrietlaan 86 in
Uithoorn. “Die fusie ligt ten grondslag aan de nieuwe wettelijke regels”, vertelt Tineke. “De organisatie is nu veel groter en kan het beter overzien en aanbieden. Op een
enkeling na zijn de gastouders die
bij ons staan ingeschreven klaar om
aan de slag te gaan. Ze hebben het
diploma behaald dat ze nodig hebben. Dat vloeit voort uit de eisen die
tegenwoordig gesteld worden aan
gastouders. Er ging bij ons veel tijd
zitten in het hele opleidingstraject.
Samen met de Uithoornse Kinderopvang zijn we in staat geweest om
de opleiding van de grond te krijgen
en op tijd aan te bieden. Bovendien
hebben we dat in samenwerking
met Kinderrijk gedaan, de kinderorganisatie in Amstelveen. De cursus is tot stand gekomen met hulp
van het ROC Horizon College in Alkmaar. Zij hebben het hele examentraject aangeboden, zowel in theorie
als praktijk. Als voorbereiding daarop hebben wij samen met Kinderrijk een aantal lesavonden georganiseerd. Omdat we zo’n grote groep
gastouderdames hadden, was het
ROC bereid om hier het examen af
te nemen. Landelijk zijn er veel gastouders, veel meer dan de overheid
in beginsel had ingeschat. Dus kwamen de colleges die de opleidingen
aanbieden erg in de knoop met het
aantal plaatsen en mensen wat ze
aankonden om te laten examineren.
Met name het praktijkexamen, want
dat neemt twee tot drie uur in beslag bij gastouders aan huis. Al met
al was dat een enorme klus voor
hen. Omdat wij begin dit jaar er zo

vlug bij waren, konden we ook op
tijd klaar zijn. We zijn er erg trots op
dat het gelukt is. Omdat de meeste
gastouders bij ons al een poos actief zijn konden zij met een stoomcursus hun kennis en activiteiten
onderbouwen. Met behulp van enkele lesavonden die wij hebben georganiseerd en lessen via de gastouderacademie, dat is een internetopleiding, konden ze opgaan voor
het diploma MBO2. Per 1 september dit jaar is die opleiding verplicht
voor elke gastouder. Heeft men die
niet, dan krijgen de ouders die hun
kind(eren) bij deze gastouder heeft/
hebben ondergebracht, geen recht
meer op de kindertoeslag van de
belastingdienst. Het heeft dus heel
wat consequenties. Het is nu zo dat
iedereen die gastouder wil worden
de cursus al gevolgd moet hebben.
De gastouders die nu examen hebben gedaan mochten dat achteraf doen omdat die al in deze functie werkzaam waren. De kosten van
hun opleiding hebben wij voor onze rekening genomen, ook al omdat
zij zich voor twee jaar aan onze organisatie hebben verbonden. Maar
nieuwe gastouders moeten de cursus zelf betalen.”
Degenen die nadere informatie
wensen kunnen bellen met Tineke
Bouma, tel. 0297-568129.
De uitreiking van de diploma’s gebeurde in een feestelijke sfeer waar
behalve alle geslaagde gastouders
ook hun familie, collega’s en vrienden de uitreiking bijwoonden.
Nadien werd het gebeuren in een
informele ambiance met een hapje en een drankje nog een poosje
voortgezet. Gastouders: van harte
gefeliciteerd en succes toegewenst
met de door hardwerkend Nederland zo gewenste kinderopvang!

Midzomeravondfestival Tavenu
De Kwakel - Op zaterdagavond 19
juni organiseert Tavenu voor de elfde keer het midzomeravondfestival
in het centrum van De Kwakel.
Het thema van dit jaar is “pops in
the spots”. Het zal een feest van
herkenning zijn. Na de opening met
een deel uit het nummer pops in
the spots “Those were the days my
friends” zullen tophits uit de laatste
50 jaar de revue passeren. Muziek

van onder anderen Bill Haley, the
Andrew Sisters, the Beatles, ABBA,
U2, Marco Borsato en nog veel meer
zal deze avond te horen zijn.
Tavenu zal samen met V.I.O.S. uit
Mijdrecht en dansschool Nicole,
eveneens uit Mijdrecht, voor een
waar discospektakel zorgen. Tussen
de muziektent en de steelbandkar
zal een discovloer wachten op danseressen en dansers. De Majorettes

van VIOS en de danseressen van
dansschool Nicole zullen een voorbeeld geven en het publiek uitnodigen mee te doen.
Dus zoek de broek met wijde pijpen maar op en trek uw mooiste gekleurde of glimmende blouse aan
en luister en dans mee op zaterdagavond 19 juni in De Kwakel.
De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.
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Metalcore in The Mix
Uithoorn - Komende zaterdag 12
juni spelen er drie bands in jongerencentrum The Mix. Bring on The
Bloodshed is een band afkomstig uit
Uithoorn, en maakt zware laagge-

stemde metalcore. My City Burning
is momenteel een van Nederlands
grootste punkbands. Het is een eer
voor The Mix om deze band weer te
mogen ontvangen. All Heads Rise

is een female-fronted metal band.
Laat je verrassen door een energiek optreden van deze Boskoopse
band.De deur gaat open om 21.00
uur, de eerste band speelt om 21.30
uur, entree is 5 euro.
The Mix kun je vinden aan de J A
van Seumerenlaan 1 in Uithoorn.

Aanstaande dinsdag 15 juni:

Bewonersoverleg Oude Dorp:
u komt toch zeker ook?
Uithoorn - Volgende week dinsdag
15 juni vindt het eerstvolgende bewonersoverleg Oude Dorp plaats
en alle inwoners van deze buurt zijn
voor dit overleg van harte uitgenodigd. De aanvang is 19.30 uur. De
locatie is, in tegenstelling tot andere overleggen, deze keer niet in
de Ponderosa (daar was deze dag
geen ruimte beschikbaar) maar in
’t Buurtnest aan de A. van Schendellaan 59. Komt u met de auto, dan
kunt u parkeren op het parkeerterrein van Sporthal De Scheg, uw
fiets kunt u zowel aan de voorzijde
als aan de achterzijde van ’t Buurtnest kwijt.
Een bewonersoverleg vindt in de regel zo’n viermaal per jaar plaats en
heeft een aantal functies. Zo biedt

het u als buurtbewoner de mogelijkheid om andere bewoners van uw
buurt te treffen en met elkaar van
gedachten te wisselen over de leefbaarheid in uw buurt.
Verder biedt het buurtbewoners met
eigen ideeën of wensen de mogelijkheid te onderzoeken of hun plannen ook door andere bewoners worden gedragen. Tijdens een bewonersoverleg ontstaan dan bijvoorbeeld werkgroepen om deze plannen nader te onderzoeken en eventueel samen uit te voeren: zo kunnen bewoners zich verenigen om
samen sterker te staan. Tenslotte geeft het het buurtbeheer Oude
Dorp de mogelijkheid, onderwerpen aan ú als buurtbewoner terug
te koppelen en met u af te stem-

men. Het bewonersoverleg Oude Dorp is voor iedere buurtbewoner van het Oude Dorp toegankelijk: het is immers een overleg ván
buurtbewoners vóór buurtbewoners
en vaak zelfs dóór buurtbewoners.
Het wordt begeleid door Frans Huijbregts, de opbouwwerker van Welzijnsinstelling Cardanus.
Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit overleg? Dan ziet men
u graag verschijnen op 15 juni a.s.
Wilt u op voorhand de notulen van
het voorgaande overleg ontvangen
of onderwerpen aan de agenda toevoegen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 06 55 343141 of
mailen naar fhuijbregts@cardanus.
nl. Graag tot ziens op 15 juni a.s. om
19.30 uur in ‘t Buurtnest.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Zwerfafval
Uithoorn - Afgelopen vrijdag was ik met klas 2Fk
van SG Thamen, als docent Techniek aan een buitenopdracht bezig. We hadden in de afgelopen
periode een Projectmap ‘Zwerfafval’ van de Gemeente doorgewerkt, en onderdeel was een tocht
naar de Gemeente Werf, en de Kringloopwinkel.
Zelf had ik daaraan toegevoegd om het Libellebos te onderzoeken op zwerfafval, ook vanwege
de loslopende koeien.
De leerlingen waren enthousiast en we liepen door
het mooie Libellebos in de omgeving van het tennispark. Een leerling zei ‘Meester, daar loopt een
konijn !’ Enfin, in eerste
instantie denk je nou en,
een konijn in een bos,
zo wat? Maar wat bleek,
het ging om een schattig
wit konijntje met hier en
daar een zwart streepje, en een paar jongens
gingen er achteraan. In
eerste instantie rende hij
weg, maar na een paar
minuten hadden ze hem
te pakken. Wij er mee
naar de kinderboerderij.
De dames daar wilden
hem niet, maar gaven
ons het nummer van de
Dierenambulance. Gebeld, en ze konden hem
later op de ochtend komen halen, want ze waren blij met onze vangst,
want steeds meer mensen die hun huisdiertjes

zat zijn, zetten ze in het Libellebos uit als soort ‘oplossing’ maar loslopende honden gaan dan weer
achter de beestjes aan en bijten ze dood, en al met
al geen goede ontwikkeling.
Wij met Tjeerd, want zo was het konijn inmiddels
gedoopt, en vernoemd naar de mentor van de klas
2Fk, naar school, alwaar hij onder grote belangstelling door de mensen van de Dierenambulance werd afgehaald.
Het was een interessante les, Meester P. van Roekel, Docent alg.techniek SG Thamen
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Davanti het beste klassieke
vrouwenkoor van Nederland!

Goed geschoten...
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...

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.

Mooi in het
Libellebos
Uithoorn - Het was weer genieten in Het Libellebos in Uithoorn. Ik hoorde een jong krijsen om voedsel, maar kon dit
geluid niet plaatsen. Ik ging op het geluid af en tot mijn verbazing kwam het uit een uitgeholde boomstam. Dit moest een
specht zijn. Ik ben op de grond gaan zitten en ja hoor, na geruime tijd liet de kleine het koppie even zien. Even later kwam
de bonte specht met voedsel voor de kleine. Met mijn Tamronlens 200-500 mm kon ik dit prachtige plaatje schieten.

Rabobank Regio Schiphol aanwezig
op de Woondag Uithoorn
Uithoorn - Rabobank Regio Schiphol was als enige bank en hypotheekverstrekker aanwezig op de
Woondag Uithoorn die op zaterdag
5 juni plaatsvond. Vijftien standhouders, variërend van makelaar tot interieurstylist, van gemeente tot keukenaannemer, waren vertegenwoordigd. De Woondag viel samen met

de Open Huizenroute en de Dag
van de Bouw. Ruim 400 huizenzoekers vonden hun weg naar “De Wieger” in Uithoorn. Tijdens de Woondag konden geïnteresseerden bij de
stand van de Rabobank een hypotheekberekening laten maken. Zo
kregen zij meer duidelijkheid in hun
bestedingsruimte. Gezien de gro-

te opkomst bij de Rabobank stand,
een schot in de roos! Bent u geïnteresseerd in een persoonlijke hypotheekberekening of wilt u meer
informatie? Neemt u dan contact
op met Rabobank Regio Schiphol,
kernkantoor Uithoorn via tel.: 0297–
382973 of via de mail: uithoorn@
regioschiphol.rabobank.nl

de volgende morgen te vertellen dat
ze zo wáán, wáánzinnig gedroomd
hebben!
Tussen de liedjes door zal er ook
nog een spannende circusact te
zien zijn.
Sinds februari repeteert kinderkoor
Xing op maandag van kwart voor
vier tot kwart voor vijf in obs de Kajuit. Door deze veranderde repetitietijd is het nu ook mogelijk voor kinderen van andere scholen in Uithoorn om bij het koor te komen.
Momenteel bestaat het koor uit 20
enthousiaste kinderen van vijf ver-

Compleet vernieuwde winkel
Wat kunt u vanaf de opening op
woensdag 23 juni verwachten? Wanneer u de winkel binnenstapt vallen

de ingrijpende veranderingen direct op. De winkel is modern en zeer
smaakvol ingericht. Zo treft u een
compleet nieuwe toonbank en een
nieuw zelfbedieningsmeubel voor de
actieartikelen aan.
De keuze om te verbouwen was eigenlijk heel eenvoudig. Het assortiment is sterk uitgebreid en om aan
de vraag van de consument van tegenwoordig te voldoen waren er
aanpassingen vereist. Vanuit deze
nieuwe winkel kunnen Robert Bader en zijn team hun klanten weer
allerlei smakelijke ideeën aanreiken
en de unieke service leveren die elke
klant in hun ogen verdient. Kortom:
met deze nieuwe winkel zijn ze goed
voorbereid op de toekomst.

Bij de verkoop van een huis gaat het
soms om kleine details. Een huis dat
te koop staat, wordt een stuk aantrekkelijker voor kopers wanneer
het een prettige sfeer uitstraalt. Zo
is bekend dat de geur van versgebakken appeltaart een positief gevoel oproept bij potentiële kopers.
Ook een fijn thuisgevoel zoals een
schoon en opgeruimd huis spreekt
voor zich. De geur van koffie of een
mooie bos bloemen kan nèt dat

beetje extra doen. Rabobank Regio Schiphol geeft huizenbezitters
graag extra inspiratie om de sfeer
in de woning te verhogen en wellicht de verkoop hiermee te bespoedigen.
Ook wanneer al een andere woning
is gekocht en men op zoek is naar
hulp bij de financiering van de nieuwe woning kan de adviseur van Rabobank Regio Schiphol waardevolle tips geven.
Denk daarbij aan de beste oplossing bieden voor het overbruggen
van een periode waarin men twee
huizen bezit of het analyseren van
de huidige hypotheek in relatie tot
het persoonlijke bestedingspatroon
om er zo voor te zorgen dat de hy-

Verkeerspaal in bussluis
heeft kinderziekten

Een vertrouwd adres
Voor u betekent deze nieuwe winkel dat u bij Keurslagerij Bader terecht kunt voor het assortiment van
een echte vakman. Door de passie
die het gehele team in hun vak legt
bent u altijd verzekerd van de beste producten.
Of het nu gaat om de vertrouwde
vleesspecialiteiten, heerlijke grillproducten en salades, het zijn stuk voor
stuk producten om van te genieten

Experimenteren
“Ik zou wel eens willen weten of de
gemeente ook eerlijk bijhoudt hoe
slecht het systeem functioneert. En

Amateurisme
Op dinsdag 25 mei functioneerde het systeem nog steeds niet en
heeft de bewoner maar eens met de

Neem vanaf woensdag 23 juni eens
een kijkje in de nieuwe winkel van
Keurslagerij Bader en profiteer van
de aantrekkelijke openingsaanbiedingen.

De verzinkbare paal in de bussluis is een kostbare investering, maar ook een bron van storingen en ergernis

schillende Uithoornse basisscholen.
Op 20 juni kan iedereen die dat leuk
vindt komen luisteren naar kinderkoor Xing in jongerencentrum The
Mix aan de J.A. van Seumerenlaan
(t/o de Thamerkerk). Aanvang 15.00
uur. Neem vooral ook je vader mee:
het is tenslotte vaderdag! De toegang is vrij en iedereen, jong of oud,
is van harte welkom! Ook kinderen
die het misschien leuk vinden bij het
koor te komen zingen, kunnen natuurlijk komen kijken, want in het
nieuwe schooljaar is er weer plek
voor nieuwe kinderen.

Uw huis te koop? Bak een taart!
Regio - Rabobank Regio Schiphol
biedt huizenbezitters die hun huis te
koop hebben staan of die plannen
hebben om het woonhuis te verkopen, de helpende hand met de hypothekenactie: “Huis te koop, bak
een taart”.

een gebruik van gemaakt. Meer informatie over Davanti en haar optredens is te vinden op www.davanti.nl

wat zijn de plannen ten aanzien van
de volgende paal? Die zou volgens
de betreffende ambtenaar pas geplaatst worden als de eerste paal
100 procent functioneert. Het lijkt
overigens onbegrijpelijk dat er ruim
80.000 euro wordt geïnvesteerd in
een proef met een systeem waarvan je zou verwachten dat het gewoon goed zou functioneren. Het is
immers een elders in het land al vaker toegepast middel. Vanuit de politiek hoorde ik verwonderde geluiden over het feit dat men als gemeente voor veel geld zelf aan het
experimenteren is geslagen zonder
eerst eens bij collega-gemeenten,
die al zo’n systeem hebben, te informeren over de werking ervan”, aldus de bewoner die in de betreffende week ook vijf touringcars capriolen heeft zien uithalen om te keren
op de Laan van Meerwijk ter hoogte van Flevomeer. Het vermoeden
is dat de kinderen van groep 8 van
De Springschans op kamp gingen
met de bus. “Deze bussen stonden
’s ochtends vanaf het Amstelplein
richting verzinkbare paal opgesteld
en gingen om de beurt keren op
de kruising. Daarbij reden ze over
het gras en de trottoirranden heen,
want de kruising zelf is daar niet
wijd genoeg voor. Door alle vrachtwagens en bussen die daar en op
Flevomeer zelf moeten keren, zie je
nu al weer verzakkingen van onder
andere de trottoirranden. Daarvan
heeft Willem Kroon van de gemeente in de pers een oproep gedaan dit
te melden omdat het zo’n schadepost is voor de gemeente!... Waarom
is het toch niet mogelijk een kleine rotonde met een ‘kiss-and-ride’
strook (zie ook de Brede School in
de Legmeer, red.) aan te leggen in
plaats van het driehoekig stuk grasveld voor de ingang van De Springschans? Dit zou het verkeer zoveel
beter laten doorstromen, schade
voorkomen en de verkeersveiligheid
enorm bevorderen!”

Keurslagerij Bader maakt
zich op voor een flinke
verbouwing!
Uithoorn - Nog even en dan start
Keurslagerij Bader met een flinke
verbouwing. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Op zaterdag 12 juni om 16.00 uur sluiten de
deuren van de winkel en gaat de verbouwing met volle kracht van start.
Om u tijdens de verbouwing te kunnen voorzien van (barbecue) bestellingen, vers vleesspecialiteiten,
vleeswaren en salades, bent u natuurlijk van harte welkom in hun
Keurslagerijen in Mijdrecht, Vinkeveen of Maarssenbroek.

tot kinderkoren, hebben flink aan
zichzelf gewerkt. Het NKF bood hen
coaching aan en daar heeft ieder-

Uithoorn - De eind februari door de
gemeente aangekondigde vernieuwing van de beide bussluizen in de
Laan van Meerwijk, verloopt op zich
wel goed, alleen werkt de apparatuur nog niet vlekkeloos. Storingen
en haperingen aan het functioneren
van de verkeerszuil ter hoogte van
basisschool De Kajuit zijn aan de
orde van de dag, zo wordt gemeld
door omwonenden. Let wel, het gaat
hier voorlopig om slechts één bussluis bij de scholen. Die wordt als
pilot gezien om te zijner tijd ook de
volgende van een dergelijke verzinkbare paal te voorzien. Dat mag
wat kosten: in totaal om en nabij de
80.000 euro!
Eén van de bewoners die zicht heeft
op de bussluis heeft er tijdens aanwezigheid thuis eens op gelet hoe
vaak de zaak tot nu toe stagneert.
Zo werd in het weekend van 23 mei
geconstateerd dat de paal in de
sluis sinds donderdag 20 mei in de
bodem was verzonken. In die week
bleken er al problemen te zijn met
de paal die in eerste instantie niet
omlaag wilde. Daardoor kon bus 170
er ‘s morgens niet door. Later bleek
het hele systeem te zijn uitgevallen. “Vrijdagmorgen 21 mei zag ik
dat een ambtenaar van de gemeente zelf maar eens in de regelkast
aan het sleutelen was, maar tevergeefs. De paal was sinds die donderdag buiten werking wat kennelijk weer een ‘weekendopenstelling’
zou betekenen. Het gebeurt namelijk vaker dat tijdens het weekend de
paal gewoon in de grond blijft. Het
is wel toevallig dat het dan altijd gebeurt… Het is dat de tweede sluis
aan de andere kant – die nog niet is
vernieuwd – redelijk het verkeer tegenhoudt, maar anders was het gewoon doorrijden geblazen”, aldus de
bewoner die zijn naam liever niet in
de krant genoemd ziet, maar wel
een logboekje bijhoudt van de storingen en de problemen die bussen
(en de wijk) daardoor ondervinden.

Kinderkoor Xing treedt op
met liedjesshow
Uithoorn - Op zondag 20 juni a.s.
zal kinderkoor Xing onder leiding
van Ireen van Bijnen optreden met
haar nieuwste liedjesshow. De teksten van de liedjes hebben allemaal
te maken met slapen. Zo kan het
zijn dat je niet goed kunt slapen omdat je je zorgen maakt over een verhuizing, of omdat je gepest wordt.
Of je kunt niet goed slapen omdat je
bang bent in het donker. Of je gaat
’s nachts stiekem je bed uit om een
koekje te pakken... Maar uiteindelijk
vallen de kinderen van Xing gelukkig toch allemaal in slaap, om dan

Uithoorn - Het try-out concert op
27 april jl. was al veelbelovend. Davanti was klaar voor een optreden
tijdens de halve finale van het Nederlands Koor Festival (NKF) in Arnhem! In 2009 namen 160 koren deel
aan de voorrondes van het NKF.
30 winnaars hiervan wedijveren tijens de halve finales om een plaats
in de Grote finale om de eervolle titel “Koor van het jaar 2010”. Afgelopen zaterdag 5 juni wist Davanti op het podium van het Musis Sacrum in Arnhem een finaleplaats te
veroveren! Davanti kwam uit in de
categorie “Vrouwenkoor Klassiek”.
De 14 dames zongen, onder leiding
van dirigent Lorenzo Papolo, 6 nummers. 5 liederen werden a-capella gezongen en voor het 6e was er
muzikale begeleiding op de vleugel
door Theo Griekspoor. Door de deskundige vakjury werd Davanti beoordeeld op technische en artistieke criteria en de programmakeuze.
Mede door haar “technische perfectie” werd Davanti uitgeroepen tot
winnaar in haar categorie en mag
zich nu terecht Het beste klassieke
vrouwenkoor van Nederland noemen! De Grote Finale van het NKF
op 27 november 2010 zal een afwisselende muzikale korendag worden
met uitvoeringen op absoluut het
hoogste niveau van Nederland. Alle koren, van popkoren, mannenkoren, klassieke koren, seniorenkoren

potheek te allen tijde up-to-date is.
Heeft u uw huis te koop staan
of plannen om uw huis te verkopen? Vraag nu het gratis boekje ‘Taart, zoet & hartig’ aan bij Rabobank Regio Schiphol en vul uw
woning met de geur van ovenverse
taart. Kijk voor meer informatie op
www.regioschiphol.rabobank.nl.
Binnen vijf werkdagen wordt het
boekje thuisgestuurd.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

gemeente gebeld. Daaruit bleek dat
de problemen waren veroorzaakt
door een stroomstoring. Het was bij
de gemeente toen niet bekend dat
het systeem niet functioneerde...
Toen de opmerking werd gemaakt
dat dit toch via de plaatselijk geïnstalleerde camera kon worden gezien bleek dat er maar twee mensen bij de gemeente waren die de
beelden konden bekijken. Maar ja,
die waren die week nou net met vakantie... Amateurisme ten top! Donderdag 27 mei en vrijdag 28 mei waren er weer verkeersproblemen met
drie rangerende touringcars – die
niet over een afstandsbediening beschikken - en een lange vrachtwagen die kennelijk niet op de aanwezigheid van de paal had gerekend.
Immers, voordien kon hij zo over
de sluis rijden... Dat betekende veel
heen en weer steken op de kruising
bij Flevomeer en de Laan van Meerwijk. Kortom: de verkeersproblemen bij de bussluis blijken uit een
combinatie van factoren te bestaan,
waarvan de bussluis een belangrijk
onderdeel vormt.
Recente navraag over dit onderwerp bij de betreffende wethouder,
de heer Maarten Levenbach, leverde via zijn woordvoerder het volgende antwoord op: “Het klopt dat de
paal nog niet goed functioneert. Om
die reden hebben we ook bewust
gekozen voor een testfase. Daarnaast is als ‘back up’, juist voor het
geval het systeem niet meteen op
orde zou zijn, slechts één betonnen
bussluis verwijderd. De tweede is er
dus nog en wordt pas verwijderd als
het systeem helemaal ‘kinderziektevrij’ is. Er is dus geen sprake van dat
je kunt doorrijden op de route. De
buschauffeurs ondervinden op dit
moment geen hinder. De paal werkt
slechts incidenteel niet. Wél is opvallend dat de problemen zich met
name in het weekend lijken voor te
doen. Heel vervelend natuurlijk, dat
wel!... Vanuit de gemeente en door
de leverancier wordt er uiteraard
hard gewerkt om de technische onvolkomenheden op te lossen.” Waarvan akte.
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Muziek maken op je eigen unieke manier.

Voorspeelavond maakt diepe indruk!

Al vanaf 1992 geeft Marleen van
der Laaken pianoles. Een keer
in de twee jaar organiseert zij in
de intieme bovenzaal van pianohandel Van Kerkwijk in Amstelveen een voorspeelavond. Haar
leerlingen laten dan aan familie
en vrienden horen wat zij op de
piano klaarspelen. Dit jaar was de
belangstelling zo groot dan er in
twee groepen moest worden gespeeld.
In gesprek met haar leerlingen
valt op dat jong en oud haar prijzen om haar muzikale en didactische kwaliteiten. Tijd voor de
Nieuwe Meerbode om Marleen
eens te vragen naar haar beweegredenen.

Wat wil je met je lessen
bereiken?

Veel volwassen die bij mij op pianoles komen, hebben vaak een
diep gekoesterd verlangen om
met muziek maken bij hun gevoel
te komen en te ervaren wat het
is om hun gedachten en gevoelens om te zetten in klanken.
Misschien herken jij dat ook wel,
dat je zo druk bent met dagelijkse werkzaamheden, gedachten
en beslommeringen, dat je het
gevoel hebt dat je wat mist. Wat
kan er dan fijner zijn, dat je jezelf
los kunt maken van je verplichtingen en dat je even je ei kwijt kunt
in muziek.

Geldt dat ook voor kinderen?

Kinderen benaderen het vaak
wat eenvoudiger. Wat zij willen is
gewoon pianospelen. Ze zijn nog
zo heerlijk puur en onbevangen,
als ze voor het eerst hun handen

op de toetsen zetten. Vooral als
ze jong beginnen.
Maar of je nu jong of oud begint
met pianospelen, voor mij staat
altijd de liefde voor muziek centraal. Ik kan er zo blij van worden,
als ik zie dat mensen groeien in
hun pianospel, of ze nu heel talentvol zijn, of het alleen maar leuk
vinden om muziek te maken.

Waarom organiseer je een
voorspeelavond?
Wat al mijn leerlingen gemeenschappelijk hebben, is de muzikale beleving. Dat is ook wat centraal staat tijdens de voorspeelavond. Muziek kent geen beperkingen of grenzen. Iedereen
kan muziek maken en beleven,
op zijn of haar eigen unieke wijze. Dat hebben mijn leerlingen
je tijdens de voorspeelavond laten zien. Wat muziek met je kan
doen: ‘ontroeren, vrolijk stemmen
of diep raken’.
‘Ik ben ongelofelijk trots op ze!’

De opbrengst van de consumptieverkoop gaat naar
Wajir in Kenia. Waarom?

Dat geluid en klanken een andere
betekenis kunnen krijgen laat het
Wajir project zien, waarvoor we tijdens de voorspeelavond geld ingezameld hebben. Met het ingezamelde bedrag kunnen we dove kinderen de kans bieden goed
te leren spreken. Waardoor de
muzikale klanken van mijn leerlingen kleur geven aan het leven
van de dove kinderen in Wajir.

Wij wensen jou en je leerlingen nog heel veel plezier bij
het maken van muziek.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 9 juni 2010

100 jaar katholiek onderwijs
in De Kwakel De Zon
De Kwakel - Deze week was het
voor de kinderen van De Zon één
groot feest! Ter gelegenheid van
100 jaar katholiek onderwijs in De
Kwakel waren er de hele week festiviteiten voor de kinderen en de
leerkrachten. Het katholieke onderwijs werd gestart met de Heilig
Hartschool, later de Robert Kennedyschool en wordt nu door De Zon
voortgezet.`
De festiviteiten begonnen op maandag met een vossenjacht door de
wijk en het beschilderen van tassen. De opening op het schoolplein
met het oplaten van ballonnen was
zeer sfeervol. Alle kinderen dansten mee en zongen vrolijk het speciale feestlied. Daarna was er tijd
voor champagne en taart!
Dinsdag stond het schoolreisje op
het programma! Alle leerlingen
gingen naar De Efteling. De 11
bussen werden om half
negen uitgezwaaid
door de ouders. In

het park konden alle kinderen zich
vermaken in allerlei attracties. Ook
de patatjes en kipvingers vielen
goed in de smaak. Om half zeven
konden de vermoeide maar voldane kinderen met hun ouders mee
naar huis.
Op woensdag mochten de kinderen eerst uitslapen. Verder werd
er die dag gekookt. Twee klassen
maakten samen zes verschillende
gerechten klaar. Op een zeer zonnig plein werden vervolgens kleedjes uitgespreid voor een gezellige
picknick.
Donderdag en vrijdag stonden in
het teken van dansen door de
tijd. Onder leiding van de enthousiaste mensen van Dance
Project kregen de groepen en
de leerkrachten een dans aangeleerd. De wals, Bunny hug, Foxtrot, Charleston, Grease, Disco, Michael Jackson en Hip hop werden
vrijdagochtend in een volle aula
aan elkaar en de ouders gepresenteerd.
De feestweek werd afgesloten
met een spetterend avondprogramma. Met spel-

letjes, De Kinderband, Ik hou van
Holland-spel en de band Helemaal
Top heeft iedereen zich prima kunnen vermaken!
Helemaal top is ook de eindconclusie die voor deze week geldt.
Voor zowel de kinderen, leerkrachten als de ouders was het
een vermoeiende, maar
zeer geslaagde en zonnige week!
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MET GOEDE MOED DE WADDENZEE OP

De hele groep zeeschuimers bij elkaar
Uithoorn - Alweer de 22e jaargang zeevissen. Organisatoren Nico Plas en Pierre Veenhof hebben zich weer stevig
ingezet om ook in 2010 weer een dag te organiseren op
de Waddenzee. De voortekenen waren niet al te goed.
Er wordt slecht vis gevangen op zowel de Waddenzee als
de Noordzee. Dat weerhield echter de 35 deelnemers op
5 juni niet om op 6.00 uur ’s morgens klaar te staan voor

Om 06.15 uur staat de bus bij Pierre om de
laatste deelnemers op te pikken
de bus. Een bus van Van der Laan, geregeld door Jos Dekker (nog bedankt voor het regelen). Na een paar zenuwachtige momenten kwam om tien over zes de bus aanrijden (“Ze hebben ‘m gisteren niet afgetankt!”) om via een
stop bij het Hoge Heem de laatste heren op te halen bij
Pierre Veenhof.
SFEER
De sfeer zat er al meteen goed in en de reis verliep dan

En zo ziet een mooie makreel eruit....
ook voorspoedig. Eenmaal op de boot - de Maria-Hendrika - wachtte ons als altijd het warme welkom van schipper
Wil, zijn vrouw Ria en hun dochter Petra. Die hadden de
verse koffie al klaar staan en waren weer goed voorbereid
op 35 hongerige (en dorstige?) klanten. De dames werden
door Nico Plas verrast met een mooie bos bloemen van
C1000 Bloemenboetiek. Door de slechte vangsten op platvis zou de schipper op zoek gaan naar makreel. Dat zou
waarschijnlijk wat later
op de dag pas wat gaan
opleveren omdat de stroming nog te sterk was.
Door het troebele water
bij sterke stroming vang
je dan minder makkelijk
makreel. Gelukkig was
het weer vanaf het eerste
moment al fantastisch.
Nog niet meteen bikiniweer maar warm genoeg
om de lange mouwen alvast aan de stoel te hangen.

huis. Gezien de lage vangst gaven de meesten
hun vis mee voor het Hoge Heem. (Daar was kok
Martin aanwezig die wel kans zag om die vis een
goede bestemming te gaan geven.) Ondanks de
mindere vangst was de visdag een succes. Dit
door het goede weer en de goede zorgen op de
Maria Hendrika.

FOTO
Om kwart voor drie voeren we weer terug naar
de wal alwaar de bus na het nemen van de
groepsfoto aan kwam rijden op de kade. De
SCHIPPER
busreis terug verliep zoals het hoort, rumoeDe schipper zou op alle
riger en met een tussenstop om eenieder weer
vlakken gelijk krijgen. De
De eerste vangst van de dag
veilig in Uithoorn af te zetten. De vis die niet met
eerste vangst van de dag
bleek een krabbetje
mensen mee naar huis ging werd in het Hoge
bestond uit een krabbetje
en dan nog een kleintje ook. De tweede vangst kwam ook Heem afgegeven waarna iedereen zich weer meldde bij
op de eerste ligplek en was een schol eigenhandig door de Ponderosa. Daar waren de vrijwilligers alweer aanweGilbert Janmaat uit het water getrokken (al was het wel zig om achter de bar te helpen, en de Chinese maaltijd
werd gehaald bij de Golden Lotus.
Na een heerlijke maaltijd werd iedereen verrast met een
kleine attentie voor zowel de visser als de vrouwen die
hun man een dagje af moesten staan. Ook de vrijwilligers
van de Ponderosa kregen een mooie bos bloemen. Deze
prachtige dag werd ook dit jaar weer mogelijk gemaakt
door enkele sponsoren.
Bij deze dan ook dank aan C1000 Reurings, C1000 bloemenboetiek, Primera – de Jong en Chinees Restaurant de
Golden Lotus. Natuurlijk ook dank aan de organisatoren
Nico Plas en Pierre Veenhof. Op naar jaargang 23 zou ik
zo zeggen!!!!
Naar zou blijken de énige schol van de dagfoto
In de kajuit met Ria (li) en Petra achter de toonbank

Pierre met één van de weinige dubbelvangsten

met een ander zijn hengel). Het zou de enige platvis blijken te zijn die dag. Dat was de hele vangst bij de eerste ankerplaats. Andere schepen berichtten over een plek waar
redelijk makreel gevangen werd. Reden voor de schipper
om te verkassen. Hadden de heren en dame even de tijd
om een hapje te eten en om op het dek van de zon te genieten. De derde vangst, weer door Gilbert maar nu wel
met eigen hengel, was een makreel. Binnen de eerste minuut op de tweede plek, dat gaf de burger weer moed zogezegd. Zo werd er op de tweede plek nog een enkele vis
gevangen, maar het bleef karig. De laatste plek moest het
dan gaan worden. En jawel hoor, er werd eindelijk meer
dan twee vissen gehaakt. De totaal-score bleef echter wel
erg laag. 20 makrelen en één schol gingen er mee naar
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Eind goed al goed
Vinkeveen - Het eerste achttal
van korfbalvereniging De Vinken
heeft de veldcompetitie op een uiterst plezierige manier afgesloten.
Met een keurige 12-7 overwinning
op naaste concurrent Atalante uit
Apeldoorn eisten de Vinkeveners de
vierde plaats op in poule 2D van het
KNKV. Na afloop van de wedstrijd
waren er mooie woorden en veel cadeaus voor scheidend trainer-coach
Siemko Sok.

Drie overall judokampioenen
voor Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 15 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi. Kinderen in de
leeftijd tot en met 14 jaar werden
ingedeeld naar leeftijd gewicht en
kleur band. Vijf judoka’s waren op
dreef en wisten in hun gewichtsklasse eerste te worden. Dit waren Susan Blaauw, Chantal Offerman, Cas Jansen, Hessel Hooglugt
en Leon Pijning. Buiten deze vijf eerste plaatsen wisten wij ook nog drie
tweede plaatsen in de wacht te sle-

pen, deze waren voor Tobias van
Bruggen, Arnoud Schaap, en André
van den Bosch. De volgende Judoka’s van Budo Ryu Blaauw hebben
de gedeelde derde plaats behaald:
Naomi Koek, Jelle van Scheppingen,
Janieck Lindeman, Wouter de Groot,
Wesley van Dijk, Jamaico Lamers en
Rogier Hendriksman. Dit was het
laatste toernooi van dit seizoen en
dan worden ook de judoka’s die over
alle toernooien bij elkaar opgeteld
de beste waren gehuldigd. Wij wisten drie overall prijzen in de wacht

te slepen. De drie overall kampioenen zijn: Susan Blaauw, Chantal Offerman, en Hessel Hooglugt. Met al
deze prijswinnaars en drie overall
kampioenen kijkt Budo Ryu Blaauw
terug op een geslaagd judo seizoen. De judoka’s keerden moe en
met een ervaring rijker weer terug
in Mijdrecht. Voor meer informatie
over jeugdjudo vanaf 4 jaar, volwassenen judo en karate vanaf 10 jaar
kunt u contact opnemen met Budo
Ryu Blaauw onder telefoonnummer
0297-272629 of 06-10484259.

Sterke start
Op een zonovergoten kunstgrasveld kwam de thuisploeg afgelopen zaterdag het best uit de startblokken. Vinken’s eerste aanval met
aanvoerster Charita Hazeleger, Helene Kroon, Kelvin Hoogenboom
en Ruud Oussoren bracht via een
fraaie afstandstreffer van Oussoren
binnen 20 seconden een 1-0 voorsprong op het scorebord. Charita
Hazeleger verdubbelde deze score
vanaf de stip. Ook het tweede aanvalsvak van de Fortisformatie ging
voortvarend te werk. Silvia van Dulken en Mariska Meulstee werden
uitstekend bediend door hun vakmaatjes Peter Koeleman en Peter
Kooijman. Al na zeven minuten was
de voorsprong opnieuw verdubbeld
na twee door de mannen aangegeven doorloopballen van Mariska
Meulstee. Nog geen twee minuten
later mocht captain Hazeleger opnieuw op de stip plaatsnemen. De
door Helene Kroon verdiende strafworp was opnieuw geen moeilijke
klus, zodat binnen tien minuten een
riante 5-0 voorsprong bereikt was.
Warmte
Vervolgens leek de warmte meer
grip op het spel te krijgen. Beide
teams werkten weliswaar hard voor
de kansen, maar veel treffers vielen er niet echt meer. Ook de drinkpauzes halverwege de speelhelften
brachten weinig extra elan.
Daarbij zat het de Apeldoorners niet
echt mee. Ondanks verwoede pogingen was men niet in staat om
echt dichterbij te komen. Een eerste tegentreffer werd teniet gedaan
door een benutte vrije bal (Meulstee). Het tweede doelpunt van de
bezoekers werd vlak na rust weer
teniet gedaan. Charita Hazeleger
verzilverde een klein kansje dat ontstond na een verrassend kunstje

Trainer-coach van De Vinken Siemko Sok
van Kelvin Hoogenboom. Ook Vinken’s topschutter Mariska Meulstee
hield haar vizier goed op scherp,
waardoor ook de derde tegentreffer van Atalante al snel weer teniet gedaan werd: 8-3 tussenstand.
Langzaam leken de bezoekers zich
te herpakken. Atalante kwam terug
tot 8-5, maar halverwege de tweede
helft brak Helene Kroon toch weer
de ban. Van afstand tekende Vinken’s nestrix voor 9-5. Nog voor de
tweede waterpauze kwam Atalante
opnieuw terug, maar tegen dit Vinken was toch echt geen Apeldoorns
kruid gewassen. Het tactisch minder
sterke feit deed zich voor dat men
Vinken’s hoofdaanvalster alle ruimte
liet, waardoor Mariska Meulstee ook
in de laatste fase nog diverse malen
vrij kon aanleggen. Na 10-6 benutte
Ruud Oussoren een klein kansje en
een benutte Apeldoornse strafworp
werd door Mariska direct ongedaan
gemaakt. Van afstand bracht de
makkelijk scorende Vinkeveense de
eindstand op 12-7.

Twee leuke jaren
Na de wedstrijd werd in het heerlijke voorjaarsweer het kunstgras verruild voor het echte groen. Op de
trainingsvelden sprak Charita Hazeleger de afscheidnemend coach
Siemko Sok toe en zij overhandigde
de Amstelvener een flink vakantiepakket voor het hele gezin.
Ook verzorgster Ria Kamminga werd gefêteerd voor haar trouwe inzet, terwijl clubvoorzitter Henk
Kroon en TC-voorzitter Frans-Karel
de Rooij de scheidende trainer bedankten met bloemen en een waardebon.
Het laatste woord was aan de coach
zelf. Ook Sok had diverse presentjes voor al zijn spelers en speelsters
meegenomen. Een aantal toepasselijke cadeaus kregen de dames en
heren van het team in twee aparte
tassen aangereikt. Een sympathieke apotheose bij een uiteindelijk tot
volle tevredenheid stemmend competitieresultaat.

Atlantis F2 kampioen

Kampioenen bij TVM
Mijdrecht - De landelijke tennis
voorjaarscompetitie is officieel op 30
mei afgesloten. De Mijdrechtse tennisvereniging TVM is zes kampioensteams rijker. De competitie startte
in april en telde zeven wedstrijddagen. Tijdens deze dagen streden de
Mijdrechtse teams om het beste resultaat uit de competitie te halen.
Kampioenen!
Zowel bij de jeugd als bij de senioren werd er op verschillende niveaus
gestreden en natuurlijk ook genoten
van sportieve en gezellige tennisdagen.

Uiteindelijk waren er zes TVM teams
die op zondag 30 mei feestelijk gehuldigd werden tijdens een gezellige barbecue. Van de zaterdagcompetitie mochten heren 2, heren 3 en
dames 4 het kampioenspodium betreden. Ook het dinsdag dames 1
en het vrijdag mix 3 team mogen
zichzelf kampioen noemen. Bij de
jeugd is het mix team tot en met 10
jaar kampioen geworden (foto). Het
succesvolle team is nog niet uitgespeeld. De jeugdige spelers gaan
nu door voor het Utrechtse districtskampioenschap. Een spannende opgave om nog meer mooi tennis te la-

ten zien en hopelijk de volgende titel
in de wacht te slepen.
Van competitie- naar
toernooiseizoen
Nu de competitie is afgelopen, kunnen de tennissers vooruit kijken naar
de vele toernooien die in de regio te
spelen zijn. Bij TVM wordt het VIDA
Open gespeeld van 19 tot en met 27
juni. Enkele hoogtepunten die op de
agenda staan: een tennisclinic van
voormalig proftennisser Sjeng Schalken op 20 juni, een Hollandse Avond
op donderdag de 24ste en een knallende feestavond op vrijdag 25 juni.

Mijdrecht - Op zaterdag 29 mei
mocht Atlantis F2 thuis aantreden tegen EKVA F3. De F2 wordt
gesponsord door Albert van Dijk.
Winst was nodig voor het behalen
van het kampioensschap. Met oranje haar begon de F2 enthousiast
aan de wedstrijd. De F2 bestaat uit
Anouk, Lars, Melanda, Nina, Niels
en Fay. Ze worden gecoacht door
Masha en Ciska.
EKVA begon goed aan de wedstrijd en scoorde de 0-1. De coaches dachten even dat het fout zou
gaan maar gelukkig scoorde de F2
al gauw de 1-1. Atlantis kwam in de
wedstrijd en bij rust stond het 4-1
voor Atlantis. Dit door doelpunten
van de jongens uit het team, Lars
en Niels. Na wat limonade begon de
F2 aan de tweede helft die nog beter ging dan de eerste. Alle kansen
werden benut en er werd goed verdedigd. Ook de dames kwamen tot
scoren. Eindstand 10-1 voor Atlantis!
De F2 werd direct daarna gehuldigd.
De kinderen kregen bloemen, iets te
drinken en taart. De medailles moeten nog komen. We zijn allemaal
heel blij met dit kampioenschap. De
coaches willen de ouders en kinderen bedanken voor een fantastisch
korfbalseizoen. Door de medewerking van de ouders is het een gezellig jaar geworden. De coaches
gaan de kinderen volgend jaar zeker missen.

GVM’79 turnsters in
districtsfinale Beverwijk

HVM Meisjes A2 sluit seizoen
af met ‘wedstrijd’ tegen ouders
Mijdrecht - Het hockeyseizoen is
ten einde en het, door Korver makelaars gesponsorde, meisjes A2 team
van HVM is op een eervolle tweede plaats geëindigd in de competitie. De laatste wedstrijd tegen Bloemendaal kon helaas niet meer gespeeld worden omdat de tegenstander geen compleet team op de been

kon krijgen. Om het seizoen op een
leuke manier af te sluiten speelde
het team de allerlaatste wedstrijd
tegen de ouders.
Zoals verwacht werd deze door de
meisjes gewonnen en wel met 5-3.
De regels werden in deze wedstrijd
wel soepel gehanteerd, zo scoorden de ouders het tweede doelpunt

met het been (au) en waren er op
het laatst beduidend meer spelers in
het veld dan de toegestane 11 per
team, dat verhoogde echter alleen
maar de spelvreugde. Na de wedstrijd was er een perfect georganiseerde barbecue.
Een mooie afsluiting van een goed
seizoen.

Mijdrecht - Zaterdag 5 juni turnde Saki Kato en Florien Werkhoven in de District finale divisie 4. Na
twee voorronden en een Regio finale wisten deze twee jonge turnsters
zich voor de District finale te plaatsen. Het is voor Saki en Florien het
eerste jaar dat zij in divisie 4 turnen
en daarom is het een heel goede
prestatie dat zij zich voor deze finale hebben weten te plaatsten. Florien begon haar wedstrijd als eerste
op balk, dit ging super goed en met
de score van 11,250 was zij dan ook
dik tevreden. Saki turnde ook prima op balk maar bij haar afsprong,
salto voorover, viel zij na landing,
wat haar een heel punt aftrek kostte, dit bracht haar score op 10,300.
Op vloer ging bij Florien de arabier flikflak niet geheel goed tijdens het
in turnen, dit had stress en twijfel tot

gevolg. Maar Florien herstelde zich,
toonde karakter en turnde een goede vloer met een puntentotaal van
wederom 11,250. Ook Saki turnde
een goede vloer en zij kreeg van de
jury 11,600. Op naar de sprong. Hier
was Florien ook even niet zeker van
zichzelf en door twijfelende aanlopen naar de sprong toe werd haar
tweede sprong niet geteld en haar
eerste sprong was niet de beste,
jammer maar toch nog 10,750. Saki haar sprong ging prima en op het
score bord kwam een heel mooi cijfer te staan, een 13,600, op de uitslagenlijst stond echter een 12,600,
Hoe dit nu precies zit is nog niet duidelijk, wat wel duidelijk is, is dat het
een super mooie sprong was. Brug
was het laatste toestel van de GVM
turnsters. Florien turnde een prima
brug oefening met een mooie salto

af en dit werd door de jury ook beloond met een 11,550. Bij Saki lukte de ¾ de reus niet helemaal, maar
gelukkig kon zij wel haar oefening
door turnen zonder dat zij van de
brug viel, zij kreeg 11,100 voor haar
brug. In het heel sterke veld van 36
turnsters, die ook nog eens zo’n 3
tot 3 ½ uur meer per week trainen
dan onze Florien en Saki werd Florien 33ste met een puntentotaal van
44,800 en Saki 29ste met een puntentotaal van 45,600. Het was weer
een leerzame en gezellige wedstrijddag.
Op 12 juni turnen 25 GVM turnsters
nog de toestelfinale in De Galgenwaardhal in Utrecht en op 26 juni sluiten wij het wedstrijd seizoen
2009/2010 af met de GVM ’79 onderlinge wedstrijden, in De Willisstee te Wilnis.
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Zaterdag 19 juni straattheaterfestival De Ronde Venen

Internationale topartiesten
kleuren het dorpscentrum
van Mijdrecht

De ingang van de nieuwe discotheek Club Bright waar de verbouwing nog in volle gang is

Club Bright nieuwe discotheek
van Uithoorn en omstreken

Regio - Er wordt momenteel had gewerkt aan de verbouwing en herinrichting van het pand waarin discotheek Club Bright begin september
haar deuren wil openen. De locatie, gesitueerd pal achter de Health
Club en de Driving Range (golfafslag) aan de Noorddammerweg 24,
leent zich bij uitstek voor deze activiteiten. Begin maart dit jaar kent het
pand een nieuwe eigenaar en met
vol elan is men meteen begonnen
aan een grootse verbouwing. Eénmaal klaar zal de disco tot 650 gasten kunnen ontvangen. Bedrijfsleider Walter Lützow en clubmanager
Marlies Geervliet uit Mijdrecht zien
het helemaal zitten en gaan er vol
voor. “We zijn momenteel nog volop bezig met de verbouwing, afwerking en herinrichting van de club.
Als dat afgerond is gaan we deze
zomer een paar keer proefdraaien
met personeel en genodigden”, laat
Walter weten. Net als Marlies heeft

hij zijn sporen ruimschoots verdiend
in de horeca en daarvóór in de beveiligingsbranche. “Mede daardoor
hebben we een pakket huisregels
kunnen opstellen en dat inmiddels
met de lokale politie overlegd. Die
weet nu ook dat er hier een disco
komt. Verder zijn we bezig met een
website, maar we kunnen niet alles tegelijk. Behalve als discotheek
willen we de ruimte ook aanbieden
voor bruiloften en partijen, maar ook
bedrijven kunnen hier terecht voor
bijvoorbeeld een bedrijfsfeest.”
Aangrenzend aan de club is er aan
de achterkant een bruin café dat
eveneens door de nieuwe eigenaar
wordt heringericht. Maar dat gaat
pas gebeuren nadat de verbouwing
en inrichting van de discoruimte geheel is afgerond.
Marlies: “Club Bright biedt in september een breed aanbod aan avonden in het weekend voor zestienjarigen, 21 plus en 25 plus. Daarnaast

willen we op gezette tijden thema
avonden organiseren. Verder denken we op de zondagmiddag tot in
de vroege avond kinderdisco’s te
gaan draaien. Maar dat zit allemaal
in de pen. Omdat de club niet in
de buurt ligt van het openbaar vervoer overwegen we in de nachtelijke uren onze bezoekers de kans te
geven om hen met een pendelbus
naar hun plaats van bestemming
te brengen. Ook dat zit in de pijplijn. We hebben het dus druk. Bij de
feestelijke opening die op 3 september is gepland proberen we nationaal en internationaal bekende DJ’s
in huis te krijgen. Al deze activiteiten
brengen met zich mee dat we daarvoor ook meer enthousiaste medewerkers zoeken in de leeftijd vanaf
23 jaar.”
Aldus de clubmanager. Wie zich geroepen voelt kan een bericht (met
motivatie) sturen aan info@clubbright.nl t.a.v. Marlies Geervliet.

Mijdrecht - Op de zaterdag voor
Vaderdag wordt het centrum van
Mijdrecht traditioneel omgetoverd
in een reusachtig openluchttheater met zes podia waarop een groot
aantal professionele artiesten uit
binnen- en buitenland, samen met
vele talenten en gezelschappen uit
de regio, zijn kunsten vertoont. Tussen de podia lopen diverse artiesten
met mobiele optredens. Het festival
is gratis toegankelijk en vindt voor
de 18e keer plaats.
Het straattheaterfestival is dit jaar
internationaler dan andere jaren
met artiesten van hoge kwaliteit. De
artiestengezelschappen komen uit
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje en Australië. De meesten werken professioneel en hebben prijzen gewonnen
op vooraanstaande festivals in Europa of daarbuiten. Zij komen met
straattheater, steltentheater, eenakters, acrobatisch theaterdans, theater op een strak gespannen koord,
muziek, straatgoochelacts, clowneske optredens, jongleeracts, pantomimespel, enz. Daarnaast zijn er
meer dan 450 deelnemers uit de
omgeving van De Ronde Venen, die
individueel of in gezelschap optredens verzorgen. Uit de regio treden
vele vocale talenten op, alleen of als
duet, in een orkest of als zanggroep,
soms gecombineerd met choreografie. Ook komen er een door een
professional gegrimeerde en begeleide groep jonge levende standbeelden, een fanfareorkest, dansgroepen, acrogymmers, muzikan-

ten, djembé spelers, demonstraties
tea kwon do, capoeira.
Uniek
Het festival in De Ronde Venen is
uitgegroeid tot een unieke en interessante mix van straattheater en
cultuur en trekt tussen de acht- en
tienduizend bezoekers. Niet alleen
het publiek maar ook de artiesten

Acrobatisch danstheater van Flying
Artwork in, op en rond een bouwsteiger, een stel wandelende metershoge rotsblokken, Andy als
jongleur met fakkels op het slappe
koord, vijf Belgische meiden in frivole kledij met een wonderlijke muzikale show, acrobaten en circusartiesten met lachwekkende doldwaze shows, de Australische glamourpoes Tahmour die met hoelahoeps
en haar humor alle perken te buiten gaat, de Franse Fred en Gloria
die u van uw stuk brengen met hun
improviserende theaterdansen op
straat, een man met bolhoed, inderdaad een Brit, die bizarre momenten beleeft met zijn koffer, een aap
met een draaiorgel, een aantal eenakters, en drie belegen maar zeer
muzikale dames. En een ongelooflijke straattheatershow van twee Italiaanse koorddansers: straattheater op de vierkante centimeter en op
hoog niveau.
Met deze en vele andere shows en
de muzikale en choreografische
omlijsting door amateurs uit de regio, staat de bezoeker zes uur lang
in een andere wereld, die van het
Rondeveense straattheater. Vrij entree!

Da Capo’s Popkoor op het
straattheaterfestival vóór
de WK wedstrijd
Uithoorn - Op zaterdag 19 juni
geeft Da Capo’s Popkoor om 11.00
uur een optreden tijdens het theaterfestival in Mijdrecht. Het in deze
regio zeer bekende popkoor zal diverse popsongs uit hun aankomende theatershow “Streetlife” ten gehore brengen. Deze show staat op
9 en 10 oktober geprogrammeerd in
het theater Griffioen in Amstelveen.
Het Popkoor treedt op bij De Lindenboom en zingt onder andere:
“Weather With You” van Crowded
House, “After The Goldrush” van Neil
Young, “Come on Eileen” van Dexies
Midnight Runners en “De Kapitein”
van Acda en De Munnik.

jaarlijks een eigen showproductie op
de planken, een spetterende combinatie van 5-stemmige zang, verhaallijn, kostuums en choreografie! Het
koor werkt regelmatig mee aan benefietvoorstellingen en treedt enkele malen per jaar op bij (bedrijfs-)
evenementen en festivals. Ook kan
het koor terugkijken op diverse televisieoptredens met bekende artiesten en meet het koor zich regelmatig met andere koren op korenfestivals. Op dit moment zijn de repetities in volle gang voor het concert
“Streetlife” van 2010. Dit concert

wordt geregisseerd door Karlo Severdija. De kaartverkoop voor deze
concertreeks start op 18 juni 2010
via de website www.popkoor.nl
Nieuwe leden
Het koor heeft plaats voor nieuwe leden en nodigt dan ook iedereen die van zingen houdt uit om in
Mijdrecht te komen kijken! Informatie over het bijwonen van repetities is te vinden op de website www.
popkoor.nl of via Esther Visser, bestuurslid PR en fondsenwerving van
het koor op esthervis@zonnet.nl

Fotoactie dierenspeciaalzaak Discus Van Tol groot succes

Het koor
Da Capo’s Popkoor bestaat uit 70
zangers en zangeressen tussen de
20 en de 50 jaar die allen een passie
delen: het zingen van popmuziek.
Het koor bestaat 15 jaar en staat
sinds 2001 onder leiding van dirigent Floor van Erp. De vaste begeleiders van het koor tijdens het festival zijn pianist/arrangeur Carwin
Gijsing en gitarist Johan Slager. Het
koor zingt popmuziek vanaf de jaren
60 tot heden, zowel Nederlands- als
Engelstalig.
Bijgestaan door wisselende regisseurs brengt Da Capo’s Popkoor

Prijswinnaars fotowedstrijd
van de mooiste poes en
hond zijn bekend

Nieuwe opleidingen ROC
Regio - Op 12 mei is met het slaan
van de eerste paal het startsein gegeven voor de bouw van het ROC
van Amsterdam Community College
Amstelland. Aan de Zetterij 8 in Amstelveen komt een open en transparant, multifunctioneel gebouw waarin onderwijs, praktijk en de buurt elkaar ontmoeten en van elkaar leren. In het gebouw komen mbo-opleidingen op het gebied van Sport,
Welzijn, Handel, Economie, Techniek
& Logistiek en Volwassenenonderwijs. Iedere opleidingsrichting krijgt
een eigen ‘thuis’ in het gebouw, een
kleinschalige plek waar studenten
en docenten elkaar kennen en zich
prettig voelen. Vooruitlopend op het
nieuwe gebouw start het ROC alvast
met twee uitdagende nieuwe opleidingen, Sport & Gezondheid en Pedagogisch Werk, die voorzien in een
behoefte van de arbeidsmarkt.
Sport & Gezondheid
Naast de bestaande opleidingen

zijn erg enthousiast over het intieme
karakter, de grote verscheidenheid
en kwaliteit van de voorstellingen.
Tussen 11.00 en 17.00 uur vinden de
optredens plaats op het Raadhuisplein en rondom de winkelcentra
De Lindeboom, de Passage en bij de
Hema en op de Dorpsstraat. De vele
doorlopende optredens op verschillende locaties die allemaal op loopafstand van elkaar liggen, maken
het een intiem festival.

Sport & Bewegen in Hilversum en
Amsterdam Zuid, wordt gestart in
Amstelveen met de opleiding Sport
& Gezondheid. Tijdens de opleiding worden leerlingen breed opgeleid tot sport- en bewegingsleider of sport- en bewegingscoördinator (mbo niveau 3/ 4). Zowel in de
lessen als in de praktijk wordt een
koppeling gemaakt naar de wellness-/gezondheidsbranche. Sport,
bewegen en gezondheid spelen een
steeds belangrijkere rol in de maatschappij. De combinatie wordt ingezet om mensen, die bijvoorbeeld
aan het revalideren zijn of kampen
met overgewicht, te begeleiden. Na
het behalen van het diploma Sport
en Gezondheidscoördinator (niveau
4) is er een goede aansluiting met
het hbo.
Pedagogisch Werk niveau
3/ 4 Kinderopvang
Vanaf september is het ook mogelijk de opleiding Pedagogisch Werk

(PW) te volgen in Amstelveen. Deze opleiding is te vergelijken met de
bestaande opleidingen (PW) op de
andere locaties van het ROC van
Amsterdam. De inhoud van de opleiding is voor alle leslocaties gelijk, het programma kan soms iets
afwijken. Tijdens de opleiding leer
je om doelgericht en professioneel
te werken en een bijdrage te leveren aan opvoeding en opvang van
baby’s, peuters en kinderen. In het
programma is het ook mogelijk dat
leerlingen zich verdiepen in bijvoorbeeld sportactiviteiten die dan ingezet kunnen worden in het werk
binnen de kinderopvang. Er wordt
zo veel mogelijk samengewerkt
met regionale stagebedrijven. Deze nieuwe opleidingen worden vanaf augustus tijdelijk gehuisvest aan
de Savornin Lohmanlaan 2, Amstelveen en verhuizen eind 2011 naar
het nieuwe gebouw aan de Zetterij.
Benieuwd naar deze opleidingen?
Kijk op www.rocva.nl/amstelveen.
Wil je je inschrijven? Doe het snel, of
kom naar de inschrijfmiddag donderdag 10 juni van 14.00 tot 17.00
uur op de Zetterij 8 in Amstelveen.

Uithoorn – In april vierde dierenspeciaalzaak Discus Van Tol haar
25-jarig jubileum. Een van de acties die ter gelegenheid hiervan
werd georganiseerd was een fotowedstrijd ‘wie is de mooiste, schattigste, origineelste of meest fotogenieke hond of poes’. Een deskundige dierenfotograaf maakte de foto’s
en deze foto kregen de baasjes al
direct mee.
Maar ze konden ook nog twee
prachtige prijzen winnen. Een deskundige jury zocht uit al deze foto’s
de leukste poes- en hondenfoto en
de eerste prijs was maar liefst een

jaar lang gratis honden- of kattenvoer, aangeboden door Eukanuba.
De tweede prijs is een jaar lang gratis vlooienbestrijding voor hond of
kat. Afgelopen zaterdag konden
de twee winnaars de prijzen in ont-

vangst nemen. De eerste prijs ging
naar poes Thomas van de familie Van de Most uit de Amstelhoek.
De tweede prijs was voor hond Pops
van de familie Groenendijk uit Uithoorn.
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Eerste familiedag bij kinderopvang de Stal een succes

Leerlingenraad OBS
Molenland organiseert
“Ik houd van holland”
Mijdrecht - Vrijdag 4 juni organiseerde OBS Molenland weer haar
jaarlijkse schoolfeest met dit jaar als
thema: “Oud-Hollands”. Een spectaculair onderdeel hiervan was de
quiz:” Ik houd van Holland”, die geheel door de leerlingenraad was georganiseerd.
Bij het kiezen van de spelletjes en
het thema en het versieren van de
school heeft de leerlingenraad ook
een duidelijke rol gespeeld. Ze mogen bijzonder trots zijn op het resultaat van al hun inspanningen.
De quiz verliep gesmeerd. De vier
teams werden aangemoedigd door
alle aanwezige ouders. Het is weer
een zeer geslaagd feest geworden
met echte Hollandse spelen zoals:
koe melken, klompengolf, disco met
Hollandse liedjes, sjoelen, pony rijden, foto’s in Oudhollands kostuum
en een professionele poffertjeskraam.
De sfeer was mede dankzij het
prachtige weer , de inzet van de ouderraad en hulpouders, optimaal!
De kinderen en ouders hebben dan
ook genoten.
De leerlingenraad bestaat sinds
twee jaar en wordt betrokken bij
schoolse aangelegenheden zoals
de organisatie van feesten en sportdagen, aanschaf van speelmateria-

len, inrichting van het schoolplein
en incidenteel wordt er meegedacht
bij het vinden van oplossingen voor
problemen tussen leerlingen zoals
ruzies e.d. Er wordt ook vergaderd,
compleet met een voorzitter en notulen. De leerlingenraad is opgericht
in het kader van bevordering van
de burgerschapszin van de leerlin-

gen van groep 7 en groep 8 en sluit
goed aan bij het oplossingsgericht
werken en denken.
OBS Molenland is erg blij met de
leerlingenraad en gaat dit zeker
voortzetten. De leerlingen zijn heel
erg enthousiast en betrokken en leren er tegelijkertijd heel veel van.

De Ronde Venen - Zaterdag jl.
werd de eerste familiedag gehouden bij kinderopvang de Stal aan
de Botsholsedwarsweg in Waverveen. Familieleden waren uitgenodigd om eens rond te kijken op de
opvang voor kinderen van een paar
maanden tot 13 jaar. Men kon genieten van het mooie weer, de ruimte en het prachtige uitzicht over de
weilanden met koeien, schapen en
lammeren.
Met een stempelkaart konden de
kinderen allerlei activiteiten doen
zoals sjoelen, tafeltennissen en pony rijden. Door het schminken veranderde kinderen in mooie vlinders,
stoere voetbaltijgers en echte koeien. Met behulp van de creativiteit
van de familieleden is ook een blijvend aandenken gemaakt aan deze 1e familiedag, een groot schilderij. Dit grote schilderij zal de muren
van de nieuwe
BSO-ruimte op gaan vrolijken. Deze nieuwe BSO zal na de zomervakantie in gebruik genomen worden,
meer informatie kunt u terug vinden
op www.troetels.web-log.nl/destal
Naast deze gezellige bezigheden
kwamen Jan klaassen en Katrijn in
de vorm van een poppenkast de familiedag bezoeken. Dit bracht zowel de kleine als de grote kinderen
in beweging, toen de muzieknootjes

van Jan Klaassen, Katrijn en de prinses gestolen werden door de heks.
In de koeienstal zorgde Angela Smit
(docente van de workshops Muziek
in de Kring) met behulp van haar
muzikale spelletjes en verschillende
instrumenten dat de kinderen niet
stil konden blijven zitten. Iedereen
zong en speelden mee.

In de tussentijd werden de broodjes
knakworst bereid, die door de gezonde buitenlucht door alle aanwezigen gretig werden opgegeten.
Om 13 uur verlieten de laatste families, De Stal en konden de organisatoren terugkijken op een geslaagde
familiedag.

Publiek geniet van Dancestudio Shanna Elleswijk!
Uithoorn - Het afgelopen weekend,
5 en 6 juni, was de jaarlijkse eindshow van Dancestudio Shanna Elleswijk! Na een generale repetitie op
vrijdag werden er zaterdag en zondag totaal 3 voorstellingen gegeven
in het gezellige theater het Trefpunt
in Nieuwveen. Enthousiaste kinderen vanaf 3 jaar, in talloze kleurrijke kostuums, verschenen op het podium.
Voor de allerkleinste die dit jaar
meedansten en luid meezongen op
de muziek van o.a. K3 en Kinderen
voor Kinderen was het hun toneeldebuut. Soms nog wat angstig maar
als ze ouders of grootouders in de
zaal ontdekten was dat al snel over
en werd er stiekem gezwaaid.

De show was een aaneenschakeling
van muzikale hoogtepunten uit de
afgelopen jaren. Queen en natuurlijk Michael Jackson, de Jackson
Five, the Ratpack, maar ook George Michael mochten niet ontbreken.
Hilarisch was het optreden van ruim
40 nonnen met een stuk uit Sister
Act. Ook Mary Poppins was aanwezig, vergezeld door een kinderschare die het woord Supercalifragilisticexpialidocious uitbeelden.
Het theateraspect kon natuurlijk
niet ontbreken in de eindvoorstellingen. Zoals bekend heeft Dancestudio Shanna Elleswijk naast cursussen in diverse dansvormen ook zang
en drama in het lespakket. Diversen
nummers zoals “Ben” van Michael

Jackson, “Dat is mijn wens” uit de
Kleine Zeemeermin, “I Will Follow Him” uit Sister Act en het Mary Poppins-blok werden dan ook live
gezongen.
Na de pauze kondigde Shanna een
kleine compilatie aan uit de musical
“Annie” die in april zeer succesvol is
opgevoerd.
Het seizoen 2009/2010 is met deze
show op een waardige manier afgesloten, waarbij gezegd moet worden dat het zonder de hulp van ruim
30 moeders achter de schermen en
niet te vergeten de kostuummaaksters niet mogelijk zou zijn.
Tot slot danken wij Stoffen Ton uit
Uithoorn voor de sponsoring van de
vele tientallen meters stof.

Eerste Woondag Uithoorn
groot succes
Vliet Bouw in Amstelhoek en een
impressie van een deelplan in Legmeer West van Kalliste.

Uithoorn - De eerste Woondag
in Uithoorn mocht zaterdag ruim
400 bezoekers verwelkomen. Op
de beurs konden huizenkopers en
–verkopers allerhande advies en inspiratie opdoen.
Zo verschafte de Rabobank advies over hypotheken, kon je bij Van
Rooyen meteen de verhuizing regelen, bij de Gemeente Uithoorn terecht voor informatie over de starterslening en bij Philippo een mooie
designkeuken uitzoeken. Ook Home
Decor, Imabo Blauwhoff, notarispraktijk Amstelhoorn, Big Boss,
Kooyman tuininrichting, In2Style,
Helder Verkoopstyling, Marjolein
Buis Interieurstyling, Woongroep
Holland en Vakantie Makelaar waren vertegenwoordigd. De kinderen werden vermaakt door Borus.
Cocon Vastgoed heeft de prachtige ruimte aan de Wiegerbruinlaan 8
om niet ter beschikking gesteld voor
deze Woondag.
Naast dat geïnteresseerden op de
beurs alles konden regelen voor een
verhuizing, was het evenement ook
een goed platform om te netwerken
voor de ondernemers onderling. Tevens was er afgelopen zaterdag een
open huizendag, waarbij woningzoekenden tussen 11.00 en 15.00
uur zonder afspraak de deelnemende woningen konden bezichtigen én
was het ‘De dag van de bouw’. Voor

bezoekers van de Woondag reed er
een bus van en naar het bouwterrein van Park Krayenhoff.
Nieuwbouw
Een grote publiekstrekker was de
presentatie van het tweede deel van
woonwijk Park Krayenhoff. Op de
voormalige IBM locatie wordt door
de UBA samen met Woongroep
Holland een nieuwe woonwijk ontwikkeld. De maquette van het deelplan, dat ‘De Stelling’ is gedoopt,
lokte enthousiaste reacties uit bij
bezoekers. ,,Het ziet er echt goed
uit”, zegt Meerwijk-Ooster Gert-Jan
Bosschaart. ,,Mijn vrouw en ik wonen vlak bij de Stelling en waren
erg nieuwsgierig naar het ontwerp.
We hebben zelf zeker ook belangstelling voor een huis daar”. ,,We hopen aan het eind van dit jaar te beginnen met bouwen”, zegt Jan-Paul
Buis van UBA. Dat kan pas van start
gaan als zeventig procent van de
huizen is verkocht. ,,Het is mooi om
vandaag te merken dat er zoveel belangstelling is voor de nieuwe wijk”,
aldus Buis.
Naast de presentatie van ‘De Stelling’ was er voor de bezoekers ook
informatie over het nieuwbouwproject ‘De Oker’ in de Kwakel-Zuid van
Phanos Vastgoed, de Vinckenbuurt
in Uithoorn van Zeeman Vastgoed,
het nieuwbouwproject van Ton van

Sterke regio
Makelaar en initiatiefnemer Chris
van Zantwijk van EKZ|Makelaars
was zeer enthousiast over de geboorte van de Woondag. ,,De beurs
is nu al een succes”, laat de makelaar weten. ,,Het is prachtig om te
zien dat wij Uithoorn aan de Amstel
als woongemeente promoten en dat
met zoveel bedrijven die actie zijn
op de woningmarkt.’’ Ook Maurice Sterk van Koop Lenstra makelaars was enthousiast over het verloop van de dag: “we hebben met
elkaar een sterk concept ontwikkeld
dat voorziet in een behoefte van de
woonconsument. Dit vraagt zeker
om herhaling”.
Het belang van een sterke band
tussen bedrijven in de regio werd
door alle exposanten gesteund. ,,We
moeten elkaar steunen, stimuleren en aanbevelen bij klanten”, legt
Bram Plooy van Van Rooyen verhuizers uit. ,,Het is mooi dat alle bedrijven hier samen staan.”
Margot van Hijfte van Helder Verkoopstyling die het evenement mede heeft georganiseerd is ook zeer
tevreden over het hoge bezoekersaantal. “Het mooie weer van zaterdag heeft het publiek er gelukkig
niet van weerhouden even een kijkje te komen nemen op de Woondag. Ook de deelnemende bedrijven
waren zo enthousiast dat ze vroegen wanneer er weer een Woondag
wordt georganiseerd. Dit evenement
zal dus zeker een vervolg krijgen!”.

Groep 2 Julianaschool
naar de fietsenmaker
Wilnis - Op dinsdag 1 juni ging
groep 2 van de Kon. Julianaschool

op excursie naar fietsenmaker Ed
de Haan in Wilnis. Hij heeft daar een

mooie fietsenzaak met een werkplaats. Ideaal dus als afsluiting van
het thema fietsen waar de groep
een paar weken over heeft gewerkt.
We kregen een rondleiding door de
zaak, waar de vrouw van Ed van alles vertelde over gewone fietsen,
racefietsen en mountainbikes. Ook
kregen de kinderen fietskleding te
zien: pakken met een zemenlap erin
omdat de zadels zo hard zijn, shirtjes die veel zweet opnemen, handschoenen en fietsschoenen.
In de werkplaats leerden de kinderen banden plakken. Eerst mochten ze een gat prikken in een band,
daarna goed schuren en dan een
plakkertje erop plakken. Even oppompen en klaar is de band. Ook
was er nog wat lekkers te eten en
te drinken.
Het was een leuke en leerzame middag. Ed de Haan hartelijk bedankt!

CDA wethouder Ingrid
Lambregts lijsttrekker
raadsverkiezingen

staat een mix van kandidaten uit De
Ronde Venen en Abcoude. Naast ervaring is gekozen voor vernieuwing
met op plaats 4 Nico de Dood en op
plaats 8 Jonathan van Diemen. Op
plaats 5 staat beoogd fractievoorzitter, Piet Kooijman, de huidige CDA
fractievoorzitter van Abcoude.

De Ronde Venen - De gezamenlijke ledenvergadering van het CDA
Abcoude en De Ronde Venen heeft
voor de gemeenteraadsverkiezingen de kandidatenlijst vastgesteld.
In verband met de samenvoeging
van de gemeenten Abcoude en De
Ronde Venen per 1 januari 2011
vinden op 24 november gemeente-

Van de zittende wethouders en
raadsleden voor het CDA De Ronde
Venen keren na 1 januari niet terug
wethouder Jan van Breukelen en de
raadsleden Jan van Loo, Gerard Verlaan en Cor Versteegh en raadslid
Theo Kapteijn uit Abcoude. Lijstduwer op plaats 25 is wethouder Jan
van Breukelen.

raadsverkiezingen plaats. Tot lijsttrekker is gekozen Ingrid Lambregts, wethouder van De Ronde Venen
en voor het CDA de eerste wethouderskandidaat.
Als tweede op de kandidatenlijst
staat Jobke Vonk, wethouder van
Abcoude. Op de kandidatenlijst

Rommelmarkt
Waverveen - Op het plein bij de
herv. kerk in Waverveen wordt a.s.
zaterdag 12 juni van 10.00 tot 15.00
uur de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Met een aanbod van goede
tweedehands spullen voor een kleveenveenin prijsje. Ook kunt u terecht voor groenten, fruit en planten, creatieve dingen o.a. zelf gemaakte kaarten. spelletjes voor de
kinderen, enveloppe trekken met
leuke prijzen, koffie, thee en limonade met wat lekkers, kortom voor
elk wat wils. Kom ook eens kijken.
De opbrengst is voor onderhoud
van de kerk.
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BMX-ers UWTC op
zomerse Europese ronde
Valkenswaard
Regio - In het weekend van 5 en
6 juni is in het Brabantse Valkenswaard de 7e en de 8e ronde van de
Europese competitie verreden. Werd
een week geleden het Nationaal
Kampioenschap in Kampen nog gedeeltelijk afgewerkt in de stromende
regen. In Valkenswaard liep de temperatuur op tot tropische waarden.
De warmte maakte het zwaar voor
de ruim 800 rijders uit alle uithoeken van Europa. Zes rijders van de
UWTC hadden zich voor deze ron-

den ingeschreven waaronder onze
Nationaal Kampioen bij de boys 9
jaar Bartje van Bemmelen.
Maar Bartje kwam er op zijn eerste
Europese wedstrijd wel achter dat
het internationaal bij de boys 9 en
10 jaar wel even wat harder gaat. Op
zaterdag wist hij zich met 3 keer een
2e plaats in de manches makkelijk
te plaatsen voor de ¼-finale waarin
hij na een knappe inhaalrace knap
3e werd. In de halve finale ging het
net even te hard en werd hij 8e.

Daarna was Roberto Blom aan het
hek. Roberto vocht voor wat hij
waard was, maar kon het internationale geweld niet volgen. Hij werd 3
keer 6e in de manches. In blok 1 reden ook onze Cruisers Erik Schoenmakers en Willem Kleinveld. Helaas kwamen ook zij met respectievelijk 3 keer een 6e en 3 keer een
5e plaats in de manches niet in de
buurt van de finales. In blok 2 Men
17-24 en Men 25-29 waren respectievelijk Michael Schekkerman en

Michiel Jansen vertegenwoordigd.
Michael ging in de eerste manche
sterk van start en werd 2e. In de 2e
manche werd hij in de eerste bocht
getoucheerd door een Spaanse rijder en kwamen ze samen hard ten
val.
Manches
Ook Michiel kwam niet verder dan
de manches. Op zondag nieuwe ronde nieuwe kansen. Gesterkt
door de resultaten van de vorige
dag ging Bart weer rap van start.
Met een 1e en 2 keer een 2e plaats
in de manches wist hij zich met gemak te plaatsen voor de 1/8-finale.
In de 1/8-finale had Bartje niet een
al te snelle start en moest hij diep
gaan om zich naar voren te werken.
Op de finish kwamen de nummers
3, 4 en 5 nagenoeg gelijk over de
streep.
Helaas kwam Bartje net een banddikte tekort en was hij met een 5e
plaats uit de race. Roberto kwam
ook op zondag met een 6e, 5e en
8e plaats in de manches niet verder. In de Cruiserklasse 30-39 had
Erik Schoenmakers nu meer geluk.
Na 3 keer 4e in de manches wist hij
in de finale behendig om een aantal gecrashte tegenstanders te sturen en zo de 4e plaats te bemachtigen. Voor Willem Kleinveld was zijn
race in de Cruiserklas45+ een kopie van de vorige dag (3 keer 5e).
In blok 2 was het weer de beurt aan
Michael Schekkerman. In de manches wist hij zich met een 2e, 3e
en 4e plaats makkelijk te plaatsen
voor de kwartfinale. In de kwartfinale ging er iets fout bij de start waardoor Michael uit zijn clickpedaal
schoot. Met een bloedstollende inhaalrace kwam hij op de finish twee
banddiktes tekort om zich te plaatsen voor de halve finale.
Tot slot kwam Michiel Jansen niet
verder dan 3 keer een 8e plaats in
de manches. Al met al kunnen we
terug kijken op een geslaagde, maar
vooral een zeer warme wedstrijd.
Zondag 13 juni strijkt het BMX-circus neer in Zoetermeer voor 4e ronde in de BMX-west competitie.

Guus Zanthing pakt namens UWTC
eerste overwinning
Regio - Amateurs A. Op Vrijdag 4
juni stond voor de A-Amateurs een
wedstrijd over 60 km in Nes a/d Amstel op het programma. Aan de start
voor UWTC stonden Gerben van der
Knaap, Edwin de Graaf, Michael van
Meerland, Frans van der does, Nicky Vis en Henk de Jong.

beerde nog een paar keer weg te
komen uit het peloton, maar dat lukte niet. In de finale zat Gerben klem
tussen twee renners van de Volharding, maar wist toch een zeer verdienstelijke 3e plek binnen te halen.
Frans van de does werd 9e. Henk de
Jong 14e.

In de tweede ronde liet het peloton
het tempo erg zakken op het fietspad richting Amstelveen, hierdoor
konden vier mannen ontsnappen,
waaronder UWTC’er Gerben van der
Knaap. Frans van der Does leverde
prima afstopwerk af voor Gerben,
waardoor de vier een groot gat konden slaan. Niemand in het peloton
wilde het gat dichtrijden. Het was
snel duidelijk dat de vier weg zouden blijven. Michael en Henk pro-

Veteranen - Amersfoort
Op zaterdag 5 juni stonden de 60 +
veteranen van UWTC aan de start in
Amersfoort. Door het mooie weer
waren er veel renners naar Amersfoort gekomen. Mede door het
mooie weer en weinig wind was er
wel heel veel activiteit in het peloton. Er waren 4 uitlooppogingen,
maar uiteindelijk werd het toch een
massa spurt. Deze werd van ver
aangetrokken door Guus Zantingh

en wel zo hard dat er niemand in
slaagde hem nog te kloppen. Voor
Guus Zantingh was het de eerste
overwinning van dit jaar. Leen Blom
en Theo Oudshoorn finishte in het
peloton.
Nieuwelingen - Maasvallei
Op zaterdagochtend 5 juni vertrokken om 6 uur ‘s morgens voor UWTC
de nieuwelingen Hidde schelling,
Glenn van Nierop en Thijs Leijgraaff
met hun begeleiders Remco Kuylenburg en Denise van Pierre richting
maasvallei om daar om 10 uur een
klassieker van 73.4 km te gaan rijden. Met 150 renners aan de meet
werd het startschot gegeven. Op het
parcours wat zeer afwisselend was
met kasseien, klimmetjes, vals plat
en het zwarte asfalt daar reden on-

Op de foto: Guus Zanthing (m).

ze renners hun wedstrijd. Er werden
demarraties geplaatst en weer te
niet gedaan. Met het vorderen van
de wedstrijd ging ook de temperatuur flink omhoog, dus was het van
groot belang dat de mannen goed
dronken. Met nog 3 rondes te gaan
reed Glenn lek en hierdoor kwam hij
op 3 minuten achterstand en hierdoor mocht hij met de bezemwagen
mee rijden. Er zagen 3 renners kans
om weg te springen en op plus minus 3 seconde voor sprong te finishen. Thijs zag in de laatste klim dat
er weer 2 renners weg wilde rijden
uit het peloton hij zetten de sprint
in reed naar de 2 renners toe maar
had helaas geen kracht genoeg om
beide renners te verslaan en moest
met plaats 5 genoegen nemen. Hidde reed een zeer goede wedstrijd
en plaats 52 was voor hem. Van de
150 wisten 76 renners de wedstrijd
uit te rijden. Bij de Junioren startte
Nick Vis. Nick wist zich perfect en
gemakkelijk in het peloton te handhaven, maar kreeg na 80km zoveel
last van kramp, waardoor hij werd
gedwongen af te stappen.
Nieuwelingen - Hoorn
Zondag 6 juni. Ondanks het slechte
weervoorspelling waagde de nieuwelingen Jeroen van Pierre, Etienne Lenting en Thijs Leijgraaff het er
toch op om hun koers te gaan rijden in het gezellige hart van Hoorn.
Vanaf de start reed het gezelschap
met 80 man op zeer hoge snelheid
door de straten van hoorn. Mede door de vele premiesprinten en
het 3 ronden klassement ontstonden er bijna geen rust momenten.
Twee renners wisten te ontsnappen
en omdat de renners in het peloton
het niet eens werden konden deze
ook weg blijven. Het peloton maakte
zich op voor de massasprint en met
een man of 40 kwamen ze op de finish af. Thijs werd 6de en Jeroen en
Etienne finishte keurig in het peloton. Op zaterdag 5 juni heeft Etienne Lenting namens UWTC een wedstrijd in Lewedorp gereden en is
daar op een mooie 18de plaats gefinisht.

Veenlopers sterk in warmte en met regen
Regio - Vorige week zondag regenden de deelnemers aan de Leimuidense Drechtloop haast nog van het
parkoers af en afgelopen zondag
hadden de deelnemers aan de diverse regiolopen te maken met de
warmte. De Veenlopers bleken beide weertypen echter zeer goed aan
te kunnen. De Driedorpenloop in
Kortenhoef kende op de 12 km een
Mijdrechtse overwinning bij zowel
de dames als de heren. Julitta Boschman was oppermachtig bij de dames. Ondanks de warmte liep ze
een goede race.

Julitta finishte in een mooie tijd van
50.39, bijna 7 minuten sneller dan
nummer 2. Ook Michael Woerden
was de snelste. Tot 6 kilometer leek
het daar niet op. Maar waar Michael ondanks de warmte z’n tempo
kon vasthouden, was de koploper te
hard van start gegaan. Michael finishte in 41.48.
Frans Woerden behaalde een mooie
vierde plek op de halve marathon,
in een tijd van 1.26.06. Henny Buijing kwam tot 1.37.19. Jos Bunschoten was zeer tevreden met z’n 55.35
op 12 km.

Ricardo en Herman van ’t Schip namen deze dag deel aan de Kombijzersterkloop in Badhoevedorp.
Ricardo ging er in het begin gelijk
vandoor, maar na 1 km sloten twee
andere lopers aan die hij na 3 km
weer loste. Uiteindelijk boekte Ricardo een redelijk eenvoudige overwinning in 34.45. Herman liep een
tijd van 48.38. Vorige week zondag
waren er in Leimuiden vier prijswinnende Veenlopers. Michael Woerden behaalde z’n 10e (!) overwinning op de 10 Engelse mijlen bij deze Drechtloop. Hij kon tot het einde

een voorsprong van zo’n 75 meter
behouden. Frans Woerden werd 4e
overall en 2e in de categorie Masters 40 jaar. Z’n 1.02.48 stemde hem
tevreden. Ook Theo Noij liep zich
in de prijzen in Leimuiden. Hij finishte als derde bij de Masters 50
in een mooie 1.10.15. Voor Ricardo
van ’t Schip was er een week voor
z’n overwinning in Badhoevedorp
een tweede plaats op de 10 km. Z’n
tijd was 35.02. De overige uitslagen
(op 16,1 km) van Veenlopers: Martien Lek 1.06.57 en Henny Buijing
1.10.57.

Bart van Bemmelen
eerste op Nederlands
Kampioenschap BMX
Uithoorn - Zondag 30 mei is er in
Kampen gestreden om het Nederlands Kampioenschap Fietscross.
Door het hele jaar mee te doen aan
de Nationale wedstrijden kunnen de
rijders zich plaatsen voor het NK.
Van UWTC hadden 17 rijders zich geplaatst. In totaal reden er 421 rijders
mee voor die felbegeerde 1e plaats.
De wedstrijd werd zoals altijd officieel geopend met het Wilhelmus, deze keer acapella gezongen door onze eigen Willem Kleinveld. Het 1e
blok verliep nog droog, en voor onze rijders met een goed resultaat.
Zes jongens hadden zich geplaatst
voor de halve dan wel rechtstreeks
de finale. De jongens van het tweede blok troffen het slechter, net toen
het starthek voor de eerste keer gevallen was brak de bui los. Hierdoor
werd de baan erg zwaar om te rijden. Echt droog werd het pas weer
tijdens de finale. Alleen Michael
plaatste zich voor de halve finale. Na
een korte pauze werden de finalerit-

ten verreden. Jochem van der Wijngaard als 1e van UWTC behaalde bij
de Boys 7- een zesde plaats. Donne van Spankeren bij de Boys achtste werd zevende. Daarna was Bart
van Bemmelen aan de beurt. Zou hij
net als vorig jaar weer 1e kunnen
worden? Gezien het wedstrijd verloop (1-1-1 en in de halve finale ook
1) was het mogelijk. En Bart kwam
weer als eerste door de eerste bocht
en liep uit op zijn tegenstanders. Als
Nederlands Kampioen reed hij over
de finish! Hierna was de beurt aan
Joey Nap, na zijn lelijke valpartij van
afgelopen donderdag heeft hij het
toch tot de finale gebracht. Hierin
behaalde hij de zevende plaats. De
laatste finalist van UWTC was Michael Schekkerman, helaas had hij
een slechte start en kwam hierdoor
niet verder dan een vijfde plaats. We
hebben met z’n allen weer genoten
van de soms zeer spannende ritten.
Volgende week zijn er de EK-rondes
in Valkenswaard.

Duiven

Ron de Boer en Verweij
de winnaars
Regio - Twee vluchten waarvan de
eerste Overnacht fondvlucht (Marathon) vanuit het Franse Bordeaux
gemiddelde afstand 908 Km, en de
3e Midfond (midden afstand) vanuit
het Franse Breuil le Verte/Clermont
met een gemiddelde afstand van
360 km. Bordeaux is voor iedereen
een bekende plaats, maar Breuil zoals wij het noemen is ontstaan doordat twee plaatsen naar elkaar toe
zijn gebouwd, en zo een plaats is
ontstaan waarvan niemand afstand
wil doen van zijn/haar plaatsnaam.
Vorige week dinsdag zijn de duiven
voor Bordeaux ingekorfd, en deze zijn vrijdag om 12.45 uur gelost
met een wind die van Noordoost tot
zuidoost draaide, en het was warm
in Frankrijk. Het werd een zware
vlucht, zodat de duiven pas zaterdagmiddag thuiskwamen. De eerste
duif meldde zich bij Verweij-Castricum in Mijdrecht om 12.07.42 uur,
en maakte een snelheid van 896,209
meter per minuut, dat is bijna 54 km
per uur. Door de wind die er stond
zijn veel duiven de kust gegaan en
te ver door gevlogen, en dan moeten ze ook weer terug. Harrie Hendriks uit Vinkeveen werd 2e en Ginkel & Berg uit De Kwakel 3e. In rayon F werden Michel en Jan 13e, 28e,
42e, 56e en 63e, Harrie werd 26e en
55e en Ginkel & Berg 66e. Zaterdagmorgen om 07.15 uur werd het sein

tot lossen gegeven in Breuil le Verte/Clermont, ook dit werd een pittige vlucht, maar de eerste duiven arriveerde sneller dan in eerste instantie werd gedacht. Om 11.47.50 uur
en met een snelheid van 1325,810
meter per minuut ofwel ruim 79 Km
per uur meldde zich de eerste duif
bij Ron den Boer in Uithoorn aan de
Thamerweg. Bosse & Zn werd 2e en
Martien v.d. Hoort 3e. Wim Könst
werd 1e 2e en 3e in de B_groep. In
rayon F betekende dit, dat Ron 39e
werd, Bosse & Zn 44e, Martien 56e,
Henk Snoek 62e en Ginkel & Berg
werd 69e.
De uitslagen waren als volgt.
Bordeaux 54 duiven en
6 deelnemers
Verweij-Castricum
H. Hendriks
Ginkel & Berg
Breuil le Verte/Clermont 332
duiven en 18 deelnemers
R. den Boer
Bosse & Zn
M. v.d. Hoort
H.P. Snoek
Ginkel & Berg
W. Wijfje
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
W. Könst
Th. Kuijlenburg
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Vliegende start voor duoD2

Zonnige spelletjesdag voor
de junioren
Wilnis - Afgelopen zaterdag 5 juni organiseerde LR&PC Willis weer
eens de spelletjesdag voor de jongste leden. Bovendien mochten deze keer ook niet-leden van de partij zijn. Uiteindelijk was er een leuke
groep deelnemertjes in de leeftijdsgroep variërend van 5 tot 9 jaar.
Er waren weer allerlei leuke spelletjes bedacht voor de kinderen met
hun pony’s zoals bijvoorbeeld een
opzadelwedstrijd en een appelrace.

Dat was zo nu en dan nog best wel
spannend en moeilijk voor de allerkleinsten. Tussen de spelletjes
door werd er nog gezamenlijk gegeten. En natuurlijk mocht op deze zonovergoten dag ook een ijsje niet ontbreken. Omdat alle deelnemertjes het zo goed gedaan hadden, ging iedereen met een oorkonde en een medaille naar huis. Maar
natuurlijk werd er voor elk spelletje
ook nog een winnaar bepaald. In de

prijzen vielen Meina Peek en Joanne
Peek, beiden met de elegante pony
Kaszicht Ashly en Isa Tijsseling met
de stoere tinker Brian, deze drie jonge amazones wonnen elk een spel.
Uiteindelijk werd echter Jonathan
Kool met de pittige pony Sjors dagwinnaar met 2 gewonnen spelletjes. Hij ging met een zak vol prijzen
en ongetwijfeld een voldaan gevoel
richting huis.

De Ronde Venen - Dagmar van
Vroenhoven & Danique Mayenburg
hebben zondag, bij hun eerste wedstrijd in Soesterberg, de Winx-show
aan een jury getoond. Na maanden
van voorbereidingen onder leiding
van hun trainster Chantal de Groot
was het eindelijk zover.
Vooraf was de spanning op hun gezichtjes duidelijk zichtbaar maar
eenmaal op de vloer waren zij dit helemaal kwijt. Aangezien de meisjes
voor het eerst voor een jury en een
volle zaal stonden waren de meegereisde supporters erg onder de indruk. Slechts drie keer viel er een
baton of een attribuut op de grond
en de paar foutjes die gemaakt werden losten zij prima op.
Dat ook de jury het optreden wist te
waarderen bleek tijdens de prijsuitreiking. Na lang wachten, hun categorie was als laatste aan de beurt,
was de ontlading groot: duoD2 behaalde 78 punten wat ruim voldoende is voor een mooie tweede prijs.
Omdat Dagmar & Danique de enige deelnemers waren in de categorie ‘duo - jeugd 2 - accessories’ eindigden zij uiteraard als hoogste, wat
twee mooie gouden medailles opleverden.
Belangrijker echter is het juryrapport dat Chantal ontving. Aan de

hand hiervan kan de show op een
aantal punten verbeterd en geperfectioneerd worden. Hopelijk wordt
hierdoor het puntenaantal tijdens
de volgende wedstrijd op 4 juli te
Eindhoven geëvenaard of zelfs overtroffen.

Bent u nieuwsgierig naar de meisjes, neem dan gerust eens een kijkje
op hun website www.duoD2.nl Natuurlijk houden we u via deze site en
de kranten op de hoogte van de resultaten van de komende wedstrijden.

Opnieuw een verbeterde
kanocursus

stuurtechnieken worden behandeld
die wanneer men wildwater zou varen heel hard nodig zijn. In de laatste les worden ook andere type boten uitgeprobeerd zoals toerkajaks,
zeekajaks en wildwaterbootjes. De
cursus wordt voor een volwassenen
groep gegeven en voor een jeugdgroep. Jeugd vanaf ongeveer 11 jaar
(afhankelijk van postuur en motoriek) kan goed een kajak varen. Er
is voor een aparte jeugdgroep gekozen omdat de er de afgelopen jaren steeds meer jeugd, om begrijpelijke redenen, het spectaculaire
van kajakken ontdekken. Dit heeft
zelfs geleid om bij MdR een aparte jeugdgroep op te zetten die naast
de volwassenengroep op zaterdagochtend instructie heeft. Kajakken
is in zijn diverse vormen een gezonde en uitdagende sport voor zowel jeugd als volwassenen. Wanneer men na de cursus verder wil
met kanoën is dit een perfecte start
voor MdR of om op eigen hand verder van de sport te genieten.

Uithoorn - Kano- en Roei vereniging Michiel de Ruyter organiseert
opnieuw een kano-instapcursus.
De cursus geeft in 4 lessen de basistechniek van het kanoën. Naast
technieken die efficiënt en effectief
leren varen, komen de lage steun en
boogslagen aan bod. Ook wordt er
geleerd hoe te handelen in een onvoorziene situatie zodat men met
een aantal basisprincipes veilig kan

varen. De cursus heeft een logische
opbouw en is verbeterd met ervaringen van de afgelopen jaren. Cursisten maken gebruik van materiaal van de club. De gebruikte kano’s zijn perfect om een goede techniek aan te leren. Die goede techniek maakt dat de slagen effectiever
worden en men langere trajecten
kan varen zonder blessures en minder snel vermoeid te raken. Diverse

Zowel de jongeren als de volwassenen cursussen starten op zaterdag 12 juni. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar:
aghlbrt@gmail.com. Wilt u verdere informatie kom dan zaterdagochtend even langs op de club: Amsteldijk-Zuid 253, Uithoorn of kijk op
de webside: www.MdR.nu of neem
contact op met Ingeborg Veltman
tel: 0297 568852.

Jeugdclubkampioenschappen Space Shuttle
Regio - Normaal gesproken heerst
er op maandagavond in sporthal de
Scheg van 18.00 tot 19.30 uur altijd een gemoedelijke sfeer. Trainer
Hans geeft om die tijd altijd les aan
de jeugd van badmintonvereniging
Space Shuttle en dan is het altijd
gezellig druk. Van begin maart tot
mei is dit wel even anders! Gemoedelijkheid en gezelligheid maken
dan plaats voor rivaliteit en fanatisme. Dit is namelijk de tijd van jaarlijkse clubkampioenschappen! Elke trainingsavond wordt het laatste
half uur benut om een volgens een
zorgvuldig voorbereid schema uit te
maken wie nou écht de beste van de

Mijdrecht - Zaterdag 5 juni won het
door Architekten- en ingenieursbureau HW van der Laan bv gesponsorde 3e team van Atlantis thuis
met 9-6 van ZKC’31. Met deze laatste wedstrijd van het seizoen is het
team van trainer/coach Harold Taal
op de vierde plaats geëindigd in de
reserve 4e klasse.
Atlantis begon zonder de (door fysieke ongemakken) spelers Nadia
Bachdim en Serge Kraaikamp. De
verdediging werd gevormd door:
Sandra Pronk, Wilma Kranenburg,
Jan-Willem van Koeverden Brouwer
en Bert Pauw. In de aanval startten:
Mirjam Gortenmulder, Leoniek van
der Laan, Pleun Neurink en Barry
van der Waa.

In verband met het huwelijk van Arjen Markus werd de wedstrijd vervroegd naar 09:30 uur. Gezien de
extreme warmte als tweede tegenstander op deze dag was dat een
gunstige bijkomstigheid. Aanvankelijk leek Atlantis de grootste moeite te hebben met de warmte. Pleun
Neurink scoorde nog wel van grote afstand de 1-0, maar ZKC’31 begon agressiever aan de wedstrijd
en kwam terecht op voorsprong: 12. Mede via een verzilverde strafworp van Jan-Willem van Koeverden Brouwer kwam met de rust een
2-3 stand op het scorebord.
In de tweede helft werd Atlantis geleidelijk de bovenliggende ploeg. Er
werd gewoon scherper en agressiever gespeeld. Met een korte kans

Uithoorn - Na het net mislopen van
de titel in de reguliere competitie
was er zondagmiddag toch nog een
moment om te juichen. Eerder werd
al het toernooi bij Overbos winnend
afgesloten.
Nu werd het toernooi bij het altijd sterke Purmensteijn omgezet in
een dikke winst. Een stroeve eerste
wedstrijd eindigde in een gelijkspel.
Odin 59 werd in de 2e wedstrijd verpletterd met 5-1 door doelpunten
van Mitchel 2, Donny, Jesper en Yoric. Wedstrijd drie werd moeizaam
maar heel slim gewonnen door twee

schitterende goals van Roy Gomersbach en Mitchel. Heerlijk weer helemaal terug op het oude niveau. Nu
was het afwachten wat de laatste
wedstrijd tussen Odin & Purmensteijn zou worden. Winst van Odin
59 zou betekenen dat we nog aan
de bak moesten in de laatste wedstrijd. Gelukkig voor een ieder konden we onze keeper Clemens de allerlaatste westrijd in de spits zetten met als doel scoren. Mitch was
niet zelfzuchtig maar gaf een uitstekende pass aan onze goalie en die
kon alsnog zijn doelpuntje meepik-

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 31 mei
speelde de BVU haar “open drive”.
Maar liefst 9 paren kwamen op de
uitnodiging af en kruisten de degens met de leden van BVU die nog
niet met vakantie waren. De sfeer
was gezellig en de beginnende
(club)spelers deden bijzonder goed
hun best en konden het tempo van
4 spellen in een half uur mooi bijhouden.

vereniging is. Alle jeugdleden werden verdeeld in poules en na een
spannende finaledag waren de poulewinnaars en de uiteindelijke clubkampioen bekend. De prijsuitreiking
vond maandag 31 mei plaats na het
ouder-kind toernooi. De poulewinnaars waren: Dion Ploeg, Ikram El
Miloudi, Manon Schriever en Rik
van Leeuwen. De uiteindelijke clubkampioen werd Susan Blaauw.
Er waren bekers voor alle winnaars
en voor iedereen een leuke attentie,
deze prijzen waren beschikbaar gesteld door Payralbe loodgieters. Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
Volgend jaar weer!

Atlantis 3 sluit af
met winst

Legmeervogels D2 wint
opnieuw toernooi

van Barry van der Waa werd direct de 3-3 aangetekend, waarna de scores aan beide zijden vallen. Via een ver afstandsschot van
Bert Pauw en een slimme doorloop
bal van Leoniek van der Laan wordt
het: 5-5.
De scheidsrechter doet ook een
duit in het zakje en laat de spanning
nog verder oplopen door herhaalde
overtredingen in de paalzone over
het hoofd te zien. De spelers blijken
niet de enigen te zijn die last hadden van de warmte.
Ondertussen is trainer/coach Harold Taal in de ploeg gekomen en
met nog 15 minuten te spelen wordt
de inzet van de spelers beloond via
twee terecht meegekregen strafworpen: 8-6. Met als slotstuk een
ver afstandsschot van Bert Pauw
wordt de eindstand bepaald op 9-6.
Diezelfde avond kon deze mooie afsluiter van het seizoen ook gevierd
worden met bruidegom Arjen Markus.

De uitslagen:
A-lijn:
1 Bep & John de Voijs
2 An & Bert Pronk
3 Cora de Vroom
& Trudi Zandbergen
4 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
5 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
5 Ans Breggeman
& Lia Guijt
7 Ineke Hilliard
& Huib van Geffen
8 Thea Stahl & Thea Kruyk

61,67%
55,83%
54,17%
51,67%
51,25%
51,25%
50,83%
50,42%

B-lijn:
1 Wim Baars
& Marcel Dekker
64,58%
2 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
62,50%
3 Tini & Johan Lotgerink
57,50%
4 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen
56,25%
5 Ank Hoogland
& Kees Lakerveld
50,42%
C-lijn:
1 Marijcke
& Gouke van der Wal
2 Homi Koedam
& Cor Hendrix 62,00%
3 Marja Calis & Jan Visser
4 Corry Frank & Cees Harte
5 Jan van Diermen
& Martin Kok
6 Hennie
& Sierk Goedemoed

65,08%
55,00%
54,83%

ken. Wat een elftal waarin een ieder bereid is voor elkaar te werken
en dat week in week uit. Iedereen
heeft zijn steentje bijgedragen binnen dit team en elke linie is er voor
gegaan.
Een mooie erelijst voor de jongens.
Leuk om te vermelden dat we vorige
week gedeelte eerste zijn geworden
op toernooi van Desto in Vleuten.
Op doelsaldo uiteindelijk tweede
volgens de reglementen. Net geen
triple maar wel een constant seizoen met veel hoogtepunten. Klasse mannen.

In september start het nieuwe seizoen. Bridgers die na vanavond de
smaak te pakken hebben gekregen
of zij die dachten “was ik er maar
bij geweest”, iedereen is in september welkom om een paar keer vrijblijvend mee te doen om de sfeer te
proeven. De BVU speelt op maandagavond van 19.45 tot 23.00 uur in
de grote zaal bij de bar in sporthal
de Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. Wilt u weten of de
BVU iets voor u is, neemt u dan contact op met onze secretaris, Marineke Lang, zij helpt u graag verder. Zij
is (na 18.00 uur) bereikbaar onder
telefoonnummer 569432 of via email bvu@telfort.nl. Of kijk eens op
de website: www.nbbportal.nl/1048.

54,08%
52,17%

Als verrassing had BVU nog een
flesje wijn in petto voor de eersten
in elke lijn en in elke lijn voor diegenen die het dichtste bij 50% zaten.

Met Stichting
Spel en Sport 55+
wandelen in de
polder
De Ronde Venen - De Stichting
Spel en Sport 55+ heeft niet alleen
gymgroepen. Er is ook een sportiefwandelgroep. Deze groep loopt iedere dinsdagavond. Er wordt gewerkt aan conditie, looptechniek en
verbetering van het uithoudingsvermogen, maar er wordt natuurlijk ook
gewandeld. In de zomermaanden
gaan we regelmatig wandelen in de
polder; we zoeken een mooie locatie uit waar we heerlijk gaan wandelen en drinken aansluitend koffie
die we zelf meenemen. Met iets lekkers erbij natuurlijk. Ook zin om te
komen wandelen? U kunt altijd een
keer gratis meedoen. Iedere dinsdagavond wordt er gestart om 19.00
uur vanaf sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
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Derk Abel Beckeringh
wint Ronde van
Nes a/d Amstel
Regio - Na een tweede plaats vorig jaar werd Derk Abel Beckeringh
vrijdagavond 4 juni gehuldigd als de
46e winnaar van de Ronde van Nes
a/d Amstel. Hij won op overtuigende wijze door solo over de finish te
gaan. In de B-klasse was Ton van
Eijk de sterkste sprinter en in de Cklasse pakte Ouderkerker Stan Nelissen de overwinning.
De onder stralende omstandigheden verreden Ronde van de Nes
had over belangstelling van de renners niet te klagen. Secretaris Ton
van ’t Schip van de organiserende
Supportersvereniging Nes a/d Amstel moest in de A- en B-klasse tientallen renners het bericht ‘vol’ sturen; het bewijs dat de wedstrijd op
de ruim 12 km lange omloop populair is bij de renners.
Stralend weer maar zware koers
De A-klasse (Amateurs-A/B & Junioren) mocht eerst vertrekken. Behalve een stralende zon stond er
ook een stevige wind uit het noordoosten die de renners hielp de koers
zwaar te maken. Met de wind in de
rug ging het in hoog tempo langs de

Amstel richting Uithoorn en renners
die de grote plaat niet rond konden
draaien kwamen al snel in de problemen. Op de Hollandse dijk, met
de wind nog steeds in de rug, bleef
het tempo hoog en liep de snelheid
op tot soms tegen de 60 kilometer
per uur. Op het fietspad langs de
provinciale weg kwam na de moeilijke draai de wind op de kop en viel
het tempo stil. Nadat het peloton
rechtsaf de Nesserlaan opgedraaid
was, ging het tempo telkens weer
flink omhoog en was het achter de
eerste waaier afzien op de kant. De
kop van het peloton kon of wilde het
karwei niet afmaken, zodat de eerste twee ronden het aantal slachtoffers beperkt bleef en een vrijwel
compleet peloton de meet passeerde. Marcel Jacobs en Marcel Witte
wonnen de tussensprints
Na de derde doorkomst (winnaar
premiesprint Beckeringh) scheidde een viertal zich licht af van het
peloton. In dit kwartet werd vooral
door Stefan Wolffenbuttel (De Volharding), Derk Abel Beckeringh
(De Volharding) en Gerben van
der Knaap (UWTC) een hoog tem-

po ontwikkeld. Edwin Rijnders uit
Nieuwegein kon aanhaken. Het
peloton aarzelde even, keek iets
te lang naar elkaar en het kwartet
draaide met voorsprong het fietspad langs de provinciale weg op.
Het peloton viel daar opnieuw stil,
terwijl de koplopers goed samenwerkend het tempo hoog hielden en
hun voorsprong steeds verder zagen groeien. Op de Nesserlaan en
langs de Amstel schroefde het peloton het tempo weer op tot grote
hoogte, maar ook de koplopers ontwikkelden een zeer hoog tempo en
zij werden in de laatste twee omlopen niet meer teruggepakt door het
jagende peloton. In de laatste ronde was het Derk Abel Beckering die
op het klimmetje in de Nesserlaan
wegsprong van zijn medevluchters
en solo naar de overwinning reed.
Stefan Wolffenbuttel werd 2e, vóór
Gerben van der Knaap.

groepen uiteen. Rene Markus won
de eerste premiesprint en aan het
begin van de derde omloop ontstond een kopgroep van aanvankelijk vijf man. Ton van Eijk (RTV de
Bollenstreek) zag de mogelijkheden
van deze uitlooppoging en had ongeveer het hele fietspad langs de
provinciale weg nodig om in zijn
eentje aan te sluiten bij de koplopers. Vervolgens toonde hij zich in
de sprint oppermachtig.
Ook in de C-klasse (Amateurs-C,
Dames en recreanten) een verbrokkeld peloton met een aantal koersen in de koers. De winst was voor
Stan Nelissen, vóór Jeroen Bosman
en oud-Nesser en voormalig winnaar (2004 Klasse B) Arno Schrama.
Eerste Nesser Theo van Duren (5e)
en eerste dame Riejanne Markus
(13e). Alle winnaars ontvingen onder het doek van hoofdsponsor Rabobank de bloemen van Fleur BV.

B en C klasse hebben het zwaar
De B-klasse (Amateurs-B & Nieuwelingen) kreeg drie omlopen voor
de kiezen. Tijdens de eerste ronde
viel het peloton al in verschillende

De organiserende supportersvereniging kan terugkijken op een goed
verlopen evenement. Dank aan de
KNWU, verkeersregelaars, motorrijders, EHBO en Politie Amstelland.

Officiële uitslagen
Amateurs A / junioren / Amateurs B (60 Km)
1. Derk Abel Beckeringh
Amstelveen
2. Stefan Wolffenbuttel
Nigtevecht
3. Gerben v/d Knaap
Uithoorn
4. Edwin Rijders
Nieuwegein
5. Erwin Kistemaker
Diemen
6. Adrie Fijters
Wageningen
7.
Marcel Hoffman
Hoofddorp
8. Pim Bonstra
Abcoude
9. Frans v/d Does
Wilnis
10. Jelle Miedema
Amsterdam
11. Marcel Jacobs
Uithoorn
12. Bert Koelewijn
Soest
13. Marcel Witte
Amsterdam
14. Henk de Jong
Mijdrecht
15. Jan Buisman
Ouderkerk a/d Amstel
16. Klaas Koelewijn
Hoogland
17. Tom Mooij
Nieuwegein
18. Jorgen van Bers
Amsterdam
19. Gertjan Hamstra
Ermelo
20 Edwin de Graaf
De Kwakel
Amateurs B / Nieuwelingen (36 km)
1. Ton van Eijk
Hillegom
2. Casper van Bodegraven Ouderkerk a/d Amstel
3. Michel Groeneveld
Hoofddorp
4. Jeroen Verhoeven
Amstelveen
5. Martin Burkunk
Amsterdam
6. Rinus Cerfontain
Amsterdam
7.
Rene Markus
Amstelveen
8. Martijn Suk
Velserbroek
9. Maurice v/d Lee
Velserbroek
10. Alex de Vries
Ouderkerk a/d Amstel
11. Ton v/h Schip
Ouderkerk a/d Amstel
12. Edwin bak
Amsterdam
13. Rene v/d Lee
Velserbroek
14. Rene Smits
Purmerend
15. Edwin Driessen
Utrecht
16. Bart-Jan van Barneveld Weesp
17. Rob Hulscher
Beverwijk
18. Rick van Leersum
Noordwijk
19. Hessel Bokhorst
Almere
20. Harry Ruiterkamp
Slijk-Ewijk
Amateurs C / Recreanten + regio dames (24 km)
1. Stan Nelissen
Ouderkerk a/d Amstel
2. Jeroen Bosman
Amsterdam
3. Arno Schrama
Amstelhoek
4. Alexander Diekema
Beverwijk
5. Theo van Duren
Nes a/d Amstel
6. Ivan Mettrop
Amsterdam
7.
Martijn Went
Voorhout

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Koen Klinkhamer
Frank Wesselingh
Roger Wuurman
Michael v/d Geest
Serge v/d Putten
Riejanne Markus
Herman Baas
Jo Thewessum
Eelco Wiemans
Jessica Smits
Patrick van Huuksloot
Ed v/d Veer
Tom Schuit

Alkmaar
Nes a/d Amstel
Aalsmeer
De Meern
Amsterdam
Amstelveen
Ouderkerk a/d Amstel
Amsterdam
Amsterdam
Purmerend
Kudelstaart
Renswoude
Schermerhoorn
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Disneyland bij Legmeervogels

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn – Afgelopen zaterdag is in
de dojo van Judoschool Blaauw de
tweede en laatse judo-examen van
dit seizoen afgenomen. Deze week
hebben 101 leerlingen examen gedaan. Er werd begonnen met het
uitvoeren van diverse valtechnieken
zoals judorol, zijwaartse val, achterwaartse val, gestutte val en achterwaartse val over een bokje. Hierna
lieten de judoka’s uitgebreid zien
wat zij het afgelopen seizoen geleerd
hadden aan beenworpen, schouder,
armworpen, sutemi’s en overnames.
Ook op de grond moest het nodige
gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen, houdgrepen en bevrijdingen uit houdgrepen. De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit David Siebeler, Ronald Oussoren, Sander Verlaan, Thomas van Emden en Edwin
Blaauw, heeft een ieder persoonlijk
toegesproken en de uitslagen bekend gemaakt. De volgende leden
van Judoschool Blaauw konden tevreden huiswaarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Arrezina Langedijk, Cas van de
Woestijne, Corrado Lankhoorn, Da-

vid Fiege, Derek Reijm, Erik Meijles,
Faris Abowatfa, Floris Bout, Gabriel
Calis, Gilian van Glabbeek, Julian
Walbeek, Lisa de Vries, Lois Pop,
Luca van Paassen, Mark-Lucas van
Delft, Matthijs Maarsen, Mitchel de
Boer, Nadine van Westrenen, Noah
de Wit, Owen Coenen, Scott Droppert, Tijn Overduijn, Tim Neij, Tim
van Rijsse, Tim Vendrik, Timo Droog
Gele band, 5e Kyu
Bryan Pop,Calvin Kikken, Isa Verbree, Joel ten Barge, Jordy Nagessersing, Jorn Weber, Josse van den
Berg, Juan Martin, Lotte Rijnvis,
Martijn Koenders, Matthew Strube, Mynor Mazariegos, Nick Droppert, Okke Peters, Patrick Cremers,
Reinier Meijer, Roy van Tol, Sander
Ten Veldhuis, Seth Lulseqed, Simon
Klappe, Susanne van Zaal, Thomas
de Jong, Thomas Titulaer, Tim van
Zaal, Zev Weisscher
Oranje slip, 5e Kyu
Anne Borkent, Bente de Jong, Carlo Jansen, Dahley Springintveld, Denise Roelofsma, Devin van der Veer,
Flip van Walraven, Jesse Versteeg,
Jorn Hansen, Karan Sankatsing, Li-

Zomerdrives BV.
De Legmeer van start
Uithoorn – Bridgers over zomeren
door zich in de zomerdrives te storten waar eindelijk eens lekker gezellig zonder promotie of degradatie
zorgen de geest gescherpt kan worden. Een uitgelezen kans om met de
partner nieuwe speltypen te ontwikkelen of een nieuwe combinatie uit
te proberen, waarbij je bij een misser meestal niet gelijk afgestraft
wordt! Op deze eerste bridge zomeravond bonden twintig paren in een
A en B lijn de strijd met elkaar aan.
Kees Bergkamp & Ruud Lesmeister
trokken met een score van 66,67%
de winst en de fles wijn in de A lijn
naar zich toe. Tweede werd de gelegenheids combinatie Lijnie Timmer
& Ben ten Brink, die met 60,94% lieten zien ook zonder hun vaste partners uitstekend mee te kunnen komen. Gerda Schavemaker & Cora de

Vroom vormden ook een paar apart
en deden dat zo goed dat de derde plaats met 54,69% voor hun was.
Rita Vromen speelde deze avond
met zoon Dustin en haalde met hem
keurig de vierde plaats binnen met
52,60%, de appel valt niet ver van de
boom! De prikprijs was deze maal
voor nummer vijf, zodat Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen met
een totaal van 51,04% met de chocola naar huis konden. In de B- lijn
verrasten Tini & Johan Lotgerink de
concurrentie met een prachtige eerste plek en een topscore van 63,02%
waarmee ze ver voor de troepen uitliepen en de wijn voor hun was.
Plaats twee was voor Anton Berkelaar en z’n nieuwe maatje Hetty
Houtman die met 57,29% nog enigszins in de buurt bleven. Elisabeth
van den Berg had een zware avond

na Kruijswijk, Mats Koolmoes, Morvan Spaargaren, Romano Vermeulen, Simon Duijn, Thijs Kees, Tim de
Groot, Tristan Roelofs, Verena Ratterman, Yordi Paul
Oranje band, 4e Kyu
Brian Pouw, Daan Tonjes, Erlend
Keune, Hein Lek, Jacey Springintveld, Joost van Eijk, Jordy Twaalfhoven, Jouke van Westrenen, Judith
van Coevorden, Luke Kuijlenburg,
Marije Soppe, Mila van Coevorden,
Sjoerd Balvers, Skip Weisscher, Thomas Copier, Vincent Schreutelkamp
Groene slip, 4e Kyu
Alexander van Alphen, Daniel Hofman, Ivar Nijhof, Jelle van den Berg,
Luuk Meijles, Rutger Hofman, Stan
van de Woestijne
Groene band, 3e Kyu
Axel van den Hoff, Hosam Darwish,
Iris Blaauw, Nico Broersen
Blauwe band, 2e Kyu
Nick Kohne
Bruine band, 1e Kyu
Daan Voskamp, Mike de Haas

om partner Maarten Breggeman
nog een beetje bij de les te houden! Ondanks de suffige missers
van hem trok ze het duo toch nog
naar een derde positie in het klassement met 49,48%. Klaas Verrips &
Truus Overmars zaten daar net achter met 48,96% en grepen zo naast
de prikprijs. Die was voor twee koppels, Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers en Lous Bakker & Hans
Elias die gevieren 48,44% scoorden
en zo de bon bons in de tas hadden.

Uithoorn - Afgelopen weekend is
weer, onder ideale weersomstandigheden, het sport en spelweekend bij
Legmeervogels geweest. Het weekend stond dit jaar in het teken van
Disney en zo waren ook de groepsnamen gekozen zoals: De Goofy´s,
Sneeuwwitje en de 11 Dwergen, Ratatouille, Assepatsers, De Mickey´s,
de Stoere Tarzans etc. In totaal waren 250 kinderen verdeeld in 24
groepen en verdeeld in drie leeftijdscategorieën. De jongste kinderen waren de C-groepen, de middelste leeftijd waren de B-groepen
en de oudste kinderen waren de Agroepen (totaal van 6 t/m 13 jaar).
Afgelopen donderdagavond werd
er vanaf 19.00 uur begonnen met
het opbouwen van de tenten. Vrijdagochtend gingen de vrijwilligers
om 8.00 uur verder met de voorbereidingen voor het kamp. Om 18.30
uur kwamen de kinderen het kamp
op. Om 19.00 uur was de opening
van het kamp waar Micky en Donald Duck bij aanwezig waren.
Uitgezwaaid
Nadat de ouders uitgezwaaid waren, begon om 20.00 uur het openingsspel. Het openingsspel bestond uit allerlei balspelen zoals voet- en handbal, drijfbal, hockey, honkbal, tienbal, trefbal etc. Om
22.15 uur gingen de jongste groepen (de C-groepen) naar bed. De A
en B-groepen gingen in de kantine het Casino spel doen. Alle kinderen kregen een stapeltje van 50 dollars mee waar men op diverse spelen kon gaan gokken. De gokspelen
waren o.a. : black jack, roulette, hoger-lager, boeren, bierpullen schuiven, paardenrace etc. Om 0.30 uur
gingen de ( de B-groepen) naar bed.
De oudste kinderen gingen nog het
nachtspel doen. Het nachtspel was
dit jaar `Het Transferspel´. In dit spel
moest geprobeerd worden om een
voetbalteam zo goedkoop mogelijk
te kopen. Er liepen buiten 11 makelaars rond die per speler allemaal
een ander bedrag vroegen. De spelers die gekocht moesten worden
waren o.a.: Heitinga, Van Bronkhorst, Robben, van Persie, Stekelenburg etc.

gaan wassen. De A en de B-groepen gingen vanaf 9.30 uur de gehele dag een survivaltocht door Uithoorn doen, waar ze de volgende spelen tegen kwamen: vulcano,
vlot bouwen en ermee varen, indianenbrug, slootje springen, abseilen, slootje springen, obstakelbaan
en de stormbaan. Als de groepen
zich van spel naar spel gingen verplaatsen, moesten ze een vastgestelde route volgen ( totaal 28 km
met 25 vragen) waarin allerlei vragen beantwoord moesten worden.
De C-groepen gingen om 10.00 uur
op pad voor een vossenjacht, waarbij ze vragen moesten beantwoorden. Na de pannenkoeken gingen
de kleintjes ´s middags een spellenprogramma doen met o.a.. zaklopen,
muis meppen, spijker poepen, stokvangen etc. Vervolgens gingen alle kinderen een uurtje zwemmen in
de Otter. Na de barbecue kon iedereen nog genieten van clown Berry.
Nadat de A en B-groepen van hun
survivaltocht terug gekomen waren,
konden ze ook aan de barbecue.

Goedkoop
Het team die de 11 spelers het goedkoopst wist te kopen won het spel.
Om 1.30 uur gingen de (de A-groepen) naar bed. Waar de oudsten
pas echt gingen slapen stonden de
jongsten alweer op. Maar om 8.00
uur moest iedereen opstaan en

Penalty
Na het eten vond er een penaltybokaal plaats met de keeper van Legmeervogels zondag 1 en A1, en de
keeper van FC Utrecht A1. Na de
penalty´s werden de kinderen door
een bus opgehaald om naar zwembad ´de Waterlelie´ in Aalsmeer te

gaan. Bij terugkomst was er dit jaar
ook nog een avondprogramma wat
bestond uit Disney Triviant. Uiteindelijk konden de jongens en meisjes naar bed. Op zondag was het
om 8.30 uur opstaan en wassen. Om
11.00 uur was de aanvang van de
Meerkamp. Op het Hoofdveld van
Legmeervogels waren de volgende
spelen opgesteld: skelterrace, dronkenbal, beker verplaatsen, schiet
hem erin, skilopen, zeephelling, vulcano, waterhelmen, slootje springen, afmatrace, stormbaan en ringsteken. De organisatie moest vandaag wel de gehele dag buienradar in de gaten houden, maar uiteindelijk bleef het weer Legmeervogels gunstig gezind. Om 15.00 uur
mochten de ouders weer het kamp
op om nog een uurtje mee te genieten van dit spektakel. Om 16.00 uur
was de sluiting van het kamp, waarbij alle kinderen een oorkonde met
hun teamfoto erop mee kregen. Na
de uitreiking van de penaltybokalen,
werden vervolgens de winnaars bekend gemaakt, want er was ´natuurlijk´ ook om de punten gestreden.
Bij de A-groepen is winnaar geworden: Ladies in Wonderland Bij de Bgroepen is winnaar geworden: De
Lampies. Bij de C-groepen is winnaar geworden: De Stoere Jungletijgers. Zo kan iedereen weer terugkijken op een prachtig Legmeervogels
Sport en Spelkamp 2010.

Wilt u ook eens relaxt een kaartje
leggen en er wellicht ook nog wat
aan overhouden, kom dan naar de
zomerdrives van Bridge Vereniging
De Legmeer.
Tot en met eind augustus elke
woensdagavond vanaf 19.15 uur in
de barzaal van sporthal de Scheg.
Aanmelden liefst per E- mail:
niekschavemaker@hetnet.nl of om
19.15 uur intekenen aan de zaal. De
kosten 5 euro per paar.

Drie zwarte banden voor
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Aan de examens voor
eerste, tweede en derde dan judo,
afgenomen door de dangraadcommissie van het district Noord Holland van de Judo Bond Nederland,
welke zondag 6 juni in de sporthal
de Walvis in Beverwijk zijn afgenomen hebben Bart Gazendam, Martijn de Jong en Quinten Scham-

Qui Vive Meisjes 8E1:
geen wedstrijd verloren!
Uithoorn - De meisjes van de Qui
VIve 8E1 hebben vanaf de winterstop nog geen wedstrijd verloren.
Sterker nog: ze hadden tot nu toe
zelfs alle wedstrijden vrij dik gewonnen. Zaterdag moest er nog één
westrijd gespeeld worden. Natuurlijk waren de dames erop gebrand
om ook deze wedstrijd te winnen,
want als je alles wint, dan... Vandaar

dat ze vrolijk en voltallig klaar stonden om met hun tegenstander Pinoke de strijd aan te gaan. Enthousiast
werd al snel het eerste doelpunt gescoord. Er werd goed overgespeeld,
de verdediging stond als een dijk en
ook de aanval had er zin in. Eigenlijk
kwam Pinoke er niet aan te pas en
de dames wonnen uiteindelijk meer
dan overtuigend met 6-0! Alle weds-

tijden hebben ze dus gewonnen, en
ook al doet het er nog niet toe bij de
E-jes en mag het eigenlijk nog niet
hardop gezegd worden, het betekent
toch eigenlijk maar één ding... M8E1
is kampioen! Coaches Liesbeth en
Thijs en manager Anita, namens Kiki, Carlijn, Milou, Tamara, Mitzi, Marlotte, Anke, Eva, Maureen en Sterre
heel erg bedankt voor dit topjaar!

hart van Judoschool Blaauw meegedaan. Bart, Martijn en Quinten
moesten drie series van het Nage
no Kata laten zien. Daarnaast hadden zij een eigen programma waarin zowel staande als grondtechnieken uit beweging uitgevoerd moesten worden. Doordat Bart, Martijn
en Quinten hard voor dit examen

hadden getraind zag het geheel er
goed en verzorgd uit.
Alle drie konden dan ook heel blij
hun fel begeerde zwarte band met
daarbij behorende diploma in ontvangst nemen. Na afloop van het
examen werden zij uitgebreid gefeliciteerd door de meegereisde toeschouwers.

