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Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

R.K. Parochie Emmaüs en R.K. Bisdom Haarlem rest niets anders:

”Wij zullen per direct sloopaanvraag
indienen voor gehele complex”
Uithoorn - De kerk aan de Schans
heeft zijn langste tijd gehad. Het
R.K. Parochiebestuur Emmaüs en
het R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam hebben naar aanleiding van
een brief van het college van burgemeester en wethouders van 30
mei jl. het besluit moeten nemen om
per direct een sloopvergunning aan
te vragen voor niet alleen de kerk,
maar het gehele gebied. In een
persbericht stellen zij: “In een brief
van B&W aan het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 30 mei jl. wordt
aangegeven dat het college het herhaald aanbod van de parochie, om
de torens, vanwege het beeldbepalend karakter voor Uithoorn, ‘om
niet’ over te nemen, nu definitief afwijst.

Dat was en is voor parochie en bisdom evenwel een noodzakelijke
voorwaarde om mee te kunnen werken aan herontwikkeling van voorzieningen achter de torens, mogelijk met behoud van een kapel”, aldus het persbericht.
Kosten
“Gezien de funderingsproblemen”,
zo vervolgt het persbericht, “en de
daarmee gepaard gaande hoge
kosten, is behoud van het kerkcomplex voor de parochie, zonder substantiële gemeentelijke participatie, uiteraard volstrekt onmogelijk.
Ook is het onrealistisch te verwachten dat voor eventuele herbestemming van het kerkvolume, inclusief
herstel en onderhoud van de torens,

Politie zoekt getuigen aanrijding
Uithoorn - De politie is op zoek
naar getuigen van een ernstig ongeval op zaterdagavond 26 mei in
Uithoorn.
Een bestuurster van een personenauto zag op de kruising Thamerlaan-Prinses Irenelaan een brom-

fiets met twee 20-jarige vrouwen
vermoedelijk over het hoofd. Bij de
aanrijding die volgde raakten de
twee vrouwen, beide inwoonsters
van Uithoorn, ernstig gewond. Ze
werden allebei overgebracht naar
een ziekenhuis. Daar worden ze

zich wel kandidaten zullen melden.
Dit is de afgelopen jaren niet gebleken. Daar zijn nog eens de funderingsproblemen bovenop gekomen.
Het rapport van Wareco stelt dat er
niet veel tijd meer is voor besluitvorming. De gemeente geeft aan dat er
wellicht meer aanschrijvingen zullen volgen. Gelet op bovenstaande
en gelet op de recente handelwijze en uitlatingen van B&W met betrekking tot de door B&W geconstateerde veiligheidsrisico’s, resten parochie en bisdom niets anders dan
per direct een sloopvergunning voor
het gehele complex in te dienen”, aldus het persbericht.
(Voor het persbericht van college zie
elders in deze krant).

momenteel nog steeds behandeld
voor diverse botbreuken. De politie heeft de oorzaak van het ongeval
in onderzoek, en is daarom op zoek
naar informatie van personen die
het ongeval hebben gezien. Eenieder die iets heeft gezien wordt daarom dringend verzocht contact op te
nemen met de politie op tel. 09008844 (lokaal tarief).

Bouw Garagepark uitgesteld
Uithoorn - De rechter in Amsterdam heeft voorlopig een streep gezet door de vergunning die de gemeente Uithoorn heeft afgegeven
voor de bouw van 19 opslagloodsen
aan de Handelsweg.
Verschillende ondernemers die
daar in de buurt hun bedrijf hebben
maakten bezwaar omdat men veel
parkeeroverlast verwacht. Garagepark BV wil op het relatief kleine

bouwkavel 19 garageboxen bouwen
waardoor er maar weinig plek overblijft om te parkeren. Op de zitting
bleek dat de gemeente de vergunning heeft verleend op onjuiste feitelijke grondslag, namelijk door toepassing van onjuiste planvoorschriften. Voor het betreffende perceel
geldt een maximaal bebouwingspercentage van 50% maar in de vergunning die de gemeente heeft af-

gegeven stond dat er tot 80% van
het terrein bebouwd mocht worden.
De rechter heeft de gemeente opgedragen om met nauwkeurige berekeningen aan te tonen dat het Garagepark binnen de wettelijke normen blijft. Ook is de gemeente veroordeeld in de kosten van het proces. Het is zeer onwaarschijnlijk dat
de bouw van het garagepark nog
voor de bouwvak van start gaat.

DisCafé Het Dorp
Koningin Julianalaan 16, Uithoorn

6 juni 2012

Editie: Uithoorn, De Kwakel

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

3

gezocht!
Parttime medewerker\ster
Bent u een 40-plusser of een vutter, maar wilt
u nog best eens werken en onder de mensen
zijn? Bent u flexibel en op zoek naar een leuk
en veelzijdig (bij)baantje in een gezellig team
(ook voor zaterdag, zondag en feestdagen)

solliciteer dan nu bij BP Zijdelwaard!

H. Heyermanslaan 2 • UITHOORN • Tel. 0297-566454

ADVERTEREN?
IN DE

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

Bestuursuitbreiding
Industriële Kring Uithoorn
Uithoorn - Tijdens de vorige maand
gehouden
bestuursvergadering
heeft er een bestuursuitbreiding
plaatsgevonden binnen het bestuur
van de Industriële Kring Uithoorn
(IKU). Het bestuur bestond al enige tijd uit 6 personen en is recentelijk gebracht naar het statutaire aantal van 7 personen door toetreding van de heer Herman Bezuijen. Het bestuur tracht een afspiegeling te zijn van de verschillende industrieën die in Uithoorn werkzaam
zijn. Vanuit zijn verleden brengt Herman met name kennis van de chemische industrie in het bestuur van
de kring in. Hiermede zet hij een traditie voort van eerdere bestuursleden die werkzaam waren bij een van
de chemische bedrijven die al jaren
lang een belangrijke werkgever voor
Uithoorn en omstreken zijn.
Activiteit
Binnen het bestuur neemt hij de
taak van secretaris op zich die hij
overneemt van Wim Welsink.
Wim gaat zich binnen het bestuur
vooral richten op de flinke groei in
activiteiten op het gebied van belangenbehartiging naar de gemeente Uithoorn, middels de opgerichte
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB).
In deze stichting zijn een 9-tal bedrijvenvertegenwoordigingen en de
Kamer van Koophandel samengebundeld om op deze manier overleg
met derden zoals b.v. de gemeente
Uithoorn beter en efficiënter te laten verlopen. Met name de activiteiten rondom het bestemmingsplan bedrijventerrein, maar meer recentelijk ook de herindeling van de
Amsterdamseweg vragen behoorlijke bestuurlijke aandacht. Daarnaast
zoekt de IKU middels actieve deel-

name in de Stichting Beheer Bedrijventerrein Uithoorn (SBBU) naar
het optimaal en efficiënter gebruik
maken van diverse dienstverleningen naar de Uithoornse bedrijven.
Opgericht
De Industriële Kring Uithoorn is enkele decennia geleden opgericht en
is een belangenvereniging voor bedrijven gevestigd in Uithoorn. Het
ledenaantal bedraagt momenteel
ca. 70 leden, maar nieuwe leden zijn
altijd welkom. Een 8-tal keren per
jaar organiseert het bestuur bijeenkomsten voor alle leden, waarin getracht wordt lezingen en/of presentaties te houden die actueel en interessant zijn voor de ondernemer
anno 2012. Hierbij worden ook re-

gelmatig bedrijfsbezoeken afgelegd. Tijdens deze sessies wordt er
natuurlijk ook flink aan het netwerk
gewerkt, waaruit telkens blijkt dat
kennis van elkaar en elkaars sterke
kanten zeer nuttig kan zijn. Het bestuur van de IKU wil de kring duidelijk meer profiel meegeven. Na deze
zomer zal het bestuur een nieuwe
website lanceren waarover de inwoners van Uithoorn ongetwijfeld nader geïnformeerd zullen gaan worden.
Bedrijven die zich aan willen melden bij de IKU zijn welkom op het secretariaat: Industriële Kring Uithoorn, secretaris: Herman Bezuijen, tel. 0623016851,
herman.bezuijen@comp8.nl

Wisseling van secretariaat: Wim Welsink (links) geeft het stokje over aan Herman Bezuijen (rechts).

Het oranje Café van UitHoorn
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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
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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

u

w

s

Labeling voor bestaande
seniorenkoopwoningen op
verzoek opgeschort

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

e

ALGemene inFORmAtie

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

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

i
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Kans behoud schanskerk
minimaal
Het college van Burgemeester en
Wethouders geeft in een voorstel aan
de gemeenteraad aan te verwachten dat de door de raad vastgestelde kaders (moties) ten aanzien van
het gebied “de Schanskerk” niet zullen leiden tot de gewenste investeringen in het behoud van het cultuurhistorisch waardevol erfgoed en de huidige impasse wordt voortgezet. Daarom wil het college aanvullende stedenbouwkundige verkenningen laten
uitvoeren naar de mogelijkheden van
het gebied. Voorts stelt het college de
gemeenteraad voor om geen gebruik
te maken van het aanbod van het parochiebestuur om de torens van de
Schanskerk in de huidige staat over
te nemen.
moties
In 2009 heeft de gemeenteraad besloten om zich in te spannen delen
van het kerkgebouw voor Uithoorn te
behouden vanwege het beeldbepalende karakter. Dat voornemen heeft
de raad uitgesproken in vier moties.
Het college is meteen hierna gestart
met de uitwerking van deze opdracht
met als doel gezamenlijk met het bisdom en het parochiebestuur overeenstemming te bereiken over een herontwikkeling van het Schansgebied
met de daarop gesitueerde kerkelijke gebouwen. Belangrijk uitgangspunt hierbij was het zoveel mogelijk
behouden van het culturele erfgoed.
Daarbij zijn diverse voorstellen aan
het bisdom gedaan, maar dit heeft tot
op heden niet geleid tot succes. De
Schanskerk is eigendom van het parochiebestuur. Daarmee is en blijft hij
verantwoordelijk voor zowel het onderhoud als de toekomst van het gebouw.
staat van het gebouw
Uit recente onderzoeken naar de staat
van de fundering van de Schanskerk
is gebleken dat de volledige fundering
vernieuwd moet worden onder zowel

het gebouw als de torens. Bouwkundig onderzoek heeft aangetoond dat
grootschalige restauratie noodzakelijk is. Uit een periodieke controle van
de Schanskerk (eind april) is gebleken dat het verval zodanig is toegenomen dat op korte termijn een besluit
over de toekomst van de Schanskerk
moet worden genomen. Op 10 mei
2012 heeft de burgemeester moeten
besluiten direct een aantal maatregelen te treffen om schade en ongevallen te voorkomen.
Brief parochiebestuur
De kosten voor restauratie van de
kerk inclusief de torens werden in februari 2012 geraamd op minimaal 4,4
miljoen euro. Daarop hebben het bisdom Haarlem en het bestuur van de
Rooms Katholieke Parochie Emmaüs
de gemeente bij brief laten weten dat
de parochie niet in staat is om de herstelkosten op te brengen. In dezelfde brief zijn de kerktorens in de huidige staat aan de gemeente aangeboden. Bisdom en parochiebestuur hebben gevraagd om een gemeentelijke
reactie vóór 30 juni 2012.
Conclusies
Het college concludeert dat het er,
ondanks zijn inspanningen binnen de
huidige kaders (moties) niet in is geslaagd om de herontwikkeling van het
Schansgebied met daarop de kerkelijke gebouwen van de grond te krijgen en er geen partijen zijn gevonden die willen investeren in het gebied en de kerkelijke gebouwen. Dit
zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden
dat de bestaande impasse zal voortduren en de kerk verder zal verpauperen. Daarom wil het college aanvullende stedenbouwkundige verkenningen laten uitvoeren naar de mogelijkheden van het gebied. De financiele consequenties van de restauratie
en instandhouding van de kerktorens
zijn van dien aard dat het college de
raad voorstelt de kerktorens niet over
te nemen.

Kantoorruimte huren op een prima locatie?

Dat kan bij de gemeente
uithoorn
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan en nabij winkelcentrum Zijdelwaard ligt gebouw De
Hoeksteen (ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld en
gebouwd in 1963) op een uitstekende locatie met voldoende gratis parkeermogelijkheden in de buurt. Reden waarom hier onder andere bibliotheek Amstelland is gevestigd.
In dit gebouw is per direct 111 m²
BVO (bruto vloeroppervlakte) kantoorruimte voor verhuur beschikbaar.
Deze kantoorruimte ligt op de begane grond en is uitstekend toegankelijk. Vanwege de indeling in diverse
verschillende kamers zijn er vele gebruiksmogelijkheden, zoals werkka-

mer, spreekkamer en balie. In overleg met de overige huurders kan bovendien gebruik worden gemaakt
van de op de 1e etage aanwezige
gemeenschappelijke vergaderruimte (45 m² BVO). Dit (mede-) gebruik
- alsmede de kosten voor gas, elektra, water en schoonmaak gemeenschappelijke ruimten - is inbegrepen
in de huurprijs per 1 januari 2012 ad
€ 120,- per m². In het gebouw is een
lift aanwezig.
Wanneer u geïnteresseerd bent in
het huren van deze kantoorruimte
kunt u contact opnemen met de heer
J.H.E. Groeneveld van de afdeling
Ontwikkeling van de bestuursdienst
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer 0297-513111.

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

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

inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”
Op 19 juni 2012 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een inloopavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. De avond begint met een
toelichting op het bestemmingsplan.
Daarna heeft u de gelegenheid om
het bestemmingsplan in te zien en
vragen te stellen. Tevens kunt u tijdens deze bijeenkomst een reactieformulier invullen. De inloopavond
begint om 19.30. Belangstellenden
zijn daarbij van harte welkom.
nog geen nieuwe ontwikkelingen
in nieuw bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan
“Dorpscentrum” is in hoofdzaak een
actualisering van het huidige bestemmingsplan Dorpscentrum. Dat
is nodig omdat het huidige bestemmingsplan ouder is dan tien jaar en
dus geactualiseerd moet worden.
Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie en de geldende regelingen. De visie van het masterplan en de gewenste ontwikkelingen
in de toekomst worden niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Het
masterplan is een visie op hoofdlijnen en de kaders zijn nog niet voldoende uitgewerkt om in het bestemmingsplan op te nemen. Wanneer
zich concrete ontwikkelingen voordoen, wordt eerst bekeken of de ontwikkeling past binnen de visie van
het masterplan. Als dat zo is, wordt
hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd. De verschillende deelprojecten
uit het masterplan, zoals het Schansgebied, hoofdontsluiting Oude Dorp,
Vinckebuurt en de Waterlijn worden
dan ook niet meegenomen in dit bestemmingsplan.
enkele wijzigingen
Het voorontwerpbestemmingsplan
gaat voornamelijk uit van de bestaande situatie. Uitzonderingen hierop
zijn het mogelijk maken van meer
flexibiliteit binnen de centrumfuncties horeca, detailhandel, dienstverlening en wonen, het opnemen van
de regeling Ruime Jas in het bestemmingsplan en het vergroten van het
bouwvlak van de woonbestemming
voor het perceel Thamerlaan 14. Met
het mogelijk maken van meer flexibi-

liteit binnen de centrumfuncties wordt
aansluiting gezocht bij het algemene uitgangspunt uit het masterplan
Dorpscentrum om meer ruimte te bieden aan winkels, woningen, watersport- en horecabedrijven en zakelijk
dienstverlening.
ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan,
zoals dat op 19 juni 2012 zal worden toegelicht, is van 31 mei t/m 3
juli 2012 digitaal te raadplegen op
www.uithoorn.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden
van het gemeentehuis, in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende
de openingstijden van de bibliotheek,
alsmede in het Informatiecentrum
Dorpscentrum, Dorpstraat 15 te Uithoorn, geopend op werkdagen van
13:00 – 17:00 uur.
Binnen deze termijn kan iedereen het
voorontwerpbestemmingsplan inzien
en kunnen degenen die niet in de gelegenheid zijn de inloopavond bij te
wonen schriftelijk een reactie zenden
aan het college van burgemeester en
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het
ontwerpbestemmingsplan op grond
van de Wet ruimtelijke ordening zes
weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op
het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad indienen. De raad zal
vervolgens een beslissing nemen
over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Door middel van publicaties in De
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant
en op de website www.uithoorn.nl zal
bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen
worden ingediend.
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Het gaat om de volgende
kruispunten
* Kruising N201 met
Zwarteweg in Aalsmeer
* Kruising N201 met
Poelweg in Uithoorn
* Kruising N201 met
Noordammerweg in Uithoorn
* Kruising N201 met
Zijdelweg in Uithoorn
Kruising N201 met
Zwarteweg in Aalsmeer
Het onderhoud staat gepland voor
12, 13 en 14 juni 2012.
Doorgaand verkeer is mogelijk over
de Burgemeester Kasteleinweg
(N201). De Zwarteweg is tijdens het
groot onderhoud aan beide kanten
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Onderhoud vindt plaats tussen 21
uur ’s avonds en 05 uur ’s morgens.
Voor hulpdiensten zijn maatregelen
getroffen. Tijdens het onderhoud vervalt de bushalte Zwarteweg.
Kruising N201 met de
Poelweg in Uithoorn
Het onderhoud staat gepland voor
20 en 21 juni 2012. Doorgaand verkeer is mogelijk over de Provincialeweg (N201). De Poelweg is tijdens
de werkzaamheden afgesloten voor
doorgaand verkeer, alleen verkeer
richting De Kwakel is mogelijk. Onderhoud vindt plaats tussen 20 uur ’s
avonds en 05 uur ’s morgens.
Kruising N201 met
Noordammerweg in Uithoorn
Het onderhoud staat gepland voor

E

N

Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan

UITVOERING

De huidige N201 moet nog een paar
jaar mee. Tot dat moment knapt de
provincie Noord-Holland her en der
wegdelen op. Zo worden vier kruispunten voorzien van nieuw asfalt en
indien nodig nieuwe belijning.
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
GROOT ONDERHOUD
AAN VIER KRUISPUNTEN
OP N201 VAN 11 JUNI T/M
21 JUNI

N
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11 en 12 juni 2012. Daarnaast wordt
de weg opnieuw belijnd. Doorgaand
verkeer is mogelijk over de Provincialeweg (N201). De Noorddammerweg is tijdens de werkzaamheden
afgesloten voor doorgaand verkeer,
alleen verkeer richting De Kwakel
is mogelijk. Onderhoud vindt plaats
tussen 20 uur ’s avonds en 05 uur ’s
morgens.
Kruising N201 met
Zijdelweg in Uithoorn
Het onderhoud staat gepland voor
18, 19 en 20 juni 2012. Doorgaand
verkeer is mogelijk over de Provincialeweg (N201). De Zijdelweg en
Watsonweg zijn tijdens het groot onderhoud afgesloten voor doorgaand
verkeer. Onderhoud vindt plaats tussen 21 uur ’s avonds en 05 uur ’s
morgens.
Ontsluiting via bussluis
Tijdens het onderhoud van het kruispunt met de Zijdelweg, is het mogelijk gebruik te maken van de bussluis. De bussluis wordt tijdelijk zodanig geprepareerd, dat het mogelijk is hier met een auto door te rijden.
Buslijn 170
Connexxion rijdt tijdens het onderhoud aan het kruispunt Zijdelweg,
met kleinere bussen naar het busstation in Uithoorn. Dit gebeurt via een
andere route. Kijk voor informatie op
www.connexxion.nl
Informatie
Op de website van de provincie
Noord-Holland, leest u de meest
actuele informatie over het onderhoud aan de kruisingen. Ga daarvoor naar www.noord-holland.nl/
wegwerkzaamheden
Contact
Met vragen of opmerkingen kunt u
terecht bij het servicepunt Beheer
en Uitvoering via 0800-0200 600 of
infobu@noord-holland.nl

Op 25 juni 2012 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een inloopavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Iepenlaan’. Tijdens deze avond kunt u het
voorontwerpbestemmingsplan inzien
en vragen stellen. Ook kunt u tijdens
deze bijeenkomst een reactieformulier invullen. De inloopavond begint
om 19.30 uur. Belangstellenden zijn
daarbij van harte welkom.
Project Iepenlaan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd glastuinbouwgebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt
het gebied met een integrale herstructurering ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van

het gebied en de vele eigenaren is de
herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren kan gaan duren. Hierdoor
is er voor gekozen om in het onderhavige voorontwerpbestemmingsplan een visie weer te geven van de
toekomstige eindsituatie van het hele gebied. Pas als tot aankoop van
de gronden wordt overgegaan en er
een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure
gebracht. Dit betekent dat pas bij de
daadwerkelijke aankoop van (delen
van) de gronden uiteindelijk verschillende ontwerpbestemmingsplannen
in procedure gaan. Hiermee wordt
(gedeeltelijke) ontwikkeling van het
gebied met het bestemmingsplan juridisch planologisch mogelijk gemaakt.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan
is van7 juni t/m 9 juli 2012 digitaal te
raadplegen op www.uithoorn.nl Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis, gedurende
de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek en
in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16,
De Kwakel.
Binnen deze termijn kan een ieder
het voorontwerpbestemmingsplan inzien en kunnen degenen die niet in de
gelegenheid zijn de inloopavond bij
te wonen schriftelijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420
AA Uithoorn).
Op de inspraakreacties zal vervol-

gens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal
voor de gronden die zijn aangekocht
en waarbij een koopovereenkomst is
gesloten een ontwerpbestemmingsplan in procedure gaan. Het ontwerpbestemmingsplan zal op grond van
de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal
vervolgens een beslissing nemen
over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de
Staatscourant en op de website www.
uithoorn.nl zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen
worden ingediend.
Uithoorn, 6 juni 2012

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.

van Nederlands elftal. Toegang: €5,- per wedstrijd. Voor alle drie de wedstrijden: €10,-. Reserveer uw kaarten op tijd via
dekuilkleurtoranje@live.nl o.v.v. naam, aantal kaarten en telnr.
10 juni

Enge bos excursie vanaf 14.00 uur. Start in de garage van
Klein Mexico, Drechtdijk 49, De Kwakel tel 561862

13 juni

Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

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

16 juni

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

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

20 juni

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

21 juni

t/m 30 juni Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilderen op zaterdag van 13.30-16.30 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €105,-. Info: 020-6418680

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

21 juni

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

t/m 2 juli

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

21+28 juni

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

6 juni

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

27 juni

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

7 juni

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

27 juni

Bingo in ’t Buurtnest, 13.15-16.00 uur.

8 juni

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

30 juni

Braderie De Kwakel. 10.00-18.00 uur

30 juni

Goud van Oud in Dorpscentrum

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 7 juni

Avondvierdaagse

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

Evenemententerrein De Kwakel: De Kuil kleurt oranje. Kijk op
een scherm van 3x3 meter in feesttent naar de EK-wedstrijden

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght
7 juli
Evenementen vanaf juli 2012 staan op www.uithoorn.nl

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

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

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

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Bedrijvenweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
geveldoekreclame. Ontvangen 24 mei 2012.
- Hoofdweg 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een garage / berging. Ontvangen 24 mei 2012.
- Kerklaan ter hoogte van nr. 22, 26 en 28, aanvraag omgevingsvergunning voor
het vervangen van kabels. Ontvangen 15 mei 2012.
- Jaagpad 6b, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een verenigingsgebouw. Ontvangen 30 mei 2012.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Hoofdweg 5, omgevingsvergunningvrij voor het plaatsen van een garage / berging.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Vervolg op volgende blz.
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O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Bromelialaan
3 te De Kwakel. Ter inzage van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111
- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Schaepmanlaan 22. Ter inzage
van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
- Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. R. de Noo, 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2013 van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 16 mei
t/m 14 juni 2012. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111
- Natuurbeheerplan 2013 Noord-Holland . Ter inzage van: 7 mei t/m 18 juni
2012.
Info: mevrouw L. Becker, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei
t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Concept Verkeersstructuurplan De Kwakel. Ter inzage van 30 mei t/m 27 juni
2012. Contactpersoon: mw. M. Vermaas, 0297-513111.
- Concept Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012. Ter inzage van: 30
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: de heer T. van Doremalen, 0297513111
- Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012
t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer-Uithoorn (G2). Ter inzage van 31 mei t/m 28 juni 2012. Contatactpersoon: mw. G. Groenendijk, 0297-513188.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, onthefﬁng artikel 35 Drank - en Horecawet aan de exploitant van café Drinken & Zo voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank
tijdens een festiviteit met Schotse en Ierse muziek op 1 juni 2012 van 18.00 tot
01.00 uur.
- Industrieweg 6, melding ontvangen van Smitsair Vastgoed B.V. voor het aanleggen van een uitweg van het perceel Industrieweg 6 naar de Amsterdamseweg.
De Kwakel
- Evenementenlaan, vergunning aan de heer Van der Hoort voor het organise-

-

-

-

ren van een evenement rondom de uitzendingen van het EK voetbal op 9 juni
van 16.00 tot 23.00 uur op 13 juni van 18.45 tot 24.00 uur en op 17 juni 2012
van 18.45 tot 24.00 uur. Onthefﬁng artikel 35 Drank - en Horecawet aan de
heer Van der Hoort voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank rondom de uitzendingen van het EK voetbal op 9 juni van 16.00 tot 23.00 uur op
13 juni van 18.45 tot 24.00 uur en op 17 juni 2012 van 18.45 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 5 juli 2012
Evenementenlaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2012. Onthefﬁng artikel 35 Drank –
en Horecawet aan de heer Maliekhadien voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2012. Bezwaar
t/m 4 juli 2012
Kerklaan, vergunning aan de heer Van Tol voor het organiseren van een braderie en beachvolleybal op 30 juni 2012 van 10.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m
11 juli 2012. Onthefﬁng artikel 35 Drank - Horecawet aan de exploitant van café Bolle Pouw voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de
braderie op 30 juni 2012 van 10.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 5 juli 2012
Vuurlijn 30, onthefﬁng artikel 35 Drank – en Horecawet aan Uithoornse Tennis
Club Qui Vive voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens 3
tennistoernooien van 7 t/m 17 juni 2012, van 17 t/m 26 augustus 2012 en van
27 augustus t/m 2 september 2012. Bezwaar t/m 5 juli 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 59, vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren van een buurtfeest op 9 juni 2012 van 14.00 tot 17.00 uur. Bezwaar
t/m 11 juli 2012
INSTELLEN ALCOHOLVERBOD IN GEBIED ROND GOUD VAN OUD
EN TROPICAL NIGHT

Het wordt zinvol en wenselijk geacht om tijdens Goud van Oud en Tropical Night
overmatig alcoholgebruik vanwege meegenomen drank tegen te gaan. Daarom
hebben Burgemeester en wethouders van Uithoorn in het gebied rond beide evenementen een alcoholverbod ingesteld. Uitgezonderd van het verbod is het gebied
waarop Goud van Oud en Tropical Night worden gehouden (verbindingsroute van
café De Herbergh 1883 tot aan de Stationsstraat). Het verbod geldt ook voor de
kade (en 2 meter uit de kade) tussen restaurant Hertog Jan op het Water en het
voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminakade.
Het verbod is van kracht op 30 juni 2012 (Goud van Oud) vanaf 20.00 uur tot 1 juli 2012 03.00 uur en op 25 augustus 2012 (Tropical Night) vanaf 20.00 uur tot 26
augustus 2012 03.00 uur.
VERLEENDE VENTVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar
2012, 2013 en 2014 aan de heer H. van der Ven namens Knipping Zwaagdijk b.v.
voor het promoten van kunststof kozijnen, deuren en dakkapellen, voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 in de Gemeente Uithoorn,
(m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

Bezwaarschrift
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 12 juli 2012 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.

Voorlopige voorziening
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.
ONTWERPBEGROTING EN MEERJARENBEGROTING 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AALSMEER-UITHOORN (G2) TER INZAGE

De Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke
Regeling Aalsmeer-Uithoorn (G2) ligt tot 29 juni 2012 voor een ieder ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis. Tegen betaling is een afschrift te verkrijgen.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “PARK KRAYENHOFF FASE 2,
DEEL FASE 3”

Op 24 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Park Krayenhoff fase 2, deel fase 3” als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPParkKrayenhoff-VS01, ongewijzigd vast te stellen.
Voor fase 2 en deel fase 3 van Park Krayenhoff is door het college al eerder een
uitwerkingsplan van het moederplan Park Krayenhoff vastgesteld. Vanwege een
noodzakelijke technische wijziging van de digitale ondergrond van de verbeelding
is nu door de gemeenteraad een bestemmingplan vastgesteld. Inhoudelijk is er
ten opzichte van het uitwerkingsplan niets gewijzigd.
Ter inzage
Het bestemmingsplan “Park Krayenhoff fase 2, deel fase3” en het besluit van de
gemeenteraad liggen van 8 juni 2012 tot en met 19 juli 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te
Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

WWW.UITHOORN.NL

Aalsmeerse

aUtOwiJZer
FORD DE HARTOG
KUDELSTAART
Ford Ka 1.3i Cool edition
04-2008, 70.000 km, paars, airco, radio/cd
5.990,Ford Ka 1.3i Trend
05-2003, 83.500 km, zwart, airco, cd, lm velgen 3.195,Ford Fiesta 2.0i ST 150, 3-drs.
01-2008, 46.300 km, blauw, airco, pdc, lm velgen 11.950,Ford Fiesta 1.3i Celebration, 5-drs.
09-2005, 71.900 km, grijs trekhaak, cd
5.250,Ford Fiesta 1.3i Futura, 3-drs.
02-2006, 42.000 km, blauw, airco, lm velgen
6.995,Ford Fiesta 1.25i-60pk Trend, 3-drs.
06-2009, 89.500 km, blauw, nieuw model
8.450,Ford Focus 1.8i trend, 3-drs.
02-2003, 66.754 km, grijs, airco, lm velgen
5.250,Ford Focus 1.6i trend wagon
01-2004, 96.500 km, grijs, airco, lm velgen
5.995,Ford Mondeo Collection automaat
01-2003, 92.400 km, grijs, airco, cruise contr.
7.690,Ford Mondeo Wagon Collection
06-2002, 133.500 km, grijs, airco, trekhaak
5.995,Seat Cordoba 1.4i Signo, 4-drs.
01-2004, 90.996 km, grijs, airco, lm velgen
5.240,Daihatsu Cuore automaat, 5-drs.
08-2008, 49.121 km, blauw, airco, lm velgen
8.950,-

Voor een kijkje in onze
showroom surft u naar:
WWW.FORDDEHARTOG.NL

OccasiOns met a alsmeerse Dealer assOciatie kwaliteit

VAN DER WAL
AALSMEER
Fiat 500 Cabrio
Fiat 500 Lounge
Fiat 500 Lounge
Fiat 500 BY diesel automaat
Fiat 500 POP Twinair
Fiat Panda Emotion airco
Fiat Panda Dynamic
Fiat Panda Dynamic
Fiat Stilo 1.6 airco, 3-drs.
Fiat Stilo 1.6 SW airco
Fiat Gr. Punto 1.4 16V airco
Fiat Grande Punto 120 pk airco
Fiat Grande Punto Racing
Fiat Grande Punto 1.4
Fiat Punto Evo automaat
Fiat Punto Evo diesel
Renault Clio 3-drs., airco
Seat Leon 1.8 20V airco

2010
2009
2011
2011
2011
2006
2008
2007
2005
2005
2006
2008
2009
2007
2010
2010
2006
2004

14.000
25.000
25.000
22.000
23.000
57.000
30.000
45.000
139.000
78.000
51.000
47.000
40.000
29.000
20.000
34.000
70.000
110.000

wit
rood
oranje
blauw/m
zwart
rood
zwart
beige/m
blauw/m
blauw/m
zwart/m
blauw/m
wit
zilver/m
wit
blauw/m
zwart/m
groen/m

15.250,10.250,12.600,13.500,13.250,5.900,6.995,6.495,5.900,7.995,7.950,13.950,12.995,8.450,15.750,12.350,6.750,7.950,-

Auto’s tot 5 jaar

een financiering voor 5,9%
• keuze uit vele merken en modellen • max. 5 jaar oud

• 1 jaar garantie • 1 jaar mobiliteitshulp
• 100% in topconditie• interessante financiering
• Nationale Auto Pas • heldere voorwaarden

Voor al onze nieuwe en
gebruikte auto’s:
www.fiataalsmeer.nl

Madame Curiestraat 3 , 1433 AA Kudelstaart
Tel. 0297-324523/ Fax. 0297-343801

ealer Associatie

Witteweg 6, 1431 GZ Aalsmeer
tel. 0297-325230

T o p o c c a s i o n v a n R e n a u lT.
De occasion met een jaar garantie.
Renault Twingo 1.2 8v Authentique
Renault Twingo 1.2 8v Dynamique
Renault Clio 1.6 Initiale Automaat 5 drs.
Renault Clio 1.2 Campus 3 drs.
Renault Clio RS 2.0 16V Sport
Renault Scenic 2.0 16v Privilege Luxe
Renault Scenic 1.6-16v Tech Road
Renault Grand Scenic 1.6 16v Businessline 5P
Renault Grand Scenic 2.0 16v Techline 5P
Renault Grand Scenic 2.0 16v Techline Aut. 5P
Renault Grand Scenic 1.4 TCE 7 zits Expression
Renault Grand Scenic 2.0 Dynamique Aut.7P

2009
2008
2002
2006
2007
2006
07-2006
03-2008
01-2007
01-2008
11-2009
08-2006

6.950,4.950,4.950,4.975,14.950,11.950,11.250,16.950,11.950,14.950,18.895,13.250,-

Vraag naar onze akties op de Scenic occasions
Renault Megane 1.4 16v Sedan
Suzuki Liana 1.6 navigatie
Renault Megane cabrio 1.6 16v Dynamique
Dacia Sandero Stepway 1.6 MPI Airco
Dacia Sandero Blackline 1.2 16V Airco
Renault Espace 2.0 T Automaat Dynamique
Renault Laguna Gr. Tour 2.0 16V Aut. Privilege
Land Rover Discovery 4.0 V8 Ser. 2 7-pers Aut.

2005
2004
2001
2010
2011
2007
2007
2002

5.950,4.750,5.450,10.850,11.250,16.845,12.950,5.250,-

Bekijk onze occasions ook
op internet:
www.renault-nieuwendijk.nl
Zwarteweg 93
Zijdelweg 53
Traviatastraat 2
Sydneystraat 18
Arnoudstraat 4

1431 VK Aalsmeer
1421 TC U ithoorn
1183 NZ Amstelveen
1175 RN Lijnden
2182 DZ Hillegom

Tel. 0297-383080
Tel. 0297-563044
Tel. 020-4263950
Tel. 020-6594200
Tel. 0252-433043
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informAtief
coLofon
sinds 1888

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

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor
en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is
lang en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde 11 maandenoude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
Gevonden:
- Amstelhoek, Menno Simonszstraat: vaalrode cypersgetinte langharige kat. Heeft zwart halsbandje om.
- Uithoorn, Boterdijk: jong konijn, wit-zwart-bruin.
- Wilnis, Burg. Padmosweg: rood-oranje kater.
- Wilnis, Christinastraat:rode kater.
- Uithoorn, aan ‘t Spoor: groot beige konijn; voedster.
- Wilnis, Pastoor Kannelaan: zwart-witte kat, sterk vermagerd, de kater heeft zwart moedervlekje op puntje van neus.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: kat, rood-wit met vier witte
voetjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben;
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Een aantal jaar geleden alweer werd ik uitgenodigd door een paar
vriendinnen om op internet een profiel aan te maken bij een sociale
netwerksite, Hyves genaamd.

Ideaal voor de drukke mens van tegenwoordig en aangezien ik zelf
niet zo van het telefoneren ben, was ik vaak te vinden achter de computer. Even een kort berichtje sturen om iemand te feliciteren, te laten weten dat je even aan ze denkt of gewoon om een afspraak te
maken om weer eens in het echte leven af te spreken. Het kost minder tijd dan een belletje of een bezoekje, maar je laat toch weten dat
je aan mensen denkt.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Met alle netwerken online is er een hele dimensie bijgekomen als we
het hebben over de mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Het gaat allemaal om het delen. Je gunt mensen een kijkje in je
leven en je beslist zelf wat je wel of niet met deze vrienden wilt delen. Alleen deze dimensie wordt wel door iets specifieks gekenmerkt
en dat is snelheid.

Verkopersavond Koop Lenstra
Makelaars goedbezocht

Twingo 2012
De compacte Nieuwe Twingo heeft
een sprankelende persoonlijkheid
en is ontworpen voor het leven in
de stad. Behalve aan rijcomfort, is
er veel aandacht besteed aan ruimte en aanpassingsvermogen. De auto biedt diverse handige opbergplekken in het interieur en een kofferbakinhoud van 959 liter (wanneer
de twee achterstoelen voorovergeklapt zijn). Eigentijds, pittig en praktisch, de kenmerken van de nieuwe Renault Twingo Phase II. Uniek
in zijn soort en tijdelijk extra scherp

Ieder mens heeft contact. Contact met jezelf, familie, buren, vrienden,
klasgenoten of collega’s. Contact is onmisbaar, maar wordt nog wel
eens vergeten als levensbehoefte.

Binnen de kortste keren was ik dagelijks te vinden op Hyves. Ik ontdekte er vrienden, oude klasgenoten en werd uitgenodigd door bekenden van vroeger en van nu. Af en toe schreef ik er een stukje
tekst, reageerde op berichtjes van anderen en plaatste er foto’s en
bekeek foto’s van al mijn vrienden’. Het is een soort gluren maar dan
legaal. De ander heeft immers ingestemd dat jij op zijn of haar profiel
rond mag kijken en alles mag zien.

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

om gebruik te maken van de 50/50
deal, met 0% rente. Dit alles is geldig tot 15 juli 2012. Meer informatie
is te vinden op www.renault-nieuwendijk.nl

Door Flavoring

De eerste keer dat ik het bekeek, snapte ik er geen bal van. Ik zag de
lol er niet van in en vond een profiel aanmaken veel te veel gedoe.
Maar mijn vriendinnen namen daar geen genoegen mee en vertelden dat het echt de moeite waard was. Een jaar later trok ik de stoute schoenen aan en maakte ik alsnog dat profiel aan op die website.
Naam opgeven, e-mailadres, hobby’s, werk, favoriete boeken of films.
Je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het in je profiel zetten.

brAnDweer
& PoLitie

Tijdens het EK extra voordeel op nieuwe Twingo

EK Aanbieding
Tijdens het EK geldt er bij alle Nieuwendijk vestigingen een scherpe EK-actie op de nieuwe Renault
Twingo. De prijs van een gloednieuwe Renault Twingo Collection is tijdelijk verlaagd naar 8.950 euro. Het
voordeel op de normale prijs bedraagt 2.100 euro. De Twingo is rijk
uitgerust met onder andere airconditioning, radio en cruise control.
Daarnaast kan men er voor kiezen

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

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

Renault Nieuwendijk stunt

Mijmeringen

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

www.mEErBoDE.nl

Uithoorn - Tijdens het EK geldt er
bij Renault Nieuwendijk tijdelijk een
scherpe EK actie. De Twingo Collection is extra rijk uitgerust en tijdens het EK enorm in prijs verlaagd.
Naast veel voordeel kan men ook
gebruik maken van een gedeeltelijk
uitgestelde betaling tegen 0% rente.

Is uw huisdier zoek?

Regio - Onlangs organiseerde Koop
Lenstra Makelaars een informatieavond voor haar opdrachtgevers. De
avond vond plaats in het sfeervolle clubhuis van Hockeyvereniging
Mijdrecht.
Doel van de avond was om eens met
elkaar en een drietal externe sprekers stil te staan bij de nieuwe realiteit in de woningmarkt. Zo’n 60
opdrachtgevers van Koop Lenstra
kwamen naar de informatieve avond
en luisterden aandachtig naar de
sprekers. Onder de aanwezige verkopers waren
‘oudgedienden’ die soms al lange
tijd hun huis te koop hebben staan
en graag hun volgende stap in hun
wooncarrière willen of moeten zetten. Ook relatieve nieuwkomers waren aanwezig die de eerste schreden gezet hebben om tot verkoop te
komen en benieuwd waren naar de
perspectieven op basis van feiten en
trends in de woningmarkt.
Allereerst was het de beurt aan Eric
de Graaf van de NVM. Op basis van
de zeer uitgebreide database waarover de NVM beschikt werd ingegaan op de veranderingen in de
woningmarkt in de afgelopen jaren. Vanuit een landelijk perspectief
werd afgedaald naar de verschillende regio’s waar Koop Lenstra Makelaars actief is: De Ronde Venen,
Uithoorn/Amstelhoek en de vechtstreek
met Breukelen als middelpunt. Cijfermatig werd geschetst dat de
kans op verkoop inmiddels vergeleken met 2007 (laatste jaar zonder
crisiseffect) ongeveer 4x zo klein is.
Dit wordt o.a. veroorzaakt door de
enorme toename van het aantal te
koop staande woningen (thans zo’n
260.000 in Nederland) en de afname met ca. 50% van het aantal verkooptransacties door ook het slechtere consumentenvertrouwen. Hoewel dit natuurlijk een heel andere
positie oplevert voor de verkopers
vergeleken met enkele jaren terug

waarin er nog sprake was van een
relatieve schaarste in de woningmarkt werd ook ingegaan op de
kansen die er wel degelijk zijn in de
huidige markt. Immers, in elke markt
worden woningen verkocht en het is
de kunst ‘de rode appel te worden
in de kist met groene appels’, aldus
Eric de Graaf.
Kabinet
Kort werd ook ingegaan op de op
dit moment bekend zijnde kabinetsplannen om per 1 januari aanstaande de hypotheekregels
Verder aan te scherpen. Ook dit onderdeel werd aandachtig door de
aanwezigen beluisterd, zeker ook
omdat de meeste verkopers tegenwoordig nog niets anders hebben
gekocht en dus ook een keer nog te
maken gaan krijgen met het aanvragen van een hypotheek.
De presentaties werden afgrond
door Roel Wieringa van Koop Lenstra Makelaars, samen met Maurice
Sterk eigenaar van deze makelaarsorganisatie, die inging op de ontwikkelingen in de makelaardij om
verkoopresultaat te stimuleren. Zo
is het nu mogelijk om als verkoper
een woonwens te laten registreren.
Immers er lopen wellicht potentiële
kopers rond die niet tot
koop durven over te gaan omdat de
eigen woning eerst verkocht moet
worden. Door inzicht te krijgen in
kopersprofielen ook via andere makelaarskantoren kunnen er interessante matches onstaan. Hierdoor
kunnen treintjes onstaan die meerdere transacties kunnen opleveren.
Koop Lenstra makelaars volgt de
woningmarkt nauwgezet en is continu op zoek naar mogelijkheden
haar dienstverlening te verbeteren en in te spelen op de kansen
die de huidige markt nog steeds
in zich heeft. Belangrijk is dat er in
een goede dialoog tussen verkoper
en makelaar gekozen wordt voor de
juiste aanpak.

Voor je het weet is het ene netwerk weer uit en verhuist iedereen
naar het volgende netwerk. In mijn Hyvestijd kwam Twitter naar voren, waar ik me heel bewust ver van heb gehouden. En nu is Hyves
alweer enige tijd passé en zit iedereen die ik ken op Facebook. Maar
nu Facebook naar de beurs is gegaan en het hoogtepunt wel bereikt
lijkt te zijn, is de grote vraag Wat komt hierna?’
Ik denk een kind te zijn van de internetgeneratie. Ik heb de opkomst
mogen meemaken van de computer, gebruikte als eerste e-mail om
met mijn medestudenten in contact te zijn, speelde spelletjes online, chatte ooit via ICQ en probeer tegenwoordig mee te gaan met
een aantal rages’ die voorbij komen. Je moet natuurlijk wel bijblijven
want straks wil ik nog wel weten waar mijn kinderen allemaal mee
bezig zijn online.
Dus tik ik vrolijk door, maar af en toe komt toch de gedachte bij me
op dat al dat contact niet allemaal rozengeur en maneschijn is op het
world wide web. Maar daarover volgende week meer!

De vier seizoenen vastgelegd
Regio - Wie in één oogopslag de
vier seizoenen wil zien, is van harte
welkom bij de fotoexpositie van Fotoworkshop De Ronde Venen. Gedurende de gehele maand juni is
deze expositie te bezichtigen in gezondheidscentrum Croonstadt.
De seizoenen zomer, herfst, winter
en voorjaar roepen associaties op
die variëren van winterslaap tot ontluiking en van bikini tot windvlaag.
De fotoclubleden hebben op ver-

schillende creatieve manieren hun
associaties vormgegeven. De ene
fotograaf kiest voor een samengesteld beeld van vier foto’s, en de andere voor één foto die samengesteld is uit vier beelden. Uiteindelijk is elk beeld een puzzel van vier
stukken die één geheel vormen en
waarbij de toeschouwer in één oogopslag een jaar aan zich voorbij
ziet gaan. Voor foto’s en informatie:
www.fotoworkshop.nl
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Karin van Dierendonck verruilt
bloemenwinkel voor sfeervol atelier
Regio - Iedereen die afgelopen
week het oude dorp in Uithoorn bezocht heeft is het opgevallen: het
gezellige bloemenwinkeltje van Ka-

rin van Dierendonck staat er verlaten bij. Precies een jaar geleden begon Karin met veel enthousiasme
aan dit het sfeervolle winkeltje maar

door vervelende omstandigheden
werd zij vorige week gedwongen
de deuren al weer te sluiten. Karin:
‘Heel droevig. In het afgelopen jaar
heb ik een hele leuke groep trouwe klanten opgebouwd en die ga
ik heel erg missen. Voor sommige
mensen bracht mijn winkel precies
waar ze naar op zoek waren en voor
hen vind ik het heel vervelend dat
ik mijn mooie winkeltje alweer heb
moeten sluiten’. Gelukkig is er ook
goed nieuws in dit debacle: de kwaliteit, waar de vele vaste klanten inmiddels aan gewend zijn, is onverminderd te verkrijgen in het atelier
aan de Tuinderslaan 4 in Mijdrecht.
Karin: “Ik wed nooit op één paard en
dat is nu heel verstandig gebleken.
Voor een mooi boeket kunnen mensen altijd terecht in mijn atelier aan
de Tuinderslaan.” In het atelier wordt
dagelijks het bloemwerk gemaakt

Snoek winnaar vanuit Nanteuil
en Verweij/Castricum vanuit Bergerac
uit De Kwakel klokte de eerste duif.
Het beestje had de afstand afgelegd
met een snelheid van bijna 72 km.
p/uur. Tweede werd Hennie Pothuizen uit Vinkeveen. Derde werd Leo
v.d. Sluis uit Uithoorn (tevens eerste
in de B-poule). Henk werd in rayon
F 14e van 1815 duiven en van heel
Noord-Holland 32e van 9332 duiven.
Snoek / Govers, De Kwakel
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Cor v. Bemmelen, De Hoef
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Hans Half, Amstelhoek
Ron den Boer, Uithoorn
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Peter Bosse, Uithoorn
Martin Bosse, Uithoorn

Regio - Afgelopen weekend stonden er voor de duiven van de leden
van postduivenvereniging Rond de
Amstel twee vluchten op het programma, een zgn. midfondvlucht en
de eerste marathonvlucht. De mid-

fondvlucht werd vervlogen vanuit
het Franse Nanteuil. Voor de duiven een gemiddelde afstand van
374 km. Voor de duiven werd het
een pittige vlucht omdat ze weer
de wind tegen hadden. Henk Snoek

BMX-ers van UWTC
rijden in Rijswijk

Demonstratie handbiken
voor jeugd UWTC geslaagd
Regio - Op dinsdagavond 29 mei
kwam Jetze Plat een demonstratie
handbiken geven tijdens de jeugdtraining van de UWTC. Jetze was de
avond ervoor teruggekomen uit Rome, waar hij zich tijdens een wereldbekerwedstrijd had weten te plaatsen voor de Paralympische Spelen.
Jetze heeft een aantal rondes met
de kinderen meegereden op het

wielerparcours en liet zien dat je
ook erg hard kan sprinten met de
handbike. Volgens Jetze worden er
snelheden boven de 60 km/u mee
behaald in de eindsprints. De kinderen mochten de handbike uitgebreid bekijken en vragen aan Jetze stellen. Bleven ze eerst allemaal
op afstand kijken, onder de indruk
misschien? Al gauw kwamen ze er

voor de bestellingen, uitvaarten en
bruiloften. Maar ook voor een leuk
bloemetje op tafel kun je dus vanaf nu altijd binnenstappen. “Het ritje
met de auto door de polder is alleen
al de moeite waard. Veel mensen
die al jaren in Mijdrecht of Uithoorn
wonen zijn verbaasd als ze voor het
eerst op de Tuinderslaan komen.
Niemand verwacht het hier: zo’n
heerlijke, rustige plek. Maar ook op
de fiets is het leuk om even langs te
rijden, heerlijk langs de Kerkvaart of
over de Tweede Bedijking. Al is het
maar voor een bosje van de mooiste Gerbera’s van ons land, die ook
hier in de straat gekweekt worden”.
Het einde van de winkel is ook een
nieuwe start: je kunt bellen met de
speciale bloemenlijn: 0653634333.
Bloemen worden in De Ronde Venen en Uithoorn dezelfde dag nog
bezorgd.
Het bloemenatelier van Karin van
Dierendonck is dagelijks geopend
van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
ook van 13.30 tot 15.00 uur. www.
vandierendonck.nl .

Open dag Scouting
Admiralengroep
Uithoorn - Weet jij wat scouting
is? Wil je weten wat ze allemaal
doen? Dan kun je komen kijken op
hun open dag. Op zaterdag 16 juni is er van 10.00 tot 14.00 uur spelletjes ‘Rond de klok’. De open dag
is gericht op kinderen van 6 tot 16
jaar die op zoek zijn naar een leuke
hobby voor in het weekend. Scouting Admiralengroep Uithoorn is
een jeugdvereniging voor kinderen van 6 t/m 21 jaar. Ze komen elke week samen om leuke activiteiten te doen. De vrijwilligers begeleiden deze activiteiten. Zij zorgen
dat iedereen plezier kan maken. Deze dag zal het niet anders zijn. De

jongste jeugdleden doen spelletjes,
knutselen, knopen, koken, ontdekken de natuur, leren samenspelen
en nog veel meer. Naarmate de leden ouder zijn dan leren ze ook vuur
maken, kanoën, roeien, zeilen, kamperen en nog veel meer. De oudste
jeugdleden bedenken hun eigen activiteiten en voeren deze onder begeleiding uit. Hun boodschap?
Kom zaterdag 16 juni naar hun open
dag. De jeugdleden zullen er ook
zijn, dus je kunt gelijk kennismaken. Het is de kans om de sfeer van
Scouting te ontdekken. Het clubhuis
staat naast jongerencentrum The
Mix, tegenover de Thamerkerk.

twaalf uur zaterdagmorgen landde
de eerste duif bij de sterke combinatie Michel Verweij-Jan Castricum
in Mijdrecht. Dit betekende een topklassering in het gehele concoursen. De driejarige doffer eindigde
4e in Noord-Holland en 9e in West
Nederland. De tweede en derde duif
kwamen gelijk aan bij Richard vd
Berg in De Kwakel en deden in sector West Nederland ook goed mee
op plaats 28 en 29.
1. Comb. Verweij-Castricum
Mijdrecht
2. R. vd. Berg De Kwakel
3. R. vd Wal Mijdrecht
4. H. Hendriks Vinkeveen
5. P. Baas Uithoorn

Geslaagde open dag

Het Franse wijnplaatsje Bergerac in
de streek Bordeaux was het startpunt voor de eerste grote krachtmeting. De eerste marathonvlucht
over een afstand van 900 km. Vrijdagmiddag om twee uur werden
de duiven gelost voor hun zware
tocht naar Nederland. Om even over

Regio - Zondag 4 juni is de 4e BWC
van dit seizoen verreden in Rijswijk.
Na een paar mooie dagen was de
start deze zondag niet geweldig, nat
en koud.
Gelukkig werd het na de training
droog en bleef het droog tot het einde van de wedstrijd. Alleen het zonnetje kwam niet door, voor de toeschouwers en de mensen op de
baan bleef het koud. Toch waren er
303 inschrijvingen waarvan 45 rijders van UWTC. Hierdoor werden er
49 ritten gereden. Of de microfoon
ook last had van de kou of gewoon
een slecht bereik had weten we niet,
wel dat de omroepers niet ver van de
installatie konden lopen want dan
gingen ze stotteren. De cruisers 16
t/m 39 rit leek wel een clubwedstrijd
voor UWTC, 6 rijders waren van deze club. Tussen de 2e en 3e manche
werden de Nederlandse kampioe-

nen van de afdeling West nog in de
bloemetjes gezet. Hier zat natuurlijk
hun eigen Bart van Bemmelen bij.
Ook hun gasttrainer van de donderdagavond Robin van der Kolk kreeg
een bos, hij is Nederlands Kampioen, Europees Kampioen en Wereld Kampioen geworden dit jaar.
Ondanks de regen van ’s morgens
waren er weinig valpartijen, helaas was Arjan van Bodegraven wel
zo ongelukkig om tijdens de finale van de open klasse lelijk onderuit te gaan. Voor Evert de Jong is de
baan eigenlijk te kort, als hij net lekker op gang komt is de finish alweer
in zicht. Hierdoor werd hij wel 2e in
de B-finale. De volgende wedstrijd
voor UWTC is de BWCC in Uithoorn
aanstaande zondag 10 juni. Kijkt
u voor de uitslag en tussen stand
plus actiefoto’s op UWTC’s website
www.uwtc.nl

vlak omheen staan en kwamen de
vragen. Ben je tussen de 8-14 jaar
en lijkt wielrennen je ook een leuke sport? Je mag vrijblijvend drie
trainingen op dinsdagavond meedoen voordat je lid wordt, een fiets
kan je eventueel huren op het parcours van sportpark Randhoorn. De
jongste jeugd traint van 17.00-18.00
uur en de oudste jeugd van 17.4518.45 uur.

een stukje kasseien. Ook de jeugd
mocht hieraan meedoen, want de
interclub was aan het programma toegevoegd. Helaas voor de
jeugd regende het pijpenstelen en
was het berenkoud. Toen om 12.15
uur 42 nieuwelingen van start gingen was het droog geworden. Enkele nationale toprijders waren aanwezig en dat was te merken, een
enorm hoog tempo gelijk al bij de
start. Al binnen een kwartier was er
een kopgroep van 4 renners, met
Jouke Schelling, ontsnapt. Ook het
peloton brokkelde steeds verder
af. Uiteindelijk reden 32 renners de
wedstrijd uit. Eindigde Bart de Veer
op de 26e plaats, Rick van Wieringen op de 16e plaats en Niels Ruijter was de laatste ronde met succes
uit het peloton ontsnapt. Een knappe 5e plaats voor Niels. Henk de
Jong reed bij de amateurs naar een
19e plaats. Op zaterdag had Henk
de Wageningse berg gereden, hierin behaalde hij een 9e plaats en Michael van Meerland de 65e plaats.

Hartje Hoorn
Zondag 3 juni een echt stratenparcours door het oude Centrum van
Hoorn. Geen stukje asfalt te bekennen, maar veel klinkers en zelfs

Zaterdag 16 juni a.s.

Clubcompetit ie
Iedere dinsdagavond wordt van
19.00-20.00 uur de clubcompetitie
verreden. Na 9 weken koersen is er
de volgende tussenstand. Leeftijd
40-: 1 Etienne Lenting, 2 Gerben van
de Knaap, 3 Niels Ruijter, 4 Rene
Kaslander, 5 Bart de Veer. Leeftijd
40+: 1 Rene Wiebes, 2 Ben de Bruin,
3 Gerard de Veer, 4 Peter Wiebes, 5
Sjon van de Berg. De complete tussenstand en meer verslagen zijn te
vinden op: www.uwtc/wielren

Uithoorn - Zaterdag 2 juni was
voor Quaker Chemical een geslaagde open dag ter gelegenheid van
haar 50 jarig bestaan in Uithoorn.
Maar liefst 424 bezoekers werden
er tijdens deze zonnige dag geteld.
Tijdens de rondleiding over het fabrieksterrein werden belangstellenden geïnformeerd over o.a. de veilige opslag van grondstoffen, de aandacht die zij besteden aan de fabricage, verpakking en verscheping
van eindproducten en de zorg die

zij verlenen aan afvalverwerking en
waterzuivering. Ook de rondleidingen door de laboratoria waren interessant. Diegene die weinig verstand van chemie heeft kon op deze
manier kennis maken met dit vakgebied. De bezoekers werden geïnformeerd over de ontwikkeling en toepassing van de producten van Quaker. Een geslaagde open dag voor
Quaker in Uithoorn, waar 75 Quaker
vrijwilligers met veel enthousiasme
aan bijgedragen hebben!

Bridgevereniging De Legmeer

Slotakkoord voor Lidy en Ada
De Kwakel - Lidy Krug en Ada van
Maarseveen hadden de bridgeavond
van hun leven in de laatste wedstrijd
van dit seizoen. Met 62,50% top integraal lieten ze alle leden achter
zich, zelfs Cees Bergkamp & Ruud
Lemeister die met onder andere een
zeven Sans mazzeltje met 59,77%
tweede werden.
Ook Hetty Houtman & Ans Voogel
konden ‘voor de kramen langs’ als
derde met 58,59%, met in hun kielzog Anton Berkelaar & Wil van der
Meer die als vierde op 56,25% uitkwamen. André van Herel & Cora de
Vroom moesten ten gevolge van dat
eerdergenoemde groot slem nu genoegen nemen met plaats vijf met
56,12%. De zesde en zevende positie
werd gedeeld door Jan Schavemaker & Lijnie Timmer en Cobie Bruine
de Bruin & Trudie Zandbergen met
voor beiden 55,99% en bovendien
voor elk als bonus een fles wijn. Ben
ten Brink had voor deze keer Luuk

Smit ingehuurd en de heren bereikten de achtste plek met 54,82%. Marianne & Huub Kamp kwamen deze keer als negende ook uitstekend
uit de verf met een percentage van
53,91 en Rita Vromen & Dustin de
Leeuw sloten van de in totaal 34 paren de best of ten af met 53,52%. Op
woensdag 6 juni start het zomerbridge wat tot en met 29 augustus
door BV De Legmeer wordt georganiseerd. Dus wilt u ontsnappen aan
het EK voetbal of kunt u die spanning niet aan, kom dan ontspannen
kaarten in de barzaal van sporthal De
Scheg. Inschrijven kan per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl , per telefoon (0297)567458 of tussen 19.15
en 19.30 uur aan de zaal. De aanvang is om 19.45 uur en de kosten
5 euro p.p. per avond. Postscriptum, wilt u toch een steelse blik op
het gebeuren in Polen en Oekraïne
werpen, er is een grote TV bij de bar
aanwezig!
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Gezellig feest voor
chronisch zieke kinderen

Zonnebloem zoekt vrijwiligers
voor vakantieweek
Uithoorn - Elk jaar organiseert de
regionele afdeling Amstelland van
de Zonnebloem een vakantieweek
voor deelnemers uit haar negen lokale afdelingen. De deelnemers zijn
24 personen met een fysieke beperking door ziekte, leeftijd of handicap. De vakantieweek is gepland
in een aangepaste locatie voor zieke en fysiek gehandicapte gasten,
te weten de Heihoef te Eindhoven
in de week van 17 t/m 22 september aanstaande. De gasten worden
begeleid door gekwalificeerde medewerkers, die allemaal vrijwilligers
zijn bij de Zonnebloem.

mige dieren voeren. Politiemotoren, ladderwagens, politiekraanwagens, politiepaarden, water spuiten met de brandspuit, het kon allemaal bediend, beklommen en bekeken worden. Een van de ouders:
“Mijn oudste zoon met autisme en
een licht verstandelijke beperking is
niet zo ondernemend. Hij bekeek al
het moois van een afstandje en genoot op zijn manier met volle teugen.” In de loop van de avond verschenen steeds meer geschminkte
dieren in het park, werden er televisieopnamen gemaakt voor Emmatv en maakten kunstenaartjes in de
dop een prachtig schilderij.
Om 21.00 uur was het weer verzamelen bij de rij voertuigen voor de
Uithoorn - Gelukkig het kan nog,
ook in deze tijd van crisis. Voor de
12e keer werd op vrijdag 1 juni jl.
het kinderbeestfeest (voorheen
Dreamnight) in Artis georganiseerd,
in samenwerking met Natura Artis
Magistra en de politie, brandweer,
ambulancedienst, marine, douane, Koninklijke Marechaussee, het
Rode Kruis, reddingsbrigade en de
gemeente Amsterdam. Een besloten feest voor chronisch zieke en/of
gehandicapte kinderen samen met
hun ouders, broertjes en zusjes.
Dit jaar mochten de kinderen van
de Biezenwaard uit Uithoorn ook
mee. Vanuit Ons Tweede Thuis waren kinderen van De Biezenwaard
en van het Gezinshuis Leopoldlaan
hiervoor uitgenodigd. Om 16.00 uur
verzamelden zij zich bij de Biezenwaard. Daar stond een lange rij ambulances, brandweerauto’s, politiewagens, douanewagens en een
touringbus klaar om hen naar Artis
te vervoeren. Onder aanvoering van
vier motoragenten reden ze met signaleringslichten en sirenes in een
colonne eerst langs het Ziekenhuis
Amstelland in Amstelveen. Monter
stapten daar ook blije en opgewonden kinderen met hun ouders in. De
escorte vervolgde zijn tocht via Ou-

terugreis. Met het invallen van de
schemering werd de terugtocht met

al die blauwe zwaailichten een mooi
visueel schouwspel en een waardevolle afsluiting van een prachtige avond.
Hulde voor de logistieke organisatie, het liep allemaal gesmeerd.
Als deelnemer aan dit festijn heb
je geen idee van wat er allemaal
aan voorbereiding nodig is en wat
er achter de schermen plaatsvindt.
Maar enig research op internet leert
dat er veel in het werk gesteld is om
dit zo vlekkeloos te laten verlopen:
wegen afgesloten, tramlijnen omgeleid, tijdelijke parkeerverboden
ingesteld, diverse voertuigen van
hulpdiensten ter beschikking gesteld, teams met vrijwilligers ingedeeld, uitnodigingen verstuurd en
dan niet te vergeten al die vrijwilligers op het juiste tijdstip op de goede plek aanwezig en ten diensten
van deze kinderen te laten zijn. Het
was een hoogstandje, chapeau!
Ook dit jaar hebben vele vrijwilligers
zich ingezet om dit feest tot een
succes te maken. Zonder sponsoren
en deze inzet van al die lieve mensen geen feest. Daarom heel veel
dank aan allen die hier belangeloos
zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd! Hulde!

Kerk weg en nu ook nog
het kerkhofje weg?
Uithoorn – Er is al veel over geschreven. Het kerkhofje aan het Zijdelveld in Uithoorn. Het ziet er naar
uit dat ook hier het kerkbestuur en
het bisdom hun zin gaan krijgen en

net al bij de kerk aan de Schans,
uiteindelijk het kerkhofje ook verdwijnt. Volgens het kerkbestuur is
het asbestgevaar op het kerkhof
dusdanig groot dat vrijwilligers er

niet mogen werken. De parochie is
bang voor claims als iemand ooit
van asbest kanker zou krijgen. Het
valt alleen wel op dat zowel de tuinlieden, als de mensen die opnieuw

Zo zag het kerkhof er een klein jaar geleden nog uit. Als het parochiebestuur en het bisdom nog lang zo doorgaan blijft
ook hier weinig meer van over.

Daarom is het bestuur van de regio
Amstelland dringend op zoek naar
vrijwilligers die één van beide functies ambieert. Informatie over de
functie kan verkregen worden op de
website amstelland.zonnebloem.nl
onder de rubriek vacatures. Aanmelden kan via tel. 020-4534026 of
06-53202154; e-mailadres: amstelland-zonnebloem@hotmail.com

Zigeunerensemble
Sintiromarus in Uithoorn

derkerk aan de Amstel naar de Amsterdamse binnenstad. Alle rode
verkeerslichten werden genegeerd
en als ware VIP’s werden ze in Amsterdam onthaald. Onderweg zwaaiden fietsers, wandelaars en nieuwsgierige bewoners die voor ramen
en in deuren verschenen hen toe
met vele smartphones op hen gericht om het langsrijdende licht- en
geluidspektakel vast te leggen. Alleen de rit ernaartoe was dus al een
groot feest. Een ouder vertelt: “Mijn
jongste zoon mocht in een van de
ambulances de sirene en de zwaailichten bedienen, helemaal top!”
Artis
Bij de entree van Artis stond de burgemeester van Amsterdam Van der
Laan langs de rode loper om zoveel
mogelijk kinderen hartelijk de hand
te schudden en hun veel plezier te
wensen. In het park kwamen ze tijd,
ogen en oren tekort, zoveel als daar
was georganiseerd. Allemaal door
belangeloze inzet van heel veel vrijwilligers. Zo waren op diverse plaatsen beesten uit hun verblijf gehaald
om de dieren van nabij te kunnen
bekijken en konden visueel gehandicapten de reuzenschildpad voelen en mochten kinderen som-

Het huidige Hoofd Vakantiewerk en
de Hoofdverpleegkundige hebben
aangegeven dat zij na twaalf jaar
het stokje willen overdragen aan
een ander.

onderzoek doen naar het aanwezig zijn van asbest, op geen enkele
wijze hiertegen beschermd zijn. Ze
staan gewoon onbeschermd te spitten in de grond. Lopen deze mensen
dan geen gevaar? Bezoekers moeten op de paden blijven, onderhoud
op het kerkhof vindt niet meer plaats
en niemand snapt nog wat het parochiebestuur nu aan het doen is
of gaat doen. Voor de nabestaanden en de bezoekers is het triest om
te moeten zien dat alles er nu weer
verwaarloosd bij ligt. Terwijl de vrijwilligers vorig jaar hun best hebben gedaan om alles netjes te maken, blijkt al dit werk voor niets te
zijn geweest. Bij de Kunstroute afgelopen weekend op het Zijdelveld,
hebben verschillende mensen, die
langskwamen, kunnen zien hoe het
onkruid welig tiert. Het hangt van de
smaak van buitenstaanders af of ze
deze wilde flora nu wel of niet mooi
vinden. Het parochiebestuur vraagt
nabestaanden veel geld, omdat het
onderhoud van het kerkhof zo duur
is. Maar onderhoud plegen is er niet
bij. Vereniging ‘Vrienden Zijdelhofje’
vindt dat de parochie een deel van
de uitspraak door de rechter niet
nakomt: “Wie ontevreden is over
het onderhoud op het kerkhof, zou
eigenlijk een deel van de bijdrage
voor het instandhouden van de graven bij het parochiebestuur moeten
terugvragen. Als het aan het parochiebestuur ligt, laten zij het kerkhof
dezelfde weg gaan, die zij ook voor
de kerk hebben gekozen: ‘Weg ermee!’, aldus de vereniging Vrienden
Zijdelhofje.

Uithoorn - Op zaterdag 9 juni zal
de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) de bezoekers
van de winkelcentra Zijdelwaard en
Amstelplein verrassen met een half
uurtje meeslepende zigeunermuziek door ensemble Sintiromarus.
Om 12.00 uur speelt het zigeunerensemble in winkelcentrum Zijdelwaard, om 13.00 uur in winkelcentrum Amstelplein bij Albert HeijnJos van den Berg, sponsor van de
SCAU. Ieder die langskomt wordt
door de SCAU uitgenodigd om te
luisteren en te kijken. De SCAU
heeft voor het nieuwe seizoen weer
een serie afwisselende concerten
en kleinkunstoptredens in de Thamerkerk geprogrammeerd, met voor
elk wat wils. Vanaf 30 september zal
op zondagmiddagen maandelijks
om half drie een keur van ensembles van musici en kleinkunstartiesten optreden. De begaafde, internationaal doorbrekende, violiste Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko geven op 30 september een
recital. De bekende TV-persoonlijkheid Ursul de Geer verzorgt met zijn
pianist een programma over liefde,
vriendschap, mannen en vrouwen.
De pianist Folke Nauta komt mooie
romantische en Tsjechische klaviermuziek spelen. Het viool-, zang- en
harptrio Marai brengt het publiek op
16 december in Keltische kerstsfeer.
De vier ambitieuze jonge vrouwen
van het aanstormende Ragazze
strijkkwartet spelen onder anderen
Haydn en Debussy. Liefhebbers van
het Franse chanson kunnen genieten van het ensemble Zazi: drie zangeressen, tevens spelend op verschillende instrumenten. De concertgebouwmusici van het Philadelphus Ensemble met sopraan Laila Neumann voeren het Stabat Mater van Boccherini uit. Het Uithoornse Harmonieorkest Kunst Na Arbeid

(KNA) opent het culturele seizoen
op zondag 23 september om 12.30
uur met een populair openluchtconcert onder de bomen voor de Thamerkerk. Met veel succes is in 2011
het zigeunerensemble Sintiromarus
voor het SCAU-publiek in de Thamerkerk opgetreden. Blichta Hopman en Noa Eijl, viool, Andor Horvath, contrabas en Bokkie Vink op
cimbaal zijn rasmuzikanten die met
lof aan het Haags conservatorium
zijn afgestudeerd en prijswinnaars
waren op het Prinses Christinaconcours voor jonge musici. Zij zijn
door de SCAU teruggevraagd voor
een optreden in het nieuwe seizoen.
Van hun concert op zondag 14 april
2013 geven de vier vurige zigeunermusici voor het winkelend publiek
in Uithoorn, jong en oud, alvast een
gratis voorproefje op zaterdag 9 juni aanstaande.

Spelen op schoolpleinen van
de Springschans en de Kajuit
Uithoorn – Volgende week woensdagmiddag 13 juni is het weer Buitenspeeldag! Die middag gaat Nickelodeon op televisie en online letterlijk ‘op zwart’. Zo word je aangemoedigd om lekker buiten te spelen
met je vriendjes of klasgenootjes! In
heel Nederland worden leuke activiteiten georganiseerd. Zo ook op de
schoolpleinen van de Springschans
en de Kajuit! De combinatiefunctionarissen Sport, Nieuwe Media en
Kunst&Cultuur hebben de handen
ineengeslagen om ook de Buitenspeeldag 2012 in Uithoorn tot een
succes te maken.
De Buitenspeeldag is een initiatief
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jantje Beton,
Veilig Verkeer Nederland (VVN),
Scouting Nederland en Nickelodeon. Op deze manier proberen de organisaties kinderen in Nederland te
stimuleren om meer buiten te spelen en te sporten. Buitenspelen is
belangrijk in het leven van kinderen. Het is de plek waar ze vriend-

jes ontmoeten, kunnen rennen en
zich vrij voelen. Onderzoek toont
aan dat kinderen die meer buitenspelen meer bewegen en aantoonbaar minder overgewicht hebben.
Ook bevordert buitenspelen de sociale ontwikkeling. Buiten spelen is
dus heel goed voor je!
Kom daarom woensdag 13 juni om
12.15 uur naar het schoolplein van
de Springschans en de Kajuit. Die
middag kun je je uitleven op een
springkussen, of met woord-hinkelen, flesvoetbal, de zevensprong,
bowlen. Maar bijvoorbeeld ook met
stoepkunstkrijten of straatoptredens
op een ouderwetse zeepkist. En je
kunt skelter-racen en steltlopen en
springtouwen en nog veel meer!
De Buitenspeeldag duurt tot 15.15
uur. Aanmelden is niet nodig, gewoon gezellig langskomen en lekker spelen! Kom je ook?! Ouders zijn
ook zeer welkom om mee te spelen of te helpen. Voor meer informatie e-mail graag naar: verhallen@
skodekwakel.nl
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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.

Onbetrouwbaarheid ten top!!!!
Hebt u ook die artikelen van de VVD en het CDA
gelezen, waarin zij proberen hun instemming met
sloop van een gedeelte van de flats in de Europarei te rechtvaardigen?
Van de VVD was al bekend dat zij voor sloop waren. Zij zijn niet geïntes- seerd in mensen met een
smalle beurs. Daar zitten hun kiezers niet. Zij laten liever koop- en duurdere huurhuizen neerzetten voor de “middenklasse”. Op zich niets op tegen, maar wel als het ten koste gaat van anderen
en dat is wat er nu gaat gebeuren.
Echt bont maakt het CDA het. Tot vóór de stemming van de 24e waren zij tégen sloop en zeker
voor de nabije toekomst.
En wat doen ze? 180 graden draaien en toch vóór
stemmen.
Dat kun je niet anders bestempelen dan onbetrouwbaar, daar doet het huichelachtige amendement, dat zij samen met de VVD hebben ingediend, niets aan af.

Willen weten of er voor ons voldoende gelijkwaardige alternatieven zijn?
Die zijn er niet en dat is keer op keer bij het inspreken aangegeven en als je dat dan belangrijk vindt, dan zorg je dat je cijfers hebt vóórdat je
stemt en niet achteraf.
Verwacht er niets van, want over 12 maanden, als
blijkt dat voor al die gezinnen geen gelijkwaardige betaalbare woningen binnen Uithoorn gevonden kunnen worden (daar biedt een voorafgaand
aan sloop te bouwen handjevol sociale huurwoningen binnen de Europarei geen soelaas voor),
dan heeft men wel weer een smoes om wat krom
is recht te praten. Van de VVD en het CDA in Uithoorn moeten mensen met niet veel geld het niet
hebben. Goed om te onthouden bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
Bestuur Bewonersvereniging Euro-Parel
W. Schreutelkamp-de Pauw

VVD en CDA, wij houden u
aan uw woord
In de Nieuwe Meerbode van 30 mei stonden een
aantal “reacties van een lezer” over het besluit
van een krappe meerderheid in de gemeenteraad
die in de raadsvergadering van 24 mei het Integrale Plan Europarei heeft goedgekeurd. Daarmee is de deur naar de sloop van drie flats aan de
Europarei opengezet. Het college zal in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard dit
plan dan ook uitvoeren.
Deze reacties van een lezer door CDA en VVD zijn
voor de PvdA fractie een reactie waard. We hebben in de raad uitgebreid mee gediscussieerd. We
hebben vele vragen gesteld maar waren en zijn
nog steeds tegenstanders van het deel wonen in
dit plan omdat dit onherroepelijk leidt tot de sloop
van de drie niet-gemoderniseerde flats.
In de ogen van de PvdA fractie is sloop een haast
immoreel besluit en we hebben het dan ook fel
bestreden. De flats zijn namelijk ruim, betaalbaar
en in redelijk goede staat. Dergelijke woningen
krijgen we bij de hedendaagse bouwprijzen nooit
meer terug voor dat geld. Als tot sloop wordt overgegaan moet er voor 381 huurders (10% van de
sociale woningvoorraad) vervangende woonruimte gevonden worden. Dit is bij de huidige doorstroomcijfers bijna onmogelijk in Uithoorn te realiseren. In ieder geval zullen de verdreven bewoners fors meer huur moeten gaan betalen.
In het integrale plan voor de Europarei zit een opsomming van wat na sloop teruggebouwd zou
kunnen worden maar dat is slechts een wensbeeld. Gezien de huidige bouwprijzen ziet die
wens er onrealiseerbaar uit. Gezien de financië-

le situatie bij de woningcorporaties moet ook gevreesd worden dat de herbouw ter plaatse lang
op zich laat wachten en we dus jarenlang met
nog een kaal bouwterrein in Uithoorn zullen blijven zitten.
In het amendement waarmee CDA en VVD dit besluit hebben aangepast wordt gesteld dat er dan
maar in de Europarei of elders in Uithoorn sociale woningbouw bij moet komen om de verdreven bewoners woonruimte te kunnen bieden. Dit
is in onze ogen volslagen onhaalbaar. Nieuw te
bouwen sociale woningbouw is alleen betaalbaar
als het in combinatie met vrije sectorkoopwoningen wordt gebouwd en alle projecten op dit gebied liggen stil.
Door de sloop van de flats na 2015 dreigen we
een aantal inwoners met beperkt inkomen weg
te jagen uit Uithoorn. Het CDA/VVD amendement
eist dat er binnen een jaar een plan ligt om te
voorzien in de benodigde sociale woningbouw.
Dit plan komt opnieuw in de raad. Als PvdA fractie houden we dan de CDA en VVD fracties aan
hun woord dat er eerst een realistisch plan moet
komen om de verdreven bewoners die in aanmerking komen voor sociale woningbouw en die Uithoorn willen blijven wonen te kunnen huisvesten. Biedt dat plan die zekerheid niet dan kan er
ons inziens niet tot verkoop van grond aan Eigen
Haard worden overgegaan.
CDA en VVD, Wij houden u aan uw woord.

Indruk van nieuw ingerichte Amsterdamseweg met overrijdbare middengeleider (Ontwerpbureau RROG Amsterdam)

Amsterdamseweg op de schop
Uithoorn - Een half jaar later dan
gepland is vorige maand een begin
gemaakt met de herinrichting van
de Amsterdamseweg. Te beginnen
bij de eerste kruising met de Enschedeweg/Chemieweg. Dit voorjaar ging de gemeenteraad akkoord
met de herinrichting van deze weg
die als tweede (hoofd)verkeersontsluiting van Uithoorn van en naar
de omgelegde N201 zal dienen. De
eerste is de Zijdelweg waar momenteel wordt gewerkt aan de bouw van
het viaduct. Toch zaten er wat haken en ogen aan het (eerste) ontwerp van een jaar geleden. Daarbij
was de Amsterdamseweg in twee
rijstroken opgedeeld met een verhoogde (groene) middenberm ertussen. Dit om inhalen en willekeurig linksafslaan van het verkeer teneinde een bedrijfsterrein te kunnen
oprijden, te voorkomen. Die barrière
vond geen genade in de ogen van
de ondernemers van wie hun bedrijfsterreinen uitmonden op deze
weg. Verkeerstechnisch gezien was
het veel te moeilijk voor vrachtwagencombinaties om de bedrijfslocaties te kunnen in- en uitdraaien. Niet alleen zouden er gevaarlijke situaties ontstaan voor het overige verkeer, maar door het manoeuvreren zouden er ook stagnaties optreden. Op advies van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is
toen gekozen voor een aanpassing
in het ontwerp waarbij is gekozen
voor een voor vrachtwagens volledig overrijdbare wegscheiding tus-

Plattegrond van de rotonde met de Enschedeweg
sen de vier (nog aan te leggen) rotondes Enschedeweg/Chemieweg;
Molenlaan, Wiegerbruinlaan en Industrieweg). De wegscheiding zal
dusdanig verhoogd zijn dat die door
vrachtwagens eenvoudig te overrijden is, maar niet zo makkelijk door
personenauto’s, hooguit stapvoets.
De Amsterdamseweg wordt te zijner
tijd bovendien voorzien van dubbele doorgetrokken strepen ter scheiding van de twee rijstroken. Daar-

Het kruispunt met de Enschedeweg is al een grote bouwput. Op de achtergrond in het midden is de kruising met de Hollandse Dijk te zien in de richting
van de omgelegde N201.

Namens de PvdA
fractie Uithoorn/De Kwakel
Rob de Boer, fractiesecretaris

Een en ander zorgt voor de nodige overlast voor het verkeer in dat
gedeelte van Uithoorn en het industriegebied Noord waarvoor omleidingen zijn gepland. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot
in het najaar plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen en eventuele wijzigingen.

Meer weten over natuur in eigen omgeving?

DUS!-tas voor vrijwilligers IVN
Uithoorn - Je kunt elke dag langs
het Zijdelmeer fietsen maar nooit
geweten hebben wat daar allemaal
leeft en groeit. Vrijwilligers van het
IVN kunnen veel vertellen over de
natuur in eigen omgeving. Walter
Busse en Cindy Raaphorst zijn van
die vrijwilligers die met hart en ziel
betrokken zijn bij de natuur en bij de
IVN. “Het IVN is een vereniging voor
natuur- en milieueducatie”, vertelt
Raaphorst aan de eettafel bij Busse thuis.
Het uitstapje naar het Egeltjesbos
voor de foto schiet er door de vele
regen bij in maar ook binnen kunnen Busse en Raaphorst aanstekelijk vertellen over hun grote liefde,
de natuur. Een zee van kennis hebben zij, kennis die zij graag doorgeven aan de inwoners van Uithoorn
en De Kwakel. Busse: “Kennis overdragen is gewoon leuk. Ik liep met
vijftien kinderen van de Veenmollen,
de jeugdclub van het IVN, rond het
Zijdelmeer. Hoeveel soorten vogels
gaan we zien, vroeg ik ze. Iemand
raadde 10, een ander 20. Het waren
er 35. Mensen uit Meerwijk gingen
laatst mee en merkten op: ‘Ik fiets
elke dag langs het Zijdelmeer maar
dit alles was me nooit opgevallen’.
Dat is zo leuk om te horen.”
IVN
Het IVN geeft met veel plezier kennis door over de natuur, juist over
de natuur in de eigen omgeving. Er

worden iedere vijf jaar gidsen opgeleid die hun opgedane kennis weer
met anderen gaan delen.
“In de gidsencursus – in 2013 start
er weer een – leren mensen de samenhang van alles zien: niet alleen
dat vogeltje of kevertje maar ook
het grote geheel en het landschap.
Waarom ligt Uithoorn lager dan De
Kwakel, wat groeit er op veen, wat
op klei. Het IVN geeft ook cursussen vogelgeluiden leren herkennen. Deelnemers horen dan voor
het eerst in hun leven een tjiftjaf
en die herkennen ze daarna in heel
Nederland”, aldus Busse. Raaphorst
vult aan: “Mensen worden natuurwijzer en gaan steeds meer zien, dat
stopt nooit meer. Het IVN heeft allerlei excursies zoals roeien in Bots-

hol, vogelexcursies, wandelingen in
de buurt maar er zijn ook lezingen.
Voor elk wat wils.”
De vrijwilligers van het IVN zorgen
ervoor dat mensen meer zicht krijgen op hun eigen omgeving, op wat
er groeit en bloeit en zich er meer
bij betrokken gaan voelen. Voldoende reden voor DUS! (GroenLinks
en D66) om vorige week donderdag 31 mei de DUS!-tas aan Busse en Raaphorst te overhandigen
als stimulans voor het werk van al
die IVN-vrijwilligers. De DUS!-tas
bevat enkele lokale, biologische of
fairtrade producten en wordt dit jaar
maandelijks overhandigd aan vrijwilligers die zich inzetten voor een
duurzaam en solidair Uithoorn en
De Kwakel.

naast is het de bedoeling dat op de
hele Amsterdamseweg een permanent parkeerverbod komt. Enkele rotondes worden zodanig uitgevoerd dat grote vrachtwagencombinaties er rechtuit overheen kunnen
rijden. Het plan is een voorziening
te maken met slagbomen. Voor fietsers worden aparte banen aangelegd aan weerskanten van de (auto)rijstroken.
De Amsterdamseweg krijgt een
aansluiting op de reeds bestaande
onderdoorgang van de busbaan en
verder via de Thamerlaan en Bernhardlaan. Beide lanen worden binnenkort onder handen genomen en
aangepast aan de toekomstige ontsluiting via het Oude Dorp van en
naar het centrum van Uithoorn. De
hoogte van het viaduct zal dusdanig op een niveau worden gebracht
dat bestemmings(vracht)verkeer er
wel onderdoor kan, maar grotere
vrachtwagencombinaties (als doorgaand verkeer) niet.

Zo zal naar verwachting de rotonde eruit komen te zien (Impressie Ontwerpbureau RROG Amsterdam)

Bingo ANBO en KBO in Bilderdijkhof
Uithoorn - Op dinsdag 12 juni a.s.
organiseren de samenwerkende
Ouderenbonden ANBO en KBO hun
maandelijkse bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1. Aanvang 14.00 uur, de zaal
is open vanaf 13.30 uur.

Gastvrouw is Hanny Kampen. Het is
de laatste bingomiddag in dit seizoen.
De eerstvolgende bingomiddag is
op dinsdag 11 september a.s.
Ook niet-ANBO en KBO leden zijn
van harte welkom op deze gezelli-

ge middag! Er zijn bijzonder mooie
prijzen te winnen, bovendien zijn de
consumpties prettig laaggeprijsd.
Kom eens kijken,doe mee en geniet
van de gezellige sfeer die er op zo’n
bingomiddag heerst. En… de toegang is gratis!
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Gezellige dag

voor vrijwilligers Dorpshuis De Quakel
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel zijn 5 dagen in de week, verdeeld over de ochtend-, middag-,
en avonduren, meerdere verenigingen, groepen en instanties werkzaam. Om het dorpshuis draaiende
te houden zijn er heel wat vrijwilligers nodig. Iedere zomer biedt het
bestuur van het Dorpshuis haar
vrijwilligers een gezellige dag aan
als dank voor hun inzet.
Zaterdag jl. mochten alle genodigden met partners zich melden in
het dorpshuis. Hoe het programma
er uit zou zien, bleef traditiegetrouw tot het laatste moment voor
allen een verrassing. Het werd een

workshop schilderen op canvasdoek. Terwijl de een wel een kwartier moest nadenken voor er voldoende inspiratie was om te beginnen, was de ander toen al bijna
klaar. Maar 5 kwartier later was er
een geweldige variëteit aan schilderwerken gemaakt en kon iedereen elkaars kunstwerkjes bewonderen. Na een borreltje kregen allen een heerlijke maaltijd geserveerd door een mobiele pastabar. Een smakelijke chocoladefontein en koffie als afsluiter, en alle
vrijwilligers gingen tevreden huiswaarts. Iedereen kon weer terugkijken op een zeer gezellige uitgaansdag.

Foto's zijn te bekijken op www.verheijfotografie.nl
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Heerlijk genieten op evenement

Culinair Uithoorn a/d Amstel
zaterdag 16 juni a.s. in het oude dorp
Op initiatief van de Lions Club Uithoorn vindt op zaterdag 16 juni a.s.
het ‘Culinair Uithoorn aan de Amstel’ plaats op het Marktplein. Maar
liefst twaalf gerenommeerde restaurants en cateraars uit Uithoorn en om
geving zullen een breed publiek kennis laten maken met gastronomische
hoogstandjes.
Een groot culinair feest
Het Marktplein zal door Lek Bloemenservice sfeervol worden omge
toverd in een groot culinair terras alwaar de restauranthouders door
middel van kleine hapjes en drankjes hun menu’s zullen presenteren. Met
speciale muntjes, die ter plaatse zijn te verkrijgen, kunnen bezoekers
gerechtjes en drankjes kopen. De opbrengst gaat naar het goede doel; de

Stichting Aktiviteiten Fonds Lions Club die opkomt voor de belangen van de
Uithoornse/De Kwakelse jeugd.
Muzikale omlijsting
Tijdens deze culinaire happening zal het geheel belangeloos worden op
geluisterd door verschillende artiesten en koren. Zij zullen optreden vanaf
een ponton op de Amstel, voor het culinaire terras.
De Nieuwe Meerbode laat u op deze pagina met veel plezier kennis
maken met onze hoofdrolspelers, de restaurants/cateraars.

12 top restaurants/cateraars presenteren zich
op Culinair Uithoorn aan de Amstel op zaterdag
16 juni a.s.

u nu in plaats van kruitdampen, heerlijke geuren van
mooie bereide gerechten.
http//lute.nu

CarêME CatEring, uithoorn
‘Van culinair hapje tot walking dinner’
aan dE PoEl, aMstElvEEn
‘Culinair genieten mét ster’
Eigenaar Stefan van Sprang kookte zich een weg
naar een Michelinster voor zijn exquise kookkunst.
De gerechten zijn internationaal georiënteerd met het
accent op de Zuid-Europese keuken, die zich vooral
kenmerkt door die mediterrane frisheid die u kunt
proeven in zijn restaurant met een geweldige terras
met uitzicht op de Amstelveense Poel.
www.aandepoel.nl

Een cateraar die buiten het top gastronomisch gedeelte, ook een complete aankleding voor zowel
thuis als op locatie kan verzorgen. Onderscheidt
zich doordat alle gerechten van borrel bites tot finger
food vers bereid worden met biologische en verantwoorde ingrediënten.
www.caremecatering.nl

la MusEttE, uithoorn
‘Verassend uit eten in Uithoorn’

dE WatErgEus, noordEn
‘Gastronomisch genieten op hoog niveau’
Het restaurant bevindt zich op een prachtige plek
aan de Nieuwkoopse Plassen en beschikt over een
prachtig terras aan het water. Werken zoveel mogelijk met streekproducten en de menukaart volgt
altijd het seizoen. Voor de uitgebreide en originele
menukaart, ontving het restaurant van Michelin het
predicaat Bib Gourmand. Dat betekent dat de prijs/
kwaliteit verhouding zeer goed is.
www.dewatergeus.nl

Een knusse maar kwalitatief hoogstaande restaurant
waarbij de kwaliteit altijd is gegarandeerd, zowel in
de keuken als in de bediening. Het 25-jarig bestaan
van La Musette wordt gevierd met een speciaal jubileummenu, waarmee chef-kok Peter zich helemaal
uitleeft met mooie ingrediënten en verrassende combinaties.
www.lamusette.nl

lE viragE, MijdrECht
‘Stijlvol dineren voor jong en oud’
Een stijlvolle ambiance aan de N201 met lekker eten
voor een redelijke prijs. Hier werkt men altijd met
dagverse en seizoensgebonden producten. Men kan
er terecht voor romantisch dineren of een swingend
feestje. Maar ook de’ kleintjes’ zijn hier van harte
welkom om bijvoorbeeld mee te helpen om een dessert te maken. Bovendien verzorgen zij professionele
catering aan huis of op locatie.
www.le-virage.nl

aMstElfort, uithoorn
‘Puur en eerlijk eten in een landelijke sfeer’
Dit restaurant is gesitueerd in een van de forten van
de Stelling van Amsterdam aan de rand van het
groene hart, in een landelijke en rustige omgeving.
In de keuken wordt klassiek gekookt maar met een
moderne twist. Men gebruikt biologische producten
en kruiden uit eigen tuin. Tijdens Culinair Uithoorn
zullen zij samen met Maison Vinocerf bijpassende
wijnarrangementen presenteren.
www.amstelfort.nl

leenders
tickle your senses

lEEndErs, dE KWaKEl
bocxe
‘125 jaar allroundjoke
eten van
hoogwaardige kwaliteit’

De mannen van Vinocerf - wijnproeverij en wijnkoperij, gesitueerd in het idyllische Fort aan de Drechtweten dat wijn en eten onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. Tijdens Culinair Uithoorn aan de Amstel
werken zij samen met Restaurant Amstelfort en laten
ze de gasten graag zelf proeven hoe een goede
wijn en een gerecht perfect bij elkaar kunnen passen.
www.vinocerf.nl

WEstEindEr PaviljoEn, aalsMEEr
‘(Geen) Water bij de wijn’
Het paviljoen gelegen aan de Westeinderplassen bij
de Watertoren, met een prachtig terras met uitzicht

HOE WERKT HET:
- U koopt bij aankomst op Culinair
Uithoorn aan de Amstel munten voor
€ 2,50 per stuk.
- Wilt u een gerechtje of een drankje
nuttigen, dan staat aangegeven hoeveel muntjes dit kost.
- U betaalt het bedrag met uw munten
- Uw bijdrage komt rechtstreeks ten
goede aan de Stichting Jeugdfonds
Uithoorn

Zo bereikt u Culinair Uithoorn
aan de Amstel
Het evenement vindt plaats op het Marktplein,
langs de Amstel, vanaf de Dorpsstraat tot aan de
Wilhelminakade. Door de mogelijk drukte raden wij u aan zoveel mogelijk per fiets of te voet
te komen.

‘Hofleverancier’ met een business partycentrum en
een professionele catering. Creatief met de producvan
wensen van
de klant.
drechtdijk ten
9-15voor de invulling
tel (0297)
56 de
10 01
j.bocxe@leenders.com
en 04
recepties
op
locatie of
1424 ra deVerzorgt
kwakel feesten,
fax diners
(0297) 53
26
www.leenders.com
bij u thuis. Vakmanschap waarbij men voornamelijk
werkt met duurzame producten.
www.leenders.com

Het restaurant is een beetje verstopt op het terrein
van jachthaven Omtzigt, een prachtige locatie in Vinkeveen, direct aan de plassen. Wie dineert bij het
restaurant, wordt ook gegarandeerd getrakteerd op
een van de prachtige verhalen van gastheer Kaj over
wijnen en kazen, producten en gerechten. En natuurlijk werken zij alleen met mooie, verse producten.’
www.boven-water.nl

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

op het water, heeft buiten een interessante menukaart
een uitgebreid wijnassortiment. Uitbater Zoran Grdenic kan u uitgebreid voorlichten over meer dan 100
sublieme wijnen en aangeven bij welke gerechten zij
heerlijk combineren.
www.westeinderpaviljoen.nl

Maison vinoCErf, uithoorn
‘Vier vrienden, één passie; Wijn’

business & partycatering

bovEn WatEr, vinKEvEEn
‘Proef de passie!’

www.culinairuithoornaandeamstel.nl

zoEtE zondE, uithoorn
‘Ambachtelijke taarten tot kunst verheven’
Bakkerij annex tearoom met ambachtelijk bereide en
subtiel van smaak, ‘kunstzinnige’ taarten, cupcakes,
koekjes, cheescakes en appeltaarten. Alles eventueel
ook te bestellen via de website. Verzorgt bovendien
voor groepen verschillende workshops rond het bakken en versieren van taarten en cupcakes.
www.zoetezonde.nl

‘Kids Culinair’ voor dE jongstE
bEzoEKErs
In samenwerking met BORUS Kinderopvang organiseren we op deze dag voor de kinderen ‘Kids Culinair’. BORUS zal voor de kleinsten onder ons, in één
van de pagodetenten de meest exclusieve versnaperingen bereiden. Onder leiding van een echte chef
kunnen ook de jongste bezoekers worden verwend
met diverse lekkernijen. Het eerste Culinair Uithoorn
aan de Amstel wordt een festijn voor jong en oud!
www.borus.nl

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

lutE, oudEKErK aan dE aMstEl
‘De zintuiglijke Lute-ervaring’
Topkok Peter Lute – ook bekend van het televisieprogramma Masterchef- en zijn vrouw Marieke, hebben
een bijzondere visie op eten de ‘Lute experience’. In
een unieke omgeving van een oud Kruitfabriek, ruikt

Mocht u ook uw steentje willen bijdragen door middel van sponsoring of het kopen van muntjes,
neem dan contact op met Fred Ohm van Lions Club Uithoorn, onder e-mailadres:
informatie@culinairuithoornaandeamstel.nl
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Verregende Dorpentocht Fietstocht
had twee hoogtepunten
nen had Stichting Dorpentocht ook
gedacht aan alle andere fietsers.
Want wie jarig is, deelt uit. Dus elke deelnemer die een startkaart kon
laten zien, ontving een zadelhoes;
fraai uitgevoerd in ‘dorpentochtoranje’ met witte opdruk van het logo en de naam van de Dorpentocht.
Zo is elke jubileumjaar een bijzonder jaar voor de trouwe fietsers van
de Dorpentocht.

Regio - Op zondag 3 juni jl. werd
al weer voor de 35e maal de Dorpentocht verreden. De weersomstandigheden waren niet al te best,
het regende bijna contnu en daarom hebben dit jaar minder mensen
deelgenomen aan de jubileumeditie
van de bekendste recreatieve fietstocht uit deze regio. Op de route
van 55 kilometer (en die van de 35
km) konden de deelnemers op maar
liefst acht verschillende startplaatsen een deelnemerskaart met routebeschrijving kopen. De opbrengst
van de dag was zoals gebruikelijk
voor een Goed Doel. Dit jaar Stichting Haarwensen. Deze organisatie
schenkt pruiken, gemaakt van echt
haar, aan kinderen die door medische behandelingen of door een
ernstige haarziekte hun eigen haar
zijn verloren. Voor deze pruiken gebruikt de Stichting vele afgeknipte
vlechten en staarten van kinderen
en volwassenen die met veel liefde een flink stuk van hun haar hebben willen afstaan. Stichting Haarwensen werd deze dag dubbel geholpen. Hoogtepunt 1: De 12 jarige
Daphne Molleman uit Amstelveen
liet onder grote publicitaire belangstelling haar vlechten van meer dan
25 centimeter afknippen om vervolgens aan Stichting Haarwensen te
schenken. Omdat dit van te voren bij
het bestuur bekend was, had Stichting Dorpentocht Kapsalon Hairiette
uit Middenhoven gevraagd om deze
leuke klus te klaren. Om 12.00 uur
precies zette kapster Mariette Lurvink de schaar in de vlechten van
Daphne.
35 ste keer
Wat deze jubileumversie van de 35e
Dorpentocht ook nog meer bijzonder maakte was Hoogtepunt 2: de
deelname van de heer Teun van den
Oever. Deze Amstelvener is 81 jaar
oud en gelukkig nog goed en gezond en hij heeft dit jaar voor de 35e
keer de Dorpentocht gefietst. Hij
heeft alle tochten meegefietst en er
van genoten, alle herinneringen en
routes bewaard. Door weer en wind
heeft hij altijd de 55 km afgelegd.
Dit jaar werd hij vergezeld door familieleden in verband met zijn 35e
Dorpentocht. Het bestuur van Stich-

ting Dorpentocht heeft dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en bij
de laatste stempelpost overhandigde de ene jubilaris, de voorzitter van
het bestuur van de Stichting Dorpentocht de heer M. de Knegt de
andere jubilaris, de heer Van den
Oever een enorme bos bloemen en
een certificaat. Al met al twee heel
bijzondere gebeurtenissen op deze
jubileumfietstocht.
Jubileum
En Dorpentocht zal Dorpentocht
niet zijn als er geen bijzondere aandacht besteed werd aan de jubileumtocht. Dus had het bestuur deze keer een prijsvraag in het teken

van fietsen opgesteld. Er moesten
in totaal zeven vragen worden beantwoord. Zes ervan hadden betrekking op de grote professionele wielerronden, zoals de Tour de
France. De laatste vraag moest het
verschil maken en de winnaar opleveren; aan de 35 edities van de Dorpentocht hebben in ALLE 35 editie
in totaal 82.270 betalende fietsers
deelgenomen. Winnaar wordt voor
10 juni op de website geplaatst en
contact mee opgenomen. Hij of zij
mag van Stichting Dorpentocht een
nieuwe fiets ter waarde van 250,uitzoeken. Alle goede antwoorden
van de prijsvraag zijn te vinden op
de website www.dorpentocht.nl.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Naast de prijsvraag
waarbij maar één iemand kon win-

Erg nat
De deelnemers aan de 35e versie
van de Dorpentocht hebben een
natte, maar geweldige dag achter
de rug. De startposten van de Dorpentocht waren dit jaar in Aalsmeer,
Amstelveen,
Amsterdam-Sloten,
Amsterdamse Bos, Badhoevedorp,
Oude Meer en Uithoorn.
De deelnemers hadden gehoor gegeven aan de persoonlijke uitnodiging die in mei bij hen op de deurmat was gevallen. De organisatie
had hiervoor ruim 4.500 folders met
aankondiging van deze intussen
overbekende fietstocht verspreid.
Iedereen die op de dag van de tocht
zijn/haar naam en adres bij de organisatie achterlaat mag het volgende
jaar op zo’n persoonlijke uitnodiging
rekenen.
De organisatie van de Dorpentocht
bedankt alle 50 vrijwilligers die

op de één of andere manier hebben geholpen om deze recreatieve
fietstocht te doen slagen. Maar de
grootste dank gaat uit naar de vele
fietsers die deze tocht gefietst hebben. Want alleen dankzij hen was
het mogelijk om zo’n dag te organiseren. Daarnaast is het bestuur van
Dorpentocht veel dank verschuldigd
aan autobedrijf Keizer, autoschadebedrijf Van den Berg en badkamerspecialist Floor van Spengen die
geheel belangeloos een auto met
brandstof hiervoor beschikbaar stelden. Omdat het deelnemersaantal
was blijven steken op 350 heeft het
bestuur besloten, hetgeen nog nooit
is gebeurd in het 35 jarig bestaan,
om volgend jaar nogmaals te rijden
voor het zelfde goede doel: Stichting
Haarwensen. Symbolisch heeft M.
de Knegt, voorzitter van de Stichting
Dorpentocht, een bedrag van 1 euro
per deelnemer toegezegd aan Patricia Burggraaf van Stichting Haarwensen. Natuurlijk met de hoop dat
ze volgend jaar een tocht hebben
waar ze een veel groter bedrag bij
elkaar gaan fietsen.
Kortom, het was en fietstocht met 2
hoogtepunten en veel regen, maar
de deelnemers zullen met veel plezier terugkijken op de mooie route.
De volgende, 36e, dorpentocht is op
zondag 2 juni 2013. Zet deze datum
dus alvast in uw agenda Het bestuur van stichting Dorpentocht ziet
u graag terug.

KDO Zami-reünie zaterdag 16 juni
De Kwakel - Zal het zo’n 45 jaar geleden zijn geweest dat op zaterdagmiddag de eerste senioren de wei in
gingen wat later de ‘geboorte’ van
het fameuze Zami moet zijn geweest? Wie het weet mag het zeggen want tot op heden kunnen we
het niet in de analen vinden!
Al jaren wordt er door een aantal
Zami-leden gesproken over een reunie voor de mannen die allemaal
wel dat speciale zaterdagmiddag
gevoel kennen. Toch moest het er
blijkbaar van komen dat de Zami inmiddels ter ziele is voordat het er
van komt. Maar wat is er leuker om
dit gevoel weer een keer terug te laten komen? Om je maatjes van weleer te zien en herinneren op te halen onder het genot van een drankje? Om je oude foto’s te laten zien?
Of misschien nog wel een keer opnieuw op de foto te gaan?
Programma
Alle kans hiertoe krijg je op de Zami-reünie op zaterdag 16 juni. Voor
degenen die het programma van het
Nederlands elftal nog niet uit het

hoofd kennen; die spelen op zondag 17 juni!
Het programma ziet er als volgt uit:
14:00 uur – verzamelen voor degenen die nog een keer de wei in willen
14:30 uur – voetballen op de aloude Zami-tijd
15:30 uur – douchen en borrelen
Gezien het late tijdstip (ruim na einde seizoen) hebben we slechts de
beschikking over het kunstgrasveld
dus afhankelijk van het aantal gegadigden in volledige elftallen of
zeventallen die halfveld gaan voetballen. En vanzelfsprekend zijn toeschouwers meer dan welkom!
Na afloop is er ruime gelegenheid
om bij te praten onder het genot
van een hapje een drankje. Om de
kosten te dekken heffen we bij entree een bedrag van 10,- waarbij 5
drankjes zijn inbegrepen en de koffie en hapjes gratis zijn. Overigens
is de entree voor vrouw en kinderen die meekomen eveneens gratis.
Belangstelling en opgeven
Voor de planning en catering vragen we iedereen zich op te geven

(geen betaling vooraf). Dat kan door
te klikken op dit formulier.
Ook kun je een berichtje sturen naar
zami@kdo.nl of een briefje achter te
laten in de KDO-kantine.
De gegevens die we je vragen in te
vullen zijn je naam en e-mail adres,
het jaar dat je begonnen bent te
voetballen bij Zami (naar beste eer
en geweten) en of je wel of niet
komt voetballen.
Overzicht
Iedereen die bij Zami betrokken is
geweest, actief of minder actief, in
het veld of langs de kant, is welkom
op de reünie. Op deze Zami-pagina zal een overzicht worden bijgehouden (geordend naar speeljaar)
van iedereen die zich aangemeld
heeft. Zo kun je zien of jouw maatje
ook gaat komen! En nog beter: kun
je zien of een maatje zich nog niet
heeft opgegeven en kun je hem nog
een seintje geven! Want we moeten
het hebben van mond-tot-mond reclame om de mensen bereiken die
het Doeltje niet meer lezen, niet
meer in de regio wonen, etc.
Kortom, zegt het voort!

Legmeervogels E5 viert op
ludieke wijze kampioenschap
Uithoorn - Om het heugelijke feit
te vieren dat de Legmeervogels E5
kampioen is geworden, speelden
de pupillen afgelopen zondag om
12:00 uur tegen hun ouders. Gelukkig gooiden de heftige regenbuien
van de vroege ochtend geen roet
in het eten. Geen spatje regen ontsierde de spannende wedstrijd. Tijdens de wedstrijd blijkt dat de pupillen hun voetbalkwaliteiten niet van
vreemden hebben. Alleen conditioneel moeten de “oudjes” het vooral
in de tweede helft af en toe afleggen
tegen hun enthousiaste kroost. Ze
hoeven evenwel niet aan de zuurstofflessen. Ook al laat de techniek
de ouders soms op pijnlijke wijze in
de steek, een kloppartij, waarop menig pupil stiekem had gehoopt, blijft
evenwel uit. Uiteindelijk eindigt de
ludieke wedstrijd met een knap bevochten - zij het krappe overwinning - van de pupillen op hun moegestreden ouders: 4-3. Voor de ouders treffen achtereenvolgens Roel
en Petra het doel dat Laurence op

katachtige wijze met verve verdedigt. Bij de pupillen tekenen Jayden, Stijn en twee maal Ben voor de
winnende doelpunten. Goaltjesdief
Emilio moet het deze keer zonder
een doelpunt stellen. Twee weken
geleden had de E5 de titel voor het
grijpen. Helaas verslikten onze jongens zich in het verrast taaie en gemeen spelende Blauw-Wit E2: 4-3.
Een opmerkelijke uitslag , vooral als
men bedenkt dat Blauw-Wit enkele weken daarvoor nog met 9-0 klop
hadden gekregen. Uit de resterende
twee wedstrijden moest de E5 nog
slechts een puntje weten te versieren om nummer twee in de poule voor te blijven. Na veel heen en
weer telefoneren en mailen gaf onze volgende tegenstander, middenmoter Pancratius E4, uiteindelijk
aan dat zij rooster technisch gezien
geen wedstrijd meer tegen ons konden inplannen. Wat hen betrof was
de E5, met 19 punten uit 8 wedstrijden, 48 doelpunten voor en slechts
14 tegen, de terechte kampioen. Om

de zeperd van de mislukte kampioenswedstrijd op ludieke wijze te
doen vergeten besloten ze om het
seizoen feestelijk af te sluiten met
een wedstrijd van pupillen tegen
hun ouders.
Na afloop van de memorabele wedstrijd worden trainer Dave en de
hulptrainers Bert en Arnold met
een fles champagne in het afwezige zonnetje gezet. Ook de pupillen
worden een voor een vaderlijk toegesproken door Dave.
Hij prijst hun inzet en hun ontwikkeling en spreekt verder de hoop uit
dat hij de jongens volgend seizoen
weer onder zijn hoede mag nemen.
De jongens moeten zich vervolgens
wel vlug uit de voeten maken om
een bruisende champagnedouche
te ontwijken.
Als beloning voor hun prestaties ontvangen ze een voetbal met
snoep, een beker en een gouden
medaille. Ook een patatje in de
voetbalkantine laten zij zich lekker
smaken.

Kampioenenbal 2012
Friends League KDO JG2
De Kwakel - Op een zonovergoten zaterdag, mochten onze voetbalhelden (en heldinnen) van de
G2 aantreden op een toernooi bij
de oudste voetbalclub van Nederland: De Koninklijke HFC in Haarlem. De normaal zeer uitgebreide
selectie was door vakantieperikelen
en blessures uitgedund tot 8 spelers: Timo, Bayon, Kelly, Sarah Lee,
Niels, Max, Tim en Sem. Omdat er
4 wedstrijden onder tropische omstandigheden gespeeld dienden te
worden, en er gezien het minimaal
aantal spelers weinig mogelijkheden waren om te wisselen, was het
zaak de krachten zo goed mogelijk
te verdelen. De eerste wedstrijd was
NVC uit Naarden de tegenstander.
KDO kwam sterk uit de startblokken en drong aan, maar verzuimde
om in de beginfase de score te openen.Uit een van de schaarse aanvallen doet NVC dit wel: 0-1. Hoewel
keepster Kelly haar “vrouwtje”stond
kan ze niet voorkomen dat NVC na
enige tijd de 0-2 maakt. NVC bleek
na deze goal de betere ploeg. KDO
realiseert zich dat en besluit gezien
het uitgebreide toernooi programma
deze wedstrijd “tactisch te laten lopen.” Dat NVC daarna nog de 0-3,
0-4, 0-5 en 0-6 weet te maken, is
louter voor de statistieken.
Tegenstander
Beter was het de pijlen te richten
op de volgende tegenstander “Only Friends”. Nadat er sprake was van
een keeperswissel (Sarah Lee voor
Kelly) begon KDO aan deze lastige
klus. Vanaf de aftrap is het KDO dat
domineert en enkele grote kansen
krijgt via Kelly en Timo. Deze weet
de keeper van Only Friends (nog) te
keren. Omdat het uitgedunde team
van vandaag vooral bestaat uit aanvallers, wordt de verdediging tijdens
het duel “heel even” uit het oog verloren, waardoor Only Friends kort
na elkaar de 0-1 en de 0-2 maakt.
Hierna blijft het KDO, dat de wedstrijd bepaalt. Uit een van de prachtige aanvallen weet Timo de aansluitingstreffer te maken: 1-2. Daarna krijgt KDO door Tim en weer Timo met goed aanvalsspel nog enkele grote mogelijkheden op de gelijkmaker, maar weet het deze niet te
verzilveren. Hierdoor gaat deze leuke en spannende wedstrijd verloren
met 1-2. Wel klasse gespeeld!!
Sterk
De derde wedstrijd was nogmaals
tegen Only Friends. Only Friends

stond al vrij snel op 1-0 voorsprong.
KDO was sterk maar na een goede
uittrap van Sarah Lee scoorde Only
Friends toch 2-0. De combinatie Sarah Lee op doel en Kelly als verdediger ging perfect. Maar toen kreeg
Only Friends een vrije trap en werd
het toch 3-0. Ook Bayon is mede
dankzij de goede aanwijzingen van
zijn moeder een goede verdediger
geworden . Timo brak uit met een
goede actie maar helaas hij schoot
mis. Only Friends kwam terug maar
Sarah Lee stond in het doel en hield
met een goede redding de bal uit
het doel. Maar toen had KDO de bal
en door een goed spel met overspelen van Kelly naar Timo scoorde Timo 3-1. Daarna had Sarah lee een
perfecte redding en hield de stand
op 3-1. Toen kreeg Timo nog een
kans rende op het doel af maar miste op een haar. De laatste actie was
van Only Friends en scoorde ze toch
nog 4-1. Dat was de eind stand. De
laatste wedstrijd was tegen NVC,
ook deze wedstrijd verloren we
maar ondanks de zware tegenstand
en het warme weer gingen we toch
met een beker naar huis. Super gevoetbald KDO JG2, we zijn trots op
jullie !!!
Kampioenenbal 2012
Friends League KDO JG1.
Door het warme weer werd het 26
mei een slijtageslag voor alle voetballers. Elke ploeg had last van
het extreme weer. Alle voorgaande wedstrijden was het fris tot koud
weer dus dit werd een behoorlijke omschakeling. Gelukkig hadden
we de drinkflessen, die gesponsord
zijn door Kinderfysiotherapie Praktijk Uithoorn, meegenomen. Hierdoor konden de hoofden tussen de
wedstrijden door koel worden gehouden. De eerste wedstrijd was
KDO nog niet wakker want binnen
2 minuten stonden we met 2-0 achter. Daarna was de koek op voor de
tegenstander. KDO domineerde het
spel door steeds goed over te spelen. Uit een goede combinatie werd
nog 2-1 gescoord maar er was niet
voldoende tijd over om de stand gelijk te trekken. Wedstrijd 2 en 3 gaven hetzelfde beeld een sterk aanvallend KDO. Beide wedstrijden
werden een waar doelpuntenfestival. KDO won 2 x met 5-0. Een doelpunt om in te lijsten kwam van de
voet van Stijn. De 4e wedstrijd werd
al duidelijk dat de weersomstandigheden zijn tol ging eisen. De teller in
deze wedstrijd bleef steken bij 1-0

winst. Wedstrijd 5 kwam KDO “de
man met de hamer” tegen. Er werd
niet goed gecombineerd waardoor
de tegenpartij steeds terug kwam.
Uiteindelijk werd er verloren doordat een tegenstander in vrije positie alleen op Beau kon afgaan. Gevolg een 4-3 nederlaag.
De laatste wedstrijd die gespeeld
werd was na de limonade. Dit deed
de jongens zoveel goed dat er nog
eenmaal alle krachten konden worden aangesproken. De wedstrijd
werd gewonnen met 5-1 na met 1-0
te hebben achtergestaan. Een heel
mooi doelpunt van Luca hielp KDO
in deze wedstrijd over het dode punt
heen.
Doelpuntenmakers bij dit toernooi
waren: Stijn 8x, Lewis 7x, Luca 3x,
Omar 1x en Dylan 1x. Een mooie
score. Waar zie je tegenwoordig als
supporter nog 20 fraaie doelpunten. Uiteindelijk kreeg elke vereniging een mooi trofee want elk team
mocht zich winnaar noemen van het
kampioenenbal.
Dit toernooi was tevens de afsluiting van het seizoen. Prettige vakantie allemaal en tot de start van het
nieuwe seizoen.
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Viaduct N201
over Zijdelweg
in wording
Uithoorn - Op woensdag 30 en donderdag 31 mei (als uitloop) werden tijdens
de avond- en nachtelijke uren de dwarsliggers op de staanders van het
viaduct geplaatst over de Zijdelweg ter hoogte van Carpetright. Het viaduct
is onderdeel van de nieuwe N201 die ter plaatse de Zijdelweg ongelijkvloers
kruist. Eerder was een gelijkvloerse kruising in de plannen opgenomen
maar later werd dit gewijzigd. Een en ander heeft vertraging in de aanleg
en de bouw van de omgelegde N201 met zich meegebracht. Inmiddels is
het viaduct volop in aanbouw. Gedurende de avond en in de nacht werden
met speciale transportwagens van de firma W. van der Meijden de 26 meter
lange betonnen liggers met een gewicht van elk 19 ton aangevoerd over de
weg. Ze zijn vervaardigd bij Spanbeton in Koudekerk a/d Rijn. Het verkeer
op de Zijdelweg werd voor de werkzaamheden aan het viaduct met behulp
van verkeersregelaars op gezette tijden stopgezet. Met behulp van twee
telescoopkranen van de firma Mammoet werden de liggers een voor een op
hun plaats gehesen, 24 stuks in totaal. De aanvoer- en plaatsingsmomenten
beliepen zo’n drie keer per uur.
Na elke plaatsing kon het verkeer, waaronder ook fietsers en bromfietsers,
veilig en zonder hindernissen tussentijds zijn weg weer vervolgen.

Behalve de lange liggers zullen er ook 24 korte worden geplaatst
over het smalle deel van de onderdoorgang. Inmiddels zijn alle
liggers aangebracht en wordt het viaduct verder afgebouwd tijdens
reguliere dagelijkse werkuren. Het verkeer ondervindt hiervan in
principe geen hinder. De huidige ‘slinger’ in de weg bij het viaduct
blijft voorlopig zo, in elk geval tot medio 2013. Intussen is ook een
deel van de damwanden in de grond geheid voor de fietstunnel bij
de rotonde aan de Uithoornse kant die onder de Zijdelweg komt
te liggen. Fietsers hoeven als alles klaar is ter plaatse de drukke
N201 niet meer over te steken, maar kunnen van de ene naar de
andere kant onder de weg door hun route vervolgen. Het verdere
heiwerk is omstreeks eind juni gereed. Ook bij de rotonde aan de
Amstelveense kant is een fietstunnel gepland.
Medio 2013 gereed
Volgens verkregen informatie van de Provincie wordt het viaduct
samen met op- en afritten en de vierbaans(!)weg de komende
maanden verder afgebouwd. Het duurt wel tot medio 2013
alvorens alles wordt opgeleverd, zo is medegedeeld. Naast het
viaduct worden in de Zijdelweg aan weerskanten twee rotondes
aangelegd en zal een ‘half klaverblad’ oostelijk van de Zijdelweg
(ter hoogte van de Randweg Oost) het project afronden. Overigens
zijn nu al de op- en afritten in wording naast het viaduct zichtbaar.
Ook zijn delen van het talud bij het viaduct al gereed. Tegen die
tijd zal de gemeente Uithoorn ook de Amsterdamseweg hebben
heringericht omdat die de tweede hoofdtoegang zal vormen tot
Uithoorn. Daar is overigens al een begin mee gemaakt.
Er komt ter plaatse een groot kruispunt waarbij het verkeer met
verkeerslichten wordt geregeld. Bij dat kruispunt gaat de N201
over in een tweebaans(!)weg die zijn vervolg krijgt naar het
inmiddels in aanbouw zijnde aquaduct bij Amstelhoek. Het plan
is dat dit uiterlijk eind 2013 zal worden opgeleverd, samen met het
vervolg van de N201 die zijn aansluiting vindt bij de kruising met
de Tienboerenweg.

Artistieke impressie van de op- en afritten bij de Zijdelweg met viaduct zoals het
moet gaan worden. Midden boven naast de N201 het bedrijf van Carpetright,
links daarvan aan de Uithoornse kant een rotonde in de Zijdelweg met fietstunnel.
Rechts aan de Amstelveense kant eveneens een rotonde met weer de fietstunnel
die hier wat duidelijker te zien is. Links onder vervolgt de N201 zijn weg richting
Amstelhoek.
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Michiel de Ruyter grijpt net
naast winst op eigen toernooi

Legmeervogels meiden
MD1 kampioen!
Uithoorn - Afgelopen week zijn de
meisjes MD1 van de Legmeervogels kampioen geworden. Omdat
het team van de MD1 door blessure en schoolkamp niet compleet
was, werden zij geholpen door drie
meisjes uit de D10M. Deze kampioenschap was een enorme knappe prestatie zeker gezien de start
van de competitie. Het team startte
met een mengeling van beginnende
voetbalmeiden en een aantal die al
langer dan een seizoen op het voetbalveld staan. Het was in het begin

best wennen en iedereen moest zijn
plaats in het veld vinden. Hierdoor
duurde het langer voordat de juiste
opstelling werd gevonden. Eenmaal
in de voorjaarscompetitie ging het
team vormen. Er werden spannende
wedstrijden gespeeld en ook goed
gewonnen. Afgelopen woensdag
was de laatste wedstrijd. Vlak voor
het einde van de eerste helft scoren
de LMV meiden 1-0. Dit konden ze
helaas niet vasthouden in de tweede helft. De eindstand werd 1-1. De
meiden dachten dat ze nu gedeelde

eerste plaats hadden behaald. Maar
gelukkig was het doelsaldo voor de
LMV meisjes MD1 hoger waardoor
zij overtuigend het kampioenschap
hadden gewonnen. Zaterdag volgde een echte huldiging met bekers
en bloemen voor de meiden. Gefeliciteerd, toppers, op naar het volgende seizoen! Als er meisjes zijn die
interesse hebben in voetballen dan
zijn zij van harte welkom!. Kijk op de
website van de Legmeervogels met
wie er dan contact moet worden opgenomen.

Uithoorn - Het eerste kanopoloteam van Michiel de Ruyter is er wederom niet in geslaagd om de Amsterdam Open te winnen. De ploeg
reikte voor de derde keer in vier
jaar tot de finale maar werd telkens
tweede. Het eerste team van het
Groningse GKV was dit jaar te sterk
voor de Uithoornaars. In een fysieke en spannende finale scoorden de
gasten één doelpunt meer dan MdR
(4-5). Het tweede team van MdR
deed ook mee in de hoofdklasse en
werd 5e. MdR C speelde voor het
eerste in de eerste klasse en eindigde op een verdienstelijke 6e plaats.
Het jeugdteam debuteerde in de
tweede klasse en verloor helaas alle wedstrijden. Het toernooi werd
dit jaar nog strakker georganiseerd
dan in de voorgaande jaren. Er was
een tribune waar 125 mensen op
konden zitten, een heus VIP-deck
voor de sponsoren en een pontonbrug naar de overkant van de Amstel. Van de bezoekende teams (in
totaal deden er 33 teams uit 7 verschillende landen mee aan het evenement) kreeg de organisatie veel
complimenten.

om naar de finales te komen kijken.
Op het laatste moment werd ook
burgemeester Oudshoorn uitgenodigd. De burgemeester, in het verleden een fanatieke roeister, ging op
de uitnodiging in en keek met plezier naar de spectaculaire watersport. ,,Volgend jaar neem ik mijn
ambtsketen mee”, zei ze.
Ondanks een vol VIP-deck, een
volle tribune en onvoorwaardelijke steun van het publiek wist MdR
toch niet te winnen. Het is gemakkelijk om naar excuses te zoeken
maar dat de spelers van het team
al dagen aan het opbouwen en organiseren waren, speelde natuur-

Waterschap
Vertegenwoordigers van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (de
hoofdsponsor) werden samen met
de andere sponsoren uitgenodigd

Robin Tabeling beste
jeugdbadmintonspeler

KDO neemt afscheid van
drietal vedetten
De Kwakel - Voorafgaand aan de
promotiewedstrijd afgelopen zondag tegen BFC heeft de KDO selectie afscheid genomen van een drietal selectiespelers.
Van rechts naar links op de foto:
Ronnie Olsthoorn (35) speelde 2
seizoenen in het eerste en was met
zijn routine en rustige uitstraling
een leerzame persoonlijkheid voor
de jonge honden binnen de selectie.
Net als Bart-Jan van der Jagt (30)
gaat hij volgend seizoen naar RKDES waar zij in een vriendenteam

gaan spelen. Aanvoerder Bart-Jan
speelde 3 seizoenen in KDO 1 en zal
volgend seizoen in de derde klasse bijzonder gemist worden gezien
zijn enorme prestatiedrang en resultaatgerichtheid.
Een speciaal afscheid was er voor
Maykel Sitvast, de nestor van de
KDO selectie met zijn 38 jaar. Maykel heeft zijn sporen duidelijk achtergelaten, als speler gedurende
ongeveer 15 jaar als laatste man
en ook als aanvoerder van het eerste, de laatste jaren als ervaren rot

Legmeervogels Handbal

“Ria Fens Penalty Bokaal”
Uithoorn - Onder grote belangstelling werd bij Legmeervogels Handbal afgelopen zondag de 1e “Ria
Fens Penalty Bokaal” gehouden. De
winnaars bij de verschillende categorieën zijn:
D-jeugd - Kristel Kwak
C-jeugd - Erna Preljevic
B- jeugd - Jessie Buffing
A-jeugd - Anouk Bossen
Dames - Saskia Hoekstra

bloemen van Legmeervogels en vele felicitaties werd dit jubileum afgelopen zondag door de handballeden feestelijk gevierd. Ria is niet al-

in het tweede team.Een lange carrière waarin hij hele generaties spelers en trainers voorbij heeft zien komen. Een greep uit de hoogtepunten: De promotiewedstrijden in het
begin van de jaren 90, het kampioenschap naar de 4e klasse in 2003
en recentelijk met KDO 2 het kampioenschap in de reserve 3e klasse.
Daarnaast was hij de laatste jaren
ook betrokken als lid van de begeleidingsgroep als o.a. speler/leider,
aanspreekpunt voor de spelersraad
en sponsorcommissie.

leen scheidsrechter bij Legmeervogels, maar zij is ook al jaren secretaris van het handbalbestuur, daarnaast is zij ook actief als trainster en
coach van de A-jeugd.
Als blijk van waardering voor al
haar werk heeft Legmeervogels
de, voortaan jaarlijks terugkerende,
Penalty Bokaal naar Ria vernoemd.

De winnaars gingen allen met een
prachtige beker naar huis.
Deze dag was extra bijzonder omdat
Ria Fens, uit handen van NHV- Midden Nederland bestuursleden Koos
de Groot en Joop v.d. Enden, “de
gouden fluit” ontving, omdat zij 40
jaar handbalscheidsrechter is. Met

9 juni dance-uitvoering
bij KDO DAG
De Kwakel - Ook dit jaar weer laten de dansgroepen zien wat zij dit
seizoen geleerd hebben in de wekelijkse lessen. De verschillende dansen kunt u zien op zaterdag 9 juni tijdens de spetterende jaarlijkse
dance uitvoering. Deze show vindt
plaats in de sporthal van KDO, en
begint om 14.00 uur. Entree voor
volwassenen bedraagt 2,-, kinderen mogen voor 1,- naar binnen. De

dansleraressen Erma, Samantha en
Milou zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. De danspasjes
worden nog even doorgenomen, en
iedereen krijgt de gelegenheid om
de bijbehorende kleding te passen.
In totaal laten vijf dansgroepen van
KDO DAG zien waar zij mee bezig
zijn geweest de afgelopen maanden. Daarnaast is er nog een gastoptreden van een dance crew aan

wie Samantha ook les geeft. De
jongste groep meiden dansen o.a.
op een vrolijk nummer van K3 uit de
musical ‘Alice in Wonderland’. Één
van de dansen van groep 2 zit vol
met roze, rood en hartjes. Dan is er
nog een derde dansgroep die een
stoere hip hop/ urban dansstijl laat
zien op een remix van verschillende muzieknummers. Groep vier laat
o.a. het danstempo stijgen met een
liedje van Chris Brown. De vijfde en
laatste groep laat o.a. een moderne
dansstijl zien op een liedje van de
zangeres Birdy. Verder hebben de
dansgroepen nog veel meer voor u
in petto, dus kom de show bekijken!

lijk wel mee. GKV had meer energie over aan het eind van een zwaar
toernooi. In een fysieke finale kwam
die extra energie zeker van pas. De
kanopoloërs hadden de eer om als
eerste leden een evenement te organiseren in een verbouwde kantine. Op zaterdagavond keek er een
grote groep spelers van verschillende teams naar de uitzwaaiwedstrijd
van oranje.
Dankzij de nieuwe beamer was het
beeld erg mooi! Hoe hecht de club
is, werd vooral op zondag na het
toernooi duidelijk. Het etentje voor
de vrijwilligers mondde uit in een
groots diner voor vijftig mensen.

Uithoorn - Afgelopen weekend 2 en
3 juni werden de Nederlandse Kampioenschappen Badminton gehouden in Tilburg. Robin Tabeling, die
meedeed in de hoogste jeugdcategorie U19 heeft daar voor een daverende verrassing gezorgd. Robin,
die in de Nationale Selectie U19
(jong oranje) speelt, had zich voor
alle onderdelen ingeschreven. (enkelspel, dubbel en mix) In het enkelspel speelde hij zijn eerste partij op zaterdag en die was meteen al
spannend. Tegen Thomas Wijers van
het Haagse DKC werd nipt in drie
games gewonnen 20-22/ 21-12/2117. Zondagmorgen moest Robin de
halve finale spelen tegen de als 1e
geplaatste Vincent de Vries. Ook deze partij werd in drie sets beslist in

Geslaagde
klaverjasavond

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 1 juni was alweer de laatste klaverjasavond van het seizoen bij de Legmeervogels. Ditmaal hadden we een
bezetting van 8 tafels en werd er fel
doch zeer sportief gestreden om de
prijzen. De bediening deze avond

het voordeel van Robin, 21-18/ 1621/ 21-12. Daarmee was de finale
bereikt. De finale was zondagmiddag en hierin moest Robin het opnemen tegen de als 2e geplaatste speler uit de Nationale Selectie Jim Middelburg. De eerste set
werd vrij makkelijk gewonnen door
Robin met 21-13. De tweede set was
ruim in het voordeel van Jim, 21-4.
De beslissende derde set was Robin
weer terug in de wedstrijd en wist
hij deze te winnen met 21-12. Daarmee kwam hij voor een jaar in het
bezit van de felbegeerde “Van Vossen” wisselbeker, die in het verleden
al gewonnen werd door o.a. Dicky
Palyama en Eric Pang. Robin verraste eigenlijk heel badminton Nederland, temeer omdat hij er twee jaar

geleden voor heeft gekozen om alleen verder te gaan in de dubbelspelen. In de herendubbel, samen
met zijn partner Russell Muns, werd
Robin ook Nederlands Kampioen .
In de finale wisten zij Jim Middelburg en Vincent de Vries te verslaan met 21-15/25-27/21-12. Een
wedstrijd met prachtige lange rallies. Samen met Gayle Mahulette
deed Robin ook mee in het mix-onderdeel. Ook hier wist hij de finale
te halen, maar deze werd helaas in
twee sets verloren van Jim Middelburg en Soraya de Visch Eibergen.
Al met al een heel geslaagd toernooi voor Robin.
Robin, die vanaf zijn 5e jaar uitkomt
voor de Amstelveense badmintonvereniging Van Zijderveld en daar
opgeklommen is tot aan de eredivisie van Nederland, gaat m.i.v. het
nieuwe seizoen competitie spelen voor BC Amersfoort. Uiteraard
gaat hij ook voor deze club eredivisie spelen.

was in handen van mevrouw van
Ginkel en Ruben. Buiten hun drankjes werden de aanwezigen voorzien
van heerlijke worst, aangeboden
door de beste slager van Uithoorn,
namelijk Keurslager Bader uit winkelcentrum Zijdelwaard.Grote winnaar deze avond was de heer Han
Oldenburg, die buiten de 1e plaats
ook de marsenprijs mee naar huis
nam. Het klaverjassen bij de Leg-

meervogels, dit jaar opgestart onder
de bezielende leiding van Edu Vincken, zal volgend seizoen weer aanvangen op Vrijdag 28 September as.
Rest ons om alle vrijwilligers van dit
seizoen te bedanken voor hun inzet, de aanwezige kaartspelers voor
hun sportieve bijdrage en natuurlijk
Legmeervogels voor hun ondersteuning. Wij wensen iedereen een fijne
zomervakantie.

KDO 1 promoveert naar de derde klasse!
De Kwakel - Voor het eerste elftal
van KDO stond afgelopen zondag
de allerlaatste nacompetitiewedstrijd van het seizoen op het programma. Met zes punten uit twee
wedstrijden hadden de Kwakelaars
op voorhand drie punten meer dan
de overgebleven concurrenten BFC
en SMVC Fair Play. Daarnaast was
het doelsaldo van KDO +5 (BFC +2
en SMVC Fair Play +0) ook in het
voordeel van de ploeg van trainer
Raymond de Jong. Kortom, bij een
gelijkspel was KDO tegen BFC sowieso verzekerd van een plek in de
derde klasse volgend seizoen. Bij
een nederlaag was het onder andere afhankelijk van de andere wedstrijd in de poule tussen SMVC Fair
Play en Sporting’70. Voor Bart-Jan
van der Jagt en Ronnie Oltshoorn
was het hun laatste wedstrijd in het
eerste van KDO. Beide basisspelers
gaan volgend seizoen in een vriendenteam bij RKDES voetballen. Van
de ervaren Maykel Sitvast werd
voorafgaand bij de lunch in de kantine van KDO afscheid genomen als
selectiespeler. De 38-jarige Maykel
heeft jarenlang een voortrekkersrol
gehad als speler in het veld en daarnaast als grote organisator rondom
de selectie.
Neutraal
Op het neutrale terrein van Argon in
Mijdrecht vond de ontmoeting tussen KDO en BFC plaats. In de eerste tien minuten van de wedstrijd
kwam BFC fel uit de startblokken en
liet hiermee direct zien zich niet zo
maar gewonnen te geven. KDO kon
na tien minuten spelen grip krijgen
op het spel van de ploeg uit Bussum. Naarmate de eerste helft vor-

derde, namen de Kwakelaars het
initiatief in handen en kon het met
name van Joeri Stange gevaarlijk
worden. Twee prima schoten in tien
minuten tijd van net buiten het zestienmetergebied konden ternauwernood gekeerd worden door de BFCdoelman. Vlak voor rust ontsnapte KDO echter aan een tegendoelpunt toen een inzet van de rechterkant op de lat bij doelman Peter Onderwater belandde. Het slotakkoord
van de eerste helft was daarentegen voor KDO. Na een uitstekende aanval via Jelle de Jong en Rick
Kruit, kwam de bal uiteindelijk aan
de rechterkant van het zestienmetergebied voor de voeten van Joeri Stange. Stange kwam oog in oog
met de Bussumse keeper te staan
en rondde deze kans koelbloedig af,
1-0 voor KDO. Een heerlijke opsteker voor de Kwakelaars met het ingaan van de rust!
Goaltjesdief
Direct na rust werd het meteen duidelijk dat KDO de wedstrijd snel
wilde beslissen. De duels werden
fel aangegaan en diverse malen
werd er goed gecombineerd. In de
47e minuut werd het eerste hiervoor
op prima wijze beloond door goaltjesdief Rick Kruit. Na een sublieme steekbal van Jelle de Jong kon
Kruit alleen op het Bussumse doel
aflopen. Rick kende geen twijfel
en schoot de bal onberispelijk binnen, 2-0. Na de 2-0 werd even later een doelpunt van invaller Mathijs van Rijn wegens buitenspel afgekeurd. Daarna was Mathijs van
Rijn opnieuw dichtbij de 3-0, maar
zijn schot aan de rechterkant van
het helft ging rakelings naast.

Waar KDO net niet het geluk had om
BFC definitief af te slachten, bracht
de Bussumse trainer twee aanvallende spelers binnen de lijnen om
een waar alles-of-niets offensief te
forceren. In de 65e minuut had dit
direct resultaat, want na matig wegwerken achterin bij KDO, wist BFC
de aansluitingstreffer te maken, 2-1.
Wat er vervolgens allemaal gebeurde is nog steeds moeilijk te bevatten. KDO was de grip op de wedstrijd volledig kwijt en BFC kreeg
steeds meer besef dat er nog iets te
halen was deze middag. In de 75e
minuut werd het dan ook 2-2, waardoor de Kwakelaars echt op hun tellen moesten gaan passen. Aanvallend kwam KDO er nog maar moeizaam uit, terwijl vele combinaties
van BFC succesvol waren. Vijf minuten voor tijd kwam de ploeg uit Bussum zelfs op een 3-2 voorsprong,
waardoor BFC nog aan één doelpunt genoeg had om boven KDO te
eindigen. Gelukkig kwam het zover
niet, want tot grote opluchting van
de Kwakelaars bleef het bij 3-2 en
was de 5-2 eindstand tussen SMVC
Fair Play en Sporting’70 net genoeg
om als eerste in de poule te eindigen. Met een doelsaldo van +4,
wist KDO zowel BFC en SMVC Fair
Play op één doelpunt voor te blijven.
Door de eerste plaats in de poule
hebben de Kwakelaars een plaats
opgeëist in de derde klasse voor
volgend seizoen. Na de degradatie
van vorig jaar uit de derde klasse,
mag dit een prestatie van formaat te
noemen zijn!
Na afloop ontvingen de spelers tekenend voor de afgelopen maand
een shirt met daarop de tekst:
Jochem, deze is ook voor jou!
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JEUGDSCHAAKSEIZOEN
DENK EN ZETADVISOR WEER TEN EINDE!
Vinkeveen/Waverveen - Vrijdag 25
mei was het weer zover, de laatste
schaakavond van de jeugdschakers
van SV Denk en Zet-Advisor.
Traditioneel staat deze avond in het
teken van verdelen van de prachtige
bekers, gesponsord door bouwbedrijf
Mulckhuyse. Maar er kon nog van alles gebeuren op de laatste avond want
er moest nog één wedstrijd gespeeld
worden. Het was dus een spannende
avond, want wie gaan er met de eerste prijzen vandoor! De jeugdschakers
zijn verdeeld in vijf groepen. Voor de
eerste drie spelers van iedere groep
zijn er mooie bekers, de overige spelers krijgen een mooi aandenken. De
winnaar van groep A, met toch wel
een redelijke voorsprong, is geworden
Peter de Jonge. De strijd om plaats
twee ging tussen Matthijs Meijers en
Stefan Rijsbergen. Het was uiteindelijk Matthijs die aan het langste eind
trok en er met de tweede prijs van-

door ging. Daardoor is Stefan keurig
derde geworden in de hoogste groep.
De winnaar van groep B is geworden
Erik van Oosbree, ook hij liet de concurrentie ruin achter zich. De tweede prijs van dit seizoen is voor Anouk
Pappot. Zij is ook de beste jongedame van dit seizoen. Jeroen Croonen
maakt de top drie compleet met een
mooie derde plaats. De winnaar van
groep C is geworden David van Eck.
Ook in deze groep is de tweede plaats
voor een jongedame, Annerieke Roelofsen. Lennart van Veen is derde geworden in deze groep. De winnaar van
groep D is uiteindelijk geworden Marijn Vree. Door een mooie overwinning
op de laatste speeldag en een nederlaag van concurrent Matthijs Dijkstra
is het Marijn die met een verschil
van minder dan één punt de eerste
prijs in ontvangst mag nemen. Matthijs moet genoegen nemen met een
tweede plaats. Jemeko Donkervoort
maakt de top drie compleet. De win-

naar van groep E is geworden Ilke de
Lange. Een prachtig resultaat voor deze jongedame die alle jongens uit de
groep mooi achter zich laat. Tweede
is geworden Collin Peters en de derde
prijs is voor Niels van den End. Dit waren alle bekerwinnaars op een rijtje. Ik
wil onze sponsor bouwbedrijf Mulckhuyse hartelijk bedanken namens alle jeugdleden voor het beschikbaar
stellen van de mooie prijzen. Voor een
uitgebreid overzicht van alle uitslagen en eindstanden verwijs ik graag
naar onze website: www.svdenkenzet.
nl. Naast de gewone schaakcompetitie werd er ook een puzzelcompetitie
gehouden. Voor en na de wedstrijden
konden de jeugdschakers hun hersens laten kraken op de puzzels gemaakt door Jan de Boer. De prijzen
voor de puzzelcompetitie zijn ook beschikbaar gesteld door Jan de Boer,
hartelijk bedankt daarvoor. Dit jaar

hadden we ook een team dat externe wedstrijden speelde tegen andere schaakclubs uit de regio. Het team
bestond uit vier spelers en één reservespeler dat in wisselende samenstelling speelde. Anouk Pappot, Annerieke Roelofsen, David van Eck, Joey de
Hondt en Lennart van der Veen maakten deel uit van dit team. Het was voor
al deze schakers de eerste keer dat ze
meededen met de externe competitie.
Ze zijn geëindigd op een mooie derde
plaats. Een keurige prestatie voor dit
jonge team. Weer een seizoen voorbij, wat gaat de tijd toch snel en wat
is er weer veel gedaan dit jaar. Vorig
jaar november hebben we alweer onze zevende jeugdschaaktoernooi kunnen organiseren. Dit jaarlijks terugkerend toernooi is iedere keer weer
een groot succes. Ik wil onze sponsor Stieva Metaalbewerking BV bedanken voor het sponsoren van dit

mooie toernooi. En het mooie is dat
onze eigen jeugdspelers van Denk en
Zet-Advisor maar liefst elf bekers gewonnen hebben op ons toernooi. Een
geweldige prestatie. In maart hebben
we met 26 jeugdspelers meegedaan
aan het Rabo jeugdschaaktoernooi bij
schaakvereniging V&O in Loenen aan
de Vecht. Ook hier heeft onze jeugd
weer zeer goede resultaten behaald.
Er zijn drie eerste plaatsen, zes tweede en vijf derde plaatsen behaald. In
april zijn we met tien jeugdleden plus
een ex-jeugdlid naar schaakvereniging de Amstel in Uithoorn geweest
om daar mee te doen aan hun Amstel
toernooi. Ook op dit toernooi konden
wij als jeugdbegeleiders erg trots zijn
op onze jongens. Met elf jeugdspelers
toch nog vijf bekers halen is wederom
een goede prestatie. Een week na de
goede resultaten in Uithoorn was het
tijd voor de stappenexamens. Onze

jeugd werkt met theorieschriften van
de zogenaamde Stappenmethode. Als
je een boekje uit hebt kan je een examen afleggen bij de KNSB (schaakbond) en als je daarvoor slaagt krijg
je een mooi certificaat. Dit jaar waren
er twaalf jeugdspelers die op mochten
voor hun stappen examen. Alle twaalf
zijn ze geslaagd met zeer mooie cijfers! Dit waren de hoogtepunten van
afgelopen seizoen. Als laatste wil ik
alle jeugdleden bedanken voor het
leuke en gezellige jaar. Ook wil ik alle begeleiders bedanken voor het afgelopen seizoen, met in het bijzonder
Gerben Roos. Gerben gaat ons helaas
verlaten. Namens alle jeugdschakers
en begeleiders: Gerben, bedankt voor
je inzet in de afgelopen jaren! Dan wil
ik als laatste iedereen een fijne vakantie wensen en hopelijk tot volgend
jaar!
Arno Kroon.

Nieuwe Meerbode - 6 juni 2012

pagina 23

Hassing Rioolservice BV op nieuwe locatie in Vinkeveen
‘We herstellen het defect direct en niet volgende week’

Vinkeveen - Sinds 14 mei jl. is Hassing Rioolservice
BV gevestigd aan de Uitweg 25A in Vinkeveen, op
het terrein waar ooit Schuurman Blokhutten zijn
domicilie had. Vele jaren heeft Hassing samen
met Scheenaart onder één dak gewerkt vanaf
het Molenland in Mijdrecht. Dat was ook te zien
aan de naamgeving op de werkwagens. Behalve
werkzaamheden op het gebied van riolering
behoorde daarbij onder meer ook (professioneel)
straatwerk. Hassing deed voornamelijk de
rioolservice, Scheenaart het straatwerk. Rik Hassing
(48) en zijn echtgenote Joyce vonden het echter
stilaan tijd worden het rioolservicegedeelte onder
eigen naam te gaan voortzetten. Dat heeft uiteindelijk
in september vorig jaar zijn beslag gekregen door
aankoop van het terrein van Schuurman Blokhutten
als nieuwe vestiging. Vervolgens moest er het
nodige verbouwd worden aan de opstallen om er
een ruim kantoor en een kantine in kwijt te kunnen.
Ook werden de verschillende werkplaatsen en
opstelunits voor werkauto’s opnieuw ingericht
en plaatsen voor magazijnopslag gecreëerd. Al
met al meet het terrein iets minder dan 2 hectare.
Tevens werd de bedrijfsnaam op de werkwagens
aangepast.
Hassing Rioolservice BV is, zoals de naam al weergeeft, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van
ontstoppen van afvoeren en afvoerbuizen op nagenoeg elk denkbare locatie. Hassing zet hiervoor
speciale apparatuur in, meestal ingebouwd in werken afzuigwagens, aanhangers met slangen, (hogedruk)pompen en een grote hoeveelheid (schoon)
spoelwater aan boord. Helemaal selfsupported dus.
Maar ook als het gaat om reparaties en vernieuwen
van riolering, rookdetectie, inspectie van een (riool)
buizenstelsel met speciale camera’s, drainage van
terreinen, inclusief pompen om op een perceel of
binnen de kruipruimte van een woning overtollig
water weg te pompen, het aanleggen van complete
(pers)rioleringen, opvangputten en kolken, afzuigen

van vetvangputten, het graven van sleuven, bijbehorend grondverzet en wat er nog meer bij komt kijken, behoren tot de expertise van dit bij uitstek Rondeveense bedrijf. Tevens spoedklussen bij zowel bedrijven als particulieren teneinde verstoppingen in
de afvoeren van bijvoorbeeld badkamer, keuken of
toilet op te lossen. Kortom, voor al deze werkzaamheden en/of calamiteiten bent u aan het juiste adres
bij Hassing Rioolservice BV (0297-284624).
Niet wachten, maken!
“In de achterliggende jaren is er heel veel onderhoud in De Ronde Venen aan de riolering uitgevoerd en zijn er veel huizen vooral in het buitengebied en woonarken op de riolering aangesloten.
Dat zijn meestal kleinschalige projecten. Het verwijderen van verstoppingen en het schoonhouden
van het riool vragen om gespecialiseerde benadering van het probleem en de uitvoering daarvan. Dat
geldt ook voor de inspecties van de rioolbuizen van
binnen uit met behulp van geavanceerde apparatuur, zoals camera’s”, legt Rik uit. “Als er iets stuk
of verstopt is willen de mensen dat het meteen gemaakt wordt en niet volgende week. Wij beschikken
over de nodige reparatiewagens, afzuigwagens en
spuitwagens waarmee wij het probleem te lijf gaan.
Toen ik met dit werk begon was alles nog kleinschalig. Nu is ons bedrijf gegroeid en vandaag de dag
hebben we nog steeds niet te klagen, ook al is het
werk vanwege de recessie wat minder. Wij hebben
een breed servicepakket, dat zich zelfs tot in het
weekend uitstrekt. Onze klanten bevinden zich niet
alleen in De Ronde Venen, maar ook buiten de regio, waaronder Amsterdam. Wie een verstopping in
een afvoerbuis constateert doet er verstandig aan
ons te bellen. We komen direct en lossen het probleem op.” Aldus Rik die naast zijn echtgenote ook
nog een beroep kan doen op acht gespecialiseerde
medewerkers. Meer weten? Bezoek dan de website:
www.hassingrioolservice.nl.

