
DEZE WEEK:

 Hoofdontsluiting 
 Oude Dorp

 Beleef Buitendijks

 Gezellige 
 Indonesiche Bazaar

Tel: 0297-581698         www.meerbode.nl 3Editie: Uithoorn, De Kwakel 3

125  De krant die je al 125 jaar pakt! •
 D

e k
ra

nt 
die

 je

 al 1
25 jaar pakt! •

5 juni 2013

KORT NIEUWS:

Bingo bij ANBO
Uithoorn - Op dinsdag 11 ju-
ni a.s. organiseren de Oude-
renbonden ANBO en KBO hun 
gezamenlijke bingomiddag in 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof 
aan Bilderdijkhof 1. Aanvang 
14.00 uur, de zaal is open vanaf 
13.30 uur. Gastvrouw is Hanny 
Kampen. Ook niet ANBO-KBO 
leden zijn van harte welkom op 
deze gezellige middag ! Er zijn 
bijzonder mooie prijzen te win-
nen, bovendien zijn de con-
sumpties redelijk geprijsd. Kom 
eens kijken, doe mee en geniet 
van de gezellige sfeer die er op 
zo’n bingomiddag heerst. En de 
toegang is gratis! 

Deze bingomiddag van de ou-
derenbonden is de laatste van 
de voorzomerse periode. Op 10 
september aanstaande is de 
eerste van het nieuwe seizoen.

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
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Tankstation 
Zijdelwaard gaat 
door met
Met ingang van 
1 juni 2013
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Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!

Noah Suliman, op twee na beste in 
Finale Nationale Voorleeswedstrijd
Uithoorn - Noah Suliman uit groep 
7 van basisschool ‘de Vuurvogel’ uit 
Uithoorn is een kanjer. Woensdag 
29 mei jl. deed hij mee aan de fi nale 
van de Nationale Voorleeswedstrijd 
2013 in Muziekcentrum ‘Vreden-
burg’ in Utrecht. Hij was, samen met 
nog elf andere kinderen, de bes-
te van 3400 scholen. Noah las voor 
uit ‘Heksen’ van Roald Dahl en dat 
deed hij uitstekend. 
De zaal was muisstil toen 
Noah voorlas. Zijn klasgenoten wa-
ren meegereisd naar Utrecht, sa-
men met zijn leerkracht en de direc-
teur van de school. Ze hingen aan 
zijn lippen. De andere fi nalisten wa-

ren ook erg goed en dat maakte het 
allemaal ontzettend spannend. Zou 
Noah winnen? Heeft hij zijn ver-
haal het beste voorgelezen? Was er 
dan écht iemand beter dan hij? Was 
de jury er van overtuigd dat hij so-
wieso in de top-drie moest eindi-
gen omdat ze geboeid waren door 
zijn voorlezen? Zijn klasgenoten en 
zijn familie in de zaal, én alle leerlin-
gen en hun leerkrachten die nog op 
school waren, duimden zich suf. Na-
dat alle fi nalisten hun bijdrage had-
den laten horen, moest er gewacht 
worden op de uitslag. Deze minuten 
leken wel uren te duren en gelukkig 
kwam snel het verlossende woord. 

Prinses Laurentien maakte de drie 
prijswinnaars bekend, wat zij met 
veel enthousiasme deed. Noah 
mocht als eerste het erepodium be-
klimmen omdat hij derde was ge-
worden van heel Nederland! Een 
oorverdovend applaus klonk er door 
de zaal, waarbij zijn klasgenootjes 
misschien wel het meest enthou-
siast waren. Zijn ouders en familie 
waren erbij en klapten het hardst. 
Zij hebben Noah gesteund in alle 
voorrondes van de Nationale Voor-
leeswedstrijd en hem geholpen met 
de voorbereiding. Zonder steun van 
ouders en familie was het een stuk 
minder makkelijk voor Noah.

De veelbesproken bussluis in De Meerwijk verdwijnt

Veelbesproken bussluis 
verdwijnt uit de Meerwijk
Ontwerp voor (her)inrichting schoolomgeving gepresenteerd
Uithoorn - Het ziet er naar uit dat 
de veelbesproken bussluis tussen 
het westelijk en oostelijk deel van 
De Meerwijk zijn langste tijd heeft 
gehad. De bussluis ligt in de Laan 
van Meerwijk nabij de basisscho-
len De Springschans en De Kajuit. 
Na de volledige openstelling van 
de nieuwe N201 begin 2014, zal de 
bussluis in de Laan van Meerwijk 
verdwijnen waarna de weg na her-
inrichting zal worden opengesteld 
voor alle verkeer. 
Eén van de voorwaarden voor open-
stelling is echter dat de verkeersvei-
ligheid rondom de school gewaar-
borgd wordt. Zo heeft wethouder 
Maarten Levenbach dit al jaren op 
zijn bestuurslijstje staan.
In 2012 heeft de gemeente samen 
met een bewonerswerkgroep ge-
werkt aan een ontwerp voor de 
(her)inrichting rondom de basis-
scholen. Uitgangspunt voor het ont-
werp, dat men via de website van 
de gemeente www.uithoorn.nl kan 
downloaden (Actueel/Nieuwsbe-
richten/Mei), is om voor maatrege-
len te kiezen die de verkeersveilig-

heid rondom de scholen waarborgt. 
Op verschillende wijzen wordt hier-
aan vormgegeven, zoals het inrich-
ten van een Kiss+Ride zone, verbe-
teren en stimuleren van fi etsparke-
ren aan de achterzijde van de scho-
len (Eendracht), instellen van een 
schoolzone en een maximum snel-
heid van 30 km-uur. Voorts de aan-
leg van zebrapaden, maar ook meer 
ruimte voor wachtende ouders en 
uitbreiding van parkeerplaatsen bij 
de school.

Interesse?
Woensdag 29 mei 2013 was er een 
inloopavond georganiseerd in de 
kantine van het gemeentehuis. Op 
borden en in de vorm van een boek-
werkje was het ontwerp te zien in-
clusief de bijbehorende details. Me-
dewerkers van de gemeente waren 
aanwezig om vragen te beantwoor-
den en toelichting op het ontwerp te 
geven. Hoewel het toch een belang-
rijke beslissing is voor De Meerwijk 
viel de belangstelling van de bewo-
ners wat tegen. Eerlijk gezegd zou je 
toch meer interesse en toeloop van 

deze groep mensen verwachten, 
gelet op de commotie en discussies 
die er op andere inloopavonden in 
de loop van de achterliggende jaren 
over het besluit zijn geweest. Nu 
viel het op dat het altijd slechts een 
klein groepje is dat gemotiveerd ten 
tonele verschijnt en zich graag in 
de plannen wenst te verdiepen. Dat 
is toch jammer. Een dergelijke be-
slissing om de bussluis te verwijde-
ren en er een ‘doorgaande weg’ van 
te maken gaan toch veel inwoners 
rondom de bussluis aan. Die laten 
massaal verstek gaan. Dan straks 
ook niet klagen over het besluit van 
de gemeente (lees: wethouder) als 
er een besluit wordt genomen over 
de (her)inrichting van de Laan van 
Meerwijk ter hoogte van de scholen. 
Wie op de valreep alsnog wil reage-
ren op het ontwerp heeft daarvoor 
nog tot en met aanstaande maan-
dag 10 juni de gelegenheid dat te 
doen. Dit kan per post of per e-mail. 
Stuur uw reactie naar gemeente 
Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA, Uit-
hoorn of naar gemeente@uithoorn.
nl, t.a.v. Leefomgeving/D. Spies.

Ombouw rotonde 
tot T-kruising 
13 juni (20:00) tot 
20 juni (05:00) 2013 

Werkzaamheden rotonde ter  
hoogte van Schipholdraaibrug 
Laatste aanpassing: 6 mei 2013 

Brugstraat open 

Bosrandbrug bereikbaar 

Parkeergarage hotel 
bereikbaar 

Regio - Voor degenen die vanuit 
De Ronde Venen en Uithoorn met 
de auto richting Schiphol-Oost en 
verder willen naar hun werk, zullen 
in de week van donderdag 13 ju-
ni 20.00 uur tot en met donderdag 
20 juni 05.00 uur de nodige moei-
te hebben om op hun bestemming 
te komen. Dan namelijk worden 
de Schipholdijk en de rotonde bij 
de Schipholdraaibrug in Schiphol-
Oost volledig voor het autoverkeer 
afgesloten en omgebouwd tot een 
T-splitsing. Als alle werkzaamheden 
volgens plan verlopen kan weder-
om een belangrijk deel van de nieu-
we ontsluitingsroute in gebruik ge-
nomen worden. Op de A9 is de af-
slag 6 (Aalsmeer), komend vanuit 
Utrecht, afgesloten. De Schiphol-
weg N232 richting rotonde Schip-
holdraaibrug is vanaf de op- en af-
rit A9 ook afgesloten. De Nieu-
wemeerdijk N231 is direct na de ro-
tonde aan de noordzijde van de A9 
eveneens afgesloten. De Schiphol-
dijk is direct na de Brugstraat rich-
ting A9 afgesloten. Kortom, het ad-

vies voor het autoverkeer is dit 
knooppunt te mijden. Het (brom)
fi etsverkeer kan wel langs de werk-
zaamheden rijden.
Doorgaand verkeer tussen Amstel-
veen en Badhoevedorp en vice ver-
sa wordt geadviseerd uitsluitend via 
de A9 te rijden. Voor lokaal verkeer 
is het mogelijk om via de Nieuwe 
Meerlaan en de Bosrandweg naar 
de Fokkerweg of Brugstraat en vice 
versa te rijden. Schiphol-Oost is via 
de Brugstraat en de Loevensteinse 
Randweg wel bereikbaar. Het ad-
vies is om naar Schiphol-Zuidoost 
en Schiphol-Rijk te rijden via de A9, 
A4 en N201.
Direct na de afsluiting kan het ver-
keer gebruikmaken van het groot-
ste deel van de defi nitieve wegen-
structuur rond de nieuwe N201. 
In de weken erna wordt de laatste 
hand gelegd aan de nieuwe we-
genstructuur. Deze zomer is de om-
geving dan eindelijk verlost van de 
vertragingen die onvermijdelijk wa-
ren tijdens de aanleg van het gehe-
le project.

Schipholdijk en rotonde 
Schipholdraaibrug afgesloten

Mooi picknickweer!
De Kwakel/Vrouwenakker - 
Eindelijk een dag mooi weer! En 
wat kwam dat goed uit, want de 
Zonnebloem afdeling De Kwa-
kel/Vrouwenakker organiseerde 
een picknick op deze dinsdag 28 
mei. Veel vrijwilligers hadden hun 
best gedaan om lekkere dingen 
te maken van de boodschappen 
die door Albert Heijn Jos van den 
Berg geschonken waren. 
Nadat ook de mooie loca-
tie van de familie Pietersen aan 
de Drechtdijk in De Kwakel was 
schoongemaakt, konden de 22 
gasten verwend worden deze 
dag. Het was heerlijk, veel men-
sen hadden de zon nog nauwe-
lijks gezien dit voorjaar en hier 
konden ze genieten van gezellig-
heid, lekkere hapjes en het mooie 
weer. De gelegenheid werd ook 

aangegrepen om de trouwe vrij-
willigster Truus Overwater in het 
zonnetje te zetten. Zij werd be-
dankt voor haar jarenlange inzet 
voor de Zonnebloem. Ze wil wel 
afscheid nemen, maar haar altijd 
gezellige inbreng zal daardoor 
zeer gemist worden, dus hoopt 
iedereen haar toch nog regelma-
tig te zien bij de diverse aktivitei-
ten die onze afdeling organiseert. 
Wilt u ook contact met onze af-
deling als gast of vrijwilliger? Wij 
staan met een kraam op de bra-
derie in De Kwakel op 15 juni a.s. 
alwaar wij ook loten verkopen 
voor de jaarlijkse Zonnebloemlo-
terij waarvan de opbrengst voor 
een groot gedeelte ten goede 
komt aan onze afdeling.
Tevens geven wij u daar graag al-
le gewenste informatie.
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 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: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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

informatiecentrum 
dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

colofon

W W W . u i t h o o r n . n l

sociale netwerken worden 
steeds belangrijker
De gemeente Uithoorn houdt in de 
maand juni een enquête over socia-
le netwerken. Burgemeester Dagmar 
Oudshoorn vertelt meer over de ach-
tergrond. 

1.  Waarom een enquête over 
 sociale netwerken? 
De gemeente is op zoek naar een an-
dere rol, een rol die bij een moderne 
samenleving past. De overheid is in 
de wereld van nu niet meer de gro-
te ‘regelaar’ van ondersteuning en 
hulp. Dat betekent dat we de eigen 
kracht van mensen stimuleren en in-
zetten op wat mensen kunnen en niet 
op wat ze niet of niet meer kunnen. 
Wat kunnen mensen zelf regelen, 
hoe pakken ze het aan en welke rol 
is daarin voor gemeente weggelegd? 
We weten dat mensen veel oplossen 
binnen hun sociale netwerken. Wij 
willen graag inzicht krijgen in die so-
ciale netwerken om vervolgens daar-
op in te kunnen spelen. 

2.  Waarom nu?
Een heel takenpakket, waarvoor het 
rijk verantwoordelijk was, komt naar 
de gemeenten. Dat nieuwe pakket 
gaat onder meer over: persoonlijke 
verzorging, (individuele) begeleiding, 
jeugdzorg (zowel lichte ondersteu-
ning als zware hulp), aansturing van 
het werkbedrijf en daarmee de bege-

leiding naar werk van jonggehandi-
capten (Wajong). Ook neemt het Rijk 
verdere maatregelen om te zorgen 
dat ouderen, gehandicapten en men-
sen met een psychische aandoening 
langer thuis blijven wonen. De ge-
meente moet de ondersteuning bie-
den om dat mogelijk te maken. 
En al die taken moeten we doen met 
minder geld. Dus moet je naden-
ken over een andere aanpak. Daar-
om hebben we een visie ‘Sociaal Do-
mein’ opgesteld. Op basis daarvan 
willen we aan de slag. Sociale net-
werken van mensen zijn een belang-
rijke pijler in die visie. Dus voordat we 
de visie in september vaststellen wil-
len we graag weten hoe het ervoor 
staat. 

3.  Wat wordt straks de rol van 
 professionele organisaties? 
De overheid is en blijft verantwoor-
delijk voor zorg als mensen die nodig 
hebben. Maar de professional krijgt 
de opdracht nu veel meer dan vroe-
ger te kijken waar zijn/haar inzet wer-
kelijk nodig is. Niet meteen van alles 
organiseren, maar doorvragen waar 
iemand werkelijk behoefte aan heeft. 
Is dat alleen een rolstoel, of is er ei-
genlijk iets anders nodig? En wie kan 
dat bieden? Ik ben ervan overtuigd 
dat ook de cliënt zelf dat als een posi-
tieve aanpak gaat ervaren, maar het 
zal wel even wennen zijn. 

4.  Wat betekent dat dan voor men-
sen uit die sociale netwerken?

Eigenlijk dat mensen zich gedragen 
als een ‘naober’, zoals ze vooral in 
het oosten van ons land zeggen. Een 
naober is meer dan een buur, het is 
echt je ‘naoste’. Iemand waar je wat 
voor doet, waar je iets voor over hebt 
en die je terzijde staat. Bij dat naober-
schap (nabuurschap) ontstaat een 
nieuw netwerk van mensen waarin 
je elkaar helpt om aangenaam te wo-
nen, te werken en te leven. Met hulp 
van de moderne communicatiemid-
delen, want zo krijg je makkelijk ver-
binding met elkaar. Met als onge-
schreven regels: gedeelde verant-
woordelijkheid, gelijkwaardigheid, 
wederzijds vertrouwen, talentenin-
zet en wederkerigheid. De inzet van 
mensen als ‘naober’ kan dan over al-
les gaan: van een boodschap doen, 
tot berichtje op de e-mail of tot uitge-
breide mantelzorg. 

5. Is dat niet belastend? 
Dat kan het zijn. Niet voor niets gaf ik 
hiervoor al aan dat de overheid ver-
antwoordelijk blijft. Hoeveel moge-
lijkheden hebben mensen om iets te 
doen voor bijvoorbeeld een buur of 
familielid? Hoe gaan we om met on-
dersteuning van en door mantelzor-
gers? Wanneer en hoe moet de ge-
meente hulp bieden? Juist daarom 
willen wij zo graag inzicht krijgen in 
hoe de sociale netwerken in onze ge-

meente functioneren. Om met elkaar 
samen te werken en goede ‘naobers’ 
te zijn. 

6.  Hoe zit het met uw sociale 
 netwerken? 
Ik ben een sociaal betrokken mens. 
Dus het ‘naoberschap’ spreekt mij 
erg aan. Ik zal zelf zeker insprin-
gen als het nodig is. Soms kun je 
wat meer doen en soms wat min-
der. Maar het gaat om de eerste in-
geving: als iemand hulp nodig heeft, 
staat mijn deur altijd open. Dat bete-
kent dat je iemand de helpende hand 
reikt, niet dat je hem of haar te loge-
ren vraagt. 

uurtje vrij? 
maak een buurtgenoot blij
Meld u aan bij het Mantelzorgsteunpunt voor 
vrijwilligerswerk op maat
Het mantelzorgsteunpunt is op zoek naar vrijwilligers die buurtgenoten 
thuis een uurtje in de week willen helpen. Zeker in de zomermaanden 
is er meer behoefte aan zorgvrijwilligers. Wij bieden vrijwilligerswerk op 
maat. U bepaalt zelf waar en wanneer. Kunt u de komende maanden wat 
tijd vrij maken, laat het ons weten en neem contact op: 0900-1866 (lo-
kaal tarief), mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl of kijk op onze websi-
te voor meer informatie www.mantelzorg-steunpunt.nl.

raadsagenda 6 juni 2013
aanvang: 19.30 uur
Vorm: hoorzitting en informerend debat 
 1. Opening- Agenda hoorzitting 19.30 uur*)
 2.  Bestemmingsplan Dorpscentrum  19.35 uur
 3.  Bestemmingsplan Flora Holland zuid 20.00 uur
 4.  Bestemmingsplan Hoofdontsluiting Oude Dorp 20.25 uur
 5.  Bestemmingsplan Zijdelwaardplein 20.50 uur
 6.  Opening- Agenda informerend debat 21.15 uur
 7.  Vragen raadsleden en beantwoording college 21.20 uur
 8.  Herinrichting Pr. Bernardlaan- Thamerlaan 21.25 uur
 9.  Basistarieven huishoudelijke verzorging 22.00 uur
10. Gemeenschappelijke regeling GGD 22.20 uur
11. St. Auro, jaarrekening 2011 22.40 uur
*) Let op: de tijdsduur per onderwerp is een inschatting. Het eerstvolgend infor-
merend debat is op donderdag 13 juni 2013. Op www.uithoorn.nl kunt u vergade-
ringen van de gemeenteraad terugluisteren. Volg ons op Twitter @RaadUithoorn

planning werkzaamheden n201 
tussen amstelhoek en Vinkeveen
Tussen 12 juli en 2 september 2013 
voert de provincie Utrecht groot on-
derhoud uit aan de N201 tussen Am-
stelhoek en Vinkeveen. Tot 12 juli 
wordt gewerkt aan het fi etspad langs 
de Ingenieur Enschedeweg (N212). 
Om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren, wordt de N201 in fasen af-
gesloten.

nadere informatie
Informatie over de uitvoering wordt op 
13 juni gegeven tijdens een inloop-
avond voor bewoners en weggebrui-
kers in Hotel Mijdrecht Marickenland, 
Provinciale weg 3, Mijdrecht. Aan-
vang: 19.30 uur. Voor informatie over 
het project , de wegafsluitingen en 
omleidingsroutes kunt u nu al terecht 
op www.provincie-utrecht.nl/n201

officiële mededelingen en bekendmakingen
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 ter inzage 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer. 
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk: 
- Regeling verwerking verspreidbare bagger. Ter inzage van 18 april tot 10 juni 

2013. Info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van As-
senbergh, 0900-9394, evelien.van.assenbergh@waternet.nl

- Ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal”. Ter inzage van 3 
mei t/m 13 juni 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111. 

- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni 
2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerp voor inrichting schoolomgeving Meerwijk. Ter inzage van 21 mei t/m 10 
juni 2013. Info: mevrouw D. Spies, tel. 0297-513111. of per e-mail gemeente@
uithoorn.nl, t.a.v. D. Spies. 

- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. In-
fo: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31 
 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Ter inzage van 31 

mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 
 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevings-

dienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscen-
trum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vincke-
buurt en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf 31 
mei 2013 tot en met 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.

- Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m 11 
juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.

- Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg 47. 
Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297-513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De 
Kwakel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 
0297-513111.

- Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage t/m 28 juni 2013. Info: mevrouw 
D. Veurink, tel. 0297-513111.

 ingediende aanVragen omgeVingsVergunning
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4C, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een 

sportschool. Ontvangen 24 mei 2013.
- Amsterdamseweg 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een (motor)fi etsenstalling. Ontvangen 23 mei 2013.

- Iepenlaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-
ning en schuur/garage. Ontvangen 24 mei 2013.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

hoofdentree. Ontvangen 28 mei 2013.
thamerdal
- Meerlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de achterzijde. Ontvangen 26 mei 2013.
- Zijdelveld 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-

staande dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 28 mei 2013.
zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 24 mei 2013.
- Zijdelwaardplein 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een 

sparing in de bestaande vloer. Ontvangen 23 mei 2013.

 ingetrokken aanVragen omgeVingsVergunning
dorpscentrum
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 37 wonin-

gen.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 55 wonin-

gen.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 45 appar-

tementen.

 Verleende (omgeVings-)Vergunningen
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
de kwakel
- Boterdijk 91, vergunning aan Albatros team & funbuilding voor het organiseren 

van de Oer Survival Run op 31 mei 2013 van 18.00 tot 23.30 uur. Bezwaar t/m 
9 juli 2013.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Canadese Gans 11, vergunning aan de heer Klaver voor het plaatsen van pon-

tons van de Korte Polderweg naar Canadese Gans 11 te Uithoorn van 29 mei 
t/m 17 juni 2013. Bezwaar t/m 12 juli 2013.

thamerdal
- Zijdelveld 52, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 11 juli 2013.
zijdelwaard (Europarei)
- Staringlaan 31, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde en aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 11 juli 2013.

 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.



Vervolg van vorige blz.

 Wijziging bestemmingsplan landelijk gebied Voor perceel 
 poelWeg 40-44 de kWakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke 
 ordening (Wro) en bekendmaking anterieure oVereenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Poelweg 40-44 De Kwa-
kel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische doeleinden, 
glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - wer-
ken in het groen” zal gelden.
bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in ar-

tikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van deze 
wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met Elora B.V. met 
betrekking tot het perceel Poelweg 40-44 De Kwakel. De zakelijke beschrijving van 
de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit 
ruimtelijke ordening ter inzage gelegd. 
ter inzage 
Het besluit en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen van 7 juni 2013 
tot en met 18 juli 2013 ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het besluit ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis. 
beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep 

worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en wet-
houders te wenden. 

Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep in-
stellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Het collegebesluit treedt daags na afloop van 
bovengenoemde beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de be-
roepstermijn 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 vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

g  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  W  s
5 juni 2013
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officiële mededelingen en bekendmakingen

Uithoorn - Kort geleden heeft het 
college van B&W het ontwerp voor 
de herinrichting van de Prins Bern-
hardlaan en de Thamerlaan defini-
tief vastgesteld. Daaraan vooraf-
gaand is er nog overleg geweest 
met de gevormde bewonerswerk-
groep van het ‘Thamerlint’. Dit om-
dat omwonenden nog niet tevre-
den waren met het ontwerp zoals 
dat medio februari op het gemeen-
tehuis werd gepresenteerd. Tijdens 
de inspraakperiode kon iedereen 
reageren op het ontwerp voor het 
aansluiten van beide lanen op de 
Amsterdamseweg. Naar aanleiding 
van die inspraak is het ontwerp ver-
volgens aangepast. De belangrijkste 
aanpassing is dat er geen rotonde 
komt op het kruispunt Admiraal de 
Ruyterlaan/Thamerlaan-Prins Bern-
hardlaan/Stationsstraat. Maar ook 
de bank op de vlonder aan de wa-
terkant halverwege de Thamerlaan 
wordt niet geplaatst en de particu-
liere inritten zullen in het ontwerp 
worden meegenomen. Als hiermee 
de parkeerplaatsen worden bedoeld 
op de Prins Bernhardlaan nabij de 
Willem-Alexanderpoort, zal dat tot 
tevredenheid van de bewoners lei-
den. Verder is de toezegging ge-
daan dat de bewonerswerkgroep 
ook nog mag meedenken over de 
materiaalkeuze en de uiteindelij-
ke uitvoering van het straatmeu-
bilair. Overigens worden de Prins 
Bernhardlaan en de Thamerlaan bij 
de herinrichting voorzien van nieu-
we aanplant langs de middensloot 
in de vorm van bomen, struiken en 
andere (bloeiende) planten. Nieuw 
is dat de ‘doorsteek’ tussen de Ko-
ningin Julianalaan en de Thamer-
laan komt te vervallen. De afwate-
ringssloot wordt namelijk doorge-
trokken. In plaats daarvan komen er 
twee mooie brugjes voor fietsers en 
voetgangers om van de ene naar de 
ander kant te komen. Het ontwerp 
ligt tot en met 28 juni ter inzage op 
het gemeentehuis.

Beperkt vrachtverkeer
De gemeenteraad heeft op 23 fe-
bruari dit jaar besloten om de Prins 
Bernhardlaan en de Thamerlaan te 
bestemmen als ‘hoofdontsluitings-
route’ voor met name het gemotori-
seerde verkeer van en naar de Am-
sterdamseweg vanuit het centrum 
van Uithoorn. Daarbij is tevens be-
sloten dat het tracé niet openge-
steld wordt voor vrachtverkeer, met 
uitzondering van bestemmingsver-

keer voor het Oude Dorp. De vraag 
rijst hierbij onmiddellijk wie dat ter 
plaatse gaat bepalen en controleren 
ook al wordt de onderdoorgang bij 
de busbaan ‘beperkt’ tot 3,50 me-
ter. Anders gezegd: alle vrachtver-
keer dat binnen de hoogte van 3,50 
meter valt mag er onderdoor, zelfs 
als het ‘doorgaand’ vrachtverkeer 
betreft. Want wie controleert dat? 
Vrachtverkeer hoger dan deze af-
meting zal tegen die tijd kennelijk 
moeten omrijden via de af- en oprit 
bij de Zijdelweg en de N196 (rich-
ting centrum Amstelplein, bevoor-
rading!).
Overigens is het wel zo dat de to-
tale hoogte van de onderdoorgang 
4.60 meter bedraagt. Er wordt aan 
een constructie gedacht waardoor 
de doorrijhoogte wordt begrensd 
tot de genoemde 3.50 meter. In dat 
licht gezien mag die beperkte hoog-
te wel ruim daarvoor duidelijke wor-
den aangegeven, want anders kan 
men er op wachten dat vrachtwa-
gens zich tussen de rijweg en het vi-
aduct gaan klem rijden. Dat gebeurt 
ook al vaak bij het Piet de Kruif vi-
aduct aan de Wilhelminakade. Ove-
rigens is het de bedoeling dat de 
totale hoogte door een bepaalde 
voorziening wel benut kan worden 
in geval van calamiteiten. Dus voor 
brandweer en andere hulpdiensten 
waarvan de voertuigen soms hoger 
zijn dan 3.50 meter. Verder worden 
beide lanen aangemerkt als een 30 
km weg. De rotonde op de kruising 
met de Prinses Christinalaan en de 
Irenelaan blijft bestaan, maar wordt 
nog anders ingericht. Dat blijft dus 
een bottleneck voor het verkeer 
wat het nu ook al jaren is. Het zorgt 
voor veel oponthoud in de spitstij-
den. Misschien verbetert dit als be-
gin volgend jaar de N201 helemaal 
in gebruik is genomen en de oude 
N201 vanaf de Irenebrug tot aan het 
Amstelplein geen doorgaande weg 
meer is. Sterker nog, volgens de 
gemeente wordt dat stuk weg af-
gesloten overeenkomstig de plan-
nen voor herinrichting van het Ou-
de Dorp. Dat biedt dan meer moge-
lijkheid van doorstroming van noord 
naar zuid en omgekeerd en zou de 
rotonde bij de Christinalaan worden 
ontlast.

Start in september
In verband met het ontwerp wordt 
de gemeenteraad voorgesteld in ju-
ni twee besluiten te nemen. Ten eer-
ste om in te stemmen met het vast-

stellen van een maximumsnelheid 
van 30 km/uur op de beide lanen. 
Vervolgens haar goedkeuring te 
hechten om de doorsteek tussen de 
Prins Bernhardlaan en de Thamer-
laan ter hoogte van de Koningin Ju-
lianalaan op te heffen. Het definitie-
ve ontwerp wordt nu verder uitge-
werkt en afgerond. Als de gemeen-
teraad heeft ingestemd met het 
voorgaande wil men in september 
dit jaar beginnen met de uitvoering 
van de werkzaamheden. Te begin-
nen bij het viaduct in de busbaan, 
aansluitend op de herinrichting van 
de Amsterdamseweg. Volgens wet-
houder Levenbach kan het werk in 
december helemaal zijn afgerond.

Ontwerp hoofdontsluitingsroute 
Oude Dorp vastgesteld

Op de kruising met de Stationsstraat (re) en de Adm. De Ruyterlaan (li)) komt geen rotonde. Het is de vraag of de 
mooie boom – rechts in beeld – daar kan blijven staan

Uithoorn/De Kwakel - Waar lan-
delijk wordt aangegeven dat het 
dieptepunt in de woningmarkt voor-
bij lijkt te zijn en de weg omhoog 
kan worden ingeslagen, ziet het er 
naar uit dat dit in Uithoorn al reali-
teit is. Vrijdag 31 mei jl. werd de eer-
ste paal geslagen van het project 
‘Beleef Buitendijks’ voor de bouw 
van 28 woningen (waarvan inmid-
dels al 26 via EKZ Makelaars ver-
kocht) in de eerste fase. Daar kun-
nen er nog zes bijkomen in de twee-
de fase als daar voldoende belang-
stelling voor is. Buitendijks is een 
nieuwbouwplan gelegen in de ‘drie-
hoek’ in de bocht van de busbaan 
tussen de woonwijken Burgemees-
ter Kootpark en De Legmeer, gren-
zend aan de Faunalaan. De start van 
de bouw kan men al zien als een 
keerpunt in de oplevende woning-
markt in Uithoorn. Zie elders in deze 
krant voor een verslag van het slaan 
van de eerste paal.

Park Krayenhoff
Peter Kruit van EKZ Makelaars 
laat en passant weten dat de eer-
ste twee-onder-een-kapwoningen  
(Liniewoningen aan de Stelling) van 
de 14 langs de Vuurlijn in het Park 

Krayenhoff nu net zijn opgeleverd 
en dat er in dit plan nog maar twee 
woningen te koop zijn. De rondlo-
pende serie zgn. Bastionwoningen 
tegenover het gezondheidscen-
trum Waterlinie, zijn voorlopig van 
de baan. In plaats daarvan wordt 
volgens technisch directeur UBA 
Bouw Jan Koot een serie betaalba-
re woningen gedacht waarvan het 
ontwerp bij UBA Projectontwikke-
ling in de maak is. De uitvoering ziet 
hij te zijner tijd met veel vertrouwen 
tegemoet. Ook al omdat de woning-
markt in zijn beleving op korte ter-
mijn toch weer zal aantrekken. De 
voortekenen wijzen daarop. Ook en-
kele woningen in Park Krayenhoff 
tegenover de woontoren, waarvan 
er een tot voor kort diende als mo-
delwoning, zijn inmiddels verkocht. 
In de woningmarkt in Uithoorn blijkt 
dus weer leven te zitten. Langza-
merhand fleurt dit steeds meer op 
en dat is goed voor de bouw met 
daarbij aanverwante bedrijven, 
maar ook voor de gemeente en niet 
in de laatste plaats voor consumen-
ten die een woning op het oog heb-
ben, maar hun bestaande woning 
(nog) niet kwijt kunnen. Het is een 
vicieuze cirkel die doorbroken moet 

worden. Voortekenen wijzen erop 
dat dit elk moment kan gebeuren.

Betaalbaar wonen
Als het over betaalbare woningen 
gaat doet Peter Kruit nóg een mooie 
duit in het zakje. Hij liet weten dat bij 
het nieuwbouwproject De Oker in 
De Kwakel een serie van 28 eenge-
zinswoningen zal worden gebouwd 
(fase 3). Daarbij gaat het om prijzen 
vanaf 177.000 euro tot 275.000 euro. 
Volgens Kruit gingen de geplande 
woningen na bekendmaken van het 
plan fase 3 als warme broodjes over 
de toonbank. Binnen twee dagen 
waren ze allemaal in optie uitgege-
ven en is er inmiddels een wachtlijst 
aangelegd voor andere belangstel-
lenden… “Niet in de laatste plaats 
omdat de woningen heel compleet 
worden opgeleverd, inclusief geïn-
stalleerde keuken, badkamer, toi-
let, ja zelfs behangen. Vloerbedek-
king en meubels erin en je kunt wo-
nen,” aldus Peter. Geen wonder dat 
er zoveel belangstelling voor is. Al 
met al kunnen deze ontwikkelingen 
gezien worden als een waardevolle 
oppepper in een weer enigszins tot 
leven komende woningmarkt. Nu 
nog doorzetten. Zou fijn zijn!

Oppeppers voor Uithoornse 
en Kwakelse woningmarkt

Liniewoningen (aan de Stelling) in Park Krayenhoff

Uithoorn - Scouting Admiralen-
groep Uithoorn heeft afgelopen 
jaar een sprong gemaakt in de goe-
de richting. Landelijk zijn alle scou-
tinggroepen bezig met het verbe-
teren van belangrijke punten. Zo 
ook de scoutinggroep in Uithoorn. 
Een van de speerpunten was het 
op orde maken van de boten waar 

de jeugdleden in varen. Staalcon-
structiebedrijf Hercules heeft ge-
holpen door het laswerk voor hen 
te verrichten. Arnold Bok, gepensi-
oneerd letterschilder en opa, heeft 
de boten voorzien van een prachtig 
naambordje. Als onderdeel van de 
groepsontwikkeling zijn dit jaar veel 
klussen aangepakt bij Scouting Ad-

Scoutingboten weer in 
glorie hersteld

miralengroep Uithoorn. Zo is vorige 
zomer het clubhuis voorzien van een 
likje verf. In het najaar is de buiten-
kant van het clubhuis gerenoveerd. 
Dit voorjaar is rondom het clubhuis 
opgeruimd en schoongemaakt. Te-
gelijkertijd is er gekeken naar een 
plek voor het nieuwe clubhuis in sa-
menwerking met de gemeente. Ook 
is het wachtschip Olympus, 36 me-
ter lang, in de zomer voor een grote 
beurt uit het water geweest. Boven-
dien zijn zij sinds dit weekend in het 
bezit van een nieuwe lelievlet. De-
ze scoutingboot is aan Scouting Ad-
miralengroep geschonken door het 
Schipholfonds. Voor de zomerva-
kantie staat gepland dat ze te water 
gelaten wordt. Na de zomervakan-
tie heeft Scouting Admiralengroep 
Uithoorn nog ruimte voor nieuwe 
jeugdleden. Op vrijdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur komen de wel-
pen, 6-9 jaar, samen spelen in de 
Jungle. Op zondag van 10.00 tot 
13.00 uur komen de waterwelpen, 
9-11 jaar, samen varen en spelletjes 
doen op het land. 
Wil je een keer komen kijken na de 
zomervakantie? Meld je dan aan via 
de website www.admiralengroep.nl.

Succes 
met CAD 
opleidingen 
Regio - Ben je op zoek naar 
een andere baan in de techniek 
en word je afgewezen omdat je 
niet of onvoldoende AutoCAD 
ervaring hebt? Overweeg dan 
te investeren in deze ontbre-
kende kennis en vergroot zo je 
kansen. Rodema Engineering, 
bureau voor CAD ondersteu-
ning, heeft bewezen in de af-
gelopen jaren mensen te kun-
nen opleiden die nu met veel 
plezier gebruikmaken van de 
opgedane kennis. “Onze werk-
wijze is betrokken, informeel 
en sluit aan op de persoonlij-
ke situatie van de cursist”, al-
dus directeur en CAD-docent 
Robèrt Blaeke. Dit geldt voor 
beginnerscursussen maar ze-
ker ook voor gevorderden- en 
update-cursussen. De heer 
Blaeke vindt het belangrijk dat 
je aan het eind van iedere les 
alweer uitkijkt naar de volgen-
de sessie. Met andere woor-
den: je leert datgene waar jij in 
jouw werk iets aan hebt. Ook 
na het volgen van een cursus 
blijven ze je zo nodig onder-
steunen. Werk je met (Auto)
CAD of wil je leren werken met 
dit programma voor het maken 
van technische 2D-tekeningen 
en 3D-modellen, neem dan 
een kijkje op www.rodema.nl. 
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DoktersDiensten
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
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, Krutia: Zwart kater met witte pootjes. Emmy is 1 jaar oud.
- Mijdrecht, Steven van Rummelaerstraat: Witte 5 jaar oude kat met 

lapjesvlekken op rug en kop. Hij heeft een grijzige staart en erg 
schuw. 

- Wilnis, omgeving Wilnisse Zuwe: Een 12 jaar oude kat. Gijsje heeft 
een tijgerachtige met bruine vacht. 

- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge ongecastreerde cyperse kater. 
Rasher heeft op z’n rug grijze brede strepen en is roodgekleurd om 
z’n hals. Hij is gechipt. 

- Uithoorn, Bertram: Tamme bruine eend. Guusje kan niet vliegen. 
- Uithoorn, A. Verweylaan: Schildpadpoesje van 6 jaar. Ze is klein en 

aanhankelijk
- Uithoorn, A. Verweylaan: Grijze langharige boskat van 15,5 jaar. De 

kat heet Juul.
- Vinkeveen, omgeving Prins Bernhardlaan: Grijs/witte poes, zwart 

gestreept, witte pootjes.

Gevonden:
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Abcoude, Peppinghof: Cyperse katertje. Hij heeft een bandje om 

van de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Roerdomplaan: Zwart-witte kat. Zwarte rug en witte nek, 

buik en bef. Katje heeft een zwarte veeg over rechterkant van de 
neus.

- Uithoorn. Busbaan: Cyperse kat. Zwart-grijs.
- Mijdrecht, Kerkvaart: Muisgrijze gechipte kater. 
- Abcoude, omgeving Leeuwenburg: Wit-grijs cypers poes van onge-

veer 6 maanden oud. 

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Hij wil graag naar 

buiten kunnen.

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

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

Mijmeringen
Stoppen met 

shoppen 

De gedachte zeurt al een tijdje door mijn hoofd. Ik heb een fi jn huis, 
met fi jne spullen. De kasten zijn goed gevuld en als ik troep heb dan 
verdwijnt dat naar de twilight zone, ook wel bekend als de zolder-
kamer. Maar er komt een moment dat die zolderkamer niet meer te 
betreden valt en dan is de grens bereikt. Er moet opgeruimd wor-
den en wel nu. Het kan nog, want zomerweer heb ik nog maar heel 
sporadisch gezien. Je zou het lente schoonmaak deel twee kunnen 
noemen. Het is alleen niet enkel het opruimen wat door mijn hoofd 
gaat. Opruimen is een gevolg, maar kan ik niet beter de oorzaak 
aanpakken?

De oorzaak is niet alleen alle cadeautjes die de kinderen krijgen, 
of alle kunstwerken en schatten van buiten waar ze mee thuis ko-
men. De grootste oorzaak ben ik zelf. Ik ben toch echt degene die 
de boodschappen doet en regelmatig thuiskomt met leuke dingetjes 
voor in huis of kledingstukken voor de kinderen en mijzelf. De kle-
dingkasten van de jongens moeten echt opgeruimd worden, zodat 
alle te kleine kleding naar een goed doel kan. En mijn eigen kleding-
kast mag en moet ik ook eens kritisch bekijken. Afstand doen van 
bepaalde zaken lijkt zo makkelijk, maar in de praktijk een van de las-
tigere dingen om aan te pakken. 

Waarom doen wij dat toch? Het oppotten en bewaren en dan ook 
nog altijd meer willen hebben? Wanneer is het nu genoeg? Winke-
len, (online)shoppen, etalages kijken, het blijft een heerlijke bezig-
heid. Mijn ratio zegt dat het totale onzin is en dat ik genoeg in huis 
heb. Natuurlijk heb ik iets om aan te trekken, mijn hele kledingkast 
ligt vol.
Het is de tegenhanger van de ratio, de dromer die denkt “Ja, maar 
met dat jurkje en die schoenen, dan heb je een mooi plaatje te pak-
ken”. We kopen omdat we denken daarmee dat ene, ideale beeld 
aan te schaffen. Dat plaatje waar de reclame veelvuldig gebruik van 
maakt. Als je dit drankje drinkt dan..., met deze outfi t dan..., en als 
je deze inrichting in je huis hebt... dan leef je nog lang en gelukkig.

Behalve dan dat gelukkig worden van dingen kopen een pertinente 
leugen is. De kick en de roes van een fi jne nieuwe aanschaf of dat 
nu een kledingstuk, een bank of een nieuwe auto is dat maakt niet 
uit, maar de roes is maar kort. Uiteindelijk is alles snel weer gewoon 
en moet je op zoek naar de volgende prikkel om dat gevoel te berei-
ken. Volgens mij is dat nu net de samenvatting van verslaafd zijn. Er 
is iets wat je een goed gevoel geeft, alleen heb je steeds meer no-
dig om dat gevoel te bereiken. Plus dat dit goede gevoel steeds kor-
ter blijft hangen en de vicieuze cirkel is ontstaan.

Er komt echter een nieuwe tijd aan. Steeds vaker lees ik dat men-
sen stoppen met deze vicieuze cirkel van kopen en hebben en terug-
gaan naar de basis. Die basis is simpel en draait om de vraag “Heb 
ik dit echt nodig?” Is het antwoord ja dan kun je het rustig aanschaf-
fen en wel zonder schuldgevoel. Is het antwoord nee dan volgt de 
echte uitdaging, namelijk om dat product te laten liggen in de win-
kel. Mensen gaan dan winkelen in hun eigen kledingkast en gaan 
op creatieve wijze weer nieuwe combinaties maken. Of weer dingen 
zelf maken, het internet staat bol van geweldige, inspirerende zelf 
maak dingen, als kastjes, loungemeubelen, zelfgehaakte sjaals, uit-
nodigingen en ga zo maar door. Je kan het zo gek niet noemen of 
er zijn al creatievelingen geweest die hun resultaten delen op inter-
net. En dat is nou net iets waar ik heel vrolijk van word. Alles wat ik 
vind op internet en wat me leuk lijkt, bewaar ik meteen in een look-
book’. Nu is het alleen nog de kunst om al die leuke dingen te ma-
ken zonder nieuwe materialen aan te schaffen. En natuurlijk een 
plekje verzinnen waar het kan staan, hmmm... ik ga eerst maar ver-
der met opruimen. 

Burgemeester reikt Startnest-
leerlingen verkeersdiploma uit
Uithoorn - Alle leerlingen van 
groep 7 van Jenaplanschool ’t Start-
nest hebben vorige week donder-
dag 30 mei uit handen van burge-
meester Dagmar Oudshoorn het 
verkeersdiploma uitgereikt gekre-

gen. Alle leerlingen zijn natuurlijk 
geslaagd. Het was een groot feest 
in de aula van de school. De burge-
meester overhandigde aan iedereen 
hoogstpersoonlijk het diploma. Ge-
feliciteerd allemaal!

Huiswerk ‘t Startnest in 
teken van ‘Ik eet het beter’
Uithoorn - Het huiswerk van groep 
8 van ’t Startnest stond deze week 
in het teken van het initiatief van Al-
bert Heijn om kinderen aan te zet-
ten tot een gezonde leefstijl: ‘Ik eet 
het beter’. Voordat groep 8 het huis-
werk kon gaan maken moesten zij 
eerst een fi lmpje bekijken over dit 
onderwerp. In het fi lmpje werd de 
klassenlunch samengesteld met al-
lemaal gezonde producten. 

Donderdag 30 mei heeft groep 8 
van ‘t Startnest ook een klassen-
lunch genuttigd. Ze hebben heer-
lijk genoten van een gezonde lunch 
die uit allemaal lekkere, gezonde en 
verse producten bestond. De pro-
ducten van de lunch stonden bij-
na allemaal op de schijf van vijf. Uit 
elk stukje van het hulpmiddel ‘Schijf 
van Vijf’ aten ze sowieso één pro-
duct. Supergezond dus!!!

Van 9 tot en met 15 juni
Collecteweek Rode Kruis
Uithoorn/De Kwakel - Ruim 
28.000 collectanten van het Rode 
Kruis collecteren van 9 tot en met 15 
juni door het hele land.
Ook in Uithoorn en De Kwakel en 
omgeving gaan vrijwilligers de straat 
op om steun te vragen voor de loka-
le activiteiten van het Nederlandse 
Rode Kruis. Om de activiteiten mo-
gelijk te maken, zoals rolstoelfi etsen 
en –wandelen, boottocht, telefoon-
cirkel, creatieve activiteiten, bijzon-

dere vakanties en huisbezoeken in 
Uithoorn en De Kwakel, is geld no-
dig. 

Mobiel collecteren
Het Rode Kruis is blij met iedere bij-
drage! U kunt ook een gift overma-
ken met uw mobiele telefoon. Sms 
daarvoor RKUITH2 naar 4333 en 
u doneert twee euro aan het Rode 
Kruis. Kijk voor meer informatie op 
www.rodekruis.nl.

Een spin valt niet onder “aai-
bare” natuur en zal daarom 
nooit zo populair worden. 
Maar ook onaaibare diertjes 
zijn belangrijk in een ecosy-
steem. Daarom kies ik dit keer 
voor de spin op de foto in deze 
column. Deze spin is van mei 
tot en met augustus te vinden. 
Ik kwam zo’n spin voor het 
eerst tegen in de Demmerik-
se Polder tijdens het volgen 
van de Natuurgidsencursus. 
Normaal zou het beestje mij 
niet opgevallen zijn, maar ik 
bekeek een plek nauwkeuri-
ger en ontdekte steeds meer. 
Euforie bij het ontdekken van 
het beestje, want ik dacht een 
bijzondere spin gevonden 
te hebben. Helaas voor mij 
ontnam de naam mij direct 
die illusie: Gewone Strekspin. 
En het boekje ging verder: 
Veel voorkomend. De we-
tenschappelijke naam klinkt 
een stuk spannender: Tetrag-
natha extensa. Tetragnatha 
betekent vierkakig en verwijst 
naar de extreem grote kaken. 
Het opvallendste verschil met 
de vaak geziene wielweb-
spinnen is het langere ach-
terlijf. Ook anders zijn de zeer 
lange en fi jne poten. Het was 
niet zo vreemd dat ik deze 
spin ondanks de opvallende 
kleuren nog nooit gezien had. 
Immers het is de tactiek van 
deze spinnen om zich te ver-
stoppen onder en tussen bla-
deren, grassprieten of sten-
gels. Bovendien leven zij laag 
bij de grond, zodat je ervoor 
op je knieën moet om ze te 
zien. Om nog minder op te 
vallen kunnen deze spinnen 
zich volledig strekken en wor-
den dan zo smal dat zij zich 

zelfs achter één grasspriet 
kunnen verstoppen. Vandaar 
de naam. De strekspinnen 
leven in hoge grassen, riet of 
bosjes op vochtige plaatsen 
vlakbij water. Het is dus wel 
handig dat ze ook over water 
kunnen lopen. Strekspinnen 
maken hun web laag bij de 
grond tussen het hoge gras 
of riet. Laagvliegende of sprin-
gende insecten worden daar-
mee gevangen. Strekspinnen 
leven maar ongeveer 1 tot 3 
maanden. En voor de tijd om 
is moet er gepaard worden. 
Het mannetje verzekert zich 
van een vrouwtje door met 
zijn grote gifkaken de nog gro-
tere gifkaken van het vrouwtje 
vast te pakken. De vrouwtjes 
zijn groter dan de mannetjes. 
Niet vreemd, want van een 
vrouwtje wordt wel verwacht 
dat zij 100 tot 200 eieren legt. 
Deze pakt ze zo in dat het lijkt 
op vogelpoep.

Ook al een goede camou-
fl age. Struinen langs een wa-
terkant levert altijd wat op en 
wie weet zie je deze spin of 
andere onaaibare, maar o zo 
onmisbare, beestjes. 

Bert Fakkeldij,
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Een spin valt niet onder “aai-

Strekspin

DUS! adopteert de 
plantenbak bij bieb
Uithoorn/De Kwakel - De ge-
meente Uithoorn stopt, als bezui-
nigingsmaatregel, met de zorg voor 
de prachtige plantenbakken in Uit-
hoorn en De Kwakel. DUS! vindt dat 
heel jammer, want de plantenbak-
ken sierden onze woonplaats. Daar-
om heeft DUS! de plantenbak bij 
de bibliotheek geadopteerd. DUS! 
heeft zelf de plantenbak ingericht 

en nu kan iedereen hier volop van 
blijven genieten.
DUS! doet een oproep aan anderen 
om dit voorbeeld te volgen en ook 
een plantenbak te adopteren. Or-
ganisaties en (groepen) bewoners 
kunnen op deze manier een bijdra-
ge leveren aan een prettige woon-
omgeving! Samen voor een duur-
zaam en solidair Uithoorn!
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Indonesische bazaar 

nog nooit zo drukbezocht

Uithoorn - Sinds enkele jaren is het vaste 
prik dat de Indonesische bazaar wordt ge-
houden in Uithoorn. Altijd zo rond eind mei, 
begin juni strijkt deze bazaar hier neer. De 
laatste jaren was hij te vinden bij de Scheg. 
maar dit jaar werd de bazaar gehouden bij 
de Schutse, de kerk nabij het winkelcentrum 
Zijdelwaard. Of het nu aan het weer lag of 
aan de nieuwe stek, de organisatie liet ons 
weten nog nooit zoveel bezoekers te heb-
ben gehad in al de jaren hiervoor. Het was 
dan ook weer een sfeervolle dag. Heerlijke 
Indonesische hapje, een rijsttafel, een fan-
tastische dansgroep en geweldige muziek. 
Kortom: als je er eenmaal was ging je niet zo 
snel meer weg. De bezoekers die wij spraken 
hadden dan ook niets dan lof voor deze In-
donesische bazaar.

Aalsmeer - Onder de be-
zielende leiding van Bas 
Pothoff en zijn compagnon 
Cees Noordhoek, is AEP 
Boatcentre aan de Vissers-
traat 38 in Aalsmeer al vijf-
entwintig jaar actief in de 
watersportbranche. 

Ooit zijn zij begonnen aan de Uiter-
weg in Aalsmeer waar ze nog steeds 
een prachtig overdekte verwarmde 
botenstalling bezitten voor honderd 
boten. En nu al weer drieëntwintig 
jaar aan de Visserstraat op het indu-
strieterrein. Het bedrijf langs de pro-
vinciale weg is niet te missen met 
haar opvallende logo met speed-
boot op het dak. A.E.P., wat staat 
voor Aqua Engine Parts, is inmiddels 
uitgegroeid tot een bedrijf met maar 
liefst 1500m² showroom, 600m² 
werkplaats en 450m² magazijn. Zij 
zijn Nederlands importeur voor Four 
Winns speedboten en hebben twin-
tig verschillende modellen op voor-
raad vanaf 18 ft tot 31 ft. Er staan 
ook Smokercraft Pontoon boten, dit 
zijn een soort platte party-schuiten, 
en wat Console-boten van het merk 

Marinello, waar zij tevens het dea-
lerschap van hebben. Bas Pothoff is 
aan het woord: “Wij hebben eigen-
lijk alles in huis om u van dienst te 
zijn. Naast nieuwe boten hebben 
wij uiteraard gebruikte modellen en 
doen wij aan inruil. Samen met mijn 
rechterhand en monteur Ed Visser, 
repareren wij inboardmotoren voor-
al van het merk Mercruiser en Vol-
vo-Penta, maar ook andere merken 
benzinemotoren. We beschikken 
over een zeer uitgebreid magazijn, 
waar zelfs collega-watersportbedrij-
ven gebruik van maken. Van hein-
de en verre weten ze ons te vinden. 
Wij beschikken over alle benodigde 
apparatuur en special tools om ser-
vice te verlenen en kunnen in kor-
te tijd onderhoud en reparatie ple-
gen aan uw motor. Daarnaast heb-
ben wij een haal- en brengservice 
van boten. We verzorgen overigens 
niet alleen reparaties en onderhoud. 
Nee, naast techniek en aandrijving 
doen wij meer. Denk aan polyester-
werk, bekleding en dekzeilen.” Del-
ta Lloyd Schadeherstelnetwerk Wat 
Bas graag onder de aandacht wil 
brengen is het feit dat zij als enige 
in de regio midden- en noord-Ne-
derland uitgekozen zijn door Delta 

Lloyd verzekering om in hun scha-
deherstelnetwerk te komen, dus om 
schadeherstel te plegen aan speed-
bootmotoren van mensen die een 
verzekering bij die verzekeraar heb-
ben afgesloten. Dat benodigt eni-
ge uitleg: “Wij hebben volmacht ge-
kregen om als het ware als verze-
keringsexpert te handelen. We mo-
gen reparaties aan speedbootmoto-
ren verzorgen en het direct afhan-
delen zonder tussenkomst van Del-
ta Lloyd. Ook hier geldt: niet slechts 
reparaties, wij bieden het totaalpak-
ket na schade. Uiteraard is ons be-
drijf hiervoor volledig gescreend. Al-
le vergunningen en milieueisen zijn 
dik in orde bevonden. We zijn daar 
natuurlijk best trots op. Zoveel wa-
tersportbedrijven in de buurt en ons 
vakmanschap wordt beloond. We 
werken al vanaf het begin met Delta 
Lloyd. Gerard van de Werken, verte-
genwoordiger van de maatschappij 
en tevens ons aanspreekpunt, heeft 
ons persoonlijk het bordje met dit 
predicaat overhandigd dat wij, naar 
tevredenheid, direct op de gevel 
hebben bevestigd. Dat je werk zo 
beloond wordt, daar doe je het toch 
voor.” Voor meer informatie zie ad-
vertentie elders in dit blad.

Regio - De meeste mensen weten 
de eerstelijnszorg wel te vinden. Een 
bezoek aan een psycholoog of psy-
chiater is algemeen geaccepteerd. 
Er zijn echter nog veel meer manie-
ren hoe je hulp kunt krijgen van een 
professional. 

Ook in onze regio zijn er meerde-
re alternatieven te vinden voor als 
je zoekende bent en het niet pre-
cies weet. Kunstzinnige therapie is 
een van die manieren waarbij men-
sen geholpen worden met hun le-
vensvragen. Al een paar jaar werkt 
kunstzinnig therapeut Astrid van 
Zelst met kinderen en volwassenen 
vanuit haar praktijk Kleur is kracht 
te Uithoorn. In deze praktijk bundelt 
zij alles samen rondom het centrale 
thema ‘creativiteit’. In 2011 is Astrid 
afgestudeerd aan de Hogeschool 
van Leiden, richting kunstzinnige 

therapie. En sinds die tijd heeft zij 
niet stilgezeten.

Zo is Astrid regelmatig te vinden 
in het Adamas Inloophuis in Nieuw 
Vennep. In het inloophuis worden 
mensen begeleid die te maken heb-
ben of hebben gehad met kanker. 
Zij staan ook open voor kinderen 
met bijvoorbeeld een vader of moe-
der met kanker. De kinderen heb-
ben daar een eigen ruimte, kunnen 
chillen oftewel niks hoeft, veel kan 
en mag. Astrid geeft daar regelma-
tig creatieve workshops. De laatste 
keer hebben zij dromenvangers ge-
maakt, om alle boze dromen te van-
gen. En vanuit zo’n creatieve activi-
teit is er alle ruimte en openheid om 
verder te praten als daar behoef-
te aan is. De beelden kunnen dan 
de aanleiding zijn om wel te kunnen 
praten.

Voorbeeld
Dit is een mooi voorbeeld hoe cre-
ativiteit een goede ingang kan zijn. 
Praten helpt niet altijd. Soms zijn er 
namelijk geen woorden voor hoe je 
je voelt of wat in de weg zit. Door te 
gaan tekenen, schilderen of boetse-
ren komen eigen beelden naar bo-
ven die meer zeggen dan duizend 
woorden! 

Je gaat je verhaal handen en voe-
ten geven in beelden. Wat je op pa-
pier doet is vanuit je onbewuste en 
van daaruit kun je thema’s herken-
nen en gaan bespreken. Voor kin-
deren is het een speelse manier om 
te leren omgaan met problemen. Je 
gaat namelijk werken vanuit het ge-
zonde gedeelte en van daaruit kun 
je komen tot dingen die je wilt ver-
anderen. En wat geldt voor kinderen 
gaat ook op voor volwassenen.

Workshops
Inmiddels is Astrid naast haar diver-
se workshops en individuele klan-
tenwerk ook alweer bezig met een 
nieuw project. Dit nieuwste project 
heet Schrijfkunst en is een kunst-
zinnige training voor kinderen die 
schrijven moeilijk vinden. In de trai-
ning Schrijfkunst worden kinderen 
spelenderwijs uitgedaagd om be-
wegingsoefeningen en kunstzinni-
ge oefeningen te doen, die bevorde-
rend zijn voor de ontwikkeling van 
de fijne motoriek. De oefeningen 
worden grotendeels met beide han-
den (en soms voeten) uitgevoerd, 
waardoor beide hersenhelften wor-
den gestimuleerd. Hierdoor maken 
de hersenen nieuwe verbindingen 
en zenuwbanen aan. Deze verbin-
dingen zijn blijvend en vormen een 
goede basis voor de ontwikkeling 
van het schrijven en leren. Astrid is 

ervan overtuigd dat Schrijfkunst een 
goede basis kan zijn voor het ver-
der leren. “Kinderen met leerproble-
men zoals dyslexie hebben vaak ook 
een slecht ontwikkelde motoriek. Bij 
deze leerproblemen werken de her-
senen vaak nog niet goed samen. 
Door Schrijfkunst worden nieuwe 
verbindingen aangemaakt tussen 
beide hersenhelften. Schrijfkunst is 
dus een prima basis voor het ver-
der leren.”
Momenteel vinden try-outs plaats 
van onderdelen van deze training. In 
schooljaar 2013-2014 volgt een pilot 
Schrijfkunst zowel in de regio Rot-
terdam/Lansingerland (Yvonne Pe-
schier) als in de regio Amsterdam/
Amstelland (Astrid van Zelst). Als u 
nieuwsgierig bent hoe creativiteit u 
kan helpen in uw leven neem dan 
een kijkje op de website van Astrid, 
het adres is www.kleuriskracht.nl. 

Creativiteit helpt iedereen!

AEP Boatcentre opgenomen in Delta Lloyd Schadeherstelnetwerk
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Uithoorn - Wegens het zeer grote succes van de 
eerste Brede school sportdag in mei 2012, kon 
een tweede editie natuurlijk niet uitblijven! Op 
woensdag 29 en vrijdag 31 mei organiseerde de 
Five Star Crew in samenwerking met de combi-
natiefunctionarissen sport zelfs twee sportdagen 
voor de Brede School Legmeer uit Uithoorn. Jesse 
de Waijer, Max van Gorkom, Ivo de Koning, Wou-
ter Hoogeveen en Lara Hoekstra vormen samen 
de Five Star Crew en hebben de afgelopen 3 
maanden keihard gewerkt om er twee geweldige 
dagen van te maken.

Woensdag
Op woensdag 29 mei was eerst de bovenbouw 
van de Kwikstaart, Toermalijn en de Dolfijn aan de 
beurt. Alle klassen hadden een geweldig span-
doek gemaakt, wat voor schitterende beelden 
zorgde. De Brede School Spelen werden geopend 
door ‘Sven Kramer’ en op het liedje Danza Ka-
duro werden de kinderen warm gemaakt voor een 
geweldige dag, althans zo leek het. Wat een ge-
weldige dag had moeten worden viel letterlijk en 

figuurlijk in het water. Na één van de acht spel-
rondes werd besloten om de sportdag te beëindi-
gen. Alle kinderen moesten helemaal doorweekt 
terugkeren naar school, wat een flinke domper 
was voor zowel de kinderen als de organisatie. 
De kinderen konden nog wel genieten van een 
stukje fruit en wat te drinken en even later wer-
den zij in de klas ook nog verrast met een heer-
lijk ijsje. Tevens kreeg het mooiste spandoek een 
leuke prijs. Het spandoek (de sombrero op een 
stok) van Mexico, bestaande uit leerlingen van 
de Dolfijn, werd het meest origineel gevonden en 
nam de prijs met veel enthousiasme in ontvangst.

Vrijdag
Twee dagen later, op vrijdag 31 mei, was het de 
beurt aan de onderbouwklassen om deel te ne-
men aan de Wilde Dieren Spelen. Het is voor het 
eerst dat de onderbouwleerlingen ook meedoen 
aan de Brede School sportdag. Het was een schit-
terende dag waar het weer dit keer wel meezat. 
Tijdens deze dag, die in het teken stond van die-
ren, viel met name de mascotte ‘Burdie’ behoorlijk 
in de smaak. Bij de opening kon de vogeltjesdans 

dan uiteraard niet ontbreken, maar vooral de 
pinguïndans werd als heel leuk ervaren. Na de 
opening vertrokken de verschillende dierenteams 
naar hun eigen veld. De leeuwen, beren, tijgers 
etc. hebben allemaal 9 spellen gespeeld, die be-
geleid werden door studenten van het MBO Col-
lege Amstelland. Tussendoor hadden alle teams 
een kwartier pauze, waarbij ze een lekker stukje 
fruit en een wicky kregen, gesponsord door 
Goudreinet en AH Jos van den Berg. Met rode 
koppies keerden ze om 11.30 uur allemaal terug 
op het hoofdveld, waar de dag officieel werd af-
gesloten door Burdie met de pinguïnsdans, het 
raden van dierengeluiden, een lekker ijsje en een 
prijs voor het team met het mooiste/origineelste 
spandoek. Deze prijs werd gewonnen door de 
koeien, alias groep 3 van de Dolfijn. De organisa-
tie wil Goudreinet, AH Jos van den Berg, de Leg-
meervogels, de EHBO, de studenten van het MBO 
College Amstelland, de vele leerkrachten, ouders 
en andere vrijwilligers super bedanken voor hun 
geweldige inzet tijdens deze twee dagen. Zonder 
jullie hadden de kinderen deze sportdagen niet 
kunnen beleven!!

De Brede School Legmeer beweegt gezamenlijk 

IN UITVOERINGIN UITVOERING

Konstruktiebedrijf Hercules B.V.
Maatwerk in staalconstructies
Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Sinds 1962 is Konstruktiebedrijf 
Hercules B.V. gevestigd in Uit-
hoorn. Nu al weer tien jaar aan 
de Molenlaan 29. Een fraai ogend 
bedrijf met moderne en goed ge-
outilleerde werkplaatsen. Hercu-
les is onderdeel van P. Hussaarts 
Beheer B.V. uit IJmuiden die te-
vens aandeelhouder/deelnemer is 
van Verum B.V, een succesvol sa-
menwerkingsverband van bedrij-
ven in de metaalnijverheid. Sinds 
1 mei kent Hercules een nieu-
we directeur, ing. Martijn Hus-
saarts. “Ons bedrijf is gespeciali-
seerd in de vervaardiging op maat 
van allerlei staalconstructies, ap-
paraten- en leidingbouw. In sa-
menwerking met andere colle-
gabedrijven kunnen wij op ver-
zoek hiervoor tevens een totaal-
pakket leveren. Daardoor kunnen 
bijvoorbeeld ook isolatie-, conser-
veringswerk (spuiten, poedercoa-
ten, volbadverzinken) en steiger-
bouw onder een noemer en aan-
spreekpunt worden uitgevoerd. 
Een groot deel van onze huidi-
ge werkzaamheden is gericht op 
het uitvoeren van onderhoud en 
reparaties van diverse installa-

ties. Sinds 1997 is ons bedrijf ISO 
9001:2008 alsook VCA** gecertifi -
ceerd. Dat betekent dat alle werk-
zaamheden die onze vakkundige 
medewerkers uitvoeren, in over-
eenstemming zijn met de laatste 
Europese richtlijnen op het gebied 
van drukapparaten, machinebouw 
en arbeidsmiddelen,” laat Martijn 
desgevraagd weten. “En ons werk 
beperkt zich niet alleen tot Uit-
hoorn en omstreken. Ook op an-
dere plaatsen in het land voe-
ren wij werkzaamheden uit als wij 
daarvoor worden gevraagd.”

Vakmanschap
In de loop der jaren heeft Hercu-
les duidelijk van zich doen spre-
ken bij het uitvoeren van werk-
zaamheden in verscheidene pro-
jecten. Niet de minste bedrijven 
fungeren daarbij als opdrachtge-
ver. Daaronder bijvoorbeeld hele 
bekenden als Akzo Nobel, Cindu 
Chemicals B.V. (nu Koppers Ne-
therlands B.V.), Eneco Energie, 
Joulz, Quaker Chemical B.V., Wa-
ternet Amsterdam, Sonneborn Re-
fi ned Products B.V. (wereldmarkt-
leider in olieproducten) enzovoort. 
Martijn: “Het ging en gaat hierbij 
onder andere om nieuwbouw, re-
paratie en vervanging van leiding-
werk in staal en rvs van 5 mm tot 
20 inch uitvoeringen, bouw, on-
derhoud en reparatie van appara-

ten voor de (petro)chemische in-
dustrie, farmacie, procesindustrie 
en energiedistributeurs. Niet in 
de laatste plaats zijn er tot nu toe 
veel opdrachten geweest en nog 
steeds voor het vervaardigen van 
staalconstructies, trappen, bor-
dessen en leuningen en het con-
serveren daarvan voor de bouw 
en industrie. Dat betekent dat we 
nog steeds goed in de markt lig-
gen.”
Konstruktiebedrijf Hercules heeft 
voor al deze werkzaamheden van-
zelfsprekend het nodige aan me-
taalbewerkingmachines, appa-
raten, speciale gereedschappen, 
loopkranen en transportmiddelen 
in huis. Niet in de laatste plaats 
ook gemotiveerde en vakkundi-
ge medewerkers. Pure techneu-
ten die er met hun vakmanschap 
voor zorgen dat een opdracht of 
project tot in de fi nesses naar te-
vredenheid van de opdrachtge-
ver wordt uitgevoerd. Op dit mo-
ment zijn er behalve verzoeken 
voor divers onderhoudswerk ook 
opdrachten van Joulz voor de ver-
vaardiging van enkele speciale 
warmtewisselaars. Maatwerk dus 
en dat is op het lijf van Hercules 
geschreven.

Belangstelling?
Bekijk de website:
www.herculeskonstruktie.nl.

COLOFON

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

De opening van het sluizencomplex vond plaats op 18 september 1824. Het 
Aarkanaal is omstreeks 1630 gegraven als verbinding tussen de Aar (bij Pa-
penveer) en de Drecht (bij Tolhuis). Hiermee was een vaarroute tussen Gou-
da en Amsterdam tot stand gekomen. Aan de, in de loop der jaren ontstane, 
heffingen van tol- en jaaggelden op de route werd in 1817 door Koning Wil-
lem 1 een einde gemaakt. (Koning Willem 1 werd ook wel de kanalenkoning of 
de handelskoning genoemd). Tevens is toen het besluit genomen om de gehe-
le vaarroute te verbreden en te verbeteren. Dit heeft o.a. geresulteerd in het 
sluizencomplex bij Tolhuis. In 1892 zijn de sluizen droog gelegd voor groot on-
derhoud. Bij een volgend groot onderhoud 18 jaar later, in de zomer van 1920, 
werd het personeel onderin de droge sluis op deze gevoelige plaat vastgelegd.

De grote sluis heeft een schutkolklengte van 52 meter en is 8.15 meter breed. 
De slagdorpels van de sluisdeuren liggen op – 3.00 meter N.A.P. De kleine sluis 
heeft een schutkolklengte van 24 meter en is 4.05 meter breed. De slagdor-
pels van de sluisdeuren liggen op –1.93 meter N.A.P. De sluizen zijn weer open 
en gerenoveerd en alles is opnieuw gemetseld en er zijn nieuwe gedenkplaten 
in aangebracht. Het is weer een prachtig mooi bouwwerk geworden met een 
nieuw huisje erbij en klaar voor de toekomst. De afwerking is in de laatste fase.

De Kwakel Toen & Nu…

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1920 Tolhuissluizen …Toen    

2013 Tolhuissluizen …Nu

Aflevering 21





Uithoorn - Tijdens de raadsverga-
dering van afgelopen donderdag-
avond werden de vragen over het 
wel en wee van het Schansgebied 
beantwoord die Gemeentebelangen 
bij monde van fractievoorzitter Klaas 
Bijlsma veertien dagen eerder aan 
het college had voorgelegd.
Wethouder Jeroen Verheijen ver-
telde dat er op zich nog maar wei-
nig was veranderd in de planvor-
ming rond de Schanskerk. Wel dat 
er een stedenbouwkundige verken-
ning op was losgelaten met daarin 
een aantal opties. Ook dat er sinds 
maart nog steeds gesprekken gaan-
de zijn tussen de eigenaar van de 
kerk (de parochie) en serieus ge-
interesseerde investeerders/kopers. 
Medio juni zou daarover meer be-
kend worden in de presentatie van 
een plan(??). Tevens deelde hij mee 
dat er op die dag door de eigenaar 
van de Schanskerk beroep was aan-
getekend tegen het bezwaar om de 
kerk te slopen. Dit houdt dan weer 
een verlenging in van de procedure 
waarin gedurende de looptijd (weer) 
niets met het kerkgebouw gedaan 
kan worden. “Immers de gemeente 
is geen eigenaar; die speelt uitslui-
tend de regierol in de ontwikkeling 
van het Schansgebied in het Oude 
Dorp, waarbij zoveel mogelijk cul-
tuurhistorische waarden behouden 
moeten blijven. Dat is een van de 
uitgangspunten geweest waarmee 

ook de raad zich heeft gecommit-
teerd en dat zich weerspiegelt in de 
stedenbouwkundige verkenning die 
op het gebied is losgelaten. Daar-
naast stelt ook de parochie (lees: 
katholieke kerk) eisen aan een mo-
gelijk hergebruik van een kerkge-
bouw. Verder is de gemeentelijke 
erfgoedverordening van toepassing. 
Het beleid voorziet er niet in dat be-
houd afhankelijk is van de financiële 
mogelijkheden van de eigenaar. Je 
kunt niet tegen de eigenaar zeggen 
als u geen geld heeft hoeft u het ei-
gendom niet te behouden. Zo werkt 
het niet in de bestuurlijke praktijk,” 
laat wethouder Verheijen weten. 
Wellicht ten overvloede memoreer-
de hij dat de gemeente pas inhou-
delijk over plannen kan gaan praten 
als er een nieuwe eigenaar is. Die 
moet dan ook bereid zijn om met de 
gemeente in zee te gaan teneinde 
de plannen te realiseren. Eerder kan 
er gewoon niets!

Handhavingstraject
Burgemeester Oudshoorn gaf aan 
dat het gemeenschapsgeld wat 
nu aan het project wordt gespen-
deerd hem voornamelijk zit in het 
handhavingstraject. Een maatre-
gel die uit veiligheidsoverwegingen 
en vanwege de erfgoedverordening 
is genomen met daarin de discus-
sie of de kerk gesloopt mag worden 
of niet. De kosten die de gemeen-

te daar nu voor maakt worden ver-
haald op de eigenaar want die heeft 
de zorgplicht het monument in goe-
de staat te houden (wat dus niet ge-
beurt). “Wij voldoen aan onze plicht 
dat de situatie veilig blijft. Er wordt 
dus wel degelijk iets door het col-
lege ondernomen. Het college is 
niet op het faillissement van de pa-
rochie uit. Geld of niet, het ontslaat 
een eigenaar niet van zijn wettelijke 
zorgplicht. Als de eigenaar het niet 
doet, draait de gemeente er (voorlo-
pig) voor op als de veiligheid in het 
geding is. De kosten worden echter 
verhaald. Er is ook geen sprake van 
een juridische prestigestrijd, eerder 
van een verschil in visie.” Aldus de 
burgemeester.

Wat betreft de vraagstelling door 
GB wanneer er nu eens ‘bestuurs-
kracht’ door het college wordt ge-
toond, gaf de burgemeester aan 
dat dit juist in het handhaven en 
optreden in deze zaak tot uitdruk-
king wordt gebracht. Fractievoor-
zitter Bijlsma vroeg zich tot slot nog 
af wat er gaat gebeuren als er zich 
geen enkele koper of geïnteresseer-
de meldt. “Blijft dan deze situatie 
voortbestaan? Wat gaan we doen?” 
Dat was hem nog altijd niet duide-
lijk. Blijft over ‘de toekomst zal het 
leren’ en ‘een eigenaar die verant-
woordelijk blijft voor zijn eigendom 
en de staat waarin het verkeert.’
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Niet slopen van de 
Schanskerk aangevochten

Bouwproject ‘Beleef 
Buitendijks’ gaat van start
Uithoorn - Vrijdag 31 mei werd 
op het nu nog braakliggende ter-
rein tussen de woonwijken Burge-
meester Kootpark en de Legmeer 
in de ‘vork’ van de busbaan symbo-
lisch de eerste (houten) paal gesla-
gen voor de nieuwe buurtwijk ‘Bui-
tendijks’. Niet met een echte hei-
stelling maar met een houten ver-
sie omdat de nutsbedrijven de ko-
mende tijd ter plaatse eerst werk-
zaamheden moeten uitvoeren. Hier 
zullen 34 woningen in twee fasen 
worden gebouwd in een gevarieer-
de samenstelling. Daaronder park-
woningen, hofwoningen, dijkwo-
ningen en woningen aan het wa-
ter. De eerste fase van de bouw om-
vat de bouw van 28 woningen waar-
van er 26 zijn verkocht. Twee uit die 
fase zijn nog beschikbaar. Zes wo-
ningen, waaronder waterwoningen 
en vrijstaande woningen uit fase 2 
zijn eveneens te koop. De bouw kan 
worden gezien als een bijzonder ge-
beuren in een nog altijd vrijwel stil-
liggende woningmarkt. In Uithoorn 
komt daar nu verandering in. ‘Beleef 
Buitendijks’ is een project dat wordt 
uitgevoerd in een samenwerkings-
verband tussen de gemeente Uit-
hoorn, Kalliste Woningbouwontwik-
keling Naarden en EKZ Makelaars 
Uithoorn. Voor de bouw van de wo-
ningen is UBA Bouw Uithoorn ver-
zocht dit op zich te nemen. Zie voor 
wat het project inhoudt de website: 
www.beleefbuitendijks.nl.

Consumentgericht
Directie en vertegenwoordigers van 
deze partijen waren afgelopen vrij-

dag dan ook ruimschoots vertegen-
woordigd op de bouwplaats waar zij 
de kopers van de woningen harte-
lijk ontvingen. Die waren, sommi-
gen in gezelschap van hun kinde-
ren, hier naartoe gekomen om het 
slaan van de eerste paal in een fees-
telijke ambiance bij te wonen. Op de 
locatie was een zgn. ‘promotietrai-
ler’ van De Lugt uit Oosterwolde ge-
parkeerd, een geheel zelfverzorgen-
de rijdende ontvangst- en presenta-
tiewagen (zie www.promotietrailer.
com). Compleet ingericht en voor-
zien van eigen stroom-, water-, au-
dio- en videovoorzieningen, inclu-
sief keuken en airco. Daar werd het 
gezelschap onder het genoegen van 
een hapje en een drankje, verzorgd 
door de Borrelfabriek Amsterdam, 
toegesproken door directeur Mar-
got van Niele (Kalliste), Jurgen de 
Reus (UBA Bouw Uithoorn) en wet-
houder Jeroen Verheijen. Kern van 
hun korte voordracht was dat zij al-
len blij en trots waren dat dit project 
in deze tijd gerealiseerd kan wor-
den. Zij hoopten en verwachtten dat 
de kopers van de woningen straks 
naar tevredenheid hun woningen 
zullen betrekken. Maar dat duurt 
nog wel een jaar. Het bijzondere van 
het project is dat kopers van wonin-
gen samen met de architect en Kal-
liste medewerkers sterk zijn betrok-
ken bij het ontwerp van de wonin-
gen. ‘Consumentgericht’ zou je kun-
nen zeggen.

Groen buurtschap
De eerste paal slaan was een sym-
bolische handeling en werd uit-

gevoerd met een traditionele hou-
ten stelling en ‘hijsblok’. Directiele-
den en kinderen van de kopers trok-
ken onder leiding van de heibaas 
het blok met touwen omhoog om 
dat vervolgens te laten vallen op de 
houten paal die daardoor de grond 
in werd gedreven. Dit werd onder 
grote hilariteit uitgevoerd. De laat-
ste klap ging gepaard met een enor-
me knal ten teken dat de paal erin 
zat en de werkelijke bouw van start 
kan gaan.
Alle genodigden waren voorzien 
van een witte bouwhelm omdat dat 
‘voorschrift’ is op een bouwplaats. 
De eerste paal werd geslagen op 
de plek waar woningen met huis-
nummer 20 en 21 zullen worden ge-
bouwd. De eerste paal slaan ging 
tevens gepaard met het aanbieden 
van een geschenk. Kalliste schonk 
5.000 euro aan het nieuwe buurtbe-
heer ‘Buitendijks’, bestemd voor de 
inrichting van de nog te realiseren 
centrale groenvoorziening (parkje) 
tussen de woningen van het nieu-
we buurtje. De locatie ‘Buitendijks’ 
ziet er nu nog als een stuk braaklig-
gend land uit. Maar dat zal veran-
deren in een opvallend vormgege-
ven buurtschap met een groen ka-
rakter en een geheel eigen identi-
teit. Het plan en de daartoe beho-
rende nieuwbouwwoningen zul-
len herkenbaar zijn als ontspannen, 
speels en eigentijds.
De ecologische zone, het water, de 
oude spoordijk en de woonwijk be-
horende tot de Legmeer, zullen dan 
op een gedurfde manier met elkaar 
verbonden zijn.

Gemeenteraad drukt opening 
van de Randweg erdoor
Uithoorn - De gemeenteraad was 
het ‘gejojo’ (dicht-open-dicht-
open?) met de Randweg kenne-
lijk meer dan zat, want afgelopen 
donderdagavond gaf zij tijdens de 
raadsvergadering wethouder Le-
venbach andermaal de opdracht om 
de Randweg voor alle verkeer nu 
definitief open te stellen. Niet nog 
even afwachten, maar binnen veer-
tien dagen (!) luidde een van de zin-
sneden uit de motie die door VVD, 
CDA en Gemeentebelangen was 
ingediend. De motie werd door de 
aanwezige raadsleden van alle par-
tijen gesteund op die van Ons Uit-
hoorn na. Wethouder Levenbach zei 
staande vergadering dat hij gevolg 
zal geven aan de motie en het ver-
zoek tot openstelling. Terecht gaf hij 
aan dat de veiligheid van alle weg-
gebruikers wel gewaarborgd moet 
zijn door het eventueel nemen van 
passende verkeersmaatregelen. 
Daar kan niemand bezwaar tegen 
hebben.

De raad was van mening dat bij het 
afsluiten van de Randweg vorig jaar 
de bezwaarprocedures daartegen 
toen niet zijn afgewacht, waar het 
inconsequent is dat nu wel te doen. 
Voorts dat de vermeende ‘onveilig-
heid’ op de Randweg niet opweegt 
tegen de ontstane onveiligheid op 
de Randhoornweg bij de sportvel-
den en de Brede School die er door 
het verkeer wordt veroorzaakt. Tot 
slot dat er een grote maatschappe-
lijke behoefte is aan een snelle ope-
ning van de Randweg.
De raad verzocht het college wel om 
indien zij dit noodzakelijk acht on-
der aan de afrit van de fietsbrug een 
(tijdelijke?) voorziening te treffen in 
de vorm van bijvoorbeeld een fiets-
hekje. Fietsers moeten dan verplicht 
afremmen waardoor ze niet met te 
hoge snelheid de rijbaan op kun-
nen rijden. Bij een mogelijke (ande-
re) definitieve voorziening dient het 
college uit te gaan van een sobe-
re en doelmatige uitvoering. Tot slot 

dient voor een zodanige voorzie-
ning te worden gekozen dat dit niet 
mag leiden tot een nieuw te nemen 
verkeersbesluit. In dat geval zou er 
weer een tijd overheen gaan alvo-
rens de weg weer in gebruik kan 
worden genomen.

Nu de Randweg weer wordt ontslo-
ten kunnen de paaltjes en de be-
tonblokken die pas steviger op hun 
grondvesten waren geplaatst wor-
den verwijderd. Zonde van het geld 
geweest. De ontsluiting zal onge-
twijfeld een positieve invloed heb-
ben op het humeur van de ve-
le weggebruikers van dit deel van 
de Randweg die vanuit de richting 
van de Legmeer/Zijdelweg naar hun 
werk gaan op de Noorddammer-
weg, het meest westelijke deel van 
de Randweg (voorbij de fietsbrug) 
en de Poelweg vice versa. De Leg-
meer-West heeft er straks in elk ge-
val weer een (extra) ontsluiting bij. 
Dat is een prettige constatering.

De Randweg wordt weer toegankelijk voor alle (gemotoriseerde) verkeer

Wim Nijssen benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau
Uithoorn Wim Nijssen heeft tijdens 
zijn afscheidsreceptie als Managing 
Director van Takii Europe BV op 23 
mei 2013 uit handen van Burge-
meester Oudshoorn-Tinga een Ko-
ninklijke onderscheiding ontvangen. 

Hij is benoemd tot officier in de Or-
de van Oranje Nassau vanwege zijn 
buitengewone inspanningen voor 
de sector die het eigen bedrijfsbe-
lang overstijgen. De heer Nijssen is 
zijn hele leven werkzaam in de za-
denwereld. Door zijn persoonlijke 
inzet heeft hij het aanzien van de 
Nederlandse zaadbedrijven en za-
densector op nationaal en interna-
tionaal gebied verhoogd. Hij behar-
tigt de belangen, zet zich met passie 
en overtuiging in voor verbeteringen 
en modernisering. De heer Nijssen 
heeft in diverse landen gewoond 
en gewerkt. Hij spreekt daardoor 
vele talen. Hij is een bruggenbou-
wer tussen mensen van verschil-
lende nationaliteiten, tussen buiten-
landse organisaties en tussen men-
sen met verschillende standpunten. 
Zijn talenkennis komt daarbij goed 
van pas. Daarnaast beschikt de 

heer Nijssen over gevoel voor hu-
mor, takt en enthousiasme. Zo wint 
hij het vertrouwen van mensen om 
zich heen en weet hen te overtuigen 
zich open te stellen voor andere me-
ningen.

Opgewekt
Zijn opgewekte instelling draagt bij 
aan een positieve sfeer in de bran-
che, de vereniging en de vergade-
ring. De heer Nijssen bevordert de 
cohesie in elk overleg zodat men in 
een constructieve samenwerking de 
taken kan uitvoeren. Hij houdt daar-
bij de grote lijnen in het oog zon-
der de aandacht voor het menselijke 
aspect te verliezen. De heer Nijssen 
heeft ook een brug geslagen tussen 
de Nederlandse en Japanse zaken-
wereld als lid van de Dutch Japane-
se Round Table. Door zijn inzet wor-
den basisschoolleerlingen uitge-
nodigd op open dagen bij Takii en 
zij gaan met zelf geoogste groente 
of zelf geplukte bloemen naar huis. 
Ook de studenten van de Summer 
School (Wageningen Universiteit|) 
worden gesponsord en op het be-
drijf ontvangen. Zijn gevoel van so-

ciale en maatschappelijke verant-
woordelijkheid gaat veel verder dan 
verwacht mag worden van een alge-
meen directeur. Een voorbeeld hier-
van is de winstdeling van Takii. Alle 
personeelsleden in dienst van Takii 
Europe hebben het recht gekregen 
op een winstdeling als aan de voor-
waarden hiervoor wordt voldaan. 
Als door omstandigheden buiten 
schuld niet aan de voorwaarden kan 
worden voldaan, doet de heer Nijs-
sen zijn uiterste best om voor zijn 
personeel een lans te breken. Ook 
is er veel aandacht voor een actief 
arbobeleid en het onderwerp veilig-
heid en zekerheid voor de werkne-
mers staat steevast op de agenda 
van elk werkoverleg. De heer Nijs-
sen stond achter de oprichting van 
de OR en door zijn inspanningen, 
passie en motivatie is Takii een fijn 
bedrijf om voor te werken. Op zijn 
initiatief doet Takii Europe mee met 
een aantal initiatieven om de arme 
bevolking in bijvoorbeeld Zambia en 
Roemenië te helpen door het be-
schikbaar stellen van groentezaad 
en de projecten te begeleiden met 
instructies voor zaaien en teelt.





Uithoorn - Op zondag 2 juni kwam 
Flying Petrels (1) uit Purmerend op 
bezoek op het complex aan de Vuur-
lijn, waar de massaal toegestroom-
de supporters op een spannende 
wedstrijd werden getrakteerd. Pas 
in de vierde inning weet Thamen de 
eerste punten te scoren nadat Gijs 
Rikken via een honkslag op het eer-
ste honk weet te komen. Ernstjan 
Koole en Joost Sanders weten ook 
beiden met een tweehonkslag op de 
honken te komen en dat zorgt voor 
de eerste drie punten aan Thamen-
kant. In de vijfde slagbeurt krijgt Fly-
ing Petrels pas kansen na wat slor-
dig veldwerk aan Thamen kant 3-2. 
Echter, Thamen komt meteen goed 
terug. Koen Werkman komt op de 
honken door een honkslag en ook 
Gijs volgt weer. Beiden weten later 
in de inning nog te scoren, stand 
5-2. In de zesde inning scoort Flying 
Petrels weer een puntje, maar Tha-
men scoort ook weer via Erik Veer-
man, 6-3 en het blijft dus lang span-
nend. Na de zevende slagbeurt van 
Flying Petrels kijkt Thamen zelfs 
even tegen een achterstand aan, 
nadat vier slagmensen de thuisplaat 
weten te bereiken, 6-7. Ingmar van 
Kesteren komt in de zevende inning 
voor de derde keer met een vrije 
loop op de honken. Pascal Schot-
man had een goed neergelegde 
stootslag waardoor Ingmar op het 
derde honk kon komen en hij zelf 
op het eerste honk weet te berei-
ken. Erik sloeg daarna een honkslag 
en alle honken waren vol, de vrije 
loop van Maikel Benner zorgde voor 
weer 1 punt aan Thamen kant. Gijs 
sloeg weer een honkslag en daarop 
scoren Pascal en Erik, 9-7. Flying Pe-
trels weet op twee honkslagen in de 
achste inning nog 1 punt te scoren, 
9-8. De pitcher van Petrels kreeg 

in de achtste inning echter moei-
te met zijn controle en van de eer-
ste vier slagmensen bij Thamen we-
ten er drie het eerste honk te berei-
ken via een vrije loop. Erik slaat een 
honkslag precies op de gravel/gras-
rand en dat zorgt voor een punt aan 
Thamen-kant. Koen slaat daarna de 
bal naar de tweede honkman maar 
die maakte een slechte aangooi op 
thuis zodat Thamen nog 2 punten 
kan scoren. Erik scoort nog op een 
opofferingsslag van Maikel en Koen 
komt nog binnen op de tweehonk-
slag van Ilja Hardewijn en zo was 
het opeens weer 14-8. In de gelijk-
makende 9de inning had Flying Pe-
trels geen kans op het pitchen van 
Pascal Schotman en de Thamen ze-
gereeks staat nu op 9 wedstrijden 
en zijn zij nog steeds ongeslagen in 
de 2e klasse B. Komende zondag 9 
juni gaat Thamen om 14.00 uur op 
bezoek bij DVH te Amstelveen.
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Lange tijdrit van UWTC
Uithoorn - Donderdag 30 mei is de 
lange tijdrit bij De Hoef verreden. 
De jeugdrenners reden een afstand 
van 7.9 km. Stijn Ruijter was de win-
naar voor Menno van Capel en Ian 
vd Berg. De overige renners reden 
de tijdrit over 15.8 km. Hier ging de 
winst naar Tim Veldt van de Amstel 
voor Dennis Moolhuijssen en Edwin 
de Graaff. Maar liefst 7 renners ver-
beterden hun persoonlijke record.

Interclub Olympia
Zondag 2 juni is de eerste inter-
club van 2013 verreden. Dit zijn leu-
ke regiowedstrijden voor de jeugd 
tot en met de nieuwelingen, waar-
bij steeds 2 leeftijdsgroepen zijn sa-
mengevoegd. Ian vd Berg moest 
in zijn wedstrijd het peloton laten 
gaan, maar kon nadat hij weer was 
ingehaald door het peloton in de 
groep finishen. Bij cat 7 en nieuwe-
lingen Menno van Capel en Bart de 
Veer aan start in een groep van ruim 
25 renners. Bij de baan van Olym-
pia is ontsnappen niet gemakkelijk 
en het peloton ging dan ook bijna 
compleet de laatste ronde in. Bart 
en Menno hadden zich goed voorin 
laten zien tijdens de wedstrijd. In de 

sprint kwamen beiden nog iets te-
kort. Bart 8e en Menno 11e.
Klimomnium DRC de Mol Dordrecht
Stijn Ruijter (cat.6) en Sven Nijhuis 
(cat. 7) stonden zondag 2 juni aan 
de start in het klim omnium van de 
Mol. Op dit parcours werd er gere-
den over, u raadt het al, ‘de Mols-
hoop’. Een flinke klim die de laatste 
20 meter circa 10% omhoog loopt. 
Deze moest eerst in een korte tijd-
rit van 2,2 kilometer worden be-
dwongen. Dat ging Stijn goed af 
met een vijfde plaats als resultaat. 
Sven moest genoegen nemen met 
een plekje in de achterhoede. In het 
criterium dat volgde zat Stijn steeds 
goed vooraan in het peloton. De 
wedstrijd in een massasprint. Stijn 
had iets teveel gegeven tijdens de 
wedstrijd en kwam vermogen te-
kort in de sprint. Een tiende plaats 
was het resultaat. In het eindklas-
sement werd hij 6e en mocht hij 
weer een beker in ontvangst ne-
men. Sven was minder fortuinlijk. 
Hij kon het hoge tempo dat er gere-
den werd een aantal ronden volgen 
maar moest daarna zijn eigen race 
rijden. Met een klein groepje reed 
hij keurig de wedstrijd uit.

Thamen geeft 
jongste jeugd 
gratis beeball-les
Uithoorn - Zaterdag 1 juni was de eerste gratis inloop-
training van Thamen voor kindjes van 4 jaar (en hun ou-
ders) om kennis te maken met beeball (de voorloper van 
honk- en softbal). En er was meteen een behoorlijke 
aanloop om 10.00 uur. Vijftien kinderen en hun ouders 
hadden de vereniging die ochtend gevonden. De kinde-
ren kregen na een korte warming-up van trainers Gert-
jan en Marieke uitleg over het slaan, gooien en vangen. 
Alle kinderen mochten alles proberen en wie geen hand-
schoen had kreeg er één te leen van de vereniging.
Mocht u ook interesse hebben dan bent u geheel vrijblij-
vend (en alles is gratis) welkom op zaterdag 8 juni, za-
terdag 15 juni, zaterdag 22 juni en zaterdag 29 juni van 
10.00 tot 11.00 uur op hun complex aan de Vuurlijn 24 in 
De Kwakel.

Praktijkschool Uithoorn bij Mission 
Olympic the school final 

Uithoorn - Vier leerlingen van Prak-
tijkschool Uithoorn, te weten Li-
na Kruijswijk, Deborah Lok, Eline 
Hoogduijn en Nathan Eekhof, zijn 
samen met hun docent Lichamelij-
ke Opvoeding, mevrouw Redeker, 
afgelopen vrijdag 31 mei naar Am-
sterdam gegaan om deel te nemen 
aan Mission Olympic the school fi-
nal. Mission Olympic is de groot-
ste schoolsportcompetitie van Ne-
derland waar ruim 5000 leerlingen 
en docenten bij elkaar komen om te 
strijden om de 1e plaats in tal van 
sportdisciplines. Mission Olympic 
werd dit jaar weer spectaculair ge-
opend in het Olympisch Stadion. 
Olympisch kampioen en ambas-
sadeur van Mission Olympic Epke 
Zonderland was aanwezig, net als 
schaatskoningin Ireen Wüst. Zwem-
held Pieter van den Hoogenband 
kwam met het Olympisch vuur het 
stadion binnen en ontstak de Olym-
pische vlam. Daarmee werd Missi-

on Olympic officieel geopend. Na 
de opening reisden de leerlingen 
naar het Sloterparkbad in Amster-
dam waar werd deelgenomen aan 
het NK zwemmen voor scholen. 
De leerlingen moesten 3 individu-
ele nummers zwemmen (50 m rug-
crawl, 50 m schoolslag, 50 m borst-
crawl) en 3 estafettes zwemmen 
(vrije slag estafette, wisselslag esta-
fette en fun estafette). De leerlingen 
van Praktijkschool Uithoorn hebben 
alle 4 heel erg hun best gedaan en 
tikten nooit als laatste in hun se-
rie de muur van het zwembad aan! 
Toch zijn zij niet in de prijzen ge-
vallen, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Na afloop van het zwem-
men zijn zij weer terug gegaan naar 
het Olympisch Stadion waar Mis-
sion Olympic werd afgesloten met 
een miniconcert van Sharon Door-
son. De leerlingen en docent kun-
nen terugkijken op een sportieve en 
geslaagde dag.

Michiel de Ruyter wint 
thuistoernooi eindelijk zelf
Uithoorn - Het eerste kanopolo-
team van URKV Michiel de Ruyter 
heeft de Amsterdam Open eindelijk 
eens zelf gewonnen. Na vijftien mis-
lukte pogingen, was het de zestien-
de keer wel raak. In een spannen-
de finale werd het Alkmaarse Odys-
seus met 4-3 verslagen. Het interna-
tionale toernooi werd dit jaar door 
liefst 30 teams bezocht. Onder fan-
tastische omstandigheden werden 
de wedstrijden afgewerkt. Het was 
windstil en vooral zondag scheen 
de zon voluit. Het toernooi is in de 
laatste jaren uitgegroeid van ge-
zellig lokaal evenementje naar het 
grootste internationale sportevene-
ment van de gemeente Uithoorn. De 
thuisclub deed mee met vier teams, 
waarvan vooral het eerste team im-
poneerde. In de eerste vijf wed-
strijden werd drie keer gewonnen 
met dubbele cijfers. Pas in de hal-
ve finale kreeg MdR het lastig te-
gen ‘angstgegner’ Groningen. MdR 
kwam steeds op voorsprong maar 
de noorderlingen maakten telkens 
weer gelijk. Pas na de 4-3 van de 
thuislub had de tegenstander defi-

nitief geen antwoord meer. In de fi-
nale zorgde MdR A hoogstpersoon-
lijk voor de spanning. Het team gaf 
een riante 4-0 voorsprong bijna uit 
handen en liet Odysseus terug ko-
men tot 4-3. Daar bleef het geluk-
kig wederom bij. Het tweede team, 
dat ook in de hoogste klasse speelt, 
werd zevende. Het derde team werd 
één klasse lager helaas laatste. Het 
vierde team werd zeer verdienstelijk 
vierde in de tweede klasse. Het jon-
ge team speelt normaal gesproken 
een niveau lager en presteerde dus 
bovenmaats goed. 

Burgemeester Oudshoorn genoot 
zichtbaar van de spectaculaire sport 
en reikte op onnavolgbare wijze de 
bekers uit aan de winnende teams. 
De organisatie hoopt dat zij er vol-
gend jaar wederom bij kan zijn. 
Aankomend weekend werken alle 
vijf de teams van Michiel de Ruyter 
de eerste competitiehelft af in het 
Drentse Assen. Het is te hopen dat 
het eerste team de goede vorm nog 
een weekje vast kan houden. 
Foto: sportinbeeld.com

LMV D-Pupillen winnaar 
Beachsoccertoernooi 

Amsterdam
Uithoorn - Vorige week zaterdag 1 
juni heeft een team van Legmeer-
vogel D-pupillen het Beachsoccer 
toernooi op de Dam in Amsterdam 
gewonnen. Het team dat zich op 
het laatste moment had weten in te 
schrijven voor het toernooi bestond 
uit vier D2, twee D4 en twee D7 spe-
lers (Sem, Sam, Jules, Carlo, Zem, 
Stefan, Morgan & Carlito). Voor deze 
gelegenheid had het team zich op-
gegeven als de ´LMV All Stars´.
Ondanks de korte voorbereiding 
deden de jongens het verrassend 
goed. Onder de bezielende leiding 
van coach Dave (trainer D7) werd 
in de frisse ochtend de warming-
up in het Amsterdamse zand afge-
werkt. Het was een bijzonder plaat-
je, de hoofdstad die rond 08.30 uur 
nog aan het wakker worden was en 
acht blauw/gele mannen die voor 
het Paleis op de Dam hun balletje 
aan het trappen waren. De entou-
rage was fantastisch, met tribunes 
rond het veld, boardings met veel 
reclame, echte scheidsrechters en 
een wedstrijdverslaggever die via de 
speaker de wedstrijden van com-
mentaar voorzag.
Dave drukte de mannen op het hart  
dat het wel even wennen zou zijn 
aan het spelen in het zand. Over-
spelen zou zoveel mogelijk door 
de lucht moeten en de omschake-
ling zou heel belangrijk worden. De 

eerste poulewedstrijd was inder-
daad nog wat onwennig en eindig-
de in 1-1. Bij de tweede wedstrijd 
ging het draaien en werd de tegen-
stander met 3-0 opgerold. De derde 
wedstrijd speelden de LMV All Stars 
tegen de Kings en dat bleek een 
taaie tegenstander. Deze wedstrijd 
werd met 3-1 verloren. De laatste 
poulewedstrijd werd gelukkig nog 
met 2-0 gewonnen en dat bleek vol-
doende om de finale te halen.
De finale zou gespeeld worden te-
gen de Kings waar eerder al met 3-1 
van was verloren. Dave had echter 
wat tactische omzettingen in petto 
en dit bleek te werken. In een zin-
derende finale werd uiteindelijk met 
1-0 van de Kings gewonnen. Het 
bleef tot de laatste minuut uiterma-
te spannend en het toegestroomde 
publiek dat niet alleen uit enthou-
siaste ouders maar voor een groot 
deel ook uit toeristen bestond had 
een leuke voetbalochtend. Nadat de 
Kings gefrustreerd waren afgedro-
pen werden de LMV All Stars gehul-
digd tot toernooiwinnaars. Reden 
voor een klein feestje en het maken 
van foto´s. Zelfs de toeristen duw-
den de ouders soms opzij om foto´s 
te kunnen maken van de sterren. 
Een fantastische prestatie van deze 
jongens die nog nooit eerder in de-
ze samenstelling een beachsoccer-
wedstrijd hadden gespeeld! 

Thamen honkballers nog 
altijd ongeslagen

Voetbaltoernooi bij 
Legmeervogels geslaagd
Uithoorn - Zaterdag 1 juni was 
er bij de Legmeervogels een voet-
baltoernooi georganiseerd. Er de-
den ruim 100 teams mee waarvan 
15 meidenteams. Van de LMV de-
den de meiden van ME1, MD1 en 
MC1 mee. In de ochtend gingen de 
ME1 en MD1 van start en in de mid-
dag speelde de MC1. Er werden vier 
wedstrijden gespeeld van 15 minu-
ten. Het waaide flink en de tempe-
raturen waren niet optimaal maar 
de meiden hadden er allen zin in. 
Na een zeer geslaagde dag haalden 
de meiden de volgende resultaten: 
ME1 3e plaats, MD1 1e plaats en 
MC1 3e plaats. Doordat bij de LMV 
een nieuwe technisch coördinator 
is aangetrokken om de meiden in-
tensief te begeleiden en te trainen 

is het enthousiasme bij veel spe-
lers nog meer gegroeid. De LMV wil 
dan ook aankomende voetbalmei-
den kennis laten maken met deze 
sport en zij zijn van harte uitgeno-
digd om 12 juni mee te trainen mid-
dels een oefencircuit. Vanaf 18.00 
kunnen de meiden van 9 t/m 15 jaar 
zich melden en dan meetrainen van 
18.30 tot 20.00 uur. Meiden vanaf 16 
jaar kunnen ook meetrainen en zich 
vanaf 19.30 uur melden. De training 
is van 20.00 tot 21.00 uur. 

De training wordt gehouden op het 
Sportpark Randhoorn (Legmeervo-
gels), Randhoornweg 100 Uithoorn. 
Vragen en/of aanmelden kan per 
mail naar: ledenadministratie@leg-
meervogels.nl.

Amstelhof 2 Kampioen
Uithoorn - De dames van ten-
nisteam Amstelhof 2 zijn dinsdag 
28 mei kampioen geworden in de 
KNLTB dinsdagmorgen competitie, 
3de klasse dames dubbel 45+.
Joke van Dijk, Hanny Kuijkhoven, 
Fanny Boomhouwer, Wil Oussoren 

en Hellen Kok streden 7 weken lang 
en wisten daarin 5 keer te winnen 
en speelden 2 keer gelijk. Tot op de 
laatste dag werd er gestreden; Qui 
Vive liet zich niet zomaar verslaan. 
Op de slotdag werd er dan ook ge-
lijk gespeeld; 2-2.





Regio - Afgelopen zaterdag moes-
ten de postduiven van de leden van 
PV Rond de Amstel voor hun twee-
de midfondvlucht vliegen vanuit het 
Franse Soisson met een gemiddel-
de afstand van 338 km. Doordat het 
’s ochtends vroeg nog bewolkt en 
mistig was werden de duiven gelost 
om 11.00 uur. 
Het werd een pittige vlucht voor de 
duiven omdat er een flinke N.N.W. 
wind stond. Wat in deze vlucht op-
viel was dat de eerste drie dui-
ven alle drie duivinnen bleken te 
zijn. Zal het dan toch waar zijn dat, 
als het erop aankomt, het vrouwe-
lijk geslacht toch taaier blijkt te zijn 
dan het mannelijke !? Het was de-
ze keer de “608” van Hennie Pot-
huizen uit Vinkeveen die alle ande-
re duiven haar staart liet zien, ge-
volgd door een duivin van Ron den 
Boer uit Uithoorn. Derde werd Hans 
Half uit Amstelhoek, eveneens met 
een duivin.
De “608” van Hennie Pothuizen 
landde om 15:43 uur op haar hok in 
Vinkeveen. Dat betekende dat zij ge-
middeld 71 km. p/uur had afgelegd. 
Gezien de omstandigheden een he-
le beste prestatie. Hennie eindigde 
hiermee als 5e van 2788 duiven in 
Rayon F. Ron als 12e, Hans als 43e 
en Leo als 48e. Over heel Noord-
Holland stonden 13546 duiven aan 
de start. Hier werd Hennie 8e, Ron 
17e, Hans 88e en Leo 98e. Dit waren 
weer beste prestaties van de leden 
van PV Rond de Amstel.

Uitslag
Hennie Pothuizen  Vinkeveen
Ron den Boer  Uithoorn
Hans Half  Amstelhoek
Leo v.d. Sluis  Uithoorn
Ton Duivenvoorde  De Hoef
Peter Bosse,  Uithoorn
Theo Kuylenburg  Amstelhoek
Harrie Hendriks  Vinkeveen
Martin v.d. Hoort  Uithoorn
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KDO voetbalmeiden 
sluiten seizoen af

De Kwakel - De twee hoogste meide-
nelftallen van sv KDO, de MB1 en MC1 
hebben zaterdag 1 juni het zeer geslaag-
de voetbalseizoen afgesloten met Polder-
sporten bij Poldersport.  

Met luid gegil en gelach werden diverse 
hindernissen genomen. Een aantal heeft 
het niet droog gehouden, maar ging dap-
per door. Na een heerlijke warme douche 
te hebben genomen, was het tijd voor de 
bbq. Dat ging er bij de meiden, leiders en 
trainers wel in na zo’n sportieve middag. 
Het was een leuke, gezellige en sportie-

ve dag. Iedereen kan nu van de zomerstop 
gaan genieten en medio augustus weer 
fris op de eerste training verschijnen.
Voor het nieuwe seizoen kan KDO nog wel 
wat meiden, in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar, 
gebruiken die het leuk lijken om te gaan 
voetballen.

Meetrainen?
Wil je eerst een paar keer mee trainen?
Dat is ook geen probleem. Op de site van 
KDO vind je een aparte pagina meiden-
voetbal waarop meer informatie is te vin-
den.

Bijzondere slotdrive BVU
De Kwakel - Voor de 3e keer in 6 
weken werd afgelopen maandag 
27 mei een moment stilte gevraagd 
voor het plotseling overlijden van 
een zeer gewaardeerd lid van BVU, 
Henny Goedemoed. Al 23 jaar wa-
ren zij en Sierk lid van de BVU. De 
bridgers van BVU zullen hen zeer 
missen aan de bridgetafel en zij 
wensen de kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte bij dit verlies. 
Wat een vrolijke slotdrive moest 
worden werd nu toch een beet-
je een mineurstemming, iedereen 
sprak erover en men kon moeilijk 
op gang komen. Uiteindelijk brach-
ten goede vrienden van Henny en 
Sierk aan hen het laatste eerbe-
toon: Greet & Henk Stolwijk deden 
wat zij de laatste tijd vaker deden en 
dat was winnen. Met 62,08% legden 
zij beslag op de eerste plaats in de 
A-lijn. In de B-lijn deden Andrew de 
Graaf & Ton Ter Linden niet voor hen  
onder, met 61,25% werden zij daar 
eerste.
Achter Greet & Henk deden An 
& Bert Pronk goede zaken, met 
55,42% werden zij 2e voor Leo Lee-
nen & Henk van der Schinkel die 
met 54,58% derde werden.
In de B-lijn een ander fenomeen, de 
top 4 eindigde boven de 50% en zat 
heel dicht bij elkaar. Ineke Hilliard & 

Elisabeth van den Berg met 59,5% 
2e, een score die vaak genoeg goed 
is voor de overwinning, vlak voor 
Jan Visser met Cor Hendrix, 58,33%. 
De nummers 4 en laatste boven de 
50% zijn Riki Spook & Hans Geels, 
zij behaalden maar liefst 57,92%.
In het najaar gaat Omroep Max een 
bridgecursus op de televisie uitzen-
den. De cursus wordt gepresen-
teerd door Berry Westra. Er komen 
twaalf uitzendingen van tien minu-
ten die wekelijks ‘s ochtends wor-
den uitgezonden.
Lijkt bridge u wel wat? Vul dan 
het formulier in op de website van 
de NBB (www.bridge.nl). De NBB 
houdt u op de hoogte over de cur-
sus bridge die Omroep Max zal uit-
zenden. U ontvangt een e-mail over 
de uitzenddata, -tijden en de oefen-
mogelijkheden. Wellicht ziet BVU u 
dan eind van het jaar om uw les-
sen in de praktijk te brengen, want 
bridge leer je alleen door het veel 
te doen. Als u nu al meer wilt we-
ten over bridge leren, kijk dan op  
www.bridge.nl/bridgeleren.
De BVU gaat een paar maanden 
met zomervakantie. Op maandag 2 
september wordt gestart met een 
nieuwe competitie. Het bestuur van 
BVU wenst alle bridgeliefhebbers 
een mooie, warme zomer toe.

Bridgevereniging de Legmeer
Opmaat voor zomerdrives 
Uithoorn - De slotavond van het 
seizoen werd bij Bridegevereniging 
De Legmeer traditiegetrouw ge-
drenkt in flessen wijn voor de pa-
ren die, op de beste van de twee lij-
nen na, gelukkiger waren met het 
lot dan in het spel.
De krans van de overwinning in de 
A-lijn ging ditmaal naar Joop van 
Delft & Frans Kaandorp met een 
topper van 64,84%. Ben ten Brink 
& Jan Bronkhorst werden keurig 
tweede met 58,85% en hielden zo 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter in toom die met 57,03% als der-
de eindigden.
Wouda Roos & Gijs de Ruiter na-
men netjes met de vierde plek en 
56,25% afscheid van elkaar en star-
ten het volgende seizoen met nieu-
we partners. André van Herel & Co-
ra de Vroom deelden de vijfde posi-
tie met Marianne & Huub Kamp met 
een gezamenlijke 55,47%.
In de B-lijn een daverend optreden 
van nestor Lous Bakker, die met De-

bora van Zantwijk een eerste plaats 
veilig stelde met 57,81%. Heleen van 
der Roest wist partner Mees zoda-
nig te motiveren dat een tweede 
plek hun deel werd met 57,29%. Dat 
leverde alleen de eer op, maar toch! 
Gerda van Liemt & Els van Wijk re-
habiliteerden zich keurig en werden 
derde met 56,77%, een plek die ze 
moesten delen met Anton Berkelaar 
& Wil van der Meer. Voor dit laat-
ste paar was het ook een finale op-
treden, ze zien uit naar de nieuwe 
samenstelling! Theo & Floor Jan-
sen sloten de avond als vijfde af met 
55,21%.
Vanavond, woensdag 5 juni, star-
ten de zomerdrives in de barzaal 
van sporthal de Scheg, die voor de 
eerste plaatsen ook een fles wijn in 
petto hebben. Aanmelden kan per 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
per telefoon 0297 567458 of vanaf 
19.15 uur in de zaal. De aanvang is 
om 19.45 uur en de kosten bedra-
gen 5 euro per paar per avond.

Hennie Pothuizen wint 
duivenvlucht Soisson

Grandioze uitvoering van 
KDO D(ance)AG
De Kwakel - Afgelopen zondag 2 
juni werd de sporthal van KDO aan 
de Vuurlijn omgebouwd tot één gro-
te danszaal. In de zaal kwam een 
speciale witte vloer en een grote 
witte achterwand met allerlei licht-
effecten. De dansers kwamen om 
12.00 uur voor de generale repeti-
tie en het oefenen van de gezamen-
lijke slotdans. Om 14.00 uur zat het 
massaal toegestroomde publiek op 
de tribune en kon de jaarlijkse uit-
voering beginnen. De opening werd 
verzorgd door een gastoptreden van 
The AmbitionZ. Dit is een geselec-
teerde dansgroep van Sam Body-
work die meerdere optredens in 
de regio verzorgt. Hierna waren de 
dansgroepen van KDO DAG aan 
de beurt. KDO DAG heeft 4 jeugd-
dancegroepen. De jongste meisjes 
zijn 4 jaar en krijgen les op vrijdag-
middag van Milou v.d. Hoorn. Zon-
dag dansten zij Knibbel, Knabbel, 
Knuisje van Caramella en later op 
de muziek van K3 het nummer ‘Waar 
zijn de Engeltjes’? Milou geeft ook 
de wat grotere kinderen les en deze 
tweede groep danste op Dr. Bellido 
feat. Papa Joe-Senorita en Kim Lain-
Break the Ice. Beide groepen gaven 
enthousiast hun uitvoering en ieder-
een kon zien dat ze met plezier veel 
geleerd hadden.

Groep 3 is een Streetdance en Hip-
Hopgroep die o.l.v. Samantha Bon 
(van Sams bodywork) allerlei hippe 
dansen liet zien. Deze keer op mu-
ziek van Remix Willo Smith- I Am 
Me, Li Man- G-slide, Gwen Step-
hani – Hollaback Girl en zeker ook 
op de muziek van Remix Jagg- Jun-

gle Ship, Lightbulb Thieve – Work it 
out, Sweep the Floor zagen alle toe-
schouwers een spetterend optreden 
op een hoog niveau. 
Omdat KDO verwacht dat vele jon-
geren tussen de 9 en 14 jaar ook 
wel willen dansen op dit soort mu-
ziek organiseert KDO DAG vier dins-
dagavonden een workshop. Voor 
10,- euro kan men, vrijblijvend, mee 
komen doen. Voor nadere informa-
tie kunt u kijken op www.KDO.nl of 
mail naar KDODAG@hotmail.com.

Groep 4, met meiden vanaf een 
jaar of 13, staat o.l.v. Erma van Ma-
ris, die al jaren op een leuke manier 
bij KDO DAG dancelessen geeft. De 
natuurlijk weer leuk uitgedorste da-
mes dansten op de muziek van Nicki 
Minaj–Pound The Alarm. Later ook 
nog op de muziek van Tom Odell–
Another Love waarbij de dames zelf 
grote inspraak hadden in de manier 
van uitvoeren. Grote klasse!
KDO DAG heeft vele groepen voor 
volwassenen met diverse soort les-
sen zoals, aerobics, bodyshape, pi-
lates etc. De Zumbagroep deed dit 
jaar ook mee aan de uitvoering. Sa-
men met groep 4 gaven zij een 
tien minuten durende presentatie, 
waaruit bleek dat Zumba een leu-
ke en intensieve bezigheid is waar-
aan eigenlijk iedereen die van dan-
sen houdt, mee kan doen. De hele 
uitvoering werd aan elkaar gepraat 
door oud-voorzitster Claudia Kos-
ter en de algehele organisatie was 
perfect geregeld door Astrid Kooy-
man. Tot besluit van deze grandio-
ze uitvoering kwam de finale met al-
le groepen. 

Geslaagde examens bij 
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Op dinsdag 28 en vrij-
dag 31 mei waren de jaarlijkse exa-
mens in de Dojo bij Sport & Health 
Club Amstelhof. Het jaarlijkse exa-
men is een examen voor alle judo-
ka’s tot bruine band. Het examen 
is een les met een examensfeer. 
De in groten getale aanwezige ou-
ders en belangstellenden genoten 
van de diverse verrichtingen en de 
vooruitgang van hun judoka’s. Som-
mige judoka’s waren zichtbaar ge-
spannen maar er werd vooral erg 
goed en verzorgd judo gedemon-
streerd! De vooruitgang was goed 
te zien en niet alleen de allerklein-
sten maar ook de oudere judoka’s 
lieten de toeschouwers genieten. 
Ook deed de groep met een be-
perking (G-groep) examen en ook 
zij lieten de vele toeschouwers ver-
steld staan van hun aangeleerde ju-
dotechnieken! Voor elke judoka die 
aan het examen deelnam was er 

een verrassing, een tegoedbon voor 
een overheerlijke pannenkoek! De-
ze werden aangeboden door Sport 
& Health Club Amstelhof en werden 
door de judoka’s enthousiast in ont-
vangst genomen. Na het examen en 
een persoonlijk woord van de leraar 
werd er een slip of een band uitge-
reikt. Judoleraar Ruud van Zwie-
ten was wederom enorm trots en 
blijft zeer te spreken over de manier 
van judoën, vooruitgang en inzet 
van zijn pupillen. Alle judoka’s kon-
den trots met hun behaalde band of 
slip en met een volle maag tevreden 
huiswaarts gaan.
Wist u dat Judo Ryu Kensui judo op 
maat geeft? Kinderen vanaf 4 jaar, 
maar ook mensen met een licha-
melijke en/of geestelijke beperking, 
kunnen lekker bij hen komen judo-
en! Neem eens een kijkje op de eer-
dergenoemde website voor meer in-
formatie.

Topsporter verzorgt 
gratis workshop voor 

ondernemers
Regio - Een zieke werknemer kost 
per dag bijna 400,- euro voor de 
werkgever. Met dit in het achter-
hoofd kunnen ondernemers de fo-
cus leggen op optimale inzetbaar-
heid. Een werknemer die gezond 
en geïnspireerd werkt vanuit zijn of 
haar kracht, is een pluspunt voor 
de omgeving en de onderneming.
Vanuit dit perspectief organi-
seert topsporter Martin Benja-
min (8-voudig Nederlands kampi-
oen baanwielrennen) een actieve 
workshop voor ondernemers. Tij-
dens deze kosteloze workshop ‘Or-
ganisatie in Topconditie’ ontvangt 
u meerdere tips & tools die u di-

rect kunt toepassen binnen uw or-
ganisatie. 
Bent u ondernemer met prestatie-
drang en wilt u weten wat optimale 
inzetbaarheid voor uw bedrijf kan 
betekenen? Maak dan gebruik van 
deze unieke mogelijkheid. Wacht 
niet te lang anders is de concur-
rentie u voor! Deze workshop 
wordt gehouden donderdag 20 ju-
ni tussen 15.00 en 17.00 uur in Am-
stelhof Sport & Health Club aan de 
Noorddammerweg 30 in De Kwa-
kel.
Inschrijven of overige informatie? 
E-mail: martin@feelgoodcompany.
nl . Telefonisch: 0297-531855.

Het Slotstuk van Qui Vive

De Kwakel - Daar is hij dan einde-
lijk: het einde van het seizoen. De 
balans kan worden opgemaakt. De 
definitief laatste wedstrijd van Bart 
en Danny bij ons. Ons rest niks an-
ders dat dit verlies volgend seizoen 
passend te gaan opvangen. De laat-
ste wedstrijd was voor de 8e keer in 
2 seizoenen tegen Leonidas en voor 
de 4e keer uit. We hebben het nog 
nooit makkelijk gehad in Rotterdam 
en ook dit keer weer niet. 
De eerste helft was nog wel onder 
controle te houden. Wij waren ge-
woon beter en hadden meer kan-
sen, helaas werden ze lang niet al-
lemaal benut. Toch konden wij wel 
met een 0-1 de kleedkamer in. Een 
prima steekbal van Bots kon over de 
uitglijdende keeper gewipt worden 
door Jasper. Eigenlijk had de score 
verder moeten worden opgevoerd 
want de kansen waren er. Dit bleef 
uit dus je kon je opmaken voor een 
gevecht in de 2e helft, want Leoni-
das moest winnen om een kans te 
hebben op het ontlopen van play-
outs. 
Leonidas gaf gas in de 2e helft. Ze 
wierpen zich fysiek in elk duel en 
pompte alle ballen de cirkel in in 
de hoop dat er iets uit zou komen. 

Schoonheid in je spel is wat anders 
maar goed in het ontlopen van play-
outs is alles geoorloofd. Wij kregen 
het er steeds lastiger mee en ieder-
een begon te voelen dat de wed-
strijd zijn tol aan energie geno-
men had. Toch dachten wij dat we 
op 0-2 kwamen door een prachtig 
schot van Tim maar na overleg werd 
dit ongedaan gemaakt. Dat is toch 
weer een tikje dat het er niet mak-
kelijker op maakte. Leonidas bleef 
aandringen en wist uiteindelijk in 
een corner een rommelgoal achter 
de verder prima keepende Peter te 
werken. Leonidas dacht zich alsnog 
veilig te gaan spelen was het niet 
dat 3 minuten voor tijd Martin Tim 
wist te vinden die zijn gram haalde 
door alsnog de 1-2 te maken. 
Zo houden we Leonidas in de play-
out. Ronden een seizoen af met een 
2e plek achter HDM helaas maar 
geven wij Bart en Danny en afscheid 
met 3 punten. Volgend seizoen gaat 
de overgangsklasse weer terug naar 
de oude vorm van 2x 12 teams. Wel-
licht is dat in ons voordeel. Nu maar 
eens genieten van een verdiende 
vakantie en vanaf augustus gaan wij 
er weer vol tegenaan. Een fijne zo-
mer aan iedereen!
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Beeballers van Thamen naar 
Landelijke BeeBalldag
Uithoorn - Zondag 2 juni mochten 
de Beeballers van Thamen op be-
zoek bij RCH/Pinguins te Heemste-
de waar dit jaar de Landelijke Bee-
Balldag was.
Na een gezamenlijke warming-up 
mochten de jongens om kwart over 
tien aantreden tegen Centrals uit De 
Bilt. Na 3 spannende innings en veel 
mooie nullen en acties was het 16-
15 in het voordeel van het Thamen 
team. Na een lange pauze, maar ge-
lukkig was er weer een springkus-
sen en allerlei spelletjes, stond Kin-

heim uit Haarlem op het program-
ma. En ook deze wedstrijd zorg-
de weer voor de nodige spanning... 
en nadat de scorenboeken met el-
kaar waren vergeleken was het toch 
9-9. De laatste wedstrijd van de dag 
was tegen Hoofddorp Pioniers en 
na twee innings gingen de Thamen 
jongens ook hier met de winst naar 
huis 9-8. 
Alle spelers kregen een mooi vaan 
en een tasje met inhoud van de or-
ganisatie en gingen wederom met 
gepaste trots naar huis.

Zomeravondfietstochten op 
de dinsdagavond met IVN
Regio - IVN-afdeling De Ronde Ve-
nen en Uithoorn organiseert drie 
zomeravondfietstochten op de dins-
dagavonden 11 juni, 16 juli en 6 au-
gustus. Er zal om 19.15 uur vanaf 
het Raadhuisplein in Mijdrecht wor-
den vertrokken. Elke avond is er een 
andere route in de omgeving van 
ons mooie veenweidegebied. Ont-

dek samen de bijzonderheden van 
dit unieke landschap o.l.v. IVN-na-
tuurgidsen. Er is een pauze onder-
weg waar u uw zelfgebrachte kof-
fie/thee e.d. kunt nuttigen.
Denk om fietsplakspullen en re-
genkleding. Opgave niet nodig. Af-
stand: circa 23 kilometer. Info: Anja 
de Kruijf, 0297-261628.

Legmeervogels F3 winnen 
de cup
Uithoorn - Ieder beginnend voet-
baller droomt ervan om ooit de 
Champions League te winnen,  het 
E.K. of W.K. of het Beer Haage-
doorn toernooi bij O.S.M. in Maars-
sen.  Zaterdag 1 juni was het zover. 
Na een lang seizoen en een moeilij-
ke kwalificatie mocht de F3 eindelijk 
aantreden in één van de belangrijk-
ste toernooien binnen het moderne 
voetbal. De mannen werden weer 
op scherp gezet met de medede-
ling dat het de bedoeling is om een 
paar wedstrijdjes 7 tegen 7 te spe-
len waarbij het handig is om er één 
meer te scoren dan de tegenstander 
en niet meer dan dat. En zo gingen 
de spelers van de F3 het veld op zo-
als de vaste supporters dat gewend 
zijn. De eerste wedstrijd was te-
gen Geuzen/Middenmeer . Na een 
aarzelend begin kwamen de Vo-
gels met 2 mooie aanvallen op 2-0 . 
Met nog 5 minuten te spelen maak-
te Geuzen/Middenmeer 2-1 en was 
het de laatste 5 minuten flink met 
de billen knijpen want de tegenpar-
tij kreeg diverse kansen op 2-2 . Ge-

lukkig was daar het fluitsignaal van 
de scheidsrechter en was de eerste 
overwinning binnen.

Aanval
De tweede wedstrijd was tegen Wa-
terwijk . De F3 ging direct in de aan-
val en kreeg enkele kansen maar 
de bal wilde er niet in . Bij de eerste 
aanval van Waterwijk was het met-
een raak en stond de F3 0-1 achter . 
Maar snel daarna maakte Legmeer-
vogels 1-1 . Toen Waterwijk weer 
1-2maakte  geloofde menig Leg-
meervogels supporter niet meer in 
de overwinning.  De supporters ver-
giste zich echter in de veerkracht 
van de F3 en na de 2-2 stoomde de 
F3 door naar een 4-2 overwinning. 
Het kampioenschap was binnen 
handbereik. Voor de laatste wed-
strijd tegen O.S.M. was een gelijk-
spel genoeg maar de spelers gingen 
voor 3 gewonnen partijen. Met fan-
tastisch spel trokken zij ook de laat-
ste wedstrijd naar zich toe met een 
4-0 eindstand. De Beer Haagedoorn 
Cup was binnen! 

AH Jos van den Berg jeugd-
toernooi weer geweldig
Uithoorn - Zaterdagochtend 1 ju-
ni; Sportpark De Randhoorn ligt er 
om 8.00 uur ’s ochtends nog verla-
ten bij, maar al snel stroomt de kan-
tine van de Legmeervogels vol met 
kinderen én ouders voor het 2e AH 
Jos van den Berg Jeugdtoernooi.
Omdat het aantal aanmeldingen al-
le verwachtingen heeft overtroffen, 
word er gespeeld in een ochtend- 
en een middagronde. Met dit jaar 
voor het eerst ook 3 meidenpoules, 
C, D en E. De eerste 55 teams spe-
len hun poulewedstrijden tot 12.15 
uur en kregen daarna allemaal hun 
prijs uitgereikt. Ook ’s middags werd 
er door bijna 55 teams vol overgave 
gespeeld. Rond 17.00 uur waren al-
le wedstrijden gespeeld en kregen 

ook deze deelnemers hun vaantjes 
en felbegeerde beker uitgereikt. Of 
het nou een 5e plek of een 1e plek 
was; iedere beker werd vol enthou-
siasme in ontvangst genomen.
Op de velden heeft iedere speler zijn 
stinkende best gedaan en wat is het 
heerlijk om te zien dat deze jonge 
voetballers en voetbalsters helemaal 
opgaan in hun spel. Met ruim 1000 
deelnemers, een vlekkeloos verlo-
pen toernooi en allemaal blije ge-
zichten kijkt de toernooicommissie 
van de Legmeervogels terug op een 
fantastisch toernooi. Hiervoor be-
danken wij uiteraard onze vele vrij-
willigers en scheidsrechters, maar 
natuurlijk ook onze hoofdsponsor 
AH Jos van den Berg!

Qui Vive meisjes D6 
kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het de allerlaatste wedstrijd van dit 
seizoen waarin zowel Bloemendaal 
D7 als Qui Vive D6 kampioen kon-
den worden in een, voor Qui Vive, 
direct uitduel tegen Bloemendaal. 
Na een grondige voorbereiding en 
wedstrijdbespreking  van de coa-
ches begonnen alle meiden gemo-
tiveerd aan de wedstrijd. Al snel 
kwam Bloemendaal op een 1-0 
voorsprong. Het was een spannen-
de wedstrijd die heen en weer golf-
de en Qui Vive kon voor gelijk ma-

ken en vlak voor rust zelfs een 1-2 
voorsprong nemen. Na een extra 
inspirerende bespreking in de rust 
kwam Qui Vive flitsend uit de start-
blokken en werd het meteen 1-3 
door een eigen doelpunt van Bloe-
mendaal. Dat was de genadeklap, 
Bloemendaal kon geen vuist meer 
maken en bij een 2-4 eindstand vie-
len de meisjes elkaar juichend in de 
armen en toen de ouders ook nog 
met bloemenkransen en ‘champag-
ne’ ter huldiging het veld op kwa-
men was het feest compleet.

Bijzondere prestatie Springschans 
bij schoolhandbal

Uithoorn - Zowel het meisjesteam 
als het jongensteam van groep 
8 van de basisschool De Spring-
schans heeft de landelijke finales 
bereikt van het schoolhandbaltoer-
nooi door de finales van Midden 
Nederland te winnen.
De beide teams wisten elk twee 
spannende finalewedstrijden over-
tuigend te winnen. Er was enigszins 
sprake van thuisvoordeel voor de 
teams van De Springschans, aange-
zien de wedstrijden gehouden wer-
den op het sportpark van Legmeer-
vogels in Uithoorn. De wedstrijden 
kenden een sportief verloop en zo-
wel De Springschans als de ande-
re teams uit Midden Nederland 
speelden fraai handbal, waarbij De 
Springschans er met de winst van-
door ging.
Door deze winst werd deelname 
aan het Nederlands Kampioen-
schap schoolhandbal op 8 juni in 
Emmen veiliggesteld.
Een bijzondere prestatie, want het 
komt niet vaak voor dat zowel een 
jongensteam als een meisjesteam 
van een school de landelijke fina-
les bereiken.

De Dames op de Foto, vlnr: Mariska v d Ploeg,Inger Poorta, Marjolein van 
Dokkum,Heleen Bouwmans,en Jolanda Porcel

Dames team Qui vive 
tennis haalt titel binnen
Uithoorn - Het dames team wer-
den afgelopen zondag overtuigend 
kampioen in 2e klasse van de lande-
lijke competitie. Om het kampioen-
schap te behalen waren er nog drie 
punten nodig.
De tegenstander (De Meer) gaf pri-
ma partij aan onze dames, maar 
de benodigde puntjes werden bin-

nengehaald (klasse). Ook de direc-
te concurrent (Badhoevedorp) liet 
punten liggen en zo werden de da-
mes met 28 punten kampioen.

In de afgelopen najaarscompetitie 
(2012) gingen de dames ook al met 
de titel aan de haal. Dus een van de 
parade teams van Qui vive tennis.

Voorverkoop gestart!
Vogelvrij Festival maakt 
line-up bekend
Amstelhoek - Zaterdagmiddag om 
12.00 uur is de voorverkoop gestart 
voor het Vogelvrij Festival 2013! Het 
Vogelvrij Festival is vorig jaar ver-
huisd naar het Fort bij Uithoorn 
te Amstelhoek en keert daar 6 ju-
li weer terug. Voor slechts 19,- euro 
kunnen bezoekers een ticket kopen 
en helemaal losgaan op de muziek 
van de spectaculaire line-up.
De met Wild FM samengestelde li-
ne-up is een mix van verschillende 
stijlen, maar één ding staat vast: het 
zijn allemaal grote namen. De eer-
der bekendgemaakte Bassjackers 
sluit Vogelvrij Festival dit jaar af. 
Voor die tijd ga je los op de lekker-
ste dancemuziek. Urban, trap, tech-
house, house en eclectic beats, alles 
is te horen tijdens de optredens van 
Bassjackers, The Flexican & MC Sef, 
Sandro Silva, Jean, Vato Gonzalez & 
MC Tjen, Jaz von D, Rubix, Sem Vox 
en Wild-FM dj Louis Bailar! Zij vie-
ren samen met jou het mooiste sei-
zoen van het jaar: De zomer! 
De ‘Vroegevogel voorverkoop’ waar-

in snelle beslissers voor 15,- euro 
een ticket konden kopen, was zater-
dag binnen één uur uitverkocht. Re-
guliere tickets voor 19,- euro zijn nu 
verkrijgbaar via www.vogelvrij-festi-
val.nl, de Vogelvrij Facebookpage en 
bij alle Primera-vestigingen. Als ook 
deze staffel is uitverkocht, behoor je 
tot de ‘Late Beslissers’ en betaal je 
voor een ticket 3 euro meer.
Na het succes van vorig jaar, keert 
het Vogelvrij Festival terug op het 
Fort bij Uithoorn te Amstelhoek om 
de zomer van 2013 te lanceren! De 
vliegtijd is zaterdag 6 juli van 2 uur 
‘s middags tot 2 uur ‘s nachts. Het 
festival is per auto (gratis parkeren), 
fiets en openbaar vervoer goed te 
bereiken. Na afloop rijden er gra-
tis pendelbussen richting Uithoorn 
Busstation en De Ronde Venen. 
Hiervandaan zijn omliggende plaat-
sen ook goed bereikbaar.
Bekijk de nieuwe website: www.vo-
gelvrij-festival.nl voor de volledige 
line-up en volg hen via Facebook en 
Twitter voor het laatste nieuws.

Bewonersoverleg 
buurtbeheer Zijdelwaard
Uithoorn - Het bewonersoverleg 
van buurtbeheer Zijdelwaard zal 
worden gehouden op woensdag-
avond 12 juni a.s. om 19.30 uur in 
De Schutse aan De Merodelaan 1. 
Naast de agenda zal de heer Joep 

Szejnoga, eigenaar van kapsalon 
Joep, de bewoners bijpraten over de 
komende verbouwing van het Win-
kelcentrum Zijdelwaard. Hij zal zor-
gen voor tekeningen en plannen, 
die u op deze avond kunt inzien.
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