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Uithoorn aan de Amstel – Stichting Promotie Uithoorn wil Uithoorn
aan de Amstel op de kaart zetten en
ervoor zorgen dat meer mensen Uithoorn en De Kwakel weten te waarderen als het gaat om wonen, werken, winkelen en watersporten.
“Er gebeurt al veel in Uithoorn aan
de Amstel, zo hebben we op zaterdag 21 juni Culinair aan de Amstel. Wij willen initiatieven bundelen en onder één paraplu naar buiten brengen. We willen als stichting
de dromen en wensen van inwoners en ondernemers van Uithoorn

aan de Amstel waarmaken, maar
natuurlijk hebben we daarvoor ook
juist de hulp nodig van Uithoornaars
en Kwakelaars zelf”, aldus Chris van
Zantwijk, voorzitter van de Stichting.
Vorige week werd, onder aanwezigheid van uitgenodigde inwoners
en ondernemers die in een eerder
traject hebben meegedacht over
de profilering van Uithoorn aan de
Amstel, de nieuwe Uithoorn Promotor, oftewel city marketeer voorgesteld, Renate van Dijken. Van Dijken
presenteerde tijdens de avond twee
nieuwe logo’s passend bij de iden-

titeit van Uithoorn aan de Amstel.
Unaniem werd gekozen voor het
frissere logo met de pay-off ‘thuis
aan de Amstel’. “Nu het logo definitief is, kunnen we beginnen met
het zichtbaar maken van ‘ons’ Uithoorn,” aldus Van Dijken. Het logo zal terug te vinden zijn online op
een nieuw te bouwen website en op
social media, offline tijdens events
en in de straat. Mocht u mee willen
denken of mee willen helpen met de
promotie van Uithoorn, dan kunt u
Renate van Dijken een e-mail sturen: renate@promotieuithoorn.nl.

Bridge zomerdrives De Legmeer bij dans- en partycentrum
Regio – Vandaag, woensdag 4 juni, gaan de zomerdrives van bridgevereniging De Legmeer weer

van start. Deze altijd drukbezochte
drives door bridgeliefhebbers uit
Uithoorn en De Ronde Venen zul-

len deze keer gehouden worden in
Dans - en Partycentrum Colijn aan
de Industrieweg 20 in Uithoorn.

TV, barbequepakket, wellness-reis en 75 voetballen!

WK-actie winkelcentrum Zijdelwaard:
kassabonnen sparen voor WK-prijzen
Uithoorn - Vanaf komende zaterdag 7 juni kunnen klanten van winkelcentrum Zijdelwaard meedoen
met de actie: kassabonnen sparen
voor WK-prijzen! In de speciale actie-enveloppen die door de winkeliers worden uitgedeeld, moeten
drie kassabonnen van verschillende Zijdelwaard-winkeliers verzameld worden (maximaal 1 bon van
een van de supermarkten en twee
bonnen van de andere winkels). Het
totale bedrag van de kassabonnen
dient minimaal € 25,- te zijn Na het
invullen van de naam en adresgegevens kunnen de enveloppen in de
actiebus in het winkelcentrum ge-

deponeerd worden. Hoe meer enveloppen iemand inlevert hoe meer
kans op een prijs! Er zijn wekelijks
25 voetballen te winnen! Alle prijswinnaars krijgen thuis bericht en
worden uitgenodigd om naar de
prijsuitreiking in het winkelcentrum
te komen om hun prijs in ontvangst
te nemen. Uit de prijswinnaars die
aanwezig zijn bij de prijsuitreiking
wordt de hoofdprijswinnaar getrokken die met de hoofdprijs van die
week naar huis gaat!
Er zijn drie prijsuitreikingen: zaterdag 14 juni om 15.00 uur met als
hoofdprijs een wellness-reis met
overnachting voor twee personen
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Uithoorn aan de Amstel niet
langer een goed bewaard geheim

naar het San-Drome in Nijmegen.
Deze hoofdprijs is speciaal voor diegenen die niet van voetbal houden.
Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door reisbureau The Travel
Club Zijdelwaard.
Zaterdag 21 juni om 15.00 uur wordt
uit de groep prijswinnaars van de
voetballen een hoofdprijswinnaar
getrokken die met een geheel verzorgd barbecue-pakket voor 15 personen naar huis gaat! Slagerij Bader
verzorgt deze prijs. Zaterdag 28 juni
is de laatste prijsuitreiking en wordt
uit de groep prijswinnaars een grote
LG 42 inch TV verloot in samenwerking met Expert Uithoorn.

Hart voor de zorg in Het Hoge Heem

Geen krant
OntVanGen?

De merkenwinkel van Nederland

Uithoorn. Om voorbereid te zijn op
minder financiering door overheid
en zorgverzekering in de komende jaren, heeft ook Het Hoge Heem
al maatregelen aangekondigd in de
personele sfeer. Op de medewerkers die te horen hebben gekregen
dat ze nog dit jaar het huis moeten gaan verlaten drukt dat zwaar.
Ook voor de collega’s die hen met
lede ogen zullen zien vertrekken
wordt het er al met al niet gemakkelijker op. Toch is het voor de werksfeer en met name voor de bewoners van Het Hoge Heem van groot
belang dat de zorg met liefde gegeven blijft worden. Om alle medewerkers een hart onder de riem te steken heeft de Cliëntenraad van Het
Hoge Heem op 28 mei een attentie
uitgedeeld en daarbij de wens uitgesproken dat zij ook in zware tijden
hart voor de zorg mogen houden.

zaterdag 7 juni - luilak 2014 - open vanaf 08.00 uur

van 08.00 tot 09.00 uur

alle kinderkleding

elk 2e
artikel
*geldt op het laagst geprijsde artikel

van 09.00 tot 10.00 uur
heren tops
gaastra
pall mall
g-star
*op de adviesprijs

30%
korting

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177
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CO L O FON
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
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
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

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.

S

Afwijkende
openingstijden
gemeentehuis

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

W

Het gemeentehuis en de gemeentewerf en het informatiecentrum Dorpscentrum zijn tijdens de feestdagen gesloten op:
-

Hang Oranje slingers over
openbare weg 4 meter hoog
Diverse straten in Uithoorn en De
Kwakel zijn prachtig versierd of worden nog versierd om ‘onze jongens’
tijdens het WK in Brazilië aan te moedigen. Mocht u versiering hebben opgehangen of gaat u dit nog doen?

Houdt u dan rekening met de hoogte
van de versiering. Hang de versiering
over de openbare weg op minstens 4
meter hoog. Dan kunnen de vuilniswagens of brandweerauto’s er zonder
problemen gewoon onderdoor rijden.

Maandag 9 juni
(2e Pinksterdag)

De balie voor het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen en andere producten is dan ook gesloten. U kunt wel online uw afspraak plannen. Er is rekening
gehouden met de afwijkende
openingstijden. U kunt dan zelf
bepalen wanneer het u uitkomt
om naar het gemeentehuis te
komen. Kijk hiervoor op www.
uithoorn.nl/afspraak.

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

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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken.
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn
geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een
bestaand bedrijfspand tot tijdelijke winkelruimte. Ontvangen 19 mei 2014.
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
- Fresialaan 44, omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen in de
voorgevel. Bezwaar: t/m 7 juli 2014.
- Drechtdijk 69, 69a, 71 en 71a, omgevingsvergunning voor het oprichten van 2
woningen, 2 aanleunwoningen en bijgebouwen. Bezwaar: t/m 8 juli 2014.
- Vuurlijn 5, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LS-net.
Bezwaar t/m 9 juli 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 57, omgevingsvergunning voor het verbreden van de dakkapel op
het voorgeveldakvlak van de woning. Bezwaar: t/m 8 juli 2014.
- Grift, Vergunning aan Hemink Groep B.V. voor het plaatsen van een schaftkeet
en een eco-toilet op de openbare weg van 26 mei t/m 19 juli 2014. Bezwaar t/m
9 juli 2014.

Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3. Vergunning aan Scouting Admiralengroep Uithoorn
voor het organiseren van de 30e Admiralencup van 6 t/m 8 juni 2014. Bezwaar
t/m 9 juli 2014
- Onthefﬁng voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 6 juni 2014
van 19.00 tot 01.00 uur en 7 juni 2014 van 20.00 tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 9
juli 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Rodenbachlaan. Vergunning aan Van Wijk Amsterdam B.V. voor het plaatsen
van een schaftkeet, eco-toilet en steiger op de openbare weg van 23 mei t/m
13 juni 2014. Bezwaar t/m 9 juli 2014.
KENNISGEVING

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in
de gemeente Uithoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Vinckebuurt
van de gemeente Uithoorn

Onteigeningsplan Vinckebuurt
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat op verzoek van de Minister van
Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet een ontwerp
koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage ligt.
Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van die gemeente onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Vinckebuurt.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woongebied van ongeveer
300 woningen met bijbehorende werken en openbare voorzieningen. In de door
de gemeente gewenste wijze van uitvoering zullen totaal 288 wooneenheden worden gerealiseerd. De te onteigenen onroerende zaken maken deel uit van een te
realiseren complex van 45 appartementen met een ondergrondse parkeergarage,
bijbehorende werken en openbare voorzieningen.
Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Wonen - 1, Tuin, Verkeer, Groen en de dubbelbestemmingen Waterstaat - Waterkering en Waarde - Archeologie 2 toegekend.
Op de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zullen werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter realisatie van de daaraan toegekende bestemmingen.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:
- Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 (openingstijden staan op de webTER INZAGE
site van de gemeente).
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Grifﬁoenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot
Tijdelijk:
en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie vraagt u naar de af- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni
deling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971.
2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwa- Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 5 jukel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publieks- ni 2014 tot en met 16 juli 2014.
zaken, H.J. Jansen-de Noo, 0297-513111.
- Beleidsregels WK voetbal 2014, Inzageperiode: 28 mei 2014 t/m 13 juli 2014, Zienswijzen
Inlichtingen bij: Publiekszaken, Margo Millenaar of Alie Veldman 0297-513111. Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk
of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa- BJV Publiekrecht, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht, onder vermelding van dosren hiertegen is nog niet mogelijk.
siernummer 2013-34.

WWW.UITHOORN.NL

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als
u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit
in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, de heer J.N. Baalbergen, tel.nr. 06-46131163; b.g.g. tel.nr. 06-11526107.
Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in
hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 23 juli 2014
om 11.00 uur in het gemeentehuis van Uithoorn, Laan van Meerwijk 16. Hiervoor
wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.
BELEIDSREGELS TIJDENS WK VOETBAL 2014

Brazilië opent het WK voetbal op 12 juni 2014 en sluit dit af met de ﬁnale op 13
juli 2014.
Traditioneel worden in de verschillende gemeenten in het land verzoeken ingediend voor het organiseren van:
- Het plaatsen van televisieschermen op horecaterrassen,
- Public viewings (grote schermen in de openbare ruimte)
- Het plaatsen van buitentaps en
- Het verlenen van onthefﬁngen op de reguliere sluitingstijd van de horeca in deze periode.

Anticiperend op dergelijke verzoeken in Uithoorn tijdens het WK voetbal is het
gewenst beleidsregels op te stellen in het kader van de beheersbaarheid van de
openbare orde en veiligheid en verkeersveiligheid rond de schermen.
Voorgesteld wordt in de voorkomende situatie dat de lokale horeca in de groepsfase van het WK 2014 uitzendingen wil vertonen van de voetbalwedstrijden op hun
terras, dat zij hiervoor een melding doen. Onthefﬁng van de sluitingstijden van de
horeca wordt niet verleend vanwege het feit dat de wedstrijden binnen de reguliere sluitingstijden worden gehouden. Indien de melding wordt gedaan zal worden
aangegeven dat verwacht wordt dat een aantal zaken in acht wordt genomen zoals het feit dat er tijdens de uitzending toezicht op het terras wordt gehouden, het
TV scherm niet eerder dan een kwartier voor de wedstrijd aangezet wordt en binnen een half uur na aﬂoop van de wedstrijd uitgezet wordt, de schermen gericht
zijn op het terras (dus niet op de weg) en er op het terras geen verkoop van alcoholhoudende dranken (buitentaps) plaatsvindt. Dranken worden slechts voor de
gasten op het terras geserveerd vanuit de horecagelegenheid.

Indien het Nederlands elftal in het WK 2014 doorgaat naar de ﬁnale rondes zal
er naar alle waarschijnlijkheid de behoefte zijn om diverse activiteiten waaronder
public viewings in de openbare ruimte c.q. op de openbare weg in de gemeente te organiseren. Hiervoor is een evenementenvergunning noodzakelijk. Aan deze vergunning zullen voorwaarden worden verbonden zoals het feit dat bij dergelijke evenementen het plaatsen van buitentaps in beginsel niet zal worden toegestaan. Uitzondering op deze regel geldt voor het evenemententerrein LegmeerWest en het evenemententerrein De Kwakel. Als het evenement bij de horecagelegenheid plaatsvindt dan worden de dranken slechts geserveerd vanuit de horecagelegenheid, voorprogramma’s (zoals muziek) zijn beperkt toegestaan en starten niet eerder dan uiterlijk een uur voor de wedstrijd. De toestemming voor het
uitzenden van de beelden wordt door de organisator zelf geregeld en de organisator draagt zorg voor toezicht op een ordelijk verloop van het evenement. Overtredingen van voormelde regels of verstoring van de openbare orde kan leiden
tot het verbod op het nog verder plaatsen van TV schermen of gezamenlijk kijken
naar voetbalwedstrijden.
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.
KENNISGEVING:
ONBEKENDE AANHANGER
VERWIJDERD BILDERDIJKLAAN

Op woensdag 28 mei is er een aanhanger verwijderd op de Bilderdijklaan. Deze kan binnen 6 weken opgehaald worden door de eigenaar. Na 6 weken word
de aanhanger vernietigd.

Veranderingen in de zorg
De rol van de
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015
over naar de gemeente?

De jeugdzorg, dus de opvoed- en
opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen.
Dat is ook de ondersteuning van kinderen met
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten.

Uithoorn maken we samen!

Hoe een netwerkcoach u kan helpen
Door alle ontwikkelingen in de sectoren werk en
inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning verandert er
straks veel voor inwoners. Het uitgangspunt in alle
veranderingen is dat inwoners nog meer op eigen
kracht doen en elkaar meer helpen. In dit katern willen
we graag voorbeelden laten zien hoe wij dit met elkaar
in Uithoorn doen. Als eerste laten we Karin Hakker aan
het woord. Zij is sinds kort actief als netwerkcoach.
Lees wat Karin doet om mensen in Uithoorn te helpen
bouwen aan een kring van vrienden en kennissen om
hen heen.
“Meestal hebben mensen meer contacten dan zij zelf
denken. Er zijn best familieleden, buren of kennissen
die graag een handje willen helpen, maar om hulp
vragen is vaak zo lastig”, vertelt Karin Hakker, die
sinds februari 2014 aan de slag is als netwerkcoach.
“Een netwerkcoach helpt mensen die hun netwerk
willen versterken of uitbreiden. Eenzaamheid, ziekte of

de zorg voor een zieke kunnen oorzaken zijn waardoor
iemand contacten kwijtraakt. Terwijl het juist dan zo
nodig is”. Eén keer in de twee weken, maximaal een
half jaar, ondersteunt en stimuleert Karin haar cliënt
om nieuwe contacten te leggen of de bestaande weer
op te pakken. Of om hulp te vragen of zich aan te
melden voor die leuke activiteit. Karin: “Ik kan dan net
die steun bieden, die ze nodig hebben!”.
Zou u ook wel een netwerkcoach kunnen
gebruiken? Iemand die elke maand twee keer bij
u langskomt, met u meedenkt en helpt om uw
sociaal netwerk te versterken of uit te breiden?
Meld u dan aan bij Mantelzorg Steunpunt. Er
zijn negen netwerkcoaches in Uithoorn bereid
om u daarbij te helpen. U kunt hiervoor contact
opnemen met Mantelzorg Steunpunt, 0900-1866,
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl.

Gemeente zoekt werkervaringsplaatsen bij
Uithoornse werkgevers
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet
ingevoerd. Deze wet heeft als doelstelling
om personen met een (arbeids)beperking
aan het werk te helpen bij een reguliere
werkgever. De gemeente Uithoorn was al
verantwoordelijk om mensen te helpen aan
een baan, maar door de Participatiewet komen
daar nu nieuwe doelgroepen bij: Wajong’ers
(jonggehandicapten) en Wsw’ers (mensen met
een (arbeids)beperking).

Garantiebanen nodig

In het Sociaal Akkoord heeft de regering met
werkgeversorganisaties afgesproken om tot 2026
in totaal 100.000 garantiebanen in te richten voor
mensen uit de doelgroep van de Participatiewet.
Daarbovenop stelt de overheid zich garant voor
25.000 extra banen in de komende tien jaar.
Werkgevers zijn belangrijk om de doelstellingen
van de Participatiewet te behalen. Zij moeten
tenslotte de (garantie)banen beschikbaar stellen.
Een garantiebaan wil zeggen dat een werkgever
een werknemer met een arbeidshandicap in dienst
neemt en voor het niet productieve deel een
loonkostensubsidie van de gemeente ontvangt.

Werkgevers benaderen

De gemeente Uithoorn wil niet tot 1 januari 2015
wachten om werkgevers te informeren over de
garantiebanen. Daarom start zij voor de zomer
met een proefproject om mensen uit de nieuwe
doelgroepen aan werk te helpen door middel van
werkervaringsplekken. Tijdens het proefproject
wordt vanuit een cliënt (persoon) gekeken wat voor
werk hem/haar past. Vanuit deze gedachte zal de
gemeente vervolgens lokale werkgevers benaderen
met de vraag of zij een werkervaringsplaats
beschikbaar hebben. Het is de bedoeling dat in
2015 de werkervaringsplaatsen worden omgezet in
een garantiebaan.

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden.
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke
beperking of het helpen van een verslaafde om
meer structuur aan te brengen in de dag. En
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te
ontlasten.
De ondersteuning van mensen bij het vinden
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente.
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van)
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is
dat de ondersteuning van jong gehandicapten
die voor een deel nog kunnen werken, naar de
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?

Mensen die professionele zorg en
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong

Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo.
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over alle veranderingen waar
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu
de begeleiding geeft.

Meer weten over werkervaringsplekken
voor mensen met een (arbeids)beperking?

Hebt u algemene vragen die voor
meer mensen gelden?

Mail uw vraag naar: gemeente@uithoorn.nl of
schrijf naar de afdeling communicatie, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn. We kunnen dan op deze
pagina op uw vraag ingaan of we plaatsen
uw vraag op www.uithoorn.nl (veranderingen
sociaal domein). Op deze website vindt u meer
informatie over de veranderingen in het sociaal
domein.

Neem dan contact op met afdeling Werk & Inkomen,
Nadia Montesant en Kitty van der Putten.
E-mail: Nadia.Montesant@uithoorn.nl
Kitty.van.der.Putten@uithoorn.nl)
Telefoon: 0297-513944

Uithoorn maken we samen!

Kent u goede voorbeelden?
Door de decentralisaties werk en inkomen, jeugd,
zorg en ondersteuning verandert er straks veel voor
inwoners. Het uitgangspunt in alle veranderingen is
dat inwoners nog meer op eigen kracht doen en elkaar
meer helpen. Vaak lukt dat in Uithoorn al uitstekend:
veel inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud
en nemen actief en volwaardig deel aan de
maatschappij. Sterker nog: ze geven de maatschappij
mede vorm en dragen bij aan de economie, de
sociale cohesie en bieden sociale ondersteuning aan
anderen, bijvoorbeeld in de rol van collega, werkgever,

goede buur, vriend, vrijwilliger of mantelzorger. Echter,
ook in Uithoorn hebben we groepen bij wie eigen
kracht en zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend is.

Doe mee!

Daarom willen we op zoek naar goede voorbeelden:
Ouderen die voorlezen in crèches, jongeren
die scootmobielen repareren, jongeren van de
praktijkschool die vuil prikken in de buurt waar hun
school staat. Denk zo breed als u wilt! Want deze
goede voorbeelden kunnen weer een inspiratiebron

zijn voor nieuwe initiatieven. Want dat is wat we willen.
Nog meer hulp en ondersteuning voor de mensen die
dat nodig hebben. De meest inspirerende initiatieven
komen centraal te staan in een korte ﬁlm die de
gemeente Uithoorn laat maken in het kader van de
decentralisaties.
Kent u inspirerende initiatieven of projecten
in Uithoorn waar het ‘elkaar helpen’ centraal
staat? Mail uw suggestie naar
valerie.van.den.berg@uithoorn.nl

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en
ondersteuning die nu al onder de gemeente
vallen. We noemen het geheel aan diensten,
ondersteuning, hulp en zorg: het sociaal
domein.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
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: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, 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 Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

Clous van Mechelen komt
naar Chazz 2014
Regio - Clous van Mechelen is een
muzikale duizendpoot, speelt sax,
drums, piano en nog veel meer.
Hij componeert in allerlei genres: van klassieke muziek tot mainstream jazz en liedjes voor de leuk.
Zijn muziek is bekender dan hijzelf.
Want wie kent niet de muziek bij de
‘Grolsch is meesterschap’ reclame
of de hit Big City en de liedjes van
Bert & Ernie. Allemaal muziek van
Van Mechelen.
Clous komt naar Chazz en gaat spelen op de tenorsaxofoon. Hij gaat
optreden met een paar andere toppers van Chazz 2014, namelijk met
Lils Mackintosch en met Colette
Wickenhagen, zangeressen waar hij
langdurig mee samenwerkt en die
echt een click met hem hebben. Dat
wordt een muzikaal feestje, reken
daar maar op. Colette Wickenhagen
en Clous maakten samen opnames,
onder andere ‘Just Friends Jammin’,

Mijmeringen
ROOFBOUW

een mooie cd vol mainstream jazz.
En met de bekende jazz- en blueszangeres Lils Mackintosch maakte
Clous het album ‘About Crazy’, geinspireerd op het soms tumultueuze leven van Lils. Bij de masterclass
die Lils Mackintosch tijdens Chazz
gaat geven aan getalenteerde jonge mensen begeleidt veelzijdige
Clous de talenten op de piano. Colette is onze ‘artist in residence’. Mede dankzij haar kwaliteit komen er
zulke begaafde musici bij Chazz optreden. En ze doen dat allemaal belangeloos voor het goede doel, ook
Clous van Mechelen, de muzikant
met humor en Lils Mackintosch met
haar warme stem, die een sfeermaker van klasse is. Voorpret heb je als
je op Youtube gaat zoeken. Chazz
2014: zaterdag 21 juni van 15.30 –
22.30 uur, Stroomzicht, Westzijde
50, De Hoef. Voor het programma
en voor kaarten: www.chazz.nl

Om me heen hoorde ik meerdere mensen die waren geveld door een kort maar
venijnig griepje. Negen van de tien keer
mis ik deze mini-epidemieën maar dit
keer ontkwam ik er helaas niet aan. Het
was waarschijnlijk de tiende keer en ik
ging knock out. Ziek zijn komt nooit uit,
maar soms is het gewoon extra lastig.

Het Hoge Heem op
nostalgische tour
Uithoorn - Het Hoge Heem viert in
september 2014 haar 40 jarig bestaan! In voorbereiding op dit heugelijke feit willen we graag een “levensloop” van Het Hoge Heem maken. Dit willen we doen met bijzondere verhalen, foto’s en indien voorhanden zelfs filmbeelden. Vrijdag 13
juni van 14.30 tot 16.30 uur is er in
het restaurant een “Nostalgische
middag” georganiseerd. In samenwerking met de Stichting Oud Uithoorn en De Kwakel, de website
www.degeschiedenisvanuithoorn.nl
en de Stichting De Kwakel Toen en
Nu. Dan gaat het niet alleen om de
geschiedenis van Het Hoge Heem,
maar ook om Uithoorn en De Kwakel. Bij deze dus een oproep aan alle
lezers: heeft u foto’s, filmbeeld, leuke anekdotes, bijzonder verhalen of
andere zaken gerelateerd aan Het
Hoge Heem (uniform van vroeger
o.i.d.), deel deze dan met ons. Dan

delen wij onze koffie en thee weer
met u!
Foto’s
Een specifieke vraag is er bijvoorbeeld naar foto’s van de Geniesluis
bij het Fort aan de Drecht, Amsteldijk-zuid. Daar werd vroeger veel
gezwommen, misschien heeft iemand dus een foto thuis van het
zwemmen, met op de achtergrond
deze sluis! Als u die dag niet kunt
maar toch materiaal heeft? Meldt u
zich kunt bij Erik Zaal. Gaat het om
materiaal waar u geen afstand van
kunt / wil doen, dan kunnen we altijd langskomen om iets in te scannen of foto’s te maken. We hopen
op veel mooi beeldmateriaal en vele verhalen om een zo compleet mogelijk beeld te creëren van de afgelopen 40 jaar Hoge Heem en een
aanvulling te maken voor de geschiedenis van onze omgeving.

Bike Event bij Van Rijn
Fietsen op zaterdag 7 juni
Vrouwenakker - Met gemak elke dag 10 kilometer naar het werk
en terug? Of fluitend de heuvel op?
Met een elektrische fiets trapt u elke afstand moeiteloos weg! Wie wil
kennismaken met het rijden op een
elektrische fiets, kan op 7 juni gratis
komen proefrijden tijdens het Bike
Event bij Van Rijn Fietsen! Ook voor
stadsfietsen en racefietsen bent u
hier natuurlijk aan het goede adres.
Om de fiets te vinden die bij u past,
heeft Van Rijn Fietsen 3 fietsmerken uitgenodigd, die u het gemak
en comfort van elektrisch fietsen laten ontdekken. Gazelle, Koga Miyata en Cannondale geven u de keuze uit verschillende type elektrische
fietsen met voorwielmotor of middenmotor. Koga Miyata heeft zelfs
een geruisloze achterwielmotor. Bij
de elektrische fietsen met voorwielaandrijving kunt u zelf uw actieradius (bereik in kilometers) bepalen. U
heeft hierbij de keuze uit verschillende accu’s met elk een andere capaciteit. U kunt ook kiezen voor een

fiets met een zeer krachtige middenmotor. De modellen met een
middenmotor zijn net zo wendbaar
als een gewone stadsfiets, dankzij de lage plaatsing van de motor.
Bovendien kunt u bij sommige luxe
modellen schakelen terwijl u trapt!
Bij aankoop van een Gazelle Innergy e-bike op 7 juni, ontvangt u gratis de update naar een gouden accu. Hiermee heeft u een flinke actieradius! Mocht u meer gecharmeerd
zijn van een e-bike van Koga Miyata of Cannondale, krijgt u bij de aanschaf tijdens het Bike Event een gratis diefstalverzekering voor 3 jaar.
Niet alleen e-bikes!
Van Rijn Fietsen doet nog een duit
in het zakje door met extra scherpe prijzen op overjarige en tweedehands stadsfietsen, racefietsen en
e-bikes en te komen. Alles voor fietsen kunt u bij Van Rijn Fietsen vinden. Ook kleding en andere accessoires! Van Rijn Fietsen, Vrouwenakker 7a, Vrouwenakker

Nieuwe viskiosk voor
Zeevishandel Volendam
Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Lekker zwemmen
met zijn tweetjes
Uithoorn - Hierbij een foto van wat zwemmende koeien vandaag aan
de Boterdijk. Dat belooft wat als het straks echt zomer wordt! De koeien konden op eigen kracht weer het water uitkomen toen ze boer
Blommensteijn zagen aankomen!
Rudo Plooy

Uithoorn - Omdat het winkelcentrum Zijdelwaardplein de komende
maanden gerenoveerd wordt, moeten sommige winkels tijdelijk naar
een andere locatie verhuizen. Was
dat al bij de Trekpleister het geval,
ook de bekende Zeevishandel Volendam die gevestigd is/was aan de
rand van het winkelcentrum moet
daaraan geloven. Sinds maandag 2
juni staat er ‘achter de eendjes’ bij
de hoofdingang een prachtige nieuwe viskiosk. Daar gaat Zeevishandel Volendam voorlopig bivakkeren. Eerder stond er al een tijdelijke
voorziening, maar die is nu vervangen. “Het is een kleurrijke en praktisch ingerichte kiosk waar wij onze klanten graag ontvangen. Wat wij
in de winkel hadden, hebben we nu

ook gewoon. Maar het kost even tijd
om de inrichting voor elkaar te krijgen en om op te starten. De (her)
opening zal aanstaande vrijdag 6 juni zijn, net op tijd voor de Pinksteren,” laat eigenaar Henri Kes weten. “We hebben voor onze klanten
een heerlijk aanbod aan verse vis en
visdelicatessen in een assortiment
zoals men dat van ons gewend is.
Voorlopig zitten we hier misschien
wel een jaar.
Maar we komen straks weer terug
op onze eigen locatie in het winkelcentrum als dat verbouwd is. Hoe
dan ook, op onze nieuwe tijdelijke
locatie heten wij u van harte welkom en wensen u alvast zonnige,
maar ook smakelijke Pinksterdagen.
Tot ziens dus achter de eendjes!”

Grenzen
Als werkende moeder is er altijd zoveel te willen en te doen. Multi tasken is niet voor niks een gewaardeerd begrip voor velen. Maar
als je lijf niet mee werkt, sterker nog je in de steek laat, dan valt er
weinig te multi tasken. Je kunt dan nog maar een ding, je beroerd
voelen en dat gevoel proberen te laten verdwijnen door niks te doen
en stil in je bed te liggen. In de bloei van je leven denk je dat grenzen
er enkel zijn om aan te tikken en vervolgens te verschuiven. Soms is
het echter het tegenovergestelde dat grenzen er zijn om letterlijk je
te begrenzen en zo zorg te dragen voor een gezonde situatie.
Karma
Door mijn werk, de ervaringen die ik heb opgedaan en alles wat ik
heb gelezen, denk ik best wat over het onderwerp grenzen en gezondheid te weten. De beste stuurlui staan dan ook op wal en vanaf de zijlijn adviezen roepen naar de ander is oh zo makkelijk. Naast
dat het makkelijk is als je zelf niet in de ellende zit, helpt het de ander ook zo weinig. Met een advies doe je vaak de ander tekort, alsof die zelf niet al alles heeft geprobeerd om ergens goed uit te komen. Dus wordt je soms terug gefloten en mag je zelf ervaren hoe
het is om je grenzen heel dichtbij te zien komen. Karma is een bitch
zeggen ze wel eens.
Wijs man
Mijn vader zei het vroeger al “pleeg geen roofbouw op je lijf”. Als
18-jarige kan je niet zoveel met zo’n uitspraak, behalve dan het je
ene oor in laten gaan en het ander oor uit laten gaan. Maar deze
uitspraak komt nog regelmatig bij me naar boven. Ook deze week
weer, ik voelde me de hele dag al niet lekker maar het was druk op
het werk en ik moest en zou nog wat klusjes afmaken. Resultaat
van deze werkijver was dat ik letterlijk en figuurlijk over mijn grens
heenging en doodziek in de auto naar huis terug keerde.
Eenmaal thuis aangekomen kon ik me alleen nog maar op bed laten
vallen en letterlijk niets meer doen. In mijn hoofd gingen alle plannetjes natuurlijk gewoon door. En dus maakte ik een nieuwe planning wat alleen maar inhoudt dat alles een halve dag opschoof.
Aanpassen
De volgende dag moest ik echter toegeven dat het echt niet ging en
dus schoof mijn planning weer een dag op. Nu werd ik wel al ongeduldig, ik had toch zeker al anderhalve dag op bed gelegen en
waarom was ik dan nog niet beter? Zo werkt het niet, maar dat is
wel waar je op hoopt. Dat je even netjes pas op de plaats maakt en
daarna weer vol gas verder kan. Maar soms is pas op de plaats iets
wat je veel langer moet doen dan je eigenlijk wilt en dan vallen veel
van je plannen in duigen. Zo zou ik de 10 km gaan lopen in Rotterdam, maar dat zag ik toch niet helemaal zitten. Ik dacht zelf mijn
grenzen te respecteren door in plaats van de 10 maar 7,5 te gaan lopen. Achteraf vraag ik me af of dit nu echt aanpassen was. Aanpassen aan wat of aan wie? Is het aanpassen aan mijn lichaam om minder te lopen na een griepje? Of is het aanpassen aan het onzichtbare, wat zullen andere mensen wel niet denken als ik niet loop? Of is
het aanpassen aan de norm die ik heb, want ik heb me opgegeven
voor die loop en dus zal ik het lopen ook.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik niet lekker heb gelopen en mijn lijf
de dag erna ook niet echt blij is. Al mijn spieren doen zeer en het
voelt alsof ik al mijn energie heb verbruikt. En dat was nu net waar
het allemaal om ging, een beetje energie hebben want de volgende drukke week staat alweer te dringen, de week van de avond vierdaagse. Aanpassen op de juiste manier, goed voor jezelf en je lijf
zorgen, energie genereren voor het gewone leven en de leuke dingen is helaas zo makkelijk nog niet.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Gevonden:
- Uithoorn, Torbeckerlaan: Zwarte kat met klein wit befje.
Draagt bandje van Dierenbescherming.
- Wilnis, Christinastraat: Rood/witte poes.
- De Kwakel, Kerklaan: Zwanger poes.
- Wilnis, Padmosweg: Schildpad poes.
- Uithoorn, John van Oldenbarneveldlaan: Schildpad.
- Mijdrecht, 2e Zijweg: Klein cyperse poes.

Open Dag bij
“Het VerkeersCollege”
Mijdrecht - Het VerkeersCollege
verzorgt op zaterdag 14 juni weer
de jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht.
“Het VerkeersCollege” heeft momenteel 4 vestigingen in verschillende regio’s en beschikt daarbij
over 15 lesauto’s, bromfietsen, motoren een BE combinaties en een
eigen vrachtauto. Voor al uw rijbewijzen bent u hier dus aan het juiste
adres. Wilt u een kennismaken met
Het VerkeersCollege en de instructeurs in Mijdrecht of heeft u altijd al
eens een rondje met een vrachtauto of motor willen rijden dan is zaterdag uw kans. Kom gezellig langs
voor een gratis rijtest met de auto,
vrachtauto of motor.

Ook kunt u een theoriesessie over
de nieuwe verkeersregels bij wonen. Natuurlijk kunnen wij ook al
uw vragen beantwoorden over:
2todrive (16,5 jaar B rijbewijs) en de
code 95 (nascholing chauffeurs) en
het nieuwe motorrijbewijs.
Deze Open Dag hebben zijn er speciale Kortingsacties voor de auto
en bromfiets !!! Bij aanmelding voor
de auto ontvangt u een Gratis Slipcursus. Komt u ook even langs? De
koffie en de instructeurs staan voor
u klaar! Op Zaterdag 14 juni van
10.00-16.00 uur. Bij “Het VerkeersCollege”, Diamant 6 in Mijdrecht
(naast het VLC).
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Hand(ig)Werk

Supermarkt Aldi sluit en
Deen wordt groter
Uithoorn - De enige Aldi supermarkt die Uithoorn rijk is, heeft afgelopen weekend zijn deuren gesloten. Aan een langdurig juridisch proces of de Aldi al dan niet
mocht blijven in het winkelcentrum
is een einde gekomen. Aldi is gesommeerd te verdwijnen en moest
per 1 juni het deel van het nog niet
verbouwde winkelcentrum, waar
de super was gevestigd, ontruimen. Dat is gebeurd. Afgelopen vrijdag was men al volop bezig met het
leeghalen van de winkel en de goederen inclusief de inrichting in verhuiswagens te laden. Waar naartoe?
Nu nog niet bekend, maar wellicht
dat Aldi naar een andere locatie
gaat in Uithoorn. Dat zou heel plezierig zijn voor het contingent klanten dat gedurende de afgelopen jaren bij de Aldi boodschappen heeft
gedaan. Net zoals bij de naastgelegen supermarkt Deen het geval is,
blijkt ook de Aldi een grote vaste
klantenkring te hebben. Maar anders dan die van Deen. Dus bijten
deed men elkaar niet. Eerder zou je
kunnen spreken van een versterking
van beide vestigingen omdat zij profiteerden van elkaars aanbod. Dat
blijkt ook uit vragen aan bezoekers
ter plaatse. Die waren zeer teleurgesteld dat de Aldi niet meer in winkelcentrum Legmeer zal zijn. “Wij
wonen hier dichtbij in de Legmeer
en doen er vaak onze boodschappen, net zoals wij graag bij buurman
Deen binnenlopen. We kijken daarbij welke aanbiedingen er bij wie
zijn. Op die manier wil je zo goed en
goedkoop mogelijk je boodschappen bij elkaar krijgen. Aldi heeft
wat Deen niet heeft en omgekeerd.
Soms zitten daar ook nog eens behoorlijke prijsverschillen in”, aldus
een mevrouw die met haar dochter
bij Deen is geweest en nog even bij
de Aldi langs wil. Maar dat ging al
niet meer. De teleurstelling was duidelijk merkbaar. En niet alleen bij
haar en haar dochter. “Krijgt de Aldi
nu ergens anders in Uithoorn winkelruimte en weet u waar dat is?”
Zo werd gevraagd door omstanders. Daar konden wij helaas geen
antwoord op geven. Want dat is ook
voor ons nog net zo’n grote vraag.
Projectontwikkelaar Yuri Hendrikse bij Aldi Vastgoed BV in Zaandam
noemt het verdwijnen van de Aldi bij winkelcentrum Legmeerplein
een aderlating voor Uithoorn. “De
Aldi was populair. Er kwamen hier
heel veel klanten uit de Legmeer,

maar ook vanuit andere woonwijken uit Uithoorn en De Kwakel. Daar
komt bij dat wij in de Legmeer op
nog meer klandizie konden rekenen
want de komende tijd wordt daar
weer veel nieuwbouw gepleegd. Mij
is verteld dat er straks 7.000 mensen
in de Legmeer wonen. En die willen
toch graag een extra (buurt)winkelvoorziening in de buurt. Helaas kunnen zij hier geen gebruik meer maken van het aanbod van de Aldi,”
legt Hendrikse uit. “Vanaf het moment dat het winkelcentrum werd
gerenoveerd was bekend dat er te
weinig plaats was voor twee supermarkten. Supermarkt Deen heeft bij
de projectontwikkelaar Ultimo Vastgoed destijds aangegeven dat zij
een winkelruimte van 1.335 m2 wel
wilde vullen. Dat zou geen probleem
zijn geweest als op de locatie er ook
nog een extra uitbreiding voor de
Aldi bij had kunnen komen. Omdat
de gemeente op het Legmeerplein
slechts een ‘beperkt’ winkelaanbod van in totaal 1.525 m2 toestaat,
bleek er in het nieuwe ontwerp van
Ultimo Vastgoed geen plaats te zijn
voor de Aldi. Maar die zat hier toen
al en heeft zich er juridisch tegen
verzet. Helaas mocht het niet zo zijn
dat dit proces in het voordeel van
de Aldi is beslist. Dus is het gelopen
zoals het is gelopen. Het vervolg is
dat wij nu naarstig op zoek zijn naar
een nieuwe locatie in Uithoorn. Het
is bewezen dat er veel belangstelling is voor een pure discounter als
de Aldi. Daarom zijn we momenteel
in gesprek met de gemeente voor
een vergunning en dat verloopt momenteel in een constructieve en positieve sfeer. Om die reden kan ik
er op dit moment ook verder niets
over zeggen,” aldus Hendrikse die
verder aangaf direct met berichten
naar buiten te zullen komen zodra
en sprake is van een definitieve beslissing. Geruchten als zou de Aldi
reeds een tijdelijke vergunning van
de gemeente hebben gekregen om
zich op een bepaalde locatie te mogen vestigen, konden niet op waarheid worden getoetst.
Geen toekomst?
De problematiek vloeit voort uit de
Economische Visie voor Uithoorn
die op 11 februari 2010 door de
toenmalige gemeenteraad is aangenomen. Daarin werd gesteld dat de
detailhandel in het Oude Dorp en op
het Zijdelwaardplein de speerpunten waren en dat er geen toekomst
zou zijn voor een buurtwinkelcen-

De verhuizing van supermarkt Aldi op het Legmeerplein in volle gang

trum op het Legmeerplein. Sterker
nog, de gemeente vond het buurtwinkelcentrum zelfs ongewenst. In
2008 werd het verpauperde winkelcentrum gekocht door Ultimo Vastgoed uit Amsterdam en was er nog
sprake van dat er 3.000 m2 winkelruimte mocht komen op het Legmeerplein. Genoeg voor twee supermarkten. Buurtbeheer Legmeer
was (en is) een groot voorstander
van de uitbreiding van het winkelcentrum en heeft zich daartoe tot
het uiterste ingespannen. Bestuurslid (nu voorzitter) Marga Moeijes
overhandigde op 24 maart 2011 in
dat licht gezien toen een petitie met
2.300(!) handtekeningen van bewoners aan burgemeester Oudshoorn. Het heeft niet mogen baten.
Het toenmalige ontwerp was met de
aanname van de Economische Visie
al achterhaald. Gevolg was dat er
slechts 1.525 m2 winkelruimte door
Ultimo Vastgoed mocht worden gerealiseerd. Daarvan 95 m2 voor een
kapperszaak en 95 m2 voor een
Chinees restaurant/afhaalcentrum.
De rest zou worden toegewezen
aan Supermarkt Deen. Maar de Aldi zat er ook nog in (op ongeveer
600 m2). De druk van Ultimo Vastgoed op Aldi werd opgevoerd om te
vertrekken. Dat heeft vorig jaar geleid tot het opstarten van de juridische procedure die nu tot een einde
is gekomen. Door de forse vermindering van de toegewezen winkelruimte werd Ultimo Vastgoed feitelijk het kind van de rekening en indirect daarmee ook de Aldi. Anderzijds is gelogenstraft dat buurtwinkelcentrum Legmeerplein geen toekomst zou hebben. Gezien de toeloop van consumenten op beide supers blijkt dat juist wel het geval!
Nieuwbouw uitbreiding Deen
Nu de Aldi uit het oude gedeelte van
het winkelcentrum is verdwenen wil
Ultimo Vastgoed, dit zo snel mogelijk laten slopen. Het gaat hierbij om
700 m2 oude bebouwing. Kort daarop vindt nieuwbouw plaats van winkelruimte die bestemd is voor de
uitbreiding van supermarkt Deen.
Zoals eerder vermeld was dit al van
meet af aan de bedoeling. Verwacht
wordt dat omstreeks 1 oktober 2014
de nieuwbouw zal worden opgeleverd aan Deen. Na de inrichting zal
de grote(re) Deen van 1.525 m2 n
voor de kerst van 2014 zijn deuren
openen voor de consument. Tijdens
de bouw blijft boodschappen doen
bij Deen gewoon mogelijk.

Verrassend in hobby- en
handwerkmaterialen
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Weet u geen raad met uw vrije tijd?
Bij Hand(ig)Werk op het Amstelplein helpen ze u zo van uw verveling af. Tenzij u kunstzinnig bent of
zich als zodanig voelt en een hobby heeft waar u uw handen bij nodig hebt. Want ook dan bent u hier
aan het goede adres waar u terecht
kunt voor al uw hobby- en handwerkartikelen. “Bij kunstzinnige uitingen heeft men natuurlijk ook de
nodige materialen nodig. Om die
reden hebben wij in onze winkel
daarvan het nodige op voorraad.
Daarnaast helpen wij degenen met
hun hobby door workshops te organiseren. Scrapbooking is bijvoorbeeld populair. Dat doen we
dan donderdags in de avonduren
hier in de winkel. Mijn collega Anneke van Wieringen geeft tijdens
de workshops cursussen om allerlei mooi versierde kaarten te maken. Hand(ig)Werk kan je wel dé
winkel voor scrapbooking in Uithoorn en omstreken noemen. Niet
voor niets hebben we daarvoor
veel in huis. Maar ook kunstschilders kunnen hier hun materialen
inkopen, zoals allerlei soorten en
maten penselen en verven, waar-

onder acryl-, plakkaat- en olieverf
in alle kleuren van bijvoorbeeld Royal Talens (o.a. Van Gogh en Amsterdam). Tevens schilderslinnen,
tekenpotloden, krijt, houtskool en
ander toebehoren. Wij hebben zomer en winter door een vaste klantenkring. Dat zijn mensen die het
hele jaar hun hobby uitoefenen,”
laat Marjo Baars weten. Samen
met Hennie van Houten en Anneke runt zij de hobbywinkel.
Haken en breigarens
Maar ook degenen die creatief
(willen) zijn met klei, mozaïek, sieraden, kralen, kunststof en noem
maar, vinden hier het materiaal
van hun keuze. Evenals zij die pimpen en bekleden van kleine voorwerpen met speciaal bedrukt papier voor woondecoratie als liefhebberij hebben, of 3-D verjaardags- en wenskaarten willen ontwerpen en maken, dan wel origami (papiervouwen) willen beoefenen. Sinds kort heeft Hand(ig)
Werk voor de vrouwelijke kant van
de hobbyisten een uitbreid aanbod
aan breiwol en haakgarens, compleet met instructie- en voorbeeldboekjes in huis. Marjo: “Deze vorm
van vrijetijdsbesteding is weer helemaal in en er is veel vraag naar.
Daarom hebben we het in ons assortiment opgenomen. Elke laatste
zaterdag van de maand is er een

Dans mee met
de saxofoon
In de rubriek ‘Miranda Endhoven
interviewt’ gaat het deze week
over de saxofoon. Ik interview Esther Taanman, zij is 10 jaar geleden begonnen met saxofoon spelen en speelt nu zo’n 7 jaar bij het
harmonieorkest van Muziekvereniging KnA.
Saxofoons zijn er in meerdere
maten en soorten. Van klein naar
groot: sopraan-, alt-, tenor- en de
baritonsaxofoon. In het harmonieorkest van KnA kunt u deze
vier saxofoons zien. De speelwijze
van de verschillende saxofoons
zijn hetzelfde. Bij de saxofoon
wordt er op een riet gespeeld.
Het lastige van op een riet spelen
is om de noot zuiver te krijgen. Je
moet je lippen op een goede manier aanspannen om lang mooie
noten te spelen. Met de spanning
van de lippen kan je de noot zuiver krijgen. Als de noot te laag is
moet je iets meer druk geven met
je lippen, maar als je noot juist te
hoog is moet je iets minder druk
geven. Als je de lipspanning goed
hebt scheelt het ook met blazen,
dit gaat een stuk gemakkelijker.
“De grepen zijn gemakkelijk. Ik
heb zelf dwarsfluit gespeeld en

Meer weten? Kijk op de website
www.handigwerk.nl. Bellen
voor informatie kan ook: 0297533367.
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de grepen van de saxofoon zijn
precies hetzelfde, net als de grepen van de blokfluit. Dat kan iedereen!”, zegt Esther. Bekende
saxofonisten zijn Candy Dulfer
en Johan van der Linden. “Jazz is
een erg mooi muziekgenre voor
de saxofoon, ik kan het zelf niet
zo goed. Maar om naar te luisteren vind ik het fantastisch.”, aldus
Esther.
Bent u benieuwd geworden naar
de saxofoon? Neem dan gerust
contact op met muziekvereniging
KnA en kom gezellig een keer
langs om te kijken bij een repetitie. U kunt contact opnemen via
onze website: www.kna-uithoorn.
nl. Volgende week in ‘Miranda
Endhoven interviewt’ de dwarsfluit.

BBQ Feest bij Multimate
Uithoorn
Uithoorn - Op maandag, Tweede Pinksterdag, is het weer feest bij
Multimate Bouwmarkt in Uithoorn.
Weberkok Frank van Kan komt op
die dag zijn barbecuekunsten vertonen. Deze professionele kok is vanaf
11:00 uur “live” aan het barbecueën
bij Multimate. U kunt met alle vragen over Weber barbecueën, of de
bereiding van vlees, vis of groente
op BBQ bij hem terecht. Als professional weet hij er echt alles van. Tussen de vragen door kun je het door
hem bereide vlees meteen even
proeven. Het personeel in de winkel weet natuurlijk ook alles over de

‘haakcafé’ (in de winkel) waar men
op een gezellige manier wordt geleerd hoe je moet haken. Niet alleen volwassen hobbyisten komen
bij Hand(ig)Werk aan hun trekken.
Er is ook genoeg om de creativiteit van kinderen te stimuleren en
ten toon te spreiden. Behalve specifieke materialen voor het beoefenen van de diverse hobby’s is er
ook een lijn algemene hobbyartikelen, zoals gel- en lijmproducten,
scharen, kleurpotloden (van Spectrum Noir), kunststof basis elementen van allerlei vormen, een ongelofelijke hoeveelheid gekleurd papier en karton en noem maar op.
Ook modelbouwers zijn hier vaak
te vinden. Die willen geschikte materialen om achtergronden en diorama’s mee te bouwen. Zelfs visliefhebbers weten de winkel te vinden omdat zij hier onderdelen kunnen kopen om er kunstvisjes van te
maken. Dat is stukken goedkoper
dan bij de hengelsportzaak. Een
andere doelgroep zijn therapeuten
die voor een breed scala aan mensen, ongeacht welke leeftijd, bezigheidstherapieën opzetten en uitvoeren. Daarvoor vinden zij hier de
noodzakelijke spullen.

Weber barbecues, maar voor specifieke vragen over de bereiding van
vlees e.d moet je bij de echte kok
zijn. Multimate heeft vele modellen
Weber barbecues en accessoires uit
voorraad leverbaar. Met de keuzekortingsbon krijgt u ook nog eens
een lekkere korting op uw aankoop.
Natuurlijk zijn de keuzekortingsbonnen niet uitsluitend te gebruiken voor Weber artikelen, maar ook
op artikelen naar eigen keuze.
Zondag 1st pinksterdag is Multimate Uithoorn gesloten, maar op Tweede Pinksterdag is de bouwmarkt geopend tussen 9:00 en 17:00 uur.
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Marsiurupan presenteert:
10 Nieuwe Meerbode

Geld uit gokkast
gestolen

De Indonesische bazaar
Uithoorn - Traditiegetrouw presenteert de Stichting Marsiurupan in
Uithoorn weer de bekende Indonesische bazaar. De bazaar wordt gehouden tussen 10.00 en 17.00 uur in
en om het kerkgebouw de Schutse, de Merodelaan 1 in Uithoorn. De
bazaar wordt jaarlijks gehouden om
geld in te zamelen voor het waterleidingproject op Sumatra in Indonsie.
De toegang is gratis. U kunt er genieten van zang en dans, maar na-

Uithoorn - Rond kwart voor
twee in de nacht van zondag 1
op maandag 2 juni is ingebroken in een horecagelegenheid
op het Legmeerplein. De voordeur is door de dieven geforceerd. Het alarm is afgedaan,
maar toch wisten de inbrekers
er vandoor te gaan met de geldla uit de gokkast. Er is een paar
honderd euro gestolen. De geldla is de volgende dag teruggevonden in Bieslook.

tuurlijk kunt u er ook heerlijk eten:
Nasi Rames, Bami Rames voor
slechts 6,50 per persoon. Sate met
stokbrood vier euro.
Ook zijn er diverse snacks: Risoles,
Lemper, Lumpia’s , Pastelles, Brownies, Kue lapis, sponscake, pisang
goreng, enz, enz voor 1,20. Ook
is er een loterij met mooie prijzen,
een rommelmarkt. Kortom zeker de
moeite waard om het een bezoekje
te brengen.

Filatelisten Vereniging
Uithoorn
Uithoorn - Wij gaan weer de maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging
Uithoorn houden op zaterdag 7 juni. Het is de laatste ruilbeurs van dit
seizoen, kom dus langs. Er is ruimte
genoeg om te parkeren en om postzegels te ruilen in het Wijksteunpunt
Bilderdijkhof.
Zoals vanzelfsprekend is het op
deze beurs altijd gezellig om er te
praten over de filatelistische hobby bij een kopje koffie. Er zijn altijd leden van de Filatelisten vereniging aanwezig, bij wie U informatie
kunt inwinnen over het verzamelen

van postzegels .Ook is er de mogelijkheid, dat er advies wordt gegeven bij taxatie en verkoop van verzamelingen. Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer, dat
vindt je op deze ruilbeurs. Ook zijn
er de vertrouwde handelaren aanwezig. Ook kan men er in de insteekboeken met postzeges voor 1
stuiver gaan kijken. De jeugd is zeer
zeker welkom om te ruilen en voor
eventuele vragen over het verzamelen van postzegels. De ruilbeurs
is open van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Rode Kruis collecteweek
Uithoorn/De Kwakel - Van 15 tot
en met 21 juni 2014 gaan we in Uithoorn/De Kwakel collecteren voor
het Nederlandse Rode Kruis! Dankzij de inzet van vele collectanten
voor het Nederlandse Rode Kruis is
het mogelijk om directe hulp en ondersteuning te geven aan mensen
die dat hard nodig hebben. Om deze
activiteiten met volle inzet te kunnen
blijven voortzetten is de opbrengst
van de collecteweek erg belangrijk.
De opbrengst komt namelijk 100%
ten goede aan het werk van de lokale Rode Kruis afdeling. Activiteiten die in Uithoorn/De Kwakel onder andere hieruit bekostigd worden zijn;
- rolstoelfietsen(onderhoud van
de fietsen),
- rolstoelvierdaagse
- de boottocht en andere uitstapjes.
- Paas-, Kerst- en andere bijeenkomsten voor Ouderen,

- financiële ondersteuning bij volledig verzorgde vakanties .
- disco en zangwedstrijden voor
geestelijk beperkte jongeren
- ondersteuning zelfredzaamheid
voor zelfstandig wonenden.
- diverse andere activiteiten zoals
verkorte EHBO cursussen voor al
onze vrijwilligers
Al met al hebben we uw financiële hulp nodig om al deze activiteiten waar te kunnen blijven maken,
wij vragen u daarom om te geven
als de collectant bij u aan de deur
komt, of u benaderd in één van de
winkelcentra. Alle collectanten hebben een legitimatiekaart bij zich en
als u daarom vraagt kunnen zij dat
aan u tonen tezamen met een officieel legitimatiebewijs. Alle collectanten hebben een van officiële sticker voorziene collectebus bij zich,
dit ook om te voorkomen dat andere
dan de eigen collectanten bij u komen.

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Alzheimer café
- Donderdag 5 juni (zaal is open vanaf 19.00 uur). De toegang is gratis. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg Steunpunt, Hanneke ten Brinke, 020 333 53 53
De juni-markt
- Op zaterdag 14 juni van 10.30-15.00 uur organiseren enkele leerlingen van het Alkwin-college een markt. Een deel van de opbrengst
gaat naar een goed doel. U kunt op deze dag een tafel huren.
Voor informatie kunt u bellen naar: 06-24264047.

Rietveldlezing in De Hoeksteen
Aalsmeer - Uithoorn - Vijftig jaar
geleden overleed op 25 juni Gerrit
Rietveld, de architect van De Hoeksteen. Dit monument, ontworpen en
in gebruik genomen als kerk in 1965
en sinds 1985 ingericht als bibliotheek, draagt nog steeds zijn stempel van ruimte en licht. De Stichting
50 jaar Hoeksteen grijpt deze datum
aan voor een lezing over deze befaamde architect.
Na een inleiding door Maarten van
Rossum -via RTV Utrecht, neemt architect Bertus Mulder ons mee in leven en werk van Gerrit Rietveld. Hij
werkte begin jaren zestig met Rietveld samen en raakte zodoende

goed bekend met hem. Het wereldberoemde Rietveld-Schröderhuis in
Utrecht is in de jaren tachtig onder
leiding van Bertus Mulder gerestaureerd. Ook is hij als Rietvelddeskundige betrokken geraakt bij diverse
andere restauratieprojecten. In 1994
publiceerde Mulder ‘Gerrit Thomas
Rietveld, Leven Denken Werken’.
De lezing begint om 20.00 uur. Toegangskaarten à €10,- zijn te bestellen via de website www.hoeksteen50jaar.nl en verkrijgbaar aan de zaal
vanaf 19.30 uur.
Adres: de bibliotheek in De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn.

Nieuw: Tapas restaurant
La Habanita
Aalsmeer - Restaurant La Habanita heeft de plaats ingenomen van eetcafé ’t Farregat. De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van interieur wijzigingen. Evenals zorgvuldig een gevarieerde menukaart is samengesteld
met overheerlijke originele en mediterrane tapas. Allemaal worden
ze met liefde gemaakt in de keuken
van dit nieuwe restaurant. De gasten, die de afgelopen weken gegeten hebben bij La Habanita, zijn zeer
te spreken over de tapas. “Authentiek, origineel, smaakvol en voor een
goede prijs”, aldus reacties. Naast
een tapaskaart heeft La Habani-

ta ook een heel uitgebreide menukaart met koude en warme voorgerechten, salades, pasta en uiteraard
ook vlees- en visgerechten. Tevens
kan genoten worden van de tafelbarbecue, zowel binnen als op het
gezellige terras buiten. Nieuwsgierig geworden? La Habanita trakteert
op een speciale kennismakingactie. Tegen inlevering van de advertentie elders in deze krant kunt u
aanschuiven voor een tapas proeverij, bestaande uit elf gerechten
voor slechts 14,95 euro per persoon.
Kom langs, iedereen wordt van harte welkom geheten bij La Habanita
op de Oosteinderweg 248

Jeugdige
dievegges

Spelers genieten tijdens feilloos
georganiseerd Amsterdam Open
Uithoorn - Een weekend lang reclame voor de sport kanopolo én
Michiel de Ruyter. Zo was het jaarlijkse internationale kanopolotoernooi van de Uithoornse Roei- en
Kanovereniging het beste samen te
vatten.
Na een spannende finale tegen
GKV uit Groningen pakte het Duitse Liblar de titel. Zo’n tweehonderdvijftig kanoërs uit alle windstreken
waren afgereisd om op de Amstel
de peddels met elkaar te kruisen.
Thuisclub MdR was met vier teams
vertegenwoordigd maar kon sportief geen potten breken. De energie die de ploegen tekort kwamen
op het veld is waarschijnlijk allemaal in de organisatie gestopt. In
twee dagen tijd werden drie velden, een loopbrug, camping en tribune aangelegd. En dat slechts voor
één weekend. Het toernooi trekt
veel internationale deelnemers. Dit
jaar waren twee teams uit Taiwan
aanwezig. Ook ploegen uit Frank-

rijk, Duitsland, Engeland en België
brachten het weekend door in Uithoorn. In de hoofdklasse leek Liblar de wedstrijd tegen Groningen
te gaan winnen met 2-1, tot de Duitsers vlak voor tijd nog een mooie
gelijkmaker om de oren kregen. In
de verlenging wist de mannschaft
uit Keulen de golden goal te maken
en het toernooi alsnog te winnen. In
de eerste klasse werd het toernooi
door het Belgische Triton Lokeren
gewonnen en in de tweede klasse
redden de Veenploeters de eer voor
Nederland.
Gasten
Twee internationale gasten kwamen
op eigen gelegenheid. De Ierse fotograaf en kanopololiefhebber Tony Griffin schoot duizenden plaatjes
en moet zo’n beetje iedere deelnemende sporter hebben vastgelegd.
Hij heeft veel internationale volgers
dus hopelijk maken zijn foto’s het
toernooi nóg bekender in kanopo-

loland. De Chinees Ge Wu reisde uit
Beijing naar Uithoorn en zorgde met
zijn drone voor prachtige luchtbeelden van het toernooi. Met zijn beelden maakte MdR een prachtige aftermovie die vanaf volgend jaar als
promotiefilm kan worden gebruikt.
De bijgevoegde foto is ook door de
Chinees Wu gemaakt. Mede dankzij het mooie weer trok het toernooi
het hele weekend veel publiek. Hele fiets- en motorclubs bleven langs
de Amstel staan om de spannende wedstrijden te aanschouwen.
Ondanks de ietwat tegenvallende
sportieve prestaties van de organiserende vereniging, was het weekend een feest voor de spelers. Alle
vrienden en bekenden konden komen kijken wat die kanopolosport
nu inhoudt. ,,Daarom wil ik namens
de spelers onze sponsoren en alle
vrijwilligers bedanken,” zegt toernooidirecteur Pierre de Vries. ,,Zij
maken de Amsterdam Open mogelijk.”

Van Kouwen neemt Kia activiteiten
Hoeke Hoofddorp over
Regio - Dealerholding Van Kouwen
neemt per 1 juni 2014 de Kia activiteiten van Hoeke Hoofddorp over, en
zet die voort vanuit het huidige Hoeke pand te Hoofddorp, waar men
tevens een Fiat/Alfa Romeo dealerschap vestigt. Hoeke zal op hetzelfde terrein waar nog een gebouw
staat, doorgaan met het Nissan dealerschap.
Voor Van Kouwen is dit een voorlopige voltooiing van hun plannen
om de door hen gevoerde merken
in een gelijk gebied te vertegenwoordigen, van Groot Amsterdam

tot aan Hoofddorp. De dealergroep
maakt hiermee tevens de stappen
naar meer synergie en minder vestigingen, want tegelijkertijd sluit
men de Fiat vestiging in Uithoorn en
stopt men met de verkoop van Kia
en Opel in Aalsmeer.
Recent stopte het bedrijf met de
verkoop van Opel in Mijdrecht, waar
nu een service center is gevestigd
en een occasion outlet, en werden
de magazijnen volledig gecentraliseerd; levering van alle merken onderdelen vanuit één gebouw, met 4
dagelijkse leveringen in de filialen.

DGA Theo van Kouwen: “Middels
de overname van Hoeke kunnen we
onze wens inwilligen om een grotere Kia speler te worden, maar ook
om nu een representatieve vertegenwoordiging te hebben voor Fiat en Alfa Romeo in Hoofddorp. De
overname stelt ons in staat om ons
gebied toekomstgericht in te delen.
Van onze klanten hebben we begrepen dat men het niet erg vindt om
iets verder te rijden voor de aankoop
van een nieuwe auto, mits de service in de buurt blijft. Daar blijven
we aan voldoen met hetzelfde aantal servicepunten.”

Basisschool ’t LAB: ruimte voor nieuw
onderwijsconcept in Uithoorn
Uithoorn - Basisschool ’t LAB in
Uithoorn heeft een nieuw eigentijds
onderwijsconcept gekozen. Op deze kleine basisschool staat een aantal belangrijke kernvragen centraal:
weten wie je bent, weten wat je
kunt en weten waar je hart ligt. Deze vragen komen het meest tot uiting in het gekozen onderwijsconcept: Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Op basisschool ’t LAB
wordt leren als zinvol, betekenisvol
en plezierig ervaren. Op basisschool
’t LAB kent iedereen elkaar en iedereen hoort erbij! In OGO is het
juist van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau,
naar de zone van naaste ontwikkeling. De leerkracht en medeleerlingen kunnen hiervoor zorgen, want
kinderen leren veel door interactie.
OGO sluit in het onderwijsaanbod
aan bij de initiatieven van de kinderen, omdat kinderen veel meer leren
als iets voor hen betekenisvol is. We

Naar ziekenhuis
na woningbrand
De Kwakel - Op zondag 1 juni om drie uur in de middag is
brand uitgebroken in een woning in de Chrysantenlaan. Het
vuur is ontstaan door een hete pan olie. De bewoner, een 27
jarige man, raakte gewond en is
met brandwonden aan armen en
benen naar het VU-ziekenhuis
vervoerd. De brandweer heeft
het vuur geblust.

gaan op zoek naar de wereld buiten
de school of halen de buitenwereld
in de school. Op basisschool ’t LAB
gebruiken we methoden en werken
we aan diepgaand thematisch onderwijs. We zoeken de optimale balans tussen beide aanpakken: voorbereiden op het toekomstige dagelijkse leven en veel ruimte voor inbreng van de kinderen. Een thema
wordt afgerond met een thema-afsluiting waarbij de kinderen in groepen of individueel aan de ouders
presenteren wat ze geleerd en gemaakt hebben. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren zelfstandig te werken, want zo wordt
tijd en ruimte gemaakt voor extra instructie aan groepjes leerlingen: samen werken en samenwerken zijn
essentieel.
Continurooster met verse lunch
Kenmerkend voor basisschool ’t
LAB is ook het continurooster waar-

bij met alle kinderen een gezamenlijke verse lunch wordt gebruikt. De
kinderen helpen de overblijfjuf met
het bereiden van deze lunch. In de
pauzes is er ruimte om te spelen in
het speelbos dat bij de school ligt.
Natuur & techniek is binnen de
school een belangrijk onderdeel in
het lesprogramma. Al meerdere jaren heeft de ’t LAB de techniekprijs
gewonnen. De leerlingen van ’t LAB
zijn ook actief op de schooltuin en
werken mee aan een schooltuinproject.
Als u nieuwsgierig bent geworden naar deze unieke basisschool,
kom dan naar onze informatiedag
op woensdag 11 juni 2014. Voor
meer informatie kunt u terecht op
de website van de school: www.basisschooltlab.nl. U kunt ook bellen
naar de school voor het maken van
een afspraak: 0297 – 520102. U bent
van harte welkom in onze school!

ANBO bingo in Bilderdijkhof
Uithoorn – Volgende week dinsdag
10 juni organiseren de Ouderenbonden ANBO en KBO hun gezamenlijke bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof
1. De aanvang is 14.00 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur. De gastvrouw
is Hanny Kampen.
Ook niet ANBO-KBO leden zijn
van harte welkom op deze gezellige middag ! Er zijn bijzonder mooie

prijzen te winnen, bovendien zijn de
consumpties 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!
De laatste bingomiddag van dit seizoen is op dinsdag 8 juli aanstaande. De eerste bingomiddag in het
nieuwe seizoen is op dinsdag 9 september.

Uithoorn - Op woensdag 28 mei
rond half zes in de middag zijn
op het Zijdelwaardplein twee
meisjes van 7 en 10 jaar aangehouden door de beveiliging vanwege diefstal. De meiden hadden een strooptocht langs diverse winkels gehouden en allerlei
spulletjes gestolen. Ze werden
betrapt met goederen en bekenden achter het postkantoor ook
nog diverse artikelen verstopt te
hebben. Samen met de politie en
de beveiliging hebben de meisjes alle gestolen waar terug gebracht naar de winkels. De ouders zijn op de hoogte gesteld
en hebben aangegeven gepaste
maatregelen te zullen nemen. De
meisjes hebben een winkelverbod voor alle zaken op het plein
gekregen. Zonder ouders zijn ze
niet meer welkom.

Misleiding bij
oudere
Uithoorn - Op vrijdag 30 mei
rond zes uur in de avond hebben
twee vrouwen aangebeld bij een
88 jarige bewoonster in de Achterberglaan. De twee vroegen of
ze binnen mochten komen om
iets op te zoeken in het telefoonboek. De oudere dame heeft de
twee uit haar huis weten te werken, maar miste na dit ongewenste bezoek wel haar huissleutels. Haar zoon heeft hierop direct alle sloten vervangen.
De twee vrouwelijke bezoekers
zijn blank, hebben beide donker
haar en zijn ongeveer 1.60 meter lang.

Bromfiets weer
retour
Uithoorn - Op woensdag 28 mei
is in de middag vanaf het busstation een bromfiets gestolen.
Twee dagen later heeft de politie het vervoermiddel van een 18
vrouw uit Zevenhoven teruggevonden bij De Scheg in de Arthur van Schendellaan. Er zijn
geen aanhoudingen verricht. De
eigenaresse was heel blij weer
op haar scooter te kunnen rijden. Minder geluk tot nu toe
heeft de eigenaar van een Piaggio C38. Deze witte bromfiets is
in de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 mei gestolen vanuit de
Ter Braaklaan. Kenteken van de
scooter is FL-731-B.

Dure klussers
actief!
Uithoorn - De politie heeft een
aantal meldingen binnen van
bewoners uit de Meerwijk over
buitenlanders die klusjes aan
woningen willen uitvoeren. De
Engelssprekende mannen rijden
rond in een busje met een Iers
kenteken. Afgelopen week werd
aangeboden de schoorsteen aan
de buitenkant schoon te maken.
Aangeraden wordt niet met deze
heren in zee te gaan. Of ze vragen (te) veel geld na een klus of
vragen vooruitbetaling en laten
zich dan niet meer zien!

Grote hennepkwekerij in flat
Uithoorn - Op maandag 26 mei
is naar aanleiding van een aantal meldingen door de politie
een inval gedaan in een woning
in de Brusselflat. Er waren meldingen over overlast, nare luchtjes, erg warm en veel herrie. In
de flat troffen agenten een hennepplantage bestaande uit liefst
1014 planten. De planten en alle
apparatuur zijn vernietigd. Naar
de kweker wordt onderzoek gedaan.
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Argon steunt jeugd in Burundi
Mijdrecht - Enige tijd geleden werd
het bestuur van Argon door een vader van een jeugdspeler de vraag
gesteld of het mogelijk was om
sporttenues, trainingspakken, voetballen en sportschoenen te sponsoren voor de jeugdgroepen in Burundi, die na de oorlog een tijd van wederopbouw doormaken.
De jeugd in Burundi heeft weinig
mogelijkheden voor sport en spel.
Er zijn voor deze jonge mensen heel
weinig sportartikelen en basisbenodigdheden beschikbaar. Argon

heeft hierop volgens de vraagsteller fantastisch gereageerd: er zijn
ballen en sporttenues naar Burundi
verstuurd en zij zijn daar aangekomen en met veel enthousiasme ontvangen.
Op bijgaande foto is te zien hoe geweldig de jongens er uitzien in hun
nieuwe sportkleding. Zij zijn zeer
dankbaar voor de geste,dit betekent
erg veel voor het moraal van deze jonge mensen, die veel hebben
meegemaakt. De Burundi sportclub
wil zelfs uit waardering hun naam

veranderen in Argon sportclub. Hier
is een mooi voorbeeld hoe sport
verbroedert.
Er zijn zo vele jongeren daar die zulke hulp zo goed kunnen gebruiken.
Daarom hierbij de oproep om deze
actie in de toekomst zo vaak mogelijk te herhalen, want de behoeftes
zijn enorm. Wilt u als vereniging dit
initiatief steunen, neemt u dan alstublieft even contact op met de secretaris van Argon via secretaris@
svargon.nl

HVM viert WK hockey
Mijdrecht – Op 29 mei vond bij
HVM de WK Clubdag plaats. Tijdens
deze dag hebben wij met onze leden en introducees; trainingsgroepjes, benjamins, F, E en D-klasse de
prachtige sport ‘hockey’ gevierd.
De WK Clubdag was de aanloop
bij HVM tot de Rabobank Hockey
World Cup 2014. Het thema van het
WK Hockey is ‘Let’s celebrate hockey’, wereldwijd en met iedereen.
Door heel Nederland namen 85
hockeyverenigingen deel aan de
WK Clubdag. Met een opkomst
van zeker 150 kinderen op de-

Houseleage kampioenschap BVM
Mijdrecht - Afgelopen week werd
bij de Bowling Vereniging Mijdrecht
de strijd gestreden om het houseleague kampioenschap.
De kampioenen van elke leagueavond werden hiervoor uitgenodigd.
Zulle We, Cornelissen Dakwerk,
Kinnaree en Heemskerk Bouwspecialiteiten. De teams speelden allemaal 1 game tegen elkaar. De eerste game ging tussen Zulle We en
Cornelissen Dakwerk. Pim de Ruyter gooide in deze eerste game
een 242. Maurice Vliege 233. Kristian Cornelissen 225, broer Mathijs 238 en Cesar de Kuijer 227.
Het team van Cornelissen behaalde hierdoor 3 punten. Kinnaree tegen Heemskerk werd een overwinning voor Kinnaree. Mede door hoge games van Joyce Monch 207,
Hans van Tol 225 Voor Heemskerk
gooide Jan Dignum 218. De tweede game ging tussen Kinnaree en
Zulle We. Dit werd een ruime overwinning voor Zulle We, mede door

de hoge games van Maurice Vliege
217 en Hans van der Sluis 232. Voor
Kinnaree gooide Beau Maassen 200
en Joyce Monch 211. Heemskerk
moest het nu opnemen tegen Cornelissen. Mathijs Cornelissen gooide nog wel een game van 204 en
Cesar de Kuijer 212. Maar helaas
was dat niet voldoende om Heemskerk van de winst af te houden. De
stand na 2 games was: Zulle We 6
pnt., Cornelissen Dakwerk 4 pnt.,
Kinnaree 4 pnt. en Heemskerk 6
pnt. In de derde game was nog van
alles mogelijk. Cornelissen Dakwerk
moest het nu opnemen tegen Kinnaree. Er was nog wel een mooie
game van Kristian Cornelissen van
207. Maar helaas niet genoeg voor
het kampioenschap. Wel werden er
nog 4 punten gehaald. De hoogste
game bij Kinnaree kwam op naam
van Hans van Tol 217. Zulle We tegen Heemskerk werd een prachtige overwinning voor Heemskerk.
Hoge games werden er nog ge-

gooid door Hans van der Sluis 223,
Maurice Vliege 236, Jan Dignum

ze dag bij HVM, kunnen we terugblikken op een geslaagde dag! Tijdens deze feestelijke dag werd het
spel ‘reis om de wereld in 60 minuten’ gespeeld waarbij op een ludieke manier de verschillende landen
die deelnemen aan het WK centraal
stonden.
Alle WK wedstrijden die worden gespeeld, worden ook uitgezonden in
ons clubgebouw dat tijdelijk is omgebouwd tot ‘Rabobank Hockey
House’. Wil je ook komen kijken en
de hockeysfeer proeven? Kijk dan
op www.hvmijdrecht.nl voor het
spelschema. Foto: sportinbeeld.com
215 en Fokko Postma 212. Het team
van Heemskerk Bouwspecialiteiten
mocht de wisselbeker in ontvangst
nemen en mag zich voor 1 jaar
kampioen houseleague noemen.

Wilnis –Judoschool Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi
in Sporthallen Zuid in Amsterdam.
Aan dit grote toernooi deden meer
dan 500 judoka’s mee in de leeftijd
4 t/m 14 jaar. De judoka’s werden
op leeftijd, gewicht en band verdeeld over meerdere poules. Judoschool Blaauw was met 36 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd
op deze wedstrijddag.
De bedoeling van dit toernooi is om
de judoka’s zoveel mogelijk ervaring
op te laten doen. Naast een prijs
voor de eerste en tweede plaats
kregen ook de overige deelnemers
in de poule een prijs voor de derde plaats. Het werd een succesvolle
dag voor Judoschool Blaauw want

aan het einde van de dag waren er 4
eerste plaatsen en 10 tweede plaatsen gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Amy
Dekkers, Tijn Haarman, Luuk Haarman en Jouke van Westrenen. Deze deelnemers kregen bij de prijsuitreiking een mooie medaille voor
hun eerste plaats.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede: Kim
Mulder, Quinty Koeleman, Amber de
Groot, Foss Lemmens, Justin Geerts,
Bjorn Lemmens, Sven Kas, Joey de
Hondt, Romano Vermeulen en Tobias van Bruggen. Deze deelnemers
konden trots hun zilveren medaille
in ontvangst nemen.

HVM JD1 wederom
kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
zijn de Jongens D1 van Hockey Vereniging Mijdrecht kampioen in de
Subklasse geworden. Nadat voor
de winterstop al twee keer de veldcompetitie met een 1e plaats was
afgesloten en ook jongens ook in
de zaal onverslagen het kampioenschap kon worden gevierd moest
er zaterdag gewonnen worden van
Bloemendaal om ook de competitie na de winterstop als eerste te
eindigen. Vooraf was er al sprake
van veel nervositeit, zeker aangezien de heenwedstrijd bij Bloemendaal in een flinke nederlaag van 7
– 2 was geëindigd. Om het kampioenschap zeker te stellen moest er
vandaag door HVM gewonnen worden, de nummer 2 Xenios stond 1
punt achter hen. Gelukkig bleek al
snel na het eerste fluitsignaal dat de
mannen van coaches Olivier Meijer
en Tom Guhnter er geen gras over

Suppan Bootcamp
Boksgala schrijft historie
Regio - Zaterdag 31 mei 2014 hebben de broers Steve en Mitchel
Suppan voor het eerst in de Ronde
Venen een boksgala georganiseerd
met groot succes. De opkomst was
overweldigend en de bedoeling is
dan ook om dit evenement elk jaar

Succesvol toernooi voor
Judoschool Blaauw

te laten plaatsvinden. De broers
Suppan wilden laten zien dat boksen een mooie sportieve sport is
en dat is zeker gelukt. De ambiance was geweldig, daar bedoelen we
niet alleen de accommodatie mee
maar ook zeer zeker het publiek en

uiteraard de uitstraling van de boksers. Mitchel Suppan heeft zijn debuut gebokst en gewonnen met een
3-0 overwinning. Hier ging heel wat
spanning aan vooraf maar zijn opkomst was sensationeel en het publiek moedigde hem aan. Steve
Suppan, 2-voudig Nederlands kampioen, nam het op tegen een zware tegenstander maar door moed,

Personeelsdag Intermat geslaagd!

wilskracht en doorzettingsvermogen trok Steve de spectaculaire partij naar zich toe met een 2-1 overwinning. De optredens van Opa Piet,
Joyce Aarsman en DJ Ryvaq waren ook een groot succes. Via deze weg willen de broers Suppan dan
ook iedereen bedanken en tot volgend jaar!
Foto:sportinbeeld.com

Mijdrecht - Op 28 mei jl. hadden de personeelsleden van Intermat een leuk en sportief uitje bij Tennisvereniging Mijdrecht.
Deze dag is voorgekomen uit een met TVM
afgesloten sponsorcontract. Na de ontvangst met broodjes maakten de meesten
zich klaar om deel te nemen aan een door
Tennis actief verzorgde tennisclinic. Omdat
het weer zich niet van haar sterkste kant
liet zien werd hiervoor gebruik gemaakt van
de naast TVM gelegen Tennishal De Ronde Venen. Tijdens de clinic kwam al meteen
het nodige verborgen talent naar boven.
Na wat tips van trainer Matthijs werden er
ook een aantal games gespeeld. Het is altijd leuk om je collega’s eens op een andere manier te leren kennen. Toen de spieren los waren geslagen en er een drankje was genuttigd werd er een groepsfoto
gemaakt door de sponsorcommissie van
TVM. Daarna volgde er een verkwikkende douche en stond er een heerlijke barbecue klaar, evenals de broodjes werd deze complete barbecue verzorgd door TVMBar. Ook werden er die dag twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Jan Jaap van der
Neut (12,5 jaar) en Aris de Waal (25 jaar).
Intermat kan terugkijken op een leuke en
sportieve personeelsdag.

wilde laten groeien. Na 5 minuten
kon de eerste treffer worden aangetekend, snel gevolgd door de 2 – 0.
Dit was geen reden om te verslappen; ook de 3 en 4-0 werden in de
eerste helft gescoord.
Dit was voor Bloemendaal nog geen
reden om op te geven; vrij snel in
de tweede helft scoorden zij de eerste tegentreffer: 4 – 1. Mijdrecht liet
zich echter niet van de wijs brengen en bleef vol op de aanval spelen. Hierdoor konden zij uitlopen
naar een 7 – 1 voorsprong. Bloemendaal speelde vervolgens een
aanval mooi uit; 7 – 2, waarna vlak
voor tijd Mijdrecht voor het laatste
een doelpunt maakt. Hiermee kwam
de eindstand op 8 – 2.
Het succesvolle seizoen werd afgesloten door een gezamenlijke lunch
en op de Tweede Pinksterdag wordt
het team om 16 uur gehuldigd bij de
vereniging.

GVM’79 opzoek naar
nieuw ACROGYMtalent
Mijdrecht - Afgelopen weekend
had het acroteam van GVM’79, Mariska, Vynia en Laura, hun laatste
plaatsingswedstrijd. Alle risico-elementen waren uit de oefening gehaald, want de dames waren vast
besloten om deze keer de NK-limiet
te halen.
Bij tempo een paar kleine foutjes,
maar veel meer goede landingen!!
Met 25,250pnt waren ze zeer tevre-

den. Bij d e balansoefening was het
alleen de hoge toren die stond te
wiebelen.
Verder werden elementen perfect
uitgevoerd. Het cijfer van 24,200 viel
dan ook erg tegen.
Ergens had de jury gevonden om
0,9 pnt af te trekken. De totaal score kwam daarmee op 49,450, waarmee ze zich helaas ook niet plaatsten voor het NK op 21 juni.
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Kampioenstitel voor Qui Vive Dames 1
De Kwakel - Dames 1 van Qui Vive
heeft vorige week eindelijk de felbegeerde titel binnengehaald door
van Naarden te winnen met 3-0. Direct na het laatste fluitsignaal van
de scheidsrechter was het een en
al feest bij de club uit Uithoorn/
De Kwakel. Champagne, taart en
een speech van de voorzitter en
van vertegenwoordigers van Heren
1. Daarna werden de coaches door
het team ‘verblijd’ met een duik in

de naastgelegen sloot. Een waardige afsluiting van een mooi competitie-jaar waarin Qui Vive heeft laten
zien dat ze de promotie en kampioenstitel meer dan waard was. De
laatste wedstrijden werden allemaal
winnend afgesloten waardoor ze
uiteindelijk het hele seizoen slechts
1 wedstrijd verloor en drie wedstrijden gelijk speelde. Een succesvol
jaar, waarin Qui Vive zowel op het
veld als in de zaal kampioen werd.

De dames wisten dat ze het al dan
niet winnen van de titel in eigen
hand hadden, maar ze moest het
nog wel even doen. Ondanks het feit
dat Qui Vive eigenlijk de hele wedstrijd de sterkere partij was, speelden de zenuwen Qui Vive parten.
Qui Vive ging snel van start en had
al na 1 minuut een kans om te scoren. Ook strafcorners inde 5e en 13e
minuut brachten geen soelaas. Ze
maakten mooi gebruik van de ruim-

te en het was wachten op het eerste doelpunt. Ze moesten en zouden winnen en die drive was duidelijk te zien in het veld. Iedere speelster speelde beter dan ooit. Vooral Michelle Karemaker en Marije
Spaargaren blonken uit: zij leken
wel ontketend. De verdediging van
Naarden hield zich echter sterk en
de keepster wist de meeste aanvallen en strafcorners mooi af te
stoppen. Het was daarom wel even
schrikken voor Qui Vive dat de voorhoede van Naarden in de 21e minuut effectief gebruik wist te maken
van een doorgelopen bal waardoor
ze met 1-0 voor kwamen te staan.
Lang konden ze echter niet van deze voorsprong genieten. Vanuit de
afslag werd met een scoop Loulou
Van der Kasteele bereikt die direct
wist de scoren waardoor de stand
op 1-1 kwam. Met deze stand gingen de twee teams de rust in met de
geruststelling dat Qui Vive altijd in
de tweede helft haar sterkste wedstrijd speelt. In de tweede helft bleef
Qui Vive aanvallen, die bal moest er
in. Het duurde tot de 16e minuut tot
dat Willemijn de Bruin een mooie
voorzet kon geven aan Loulou waardoor de stand op 2-1 kwam. Willemijn voegde daar in de 30e minuut nog een eigen doelpunt aan
toe, waardoor de eindstand op 3-1
kwam. Volgend jaar spelen de dames van Qui Vive in de eerste klasse. Half juni worden de selectiewedstrijden gehouden en begin augustus wordt gestart met de trainingen
voor het nieuwe seizoen. De eerste competitiewedstrijd wordt op 14
september gehouden.

Slotdrive Bridgeclub
De Legmeer

Dorpentocht weer een
groot succes
Uithoorn - De 2.000 deelnemers
aan de 37e versie van de Dorpentocht hebben een geweldige dag
achter de rug. Om 05.25 kwam de
zon al op en snel liep de temperatuur op naar aangename waarden.
Veel mensen namen de gelegenheid en besloten er een leuke dag
van te maken. En dat heeft het bestuur van Dorpentocht geweten. Op
enkele startposten stonden om even
na negen uur de eerste deelnemers
al te trappelen van ongeduld.. Maar
starten mocht pas stipt vanaf 09.30
uur. De startposten van de Dorpentocht waren dit jaar: Amstelveen,
Nieuw Oosteinde, Aalsmeer, Kudelstaart, Langeraar, Nieuwveen,
Uithoorn en Bovenkerk. Omdat het
zeer mooi fiets weer was, kozen veel
deelnemers voor de traditionele afstand van 55 kilometer. Uiteindelijk
kon men tijdens de route nog besluiten om alsnog voor de 35-kilometer afstand te kiezen.
Veel deelnemers hebben zich enthousiast laten maken door de persberichten in de regionale kranten in de weken ervoor .Voor het
geld hoefde men het in ieder geval niet te laten. Voor een bedrag
van slechts 4,50 of voor 3,50 in de
voorverkoop bij de boekhandelaren
Bruna in Hoofddorp, Amstelveen en

Aalsmeer, Mondria In Mijdrecht, Van
Hilten in Uithoorn kon men deelnemen aan “dé recreatieve fietstocht
van het jaar” voor Amstelveen en
omstreken; de fietstocht voor het
gehele gezin, maar ook voor de
sportieve fietser. Op zondagavond,
direct na de fietstocht, kon de voorzitter van de Dorpentocht, de heer
Marco de Knegt, in aanwezigheid
en onder luid applaus van alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag
van 5.500,00 overhandigen aan de
voorzitter van de Stichting Papageno, die deze gift met gepaste dankbaarheid aanvaarden. In dit verslag
mag niet onvermeld blijven, dat deze fietstocht niet mogelijk was geweest zonder de bijna 45 vrijwilligers. De organisatie van de Dorpentocht bedankt alle vrijwilligers die
op de één of andere manier hebben geholpen om deze recreatieve
fietstocht te doen slagen. Maar de
grootste dank gaat uit naar de vele fietsers die deze tocht gefietst
hebben. Want alleen dankzij hen
was het mogelijk om zo’n groot bedrag aan het goede doel te schenken. Kortom, het was opnieuw een
fietstocht waar zeer vele mensen
met veel plezier op zullen terugkijken. De volgende, 38e, dorpentocht
is op zondag 7 juni 2015.

Zomeravondhockey bij
Qui Vive voor iedereen
Uithoorn - Het einde van het seizoen nadert, maar voor de liefhebbers is er een mogelijkheid om in de
zomer te blijven hockeyen.
Vanaf maandag 16 juni wordt er
bij Qui Vive op veld 1 van 20.4522.00 uur gehockeyd. De recreantengroep die tijdens het seizoen op
deze tijd speelt, heet iedereen dan
van harte welkom. Afhankelijk van
het aantal hockeyers, maken we 2
of meer (mixed) teams en spelen we
een aantal partijtjes. Ieder niveau is
welkom. Ben je ouder van een hoc-

keyend kind bij Qui Vive kom dan
eens kijken of je het leuk vindt om
op deze wijze ook met de hockeysport bezig te zijn. Heb je vroeger
gehockeyd en wil je weer eens beginnen, kom dan zeker langs! En
ben je seniorlid van Qui Vive en
wil je in de vakantie je conditie en
hockeyvaardigheid op peil houden:
kom dan meedoen. Kortom iedereen en elk niveau is welkom. Nietleden kunnen vrijblijvend 2x meespelen. Wil je meer info: neem dan
contact op met Angelique Liem:
recreantenhockey@quivive.nl

Uithoorn - Een bijzonder concept,
per vier spellen werd er één contract
zonder bieden verplicht te spelen!
Dus aanleiding tot stress, want hoe
overleef je bijvoorbeeld zeven Sans
Atout met heer/ vrouw van één
kleur buitenboord? Die genen die
daar het beste tegen bestand waren vielen in de prijzen, de eindstand overall was slechts voor de
eer. Hoewel, door bij de beste tien
van de club te eindigen kun je je
daar wel een hele zomer in koesteren! Daar waren Joop & Frans met
ruim verschil de besten in met een
score van 66,88%. Lidy & Ada werden knap tweede met eveneens een
zestiger van 62,96% en te samen
waren ze ook de enigen die in de
percentages van de sterken eindigden. Cees & Ruud kwamen op drie
met 59,38% en Ans & Wim deden
verrassend weinig voor deze club
coryfeeën onder door 58,84% te behalen. Ook voor Heleen & Mees was
het een opsteker, bij de best of five

met 58,79%. Marjan & Jan redden
zo ook de eer met een fraaie zesde
plek en 58,10%. Elisabeth & Maarten zorgden als zevende met 57,04%
zo voor een zomer lang naklinkend
slotakkoord. Tini & Jeanet bewezen
als achtste met 56,76% dat er voor
volgend seizoen nog mooie dingen te gebeuren staan en hetzelfde
geldt voor Gerda & Els die als negende met 56,76% door kwamen.
Voor André & Cora was 54,69% wat
aan inflatie onderhevig, maar als
tiende hielden ze wel nog twee en
twintig paren achter zich.
Op woensdag 4 juni start het zomerbridge wat tot en met woensdag
27 augustus ook gespeeld wordt in
Dans & Party centrum Colijn Industrieweg 20 te Uithoorn.
Een ieder kan meedoen en inschrijven per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefonisch 0297 567458
of vanaf 19.15 uur tot 19.30 uur in de
zaal. De aanvang is om 19.45 uur en
de kosten bedragen 6,00 per paar.

Drukke week voor de
petanquespelers
Uithoorn - De spelers van Boule Union Thamen hadden een week
met veel evenementen.
Op Hemelvaartsdag werd de eerste
ronde van de Afdelingscyclus gespeeld. Van Boule Union Thamen
nam de equipe Ina Hoekstra/Henk
van Rekum deel. Na de voorronde
van drie partijen werd door tweemaal winst het hoofdtoernooi bereikt. Helaas werd daarin tweemal
verloren en was het toernooi voor
hen ten einde. Er was wel goed gespeeld, maar op de beslissende momenten was het net niet goed genoeg en werd er tweemaal met 1311 verloren. Twee dagen later werd
het clubkampioenschap precisieschieten en het clubkampioenschap
pointeren (plaatsen).. In de halve finale kwam de regerend kampioen,
Sander Buchner, uit tegen de kampioen van 2010, Ina Hoekstra. Het
was Ina die doordrong tot de finale en daarin de broer van Sander,
Michiel, die in de halve finale Alex
Smit had uitgeschakeld. De finale was een spannende strijd, maar
wel met veel missers. Michiel stond
lange tijd voor, maar door een raak
schot op de but pakte Ina Hoekstra
haart tweede titel Precisieschieten.
Bij het pointeren werden Mia van
Duijkeren en Jannie van Kooten

(debutant) in de halve finale respectievelijk uitgeschakeld door Angèle Smit en Michiel Buchner. In
de finale nam Michiel met scherp
plaatsen duidelijk afstand van Angèle en pakte zijn eerste titel bij het
pointeren. Op 1 juni werd de Nationale Competitie 2014 van de Nederlandse Jeu de Boules Bond afgesloten. Voor zone B, waarin Uithoorn
valt vond deze slotronde plaats in
Den Helder bij de vereniging Entre
Nous. De equipe van Boule Union
Thamen, bestaande uit Ina Hoekstra
en Joan en Henk van Rekum, hoefde slecht twee partijen te spelen,
waardoor ze pas ’s middag aan de
bak hoefden. De eerste partij op
een grove ondergrond vol met keitjes ging de partij gelijk op. Het geluk speelt dan wel een beetje een
rol, want op een dergelijk terrein komen onverwachte afzwaaiers regelmatig voor. Het werd echter een verlies met 13-11 door een wat slordige
laatste werpronde.
De laatste partij werd gespeeld op
een zeer glad en vlak terrein. De
equipe van BUT kreeg niet goed vat
op dit terrein en verloor deze partij met 13-5. Daardoor eindigden zij
in de middenmoot met 7 winst uit 15
partijen. Niet slecht, maar zeker niet
goed.

Dennis Moolhuijsen wint
Meertour
Uithoorn - Van 29 mei t/m 1 juni
is de Meertour verreden in de kop
van Noord-Holland. Traditie getrouw
was ook UWTC weer met een ploeg
vertegenwoordigd. Een combinatie van criteriums, individuele tijdrit en ploegentijdrit maken het een
veelzijdige wedstrijd. Bas de Bruin
stond lang in de kop van het klassement bij de A groep. Een iets mindere ploegentijdrit zorgde ervoor
dat hij naar plaats 14 in het eindklassement zakte. Dennis Moolhuijsen mocht na de laatste wedstrijd
de winnaarstrui in ontvangst nemen
van het B klassement.
Stijn Ruijter goed in
klimomnium
In een lekker lentezonnetje werd
rondom de “Molshoop” van wielervereniging de Mol in Dordrecht een
klimomnium verreden; een combinatie van een tijdrit en een criterium, beide met een klim in het parcours. In de klimtijdrit over ruim 2
kilometer wist jeugdlid Stijn Ruijter

(cat.7) beslag te leggen op de eerste
plaats. In het aansluitende criterium,
met wederom de Molshoop, lag het
tempo hoog en bleef de groep bij elkaar. Stijn reed attent mee van voren
en in de eindsprint pakte hij de vierde plaats. Door de voor hem ongunstige puntentelling werd Stijn daarmee derde in het eindklassement.
Ronde van Etten Leur
Ook op zondag 1 juni reden de elite
renners van UWTC in Etten Leur. Een
lastig rondje met een sterk startveld.
Jeroen Breewel pakte weer een
knappe tweede plaats. Joost Springintveld reed naar plaats 25.
Bike Physics tijdritcompetitie
Donderdag 5 juni staat de derde
wedstrijd uit de Bike Physics tijdritcompetitie op het programma in
de polder bij Oukoop. Ditmaal over
een afstand van 24 kilometer. Er kan
nog worden ingeschreven via tijdrijden@uwtc.nl. Meer informatie op:
www.uwtc.nl/wielren

Peter en Ron
deden het goed

Regio - Zaterdag 31 mei werd de
tweede midfondvlucht van dit seizoen gevlogen. Deze keer was de
plaats van lossing het Noord Franse Morlincourt. Het weer was goed
met een lichte wind tegen vanuit
het Noord-Oosten. De duiven werden om 09:30 uur gelost om de 323
km. af te werken. Het werd voor
de leden van postduivenvereniging
Rond de Amstel een zeer geslaagde vlucht. Het was Peter Bosse uit
Uithoorn die twee zeer vroege duiven klokte. Deze werden in de vereniging eerste en tweede. De “914”
landde om 13:46:36 uur op zijn hok
aan de Thamerlaan. Deze duif bleek
tevens de tweede duif in rayon F te
zijn; ja zelfs van de gehele provincie Noord-Holland waar ruim 10.500
duiven van start gingen werd Peter zijn duif ook tweede. Ron den
Boer ook uit Uithoorn werd keurig tweede. Ron behaalde met de-

ze prestatie een mooie vermelding
op teletekst. Hij werd achtste over
heel Noord-Holland. Derde op deze vlucht werd Ton Duivenvoorde uit
De Hoef. De eerste duif van Ton leverde hierrmee ook een prima prestatie. Deze werd éénentwintigste
over geheel Noord-Holland.
Voorwaar weer een prachtig weekend voor de duivenliefhebbers van
Postduivenverening Rond de Amstel
met zeer mooie resultaten!
De volledige uitslag:
Peter Bosse, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Ali Khodair, Aalsmeer
Hans Half, Amstelhoek
Martin Bosse, Uithoorn
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Darek Jachowski, Mijdrecht
Hennie Pothuizen, Vinkeveen

Het “Ute Hoirne Open”
nadert snel
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn organiseert dit jaar voor de 33 ste keer
het Open Tennistoernooi. De komende editie van dit toernooi wordt
gespeeld van 21 t/m 29 juni op de
dit jaar nieuw aangelegde gravelbanen. Het park dat is gelegen in
het Libellebos, ligt er voortreffelijk bij en sluit naadloos aan bij de
mooie bosomgeving. De toernooicommissie is er in geslaagd 8 sponsoren te vinden die het weer mogelijk maken dit toernooi te organiseren. Elke sponsor krijgt tijdens de
toernooiweek een eigen baan toegewezen waar een mooi bord aangeeft wie de baan sponsort. Aan de
deelnemers wordt dan meegedeeld
dat ze op de baan gaan spelen waar
de naam en het logo van de sponsor is aangebracht. Natuurlijk wordt
ook aandacht besteed aan het WK

voetbal. Alle wedstrijden worden op
een groot scherm binnen het clubhuis vertoond. De barcommissie
heeft zich ook van haar beste kant
laten zien. Elke avond wordt er tegen een zeer schappelijke prijs een
warme maaltijd geserveerd. Het varieert van Kip stroganoff met rijst tot
gemarineerde biefstuk met aardappelpartjes en groene salade. Op
donderdag 26 juni is er een wijnproeverij en op vrijdag 27 juni is er
voor de deelnemers een gratis Chinese maaltijd. Introducés kunnen
tegen betaling hier ook aan deelnemen. De sluitingsdatum voor de inschrijving voor dit toernooi is 9 juni.
Hebt u nog niet ingeschreven: Het
kan nog net. Op de website www.
tcuithoorn.nl kunt u onder het kopje Ute Hoirne Open nog veel meer
informatie over het toernooi vinden.
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AKU sprintgroep op trainingsstage in Spanje
Aalsmeer - Uithoorn - De sprintgroep van AKU heeft zich in het zuiden van Spanje gericht voorbereid
op het komende atletiekseizoen. De
groep, onderleiding van Tim Verlaan, werkte in het spaanse Nerja maarliefst 20 trainingen af. Onder zeer zonnige en warme omstandigheden konden de atleten zich los
van hun werk en studie volledig focussen op de trainingen, om zo richting het komende baanseizoen de
puntjes op de i te zetten.
De invulling van de stage was vooraf voor iedereen individueel bepaald. Aangezien een aantal atleten
met blessures naar Spanje vertrokken, hebben zij, op advies van fysiotherapeut Stefan Verheijen (Plexus
Uithoorn) een individueel revalidatie programma afgewerkt. Linda van
Rossum die een paar weken voor
de stage klachten aan haar scheenbeen kreeg, is in Nerja door de aangepaste trainingen bijna volledig
hersteld van haar blessure. Zij zal
hierdoor op de baan van AKU de
stap kunnen maken naar de speci-

fieke trainingen. Linda werkt dit seizoen toe naar het Nederlands Kampioenschap eind juli in Amsterdam
en zal de maand juni nog volledig
gaan gebruiken om in vorm te komen.
Junioren
Marije Doddema kende een zeer
goed indoor seizoen, waar zij 3e van
Nederland werd tijdens het NK junioren op de 400 meter. De AKU atlete richt zch volledig op het NK junioren, waar zij gaat strijden voor de
hoogste trede op het podium. Marije
kende een stage met ups en dows.
De specifieke tempotrainingen voor
de 400 meter horden verliepen erg
goed en de tijden gaven vertrouwen voor de aanloop richting het
NK. Helaas heeft Marije wat last gekregen van haar bovenbeen, waardoor ze haar seizoen iets later moet
starten.
Jon Schouwenaar heeft in Nerja intensief met twee nationale toptalenten kunnen meetrainen. Samen
met Bram Peters (Nederlands re-

cordhouder op de 400 meter indoor
en deelnemer aan het WK) en Olaf
van den Bergh (Nederlands Kampioen junioren) heeft Jon de specifieke tempo’s afgewerkt. Het trainen
met deze atleten is zeer leerzaam
en motiverend. Door het delen van
de ervaringen en de trainingen ben
je nog bewuster waarvoor je het allemaal doet en waar je naartoe wilt
werken.
Geblesseerd
Jurre Kok moest helaas geblesseerd
afreizen naar het zuiden van Spanje. Door een gebroken sesambotje
in zijn voet, mocht hij zijn voet totaal niet belasten wat inhield dat hij
geen baantrainingen mocht doen.
Jurre heeft vooral veel basiswerk
gedaan zoals fietsen, rompstabiliteit, kracht en beweeglijkheid. Jurre
is bij terugkomst op bezoek geweest bij de orthopeed en die heeft
geadviseerd om zijn voet in het gips
te plaatsen, zodat zijn voet volledig
kan herstellen. De komende maanden zullen voor Jurre, in samenwer-

king met fysiotherapeut Stefan Verheijen in het teken staan van zijn revalidatie om zo in september/oktober weer te starten met de voorbereiding voor volgend seizoen.
Trainingsstage
Helen van Rossum kende een zeer
goede trainingsstage. De horde
specialiste was fysiek topfit en heeft
alle trainingen goed en scherp kunnen afwerken. Vooral de hordentrainingen verliepen uitstekend, waardoor Helen erg gretig is om van
start te gaan. Helaas zal het seizoen
van Helen van korte duur zijn, aangezien zij een baan als fysiotherapeut heeft gekregen in Zwitserland. Vanaf 1 juni zal zijn hier aan
de slag gaan en dus geen wedstrijden meer lopen. Eva Lubbers
en Wouter Heinrich hebben zich in
Nerja ook aangesloten bij de sprintgroep van AKU. Eva die nog herstellende is van een heftige blessure aan haar bovenbeen, werkte individueel, op advies van de sportarts,
haar trainingen af. De revalidatie
verloopt langzaam maar voorspoedig. Eva heeft in Nerja veel baantrainingen kunnen doen en ook hier
weer kleine stapjes vooruit kunnen
maken. Helaas kreeg de Olympische atlete uit 2012 aan het einde
van de stage een kleine terugslag
door een lichte verreking van haar
pees. Hierdoor zal Eva de komende
4 weken aangepast moeten trainen
om vervolgens weer stappen vooruit te maken. Wouter Heinrich, lid
van de mila groep van AKU heeft in
Spanje veel accent gelegd om zijn
snelheid te verbeteren. Samen met
de 400 meter atleten heeft hij onder prachtige omstandigheden zijn
tempo’s gelopen. Wouter, die na een
lange blessure periode weer volledig fit is, zal komende maand zijn
comeback maken op de 1500 meter.
De atleten, die gesponsord worden
door schoenenspecialist Ron Schiedon kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op een geslaagde
stage waar iedereen goede stappen
heeft gemaakt binnen de individuele doelstellingen.

Suppan Bootcamp
Boksgala schrijft historie
Regio - Zaterdag 31 mei 2014 hebben de broers Steve en Mitchel
Suppan voor het eerst in de Ronde Venen een boksgala georganiseerd met groot succes. De opkomst was overweldigend en de
bedoeling is dan ook om dit evenement elk jaar te laten plaatsvinden. De broers Suppan wilden laten
zien dat boksen een mooie sportieve sport is en dat is zeker gelukt. De
ambiance was geweldig, daar bedoelen we niet alleen de accommodatie mee maar ook zeer zeker
het publiek en uiteraard de uitstraling van de boksers. Mitchel Suppan
heeft zijn debuut gebokst en ge-

wonnen met een 3-0 overwinning.
Hier ging heel wat spanning aan
vooraf maar zijn opkomst was sensationeel en het publiek moedigde
hem aan. Steve Suppan, 2-voudig
Nederlands kampioen, nam het op
tegen een zware tegenstander maar
door moed, wilskracht en doorzettingsvermogen trok Steve de spectaculaire partij naar zich toe met een
2-1 overwinning. De optredens van
Opa Piet, Joyce Aarsman en DJ Ryvaq waren ook een groot succes. Via
deze weg willen de broers Suppan
dan ook iedereen bedanken en tot
volgend jaar!
Foto:sportinbeeld.com

Zeer geslaagd toernooiweekend bij de Legmeervogels
Uithoorn - Dit weekend was het
twee dagen een drukte van belang
op sportpark de Randhoorn. Zaterdag streden maar liefst 105 teams
om de prijzen op het derde Albert Heijn Jos van den Berg toernooi, waaronder 24 teams van de
Legmeervogels. Van de D-meiden
tot twee mini-teams die hun eerste wedstrijden op een groot veld
speelden, allemaal gingen ze voor
de winst. Mede door het goede weer
hing er een hele positieve sfeer.

Er werden mooie foto’s gemaakt,
het springkussen werd veel bezocht
en er werd geschoten op oliedrums
waarmee een tablet te winnen was.
Ook werd er tussen de wedstrijden
door genoten van chips, popcorn en
ijsjes. De toernooien eindigden natuurlijk met de prijsuitreiking. Jos
van den Berg, hoofd jeugdsponsor
van de Legmeervogels, reikte aan
alle teams een beker uit en iedereen kreeg een vaantje mee als aandenken.

Zondag
Op zondag was het de beurt aan de
F1, F3, E1 en E2 van de Legmeervogels, die streden om de prijzen op
het derde Super F toernooi en het
eerste Super E-Top toernooi.
Ook nu werkte het weer mee en de
28 teams, uit de regio en van ver
weg (zelfs FC Assen was aanwezig)
gingen allemaal voor een naamsvermelding op de mooie grote wisselbekers.
Ook nu weer veel randactiviteiten,

40e Avondvierdaagse voor
Basisschool De Kwikstaart!
in zicht als er door de wijk Zijdelwaard naar het busstation gewandeld wordt. En vanaf hier is de route van de 5 kilometer en de 10 kilometer identiek: weer terug naar het
sportpark aan de Randhoornweg via
het tunneltje onder de Zijdelweg.
Dat het tunneltje gepasseerd is kan
niemand zijn ontgaan! De kinderen
hebben goed van zich laten horen

Uithoorn - De kop is eraf! Maandag
2 juni vulden de straten zich weer
met groepen kinderen van diverse basisscholen uit Uithoorn. Lange rijen wandelende, rennende, stuiterende, vrolijke en luidruchtige kinderen bevolkten kortstondig diverse
buurten in Uithoorn. Voor de leerlingen van Basisschool De Kwikstaart
is dit een bijzonder jaar omdat De
Kwikstaart dit jaar voor de 40e (!)
keer deelneemt aan dit fantastische
evenement! De eerste avond is voor
de 361 kinderen van de Kwikstaart
die meeliepen uitstekend verlopen.
Het was als extra cadeautje prach-

tig wandelweer! De kinderen, veelal in het oranje, de huiskleur van Basisschool De Kwikstaart, vertrokken
vanaf het terrein van de Legmeervogels aan de Randhoornweg. Na het
verlaten van de wijk Legmeer-West
werd er via de busbaan, rondom het
Thamen gelopen. Daar scheiden de
wegen zich van de wandelaars van
de 10 en de 5 kilometer. De 10 kilometer wandelaars vervolgden hun
weg door Thamerdal, richting het
Industrieterrein van Uithoorn. Om
daarna via de Hollandse Dijk, door
het Libellebos naar de Ter Braaklaan
te lopen. Dan is het einde alweer

waar goed gebruik van werd gemaakt.
Na een lange en spannende dag
was het uiteindelijk FC Almere dat,
na strafschoppen, aan de haal ging
met de winst bij het Super F toernooi. RKVV DEM werd, ook na
strafschoppen, de eerste winnaar
bij het Super E-Top toernooi.
Dank aan alle vrijwilligers die dit
weekend voor de jongste jeugd van
de Legmeervogels tot een groot
succes hebben gemaakt!
door vrolijk heel veel lawaai te maken! Dit lijkt een traditie te worden,
waardoor het recent gebouwde tunneltje al een verankerde positie lijkt
te krijgen in Uithoorn. Dankzij de
fantastische begeleiding van de vrijwillige verkeersregelaars heeft iedereen de verschillende oversteekplaatsen veilig kunnen bewandelen. Eenmaal terug bij de thuisbasis
werd iedereen opgewacht door de
organisatie van de Avondvierdaagse
voor Uithoorn en De Kwakel, ouders,
broertjes, zusjes en alle andere ondersteunende vrienden en familieleden die dit evenement, samen met
de deelnemers, elk jaar tot een groot
succes weten te maken.

Goed toernooi voor Judo
Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag 1 juni waren we
te gast op het rood/witte banden
toernooi bij Snel & Lenig in Wassenaar! Het was een leuk en goed georganiseerd toernooi.
Een leuke bijkomstigheid van dit
toernooi was dat alle judoka’s zonder graduatieband moesten aantreden. Dus geen gele, oranje, groene, blauwe of bruine banden, maar
alleen witte en rode banden. Het
grappige hieraan is dat er ook minder tegen elkaar opgekeken wordt
en gewoon voor iedere wedstrijd
gestreden wordt zonder vooraf geintimideerd te zijn door de kleur
band van de tegenstander. We waren met 10 judoka’s goed vertegen-

woordigt en meester Ruud heeft genoten van alle 10! Er werd veel strijd
geleverd en geknokt voor elk punt!
Er waren 1e plaatsen voor: Minne Sekuur, Roel van Rooy en Tim
Heemskerk. 2e plaatsen waren er
voor: Ties Geukes, Bram Heemskerk, en Youri Heemskerk. 3e plaatsen waren er voor: Anne Sekuur, en
Bintou Kourouma. Een verdiende 4e
plaats was er voor Boaz Geelhoed.
Helaas moest Mart Kroon vroegtijdig afhaken omdat hij zijn grote
teen verdraaide, later werd er een
breuk geconstateerd. Erg Jammer
want Mart was erg goed bezig. Al
met al een goede dag voor de judo school.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22

morgen kunt u
haar gerust weer
een vraag stellen

Al uw persoonlijke vragen over kanker
persoonlijk beantwoord
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Uithoorn - Zaterdag 31 mei stond het Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen helemaal in het teken van de jaarlijkse theatershow van Danscentrum Colijn.
De dansers hebben zich al vanaf januari voorbereid op deze heerlijke finale van het
dansseizoen. De sfeer zat er lekker in, weinig tot geen spanning of stress; alleen maar
stralende en glunderende koppies! Het thema van dit jaar was ‘Contrast’. Een prachtig
thema wat de docenten vele mogelijkheden
heeft geboden om mooie choreo’s te produceren. Traditiegetrouw begon de show met
een verzameling dansers uit alle groepen; bij
Danscentrum Colijn is het gebruikelijk dat de
opening van de show wordt verzorgd door
een ieder die daar aan mee wil doen en bereid is daar wat extra uurtjes aan te besteden. Het resultaat is een afspiegeling van het
leerlingenbestand, jonge kinderen maar ook
tieners en zelfs een paar volwassenen. De
afgelopen weken was het dus ook op zondag een drukte van belang tijdens de repetities in het Danscentrum. De opening werd
gedanst op muziek van Calvin Harris (Feel
so Close) en daarmee was de toon gezet.
Het was een veelzijdige show met prachtige klassieke nummers waar van men kippenvel kreeg maar ook stevige hip hop en disco
nummers waarbij de bezoekers echt niet stil
op hun stoel konden blijven zitten. Natuurlijk waren de allerkleinste meisjes weer zeer
aandoenlijk. Zij deden een dansnummer op
muziek van Pochahontas, Jungle Book en La
Valse d’Amelie! Nieuw dit jaar waren de mannen van de Boys Only, jongens tussen de 8
en 12 jaar! En wat hebben ook zij het geweldig gedaan. Het plezier straalde er vanaf en
zij hebben laten zien wat je in jaartje dansen
kunt leren! Zij deden ook nog een act samen
met de meisjes van de klassieke lessen, een
bijzonder contrast en zo heerlijk om naar te
kijken! Verder was er natuurlijk ook een komische noot en een prachtig dansoptreden
van twee docenten; Patty en Dennis.

op diverse nummers als
‘Slow me Down’ en ‘Dat ik
je mis’ van Maaike Ouboter. Tijdens dit laatste nummer kon je een speld horen
vallen in het theater. In het
nieuwe seizoen komt daar
nog meer bij; er staan ook
lessen Modern Ballet in het
schema voor kids tussen de
8 en 12 jaar en voor beginnende dansers tussen 12 en
16 jaar. Daarnaast is er al een
afdeling voor de gevorderde dansers. Deze dansvorm
biedt ook prachtige mogelijkheden voor die dansers die al
een aantal jaren gedanst hebben maar een beetje zijn uitgekeken op Popshow of Hip Hop.

Modern Ballet
Met Patty v.d. Vlugt heeft Danscentrum Colijn nieuwe mogelijkheden binnen het bereik
gekregen. Zij heeft Codarts gedaan. DE opleiding voor Modern Ballet. Modern ballet is
bijzonder populair aan het worden, dit komt
vooral door programma’s zoals SYTYCD. Het
is een dansvorm waarbij het niet zozeer draait
om de regeltjes die voor het klassiek ballet
gelden maar vooral om expressie van het gevoel. Tijdens de theatershow was dan ook
een grote afdeling vertegenwoordigd van deze dansvorm. Zij lieten prachtige dansen zien

Axel en Heleen van Danscentrum Colijn maken zich weer op voor een heerlijk seizoen
dansen en een nieuwe theatershow in juni 2015. Inschrijven voor het seizoen 20142015 is reeds mogelijk! Het nieuwe rooster
staat al op de site. Voor die mensen die graag
een nieuwe dansvorm willen uitproberen of
die nog niet bij Danscentrum Colijn gedanst
hebben maar graag eens van de sfeer willen
proeven, is er de OPEN LESWEEK in de week
van 15 september a.s. Iedereen is van harte
welkom! Meer info:
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Boys Only
Dennis Spanjer geeft les aan de Ambitiegroep, Technieklessen, Hip Hop en de Boys
Only. Hij weet als geen ander de jongens te
inspireren en hun aandacht vast te houden!
Het eerste jaar zit erop voor de groep en deze gaat zeker uitbreiding krijgen! De eerste
aanmeldingen van enthousiaste jongens zijn
al binnen. Daarnaast is Dennis ook bijzonder
populair bij de volwassen dames; zij volgen
wekelijks hun uurtje ‘Keep fit’. Een combinatie van spierversterkende oefeningen, verbeteren van de conditie en leuke, eenvoudige
choreografieën! De lessen voor de allerkleinsten komen in het nieuwe seizoen voor rekening van Manon Lek. Zij heeft al jaren ervaring met het geven van lessen aan deze bijzondere groep; in de eerste dansjaren wordt
de kiem gelegd voor een geslaagde danscarrière als amateur en misschien later zelfs wel
als professional. Vooral het ontwikkelen en
behouden van het plezier staat voorop! De
lessen zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 3,5 jaar.

