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Onze occasions op:

Help! 
Ik word vermist 
Uithoorn - Onze agapornis wordt 
sinds zondagochtend 6 juni vermist. 
Ze is geel en groen en heeft een 
oranje kop, is geringd en heeft een 
paars ringetje aan haar rechterpoot-
je. Ze heet en luistert naar de naam 
Boena. Ze is tam en het is mogelijk 
dat ze op je schouder komt zitten. 
Omdat ze tam is, kun je haar mak-
kelijk vangen. Waarschijnlijk bevindt 
ze zich in Meerwijk-Oost, maar ze 
kan ook ergens anders naar toe ge-
vlogen zijn. We missen haar heel erg. 
Als u/je haar vindt, bel dan naar: 
06-12344667of 06-22980032.

Uithoorn - In verband met weg-
werkzaamheden is de Noorddam-
merweg in de week van 21 juni tot 
en met 26 juni voor al het verkeer 
gesloten. 
De provincie Noord-Holland legt in 
Uithoorn vanaf het busstation tot 
nabij de kruising Legmeerdijk een 
vrije busbaan voor de Zuidtangent 
aan. In verband met het vervangen 
van het asfalt en het plaatsen van 
detectielussen in het wegdek is de 

Noorddammerweg afgesloten voor 
al het verkeer van maandag 21 juni 
7.00 uur tot en met zaterdag 26 juni 
16.00 uur. De omleidingsroute via de 
Poelweg en de Randweg is met bor-
den aangegeven. 
Het verbeteren van de kwaliteit van 
het openbaar vervoer is een van 
de speerpunten van de provincie 
Noord-Holland. Begin dit jaar start-
te de provincie Noord-Holland met 
een uitbreiding van de Zuidtangent-

route vanuit Hoofddorp richting Uit-
hoorn. Deze zogenaamde ‘Oosttak’ 
zorgt voor een betere bereikbaar-
heid van Uithoorn en Aalsmeer. De 
Zuidtangent is een hoogwaardig 
openbaar vervoersnetwerk tussen 
station Haarlem, via Haarlemmer-
meer, Schiphol en Amsterdam Zuid-
oost. Daarnaast zijn er twee zijtak-
ken: de Zuidtak van Hoofddorp naar 
Nieuw-Vennep en de Oosttak van 
Hoofddorp naar Uithoorn.

Van maandag 21 juni tot en met zaterdag 26 juni 

Afsluiting Noorddammerweg  

Weer gewapende overval bij 
BP tankstation in Uithoorn
Uithoorn - Vorige week donder-
dagavond was het weer raak bij het 
BP benzinestation in Uithoorn. Twee 

jongens op een scooter kwamen te-
gen sluitingstijd het benzinestation 
binnen en eisten, onder bedreiging 

met een vuurwapen, geld. Hoeveel 
geld er is buitgemaakt is niet be-
kend.

VVD en PVV ook de grote 
winnaars in Uithoorn 
Uithoorn -  De VVD heeft in de ge-
meente Uithoorn veruit het meeste 
aantal stemmen gekregen tijdens de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
die op 9 juni in Nederland zijn ge-
houden. Dat blijkt uit de verkiezings-
uitslag. Zij zijn hierbij dan ook de 
grootste partij in Uithoorn. Dat was 
geen verrassing, aangezien zij dat bij 

de laatst gehouden gemeenteraads-
verkiezingen ook al waren. Ook de 
PVV haalde in Uithoorn heel veel 
stemmen binnen, maar liefst 2532.  
In totaal brachten 16.374 mensen 
hun stem uit. Dat percentage is la-
ger dan tijdens de vorige verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer, in 2006. 
De verkiezingsuitslag is als volgt: 

VVD: 5178 stemmen, PvdA: 2776 
stemmen, PVV: 2532 stemmen, CDA: 
1937 stemmen, D66: 1170 stemmen, 
SP: 1168 stemmen, Groen Links: 955 
stemmen, CU: 234 stemmen, Par-
tij van de Dieren: 211, Trots op Ne-
derland: 98 stemmen, SGP: 22 stem-
men en de rest ging naar wat klei-
nere partijen.

Uithoorn - Omwonenden van het 
speelveld bij de Ponderosa worden 
van harte uitgenodigd om op don-
derdagavond 1 juli aanstaande om 
19.30 uur te komen naar ‘t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendel-
laan 59 (vooringang). Dit in verband 
met klachten betreffende overlast 
op en rond het speelveld, waar ook 
de JOP geplaatst is. Normaal is daar 
altijd wel enige activiteit, maar dat 
wordt niet als hinderlijk ervaren. 

Echter, de laatste tijd zijn er weer 
meldingen van gedragingen van de 
jeugd, die de grenzen van het toe-
laatbare overschrijden. Uw stem 
moet weer gehoord worden, zodat 
we samen kunnen werken aan het 
beperken van de overlast. Schroom 
niet om te zeggen wat u op uw hart 
heeft. U vindt een luisterend oor bij 
Gerrit de Schiffart en Tobias Ooije-
vaar van de Stichting Cardanus en 
de Buurtregisseur Thamerdal van de 

Politie Uithoorn. Zij werken samen 
in het Buurtbeheer van de gemeen-
te naast de Woongroep Holland en 
de Gemeente Uithoorn. De uitkomst 
van dit overleg moet, door geza-
menlijke inspanning, uiteindelijk lei-
den tot voor alle betrokken partijen 
(ook de jeugd) bevredigende oplos-
sing van de overlast rond het JOP. 
U kunt zich ook per e-mail wen-
den tot: gdschiffart@cardanus.nl 
 of tooijevaar@cardanus.nl.

Oproep omwonenden 
JOP Ponderosa Politie zoekt 

getuigen overval
Uithoorn - De politie is nog steeds 
op zoek naar twee mannen die op 
donderdag 11 maart jl. een overval 
hebben gepleegd op twee mede-
werkers van een waardetransport-
bedrijf. De medewerkers waren op 
dat moment bezig een pinautomaat 
bij te vullen in de vestiging van een 
kantoorboekhandel aan het Amstel-
plein in Uithoorn. Terwijl de mede-
werkers zich in de vulruimte van de 
giromaat bevonden, werd een ver-
moedelijk brandbare vloeistof onder 
de toegangsdeur van de vulruimte 
gegoten. De medewerkers van de 
zaak werden tijdens de overval met 
een vuurwapen bedreigd. De da-
ders zijn uiteindelijk vertrokken zon-
der buit op een zilverkleurige scoo-
ter en zijn sindsdien spoorloos. Het 
tweetal is voor het laatst gezien in 
de omgeving van de Meerwijk-West 
in Uithoorn. De vluchtscooter is later 
teruggevonden op de parkeerplaats 
van een hockeyclub aan de Vuurlijn 
in De Kwakel. Mensen die getuige 
zijn geweest, maar nog niet met de 
politie hebben gesproken wordt ver-
zocht contact op te nemen met het 
onderzoeksteam via 0900 8844. Ook 
mensen die op een andere manier 
informatie hebben die voor het po-
litieonderzoek van belang kan zijn, 
wordt verzocht te bellen. Recher-
cheurs van het district Zuid hebben 
de zaak in onderzoek.
De signalementen van de twee da-
ders: bestuurder scooter: zwarte jas 
met daar bovenuit een grijze ca-
puchon, donkere bivakmuts, blau-
we spijkerbroek en donkere sport-
schoenen. Passagier: donkere jas 
mogelijk met een bodywarmer, don-
kere broek, zwarte pet en zwarte 
sjaal voor gezicht.

Man rijdt door 
na ongeval
Uithoorn - De politie heeft woens-
dagavond 9 juni omstreeks half tien 
een 51-jarige man aangehouden 
die in zijn auto over de Drechtdijk in 
De Kwakel reed. Even daarvoor was 
hij op de Drechtdijk in botsing ge-
komen met een 62-jarige vrouw op 
een fiets. De man reed door zonder 
zijn identiteit prijs te geven. Na aan-
houding bleek uit ademanalyse dat 
de man bijna vijf keer de toegesta-
ne hoeveelheid alcohol had ingeno-
men. Tegen de man is proces-ver-
baal opgemaakt en zijn rijbewijs is 
ingenomen.

Uithoorn - Wat doe je als school 
wanneer je je leerlingen graag net 
iets extra’s over cultuur en expres-
sie meegeeft? Dan organiseer je 
een Cultuurdag. 
Afgelopen donderdag was het zo 
ver. Alle leerlingen van OBS De Ka-
juit konden intensief kennismaken 
met allerlei vormen van cultuur en 
expressie. Tijdens de dag leefden 
leerlingen zich uit met allerlei ver-
schillende creatieve activiteiten. Wat 
hebben goochelaar Robarto, een 
nar en een sprookjesprinses met 
elkaar gemeen? Alle drie kon je ze 
afgelopen donderdag door het ge-
bouw van OBS De Kajuit zien para-
deren. Op zoek naar leerlingen die 
iets wilden weten over goochelen 
en toneelspelen. En die waren niet 
moeilijk te vinden op de Cultuurdag 
van De Kajuit. Vol enthousiasme ke-
ken ze ’s morgens allemaal naar de 
capriolen van Robarto. ”Hoe doet ie 
dat nou?’’ was een veel gehoorde 
vraag. Gelukkig was Robarto bereid 
het geheim achter een van zijn goo-
cheltrucs prijs te geven. ’s Middags 
gingen alle leerlingen aan de slag tij-
dens een op hun leeftijd en interes-
ses afgestemde workshop. Zo kreeg 
groep 8 een van de acteurs van to-

neelgroep Masquerade, die hen ter 
voorbereiding op de eindmusical 
iets bijbrachten over mimiek, stem 
en houding op het toneel. Op de 
klanken van het nummer ‘Mama Se’ 
kregen de kleuters van de groepen 
1 tot en met 3 de fijne kneepjes van 
een K3-choreografie aangeleerd 
door een lerares van dansschool 
Colijn. De groepen 4 volgden een 
professionele teken- en schilderles 
en de leerlingen van de groepen 5 
gingen wandelend naar het Fort aan 
de Drecht, waar ze aan het boetse-
ren sloegen tijdens een workshop 
die werd verzorgd door de Stichting 
CREA. Maarten Breggeman kwam 
in groep 7 iets vertellen over ster-
renkunde. Hoe werkt een telescoop 
en waarom is het zo belangrijk de 
ruimte steeds verder te verkennen? 
Natuurlijk bleef het niet bij vertellen 
alleen, en gingen de leerlingen ook 
actief aan de slag. Gelukkig zorgde 
groep 6 voor een zoet einde aan de 
dag. De leerlingen daar waren de 
hele middag druk bezig geweest 
met het maken van snoeptaarten, 
die ze aan het eind van de dag aan 
de verschillende groepen uitdeel-
den. Zo kwam een gezellig eind aan 
een leuke en leerzame dag.

Vrije expressie op OBs De 
Kajuit tijdens cultuurdag

Geen krant?
0297-581698
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.spruit@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

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

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

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

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN 10 JUNI 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst heeft één persoon gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken. Het onderwerp betrof burgerparticipatie.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan de re-
kening 2009 en de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Am-
stelland.
Voor het Politiek Debat stonden geen raadsvoorstellen op de agenda. Wel 
hebben verschillende partijen mondelinge vragen gesteld. De fractie van 
Ons Uithoorn heeft vragen gesteld over de resultaten van het gesprek met 
de provincie Noord Holland over de N201. De fractie van Gemeentebelangen 
heeft vragen gesteld over de bussluis in Meerwijk. Ten slotte heeft de fractie 
van de PvdA vragen gesteld over vergunningen rond de Schanskerk.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• ontwerpbegroting Stadsregio Amsterdam 2011;
• bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donder-
dag 24 juni 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grif-
fi e (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 24 JUNI 2010
Op donderdag 24 juni 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. 
De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
• Voortgang risicomanagement en weerstandscapaciteit;
• Plan van scholen basisonderwijs 2011-2014;
• Amstelgroen.
Politiek Debat:
• Vaststelling jaarrekening 2009;
• Jaarrekening 2009 en begroting 2011 Veiligheidsregio Amsterdam-Am-

stelland.
Stemmingen:
• Wijziging bouwverordening, 13de serie;
• Aanpassing verordeningen als gevolg van Dienstenrichtlijn;
• Bekrachtiging geheimhouding SOK Vinckebuurt.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 18 juni 2010 op de web-
site van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 23 juni 2010 staat de agenda 
op de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffier van 
de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet 
u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben 
aangemeld bij de griffi er (per telefoon of e-mail).

Bij een eenmalig bezoek kijkt de consulent mee waar u tegenaan loopt 
bij het omgaan met en verzorgen van een zieke thuis. U geeft aan 
waarmee u problemen hebt en kijkt samen naar praktische oplossin-
gen. U krijgt tips om fysieke en geestelijke overbelasting te voorkomen. 
Belangstelling? Neem contact op met het Mantelzorg Steunpunt en 
wij maken een afspraak met u. Voor meer informatie over deze onder-
werpen kunt u contact opnemen met Mantelzorg Steunpunt in Amstel-
veen. Het Steunpunt is geopend op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur. telefoon 0900-1866 (lokaal tarief) e-mail: mzs@amstelring.nl

Cursus voor werkende 
mantelzorgers
Bent u een werkende mantelzorger 
en kunt u wel wat ondersteuning ge-
bruiken? 
Het Mantelzorg Steunpunt heeft voor 
werkende mantelzorgers een speci-
ale cursus opgezet. Tijdens de bij-
eenkomsten inventariseert u knel-
punten binnen uw eigen werk- en pri-
vésituatie. Deze knelpunten vormen 
de bouwstenen voor het plan van 
aanpak dat u gedurende de cursus 
opstelt. U maakt (thuis)opdrachten 
waarbij u nadenkt over en werkt aan 
concrete en haalbare oplossingen. 
Om u hierbij te ondersteunen krijgt 
u informatie over o.a. wetgeving en 
communicatie. Ook verwerft u meer 
inzicht in draagkracht en draaglast. 

Na de cursus heeft u de kennis en 
de vaardigheden om al uw werk- en 
zorgtaken op een voor u zo prettig 
mogelijke manier te combineren. De 
cursus is op vier avonden van 19.30 
- 21.30 uur in september 2010. De 
groepsgrootte voor de cursus is 8 -
12 deelnemers. 

De kosten van de cursus zijn € 50 
per persoon. De cursus zal plaats-
vinden in Amstelveen (maandag-
avond 6,13, 20 en 27 september) en 
in Hoofddorp (dinsdagavond 7,14, 
21 en 28 september). Als deelnemer 
krijgt u een cursusmap die ook als 
naslagwerk kan dienen. Inschrijving 
is mogelijk tot 20 augustus 2010.

Mantelzorgondersteuning bij 
verzorgen van zieke thuis

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE PROJECTEN
• Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten 
• Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
• Herinrichting Heijermanslaan (tot 

eind april 2010)
• Verleggen waterleiding langs 

N201 bij Randweg; fi etspad ge-
stremd tot begin mei 2010.

• Herinrichting Fregat tot medio ju-
li 2010

WERKZAAMHEDEN OP 
LEGMEERDIJK

Ernstige verkeershinder 
Legmeerdijk
Van 28 juni tot 20 augustus worden 
op diverse plaatsen aan de Leg-
meerdijk wegwerkzaamheden uitge-
voerd. De werkzaamheden zijn op-
gedeeld in twee projecten: Legmeer-
dijk Noord en Legmeerdijk Zuid. 

1. Legmeerdijk Noord: 
 eenrichtingsverkeer
Deze werkzaamheden vinden plaats 
tussen de Machineweg en de Mar-
shallsingel en worden tussen 28 ju-
ni en 25 juli uitgevoerd door de pro-
vincie Noord-Holland. De weg wordt 
opgeknapt in drie fasen. Tijdens de-
ze werkzaamheden geldt op De 
Legmeerdijk eenrichtingsverkeer 
tussen de Machineweg en de Mar-
shallsingel. 

Fase 1:
Opknappen Legmeerdijk vanaf krui-
sing Machineweg tot kruising Horn-
weg. Eenrichtingsverkeer tussen 
kruising Machineweg en kruising 
Hornweg. Deze fase duurt van 28 ju-
ni tot en met 11 juli.

Fase 2:
Opknappen Legmeerdijk tussen krui-
sing Hornweg/Legmeerdijk en roton-
de Snoekbaarsstraat/J. Adamslaan. 
In verband met asfalteringswerk zal 
dit wegvak 1 nacht worden afgeslo-
ten. Houdt u de borden daarvoor in 
de gaten. Deze fase duurt van 12 tot 
15 juli.

Fase 3: 
Opknappen Legmeerdijk vanaf ro-
tonde Snoekbaarsstraat/J. Adams-
laan tot aan de Marshallsingel. Deze 
fase duurt van 16 tot 25 juli.

Extra werkzaamheden
Na 25 juli zal op de Legmeerdijk tus-
sen de Marshallsingel en de kruising 
Legmeerdijk/Bosrandweg/Benelux-
baan onderhoudswerk plaatsvinden. 
Deze werkzaamheden vinden plaats 
in het verkeer (dus werken terwijl 
verkeer door kan blijven gaan). Aan-
gezien er tijdens deze periode op de 
Legmeerdijk minder verkeer zal zijn 
vanwege de afsluiting tussen Flora 
Holland en de Machineweg is het ef-
ficiënter om deze werkzaamheden 
dan uit te voeren. 

2.  Legmeerdijk Zuid: 
 volledige afsluiting
Dit project wordt uitgevoerd door 
projectbureau N201+. Tussen Flo-
ra Holland en de Machineweg zal de 
Legmeerdijk volledig worden afge-
sloten van 28 juni tot 20 augustus. 
Fietsers, voetgangers en hulpdien-
sten houden doorgang. Er vinden di-

verse werkzaamheden tegelijkertijd 
plaats. De werkzaamheden zijn:
• Realisatie van de aansluiting van 

de nieuwe N201 op de Legmeer-
dijk;

• Aanleg van de rotonde in de Leg-
meerdijk bij de Meerlandenweg;

• Ophoging van de Legmeerdijk 
met 20 cm vanwege de waterke-
rende functie;

• Opknappen Legmeerdijk.

Vooruitlopend op deze werkzaam-
heden worden voorbereidende 
werkzaamheden getroffen bij de in-
ritten van de percelen tussen Flora 
Holland en de Machineweg. Betrok-
ken eigenaren zijn hierover geïnfor-
meerd. Het verkeer ondervindt hier-
van geen hinder. Dit is een enorme 
klus met veel gevolgen voor omwo-
nenden en omliggende bedrijven. Er 
is gekozen voor een volledige afslui-
ting van de Legmeerdijk Zuid in de 
zomermaanden. Dit is een relatief 
rustige periode, al geldt dit niet voor 
alle bedrijven. Voor de bloemen-
veiling is het in elk geval een rusti-
ger periode en ook de scholen zijn 
dicht. Het is onmogelijk om veilig te 
werken op dit gedeelte van de Leg-
meerdijk (Flora Holland-Machine-
weg) als er ook doorgaand verkeer 
is. De ruimte is te beperkt. Een ge-
deeltelijke afsluiting zou maanden-
lang overlast voor de omgeving be-
tekenen. Door een volledige afslui-

ting kan er veiliger en sneller (in acht 
weken) gewerkt worden. Hebt u vra-
gen, klachten of wilt u meer info over 
de werkzaamheden? Met vragen of 
klachten over de werkzaamheden 
aan de N201 kunt u tijdens kantoor-
uren bellen met: 06-5138 8980. In-
fo over de werkzaamheden en om-
leidingen vindt u op: www.n201.info/
omlegging Aalsmeer-Uithoorn/Werk 
in Uitvoering.

AFSLUITING NOORD-
DAMMERWEG VAN 
21 JUNI T/M 26 JUNI 2010 

In verband met wegwerkzaamhe-
den is de Noorddammerweg in de 
week van 21 juni voor al het verkeer 
gesloten. De provincie Noord-Hol-
land legt in Uithoorn vanaf het bus-
station tot bij de kruising Legmeer-
dijk een vrije busbaan voor de Zuid-
tangent aan. In verband met het ver-
vangen van asfalt en het plaatsen 
van detectielussen in het wegdek 
is de Noorddammerweg afgesloten 
voor al het verkeer van maandag 21 
juni 7.00 uur tot en met zaterdag 26 
juni 16.00 uur. De omleidingsrou-
te via de Poelweg en de Randweg 
is met borden aangegeven. Vra-
gen kunt u per e-mail stellen aan 
de projectleider, de heer E. van 
Bezeij: busbaanuithoorn@
noord-holland.nl

Hang Oranje slingers 
over openbare weg 
minstens 4 meter hoog
Diverse straten in Uithoorn en De 
Kwakel zijn prachtig versierd om ‘on-
ze jongens’ tijdens het WK in Zuid-
Afrika aan te moedigen. 
Ondanks de feestelijke aanblik han-
gen sommige slingers te laag om bij-
voorbeeld vuilniswagens of brand-

weerauto’s ongehinderd te laten 
passeren. 
Hang daarom slingers over de open-
bare weg minstens 4 meter hoog. 
Dan kunnen ook bovengenoemde 
voertuigen er zonder problemen ge-
woon onderdoor rijden. 
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A L G e m e n e  i n F O R m A t i e
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uit-
hoorn of De Kwakel? Laat het ons weten! Wij zorgen 
voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u 
op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe 
Meerbode.

meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer infor-

matie over de activiteitenkalender, het aanvragen van 
een vergunning of melding. 

- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@
uithoorn.nl 

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

v.a. juni Inschrijving cursussen Atelier De 
Penseelstreek geopend. Cursussen 
starten in september: schilderen, 
aquarelleren en kindercursus. 

 Meer info.: e-mail:info@
 atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
19 juni Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 

13.00-16.30 uur
19 juni Midzomerfeest, Feestcomité De 

Kwakel, Centrum De Kwakel
20 juni Kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van 

Bijnen in The Mix. Aanvang: 15 uur. 
22 juni Buurtcommissie Europarei, 
 ’t Buurtnest, 19.30 uur
23 juni Bingo in ’t Buurtnest, 
 A. van Schendellaan. 
 Aanvang: 13.45- 16.00 uur
25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
25 juni Optreden Deltasingers in 

wijksteunpunt Bilderdijkhof. 
Aanvang: 14.45 uur. Kaartverkoop 

t/m 21 juni. 
26 juni Goud van Oud, Oude Dorp
29 juni t/m 2 juli Rolstoelvierdaagse, Rode Kruis 

afd. Uithoorn, start en finish bij Het 
Hoge Heem, Wiegerbruinlaan

1 juli Alzheimercafë in Het Hoge Hem, 
Wiegerbruinlaan. Aanvang: 19.30 
uur

3 juli Straatvoetbaltoernooi Ons Uithoorn 
op Amstelplein; 12.00-16.00 uur 

3 juli Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 
13.00-16.30 uur

3 t/m 4 juli Jeugdkamp D-jeugd Qui Vive
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur
17 juli Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 

13.00-16.30 uur
28 juli t/m 1 aug. Polderfeest, evenemententerrein in 

De Kwakel 
7 aug. Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 

13.00-16.30 uur
17 aug. Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 

13.00-16.30 uur
21 aug. Braderie , dorpscentrum De 

Kwakel, 11-18 uur
21 aug. Inloopdag CREA, Fort aan de 

Drecht van 13.00-16.30 uur, 
inschrijven voor cursussen seizoen 
2010-2011

28 aug. Tropical Night, Oude Dorp, vanaf 
20.00 uur

Kijk voor de wekelijkse 
activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar 
op onze website www.uit-
hoorn.nl/activiteiten. Meer 
informatie over de buurt-
beheeracties: Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

A c t i v i t e i t e n  k A L e n d e R

inspRAAkAvOnd 
heRinRichtinG
 mijnsheRenweG

Het college van B&W heeft inge-
stemd met de plannen over het her-
inrichten van de Mijnsherenweg. De 
plannen hebben betrekking op het 
verbreden van de rijbaan, het aan-
leggen van twee drempels, fietssug-
gestiestroken en het aanbrengen van 
een vrijliggend fietspad bij de krui-
sing N231 en Mijnsherenweg, zodat 
fietsers minder hinder ondervinden 
van het opgestelde gemotoriseerde 
verkeer. Op de Mijnsherenweg wordt 
een maximumsnelheid van 60 km/u 
ingesteld. Tot slot wordt er een berm-
versteviging en een voetpad aange-
legd. Het plan in de vorm van een te-
kening (voorlopig ontwerp), wordt nu 
voorgelegd aan de bewoners van de 
Mijnsherenweg. Hiervoor organiseert 
de gemeente op 28 juni vanaf 19.00 
uur een inspraakavond in dorpshuis 
De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwa-
kel. Tijdens deze bijeenkomst is er 
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. Voor de beantwoording hiervan 
zijn de betrokken medewerkers van 
de gemeente aanwezig. De gemeen-
te zal de resultaten verwerken in een 
definitief plan. Het project “herinrich-
ting Mijnsherenweg” wordt in het na-
jaar van 2010 uitgevoerd.

informatie
Het voorlopig ontwerpplan is te bekij-
ken via www.uithoorn.nl. en ligt van 9 
juni tot 1 juli 2010 ter inzage in de hal 
van het gemeentehuis.

weRkzAAmheden 
heijeRmAnsLAAn

Vanwege de langdurige vorstperiode 
hebben de werkzaamheden aan de 
Heijermanslaan en omgeving vertra-
ging opgelopen. Deze week zijn de 
oevers ingepland en voor de zomer-
vakantie is de bestrating gereed. In 
de zomerperiode wordt de brug ge-
renoveerd. In oktober wordt de reste-
rende beplanting aangebracht.

weRk in 
uitvOeRinG
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GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in de verzekeringswereld?

Wij zoeken een gedreven professional

De Westeinder Adviesgroep is een veelzijdig financieel dienstverlener, gevestigd in 
Aalsmeer. Wij hebben op dit moment een zeer interessante, uitdagende vacature voor een:

Binnendienstmedewerker MKB/zakelijke markt
Uitgebreide informatie over de vacature is beschikbaar op onze website www.westeinder.nl.

Spreekt de vacature je aan, reageer dan snel!

Gezocht
postsorteerders

Voor de maandag.
Voor info: 06-54648587

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

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 offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen 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 voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent:
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.  

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan “Chemieweg” , inzageperiode t/m 18 juni 2010. In-

fo: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.
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- Ontwerp bestemmingsplan “Zijdelweg”, inzageperiode t/m 18 juni 2010. Info: 
mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

- Verkeersbesluit stuntshow op parkeerterrein aan Randhoornweg, inzageperi-
ode: t/m 7 juli 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111

- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard, inzageperiode t/m 8 juli 2010 . Info: 
mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

- Voorlopig ontwerpplan Herinrichting Mijnsherenweg, inzageperiode:
 tot 1 juli 2010. Info: mevrouw K. Remmers, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit zebrapad Drechtdijk, inzageperiode t/m 21 juli 2010.
 Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111. 
- Verkeersbeleid Pieter Langendijklaan 6, inzageperiode t/m 21 juli 2010. Info: 

mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Evenementen Uithoorn en De Kwakel, inzageperiode t/m 28 

juli 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297- 513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 27, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van de 

woning.
- Poelweg 24, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een 

woning aan de voorzijde.
Zijdelwaard
- Boutenslaan 2, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde.
- Churchillfl at 109, aanvraag sloopvergunning voor het slopen van asbesthou-

dende platen.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 206, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van 

een aluminium frame met reclamedoek.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen bouwplan:

Meerwijk-Oost
- Gaastmeer 12 en 10, lichte bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen en ver-

groten van een berging.
Genoemd bouwplan ligt van 18 juni 2010 tot en met 29 juli 2010 ter inzage bij 
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken 
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 72, vergunning voor het slopen van asbesthoudende pla-

ten. Bezwaar: t/m 22 juli 2010.
Zijdelwaard
- Boutenslaan 2, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 22 juli 2010.
De Kwakel
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en softbalvereniging Tha-

men voor het organiseren van een jeugdweekend op 18 en 19 juni 2010.
- Evenemententerrein De Kwakel, vergunning aan de heer Van der Hoort voor 

het organiseren van een feest rond de uitzending van de WK wedstrijd Neder-
land-Japan op 19 juni 2010 van 12.00 tot 18.00 uur. 

 Bezwaar t/m 26 juli 2010
Dorpscentrum
- Schans, Wilhelminakade, Schans, Marktplein, Koningin Julianalaan, Willem-

Alexanderpoort en Stationsstraat, vergunning aan Stichting Werkgroep Hore-
ca Uithoorn voor het organiseren van de evenementen Goud van Oud op 26 
juni 2010 en Tropical Night op 28 augustus 2010 waarbij ook diverse attributen 
op de openbare weg worden geplaatst. Ontheffi ng van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet is verleend aan café De Gevel, Rivercafé, The Poolshack, John-
ny’s Feestcafé, Drinken & Zo, Het Oude Spoorhuis, De Herbergh 1883 en Piz-
zeria Pappagallo voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken van-
uit het tappunt tijdens beide evenementen. Bezwaar t/m 27 juli 2010 

Legmeer-West
- Ringslang, vergunning aan mevrouw Van der Linden voor het organiseren van 

de opening van het speelveld aan Ringslang en een buurtbarbecue op 12 ju-
ni 2010 van 15.30 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 19 juli 2010.

 VERKEERSBESLUIT EVENEMENTEN
Oude Dorp en De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten, teneinde onderstaande evenementen mogelijk te maken, de wegen waarop deze evenementen plaatsvinden af te 
sluiten voor alle verkeer. Daar mag op de betreffende dagen en tijden ook niet worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de betreffende wegen gesloten te verklaren 
voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in het Dorpscentrum van Uithoorn en 
in De Kwakel, op de volgende dagen, plaatsen en tijden:

Nr Datum Evenement Locatie Tijd, incl. op- en afbouw

1 Zaterdag 26 juni 2010 Goud van Oud Dorpscentrum/Schans vanaf 16.00 uur
   Marktplein 27 tot Wilhelminakade 37 vanaf 20.00 uur
   Stationsstraat vanaf Het Oude Spoorhuis Overige locaties, inclusief Schans vanaf 18.00 tot 03.30 uur
2 Zondag 25 juli 2010 Harley Davidsondag Dorpsstraat, Wilhelminakade tot W. Alexanderpoort 09.00-19.00 uur
3 Woensdag 28 juli t/m 
 zondag 1 aug. 2010 Polderfeest Hanepad 5 dagen
4 Zaterdag 21 aug. 2010 Braderie De Kwakel Drechtdijk 1 t/m 27, Mgr. Noordmanlaan, Kwakelse Pad,  07.00-19.00 uur
   tussen Mgr. Noordmanlaan en Drechtdijk
5 Zaterdag 28 aug. 2010 Tropical Night Dorpscentrum/Schans vanaf 16.00 uur
   Marktplein 27 tot Wilhelminakade 37 vanaf 20.00 uur
   Stationsstraat vanaf Het Oude Spoorhuis Overige locaties, inclusief Schans vanaf 18.00 tot 03.30 uur

Dit verkeersbesluit ligt, met tekeningen, tot en met 28 juli 2010 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daartegen kan tot en met die datum een bezwaar-
schrift worden ingediend.

* Gevraagd:
Geluidsman of vrouw voor 
band. Lijkt geluid en licht rege-
len je leuk, bel dan. Moet hob-
by zijn!
Tel. 0297-533490
Te koop:
Samsung DCB9401R dig. kastje 
voor Caiway 30 euro. 3 straalka-
cheltjes 7,50 euro. 3 BL-5C bat-
terij voor Nokia’s v.a. 6,50 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Dissel koppeling voor met beu-
gels om fi etsenrek op te plaat-
sen 30 euro. GEM piano WS400 
met ritme enz. 500 euro.
Tel. 0297-892088

* Gevonden:
Bruine laarzen mt. 36

op Legmeerplein.
Tel. 0297-565314 

na 16.00 u.
Te koop:
Humax digitale ontvanger type 
IR F6X C nw. in doos weg. over-
compl. 60 euro.
Tel. 0297-569033
Gevraagd:
Voor Suriname: Knuffels, speel-
goed, kleding, schoeisel, stof, 
garen, knopen, etc. 
www.stichting-corantijn.nl

Te koop:
Fietsdrager v. 2 fi etsen merk 
Track vr.pr. 100 euro.
Tel. 0297-565904
Te koop:
Bowlingbal heren 12 pond da-
mes 8 pond 15 euro. Bowling-
schoenen mt. 38 en 43 15 eu-
ro z.g.a.n.
Tel. 0297-562570
Te koop:
Herensportfi ets z.g.a.n. 30 euro.
Tel. 0297-563316
Te koop:
Ruime zwart leren 2-zits bank 
i.z.g.st. 65 euro. Grenen tv kast 
45 euro. TV 35 euro.
Tel. 0297-268105

Te koop:
Trolly rolkoffer 68x42x22 cm 
door omstandigh. z.g.a.n. mooie 
kwaliteit.
Tel. 0297-567574
Te koop:
Jongensfi ets 26” lft. 10-11 jr. 
i.g.st. 100 euro.
Tel. 0297-531345
Te koop:
We. omst. nw. caravanluifel all. 
frame oml. 8,8m vr.pr. 300 eu-
ro. Nw. caravan Leveler vr.pr. 
70 euro.
Tel. 0297-565219
Te koop:
Spinnewiel zeer fraai 100 euro.
Tel. 0297-560163

Te koop:
Anti-mottenkast 30 euro.
Salontafel ovaal hout 20 eu-
ro. Citruspers elektr. nw.
Princess 20 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Verzameling half edelstenen.
Tel. 0297-362601

Gevraagd:
Jonge Vlaamse gaai.
Tel. 0297-520180
Te koop:
2x snorkelset mt. 40-42 en 38-
40 30 euro. Elektr. handzaag-
machine vr.pr. 30 euro. Zeer veel 
koperwerk t.e.a.b.
Tel. 0297-566304

* Gevonden:
Meisjesfi ets.

Tel. 0297-242232
Aangeboden:
Jonge kitttens lief, zindelijk in 
huis geboren zijn kinderen
gewend 5 euro p.st.
Tel. 0297-255195

Gevraagd:
Diepvrieskist voor in de schuur.
Tel. 0297-273150

Aangeboden:
Gratis af te halen: 3 surfplanken 
met toebehoren:  0297-328150
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COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 
tel. 06-53315557.

Vermist
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar. 
 Zijn naam is Steak.  
- Cyclamenstraat in De Kwakel, Casper, een rode kater
 (Maine Coon).
- Koolmees in Uithoorn, zwarte kater met groene ogen en
 rood halsbandje met belletje. Naam: Jeroen
- Monnetfl at in Uithoorn aan kant van Libellebos, kat van balkon  
 gevallen en sinsdien spoorloos. Maine Coone, grijs wildkleur
 met crèmekleurige buik. Naam: Alex. 
- Meerwijk-oost in Uithoorn, tamme agapormis. Ze is geel/groen  
 met een oranje kop. Heeft paars ringetje om haar rechterpoot. 
-  Van Oldebarneveldlaan in Uithoorn, wit konijn met licht
 bruine vlekjes.

Gevonden 
- Hortensialaan in De Kwakel, grijs/cyperse poes met rood en wit.  
 Draagt bandje van dierenbescherming
- Wilhelminakade in Uithoorn, forse rode kat
- Pieter Hellendaalweg in Uithoorn, jonge zwarte kater.
-  N201, 100 m. voorbij tankstation Fire Zone in Uithoorn,
 zwarte kat, gechipt. Roze bandje met kluifjes.

Goed tehuis gezocht voor:
- 2 Katers van 2 jaar oud (broertjes). 1 kater is zwart/wit en heet
 Whisky. De andere kater is muis/grijs en heet Luna.
 Beide katten zoeken een rustig huis waar ze aandacht krijgen.     
- Tijdelijk opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een
 periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn ‘Beagles’, zusjes en
 kunnen bij kinderen.

Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

In de nacht van 16 op 17 juni:
Aansluiting A9 met A2 
richting Utrecht
Regio - Woensdag 16 juni tussen 
01.00 uur en 05.00 uur is de aanslui-
ting van de A9 Amstelveen richting 
Utrecht gesloten voor verkeer. 
Bij de verbinding van de A9 naar de 
A2 van Amstelveen richting Utrecht 
wordt nieuwe belijning aangebracht. 
Het verkeer bij knooppunt Holen-
drecht op de A9 richting Utrecht 
wordt omgeleid via Ouderkerk aan 
de Amstel (afrit 1). De omleiding 
wordt aangegeven met route A. 
Het verkeer dient rekening te hou-

den met een langere reistijd. De 
werkzaamheden vangen aan in de 
nachtelijke uren en zijn voor de och-
tendspits afgerond. 

Daarnaast zal er ter hoogte van 
knooppunt Holendrecht een ver-
keersstop plaatsvinden bij de aan-
sluiting A9 op de A2 Amstelveen 
richting Utrecht. De weersomstan-
digheden hebben invloed op de 
werkzaamheden. Hierdoor kunnen 
werkzaamheden worden uitgesteld.

Brug Vrouwenakker 
alweer uren open
Regio – Het is er met de bouw van 
de nieuwe brug bij Vrouwenakker 
niet beter op geworden. Iedere keer 
is er wat mee en stagneert op een 
verschrikkelijke manier het verkeer. 
Zaterdagmiddag was het alweer 
de tweede keer  in korte tijd dat 
de Vrouwenakkerse brug uren lang 
heeft opengestaan. Was het twee 

weken geleden nog een algehe-
le stroomstoring, nu had de bestu-
ringselektronica van de brug de 
geest gegeven.

Automobilisten en fi etsers moesten 
omrijden via De Hoef. Begin van de 
avond was de storing weer verhol-
pen.  Foto: Ton Kamminga

Kinderkoor Xing treedt op 
met ‘Xing kan niet slapen!’
Regio - Komende zondag 20 ju-
ni zal kinderkoor Xing onder leiding 
van Ireen van Bijnen optreden met 
haar nieuwste liedjesshow. De tek-
sten van de liedjes hebben allemaal 
te maken met slapen. Zo kan het zijn 
dat je niet goed kunt slapen omdat je 
je zorgen maakt over een verhuizing, 
of omdat je gepest wordt. Of je kunt 
niet goed slapen omdat je bang bent 
in het donker. Of je gaat ’s nachts 
stiekem je bed uit om een koekje te 
pakken... Maar uiteindelijk vallen de 
kinderen van Xing gelukkig toch al-
lemaal in slaap, om dan de volgende 
morgen te vertellen dat ze zo wáán, 
wáánzinnig gedroomd hebben! Als 
tussendoortje komen Robbie, Marij-
ke en Ailleen van jeugdcircus Acro-
batico uit Badhoevedorp een prach-
tig circusoptreden geven!
Sinds februari repeteert kinderkoor 
Xing op maandag van kwart voor vier 

tot kwart voor vijf in obs de Kajuit. 
Door deze veranderde repetitietijd 
is het nu ook mogelijk voor kinde-
ren van andere scholen in Uithoorn 
om bij het koor te komen.  Momen-
teel bestaat het koor uit 20 enthou-
siaste kinderen van vijf verschillende 
Uithoornse basisscholen. 
Aanstaande zondag kan iedereen 
die dat leuk vindt komen luisteren 
naar kinderkoor Xing in jongeren-
centrum The Mix aan de J.A. van 
Seumerenlaan (tegenover de Tha-
merkerk). Aanvang 15.00 uur. Neem 
vooral ook je vader mee; het is ten-
slotte Vaderdag! De toegang is vrij 
en iedereen, jong en oud, is van har-
te welkom! Ook kinderen die het 
misschien leuk vinden bij het koor 
te komen zingen, kunnen natuurlijk 
komen kijken, want in het nieuwe 
schooljaar is er weer plek voor nieu-
we kinderen.

Oosterse mystiek en tijdloze 
beelden in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 26 ju-
ni vindt om 4 uur in het Oude Raad-
huis in Aalsmeer de opening plaats 
van een heel bijzondere expositie.

Werken van de Vinkeveense foto-
graaf Pieter Schunselaar en de Ba-
linese schilder Mantra worden dan 
getoond in deze sfeervolle expo-
sitieruimte. Mantra’s onderwerp 
is duidelijk: sterk gestileerde fi gu-
ren, elementair en tijdloos. Zijn los-
se penseelstreek en lyrisch kleurge-
bruik geven de fi guren een expres-
sieve kracht en scheppen een sfeer 
van oosterse mystiek en poëzie.

Ook Pieter Schunselaar is sterk ge-

boeid door oosterse mystiek. De 
handen in zijn foto’s vertellen ver-
halen, bevatten geheimen, ze tellen, 
troosten en verzoeken de goden. In 
februari/maart van dit jaar heeft hij 
voor de elfde keer een reis door In-
dia gemaakt. Dit keer vooral op zoek 
naar goden voor zijn nieuwe thema 
“Images from Heaven”. Ook voor zijn 
serie “Handen” heeft hij tijdens deze 
reis een aantal prachtige foto’s ge-
maakt. Deze zullen voor het eerst op 
deze expositie te zien zijn.
De expositie vindt plaats  in het Ou-
de Raadhuis aan de Dorpsstraat 9, 
van 24 juni t/m 1 augustus. Ope-
ningstijden: donderdag t/m zondag 
van 14.00-17.00 uur.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Knutters
Nee, geen nieuwe vogelsoort 
en ook geen aparte mug. 
Knutter is mijn koosnaam-
pje voor de groenling die 
elke dag bij mij in de tuin de 
zaden van de donkere ooie-
vaarsbek (Geránium  pháe-
um) komt eten. En hij komt 
niet alleen maar neemt zijn 
maatjes mee. En ik ken ‘m 
ondertussen niet alleen van 
zijn gesneer waaraan hij zijn 
bijnaam ‘sneervink’ te dan-
ken heeft. ‘Knutter’ klinkt veel 
aardiger. En dat is het geluid 
van deze groene vink ook als 
je langer naar hem luistert. 
Hij heeft riedeltjes, fl uitjes 
en tjilpjes in zijn zang en het 
klinkt buitengewoon knus en 
gezellig. ‘s Morgens vroeg 
al vliegt hij met zijn maatjes 
in de pollen donkere ooie-
vaarsbekken tot de dunnen 
stelen buigen en ze wiegend 
half verdwijnen in de groene 
bladerenweelde. Ze hebben 
kanarieachtige zang volgens 
de vogelgids en daar hou ik 
het maar op….! Ik doe na-
tuurlijk heel erg aan biodi-
versiteit in mijn tuin, dus van-
daar die planten voor mijn 
‘knutters’. 
Variatie is het toverwoord in 
dit jaar van de biodiversiteit 
waar de vorige column over 
ging. Zo dicht bij huis kun je 
dus aan biodiversiteit doen. 
In mijn tuin staat ook ‘voed-
sel’ voor later in het jaar o.a. 
voor de groenling: rozen in 
de gemengde haag en mei-
doorn, vlier (die nu bloeit) 
en het krentenboompje. Het 
hele jaar door heb ik groen-
lingen in de tuin, alleen heb 
ik nog niet ontdekt waar ze 
broeden. 
Omdat het een gezellige boel 
is bij mij met veel groen en 
takkenrillen en hoekjes en een 
gazon met bloemen en gras-

sen, bezoeken veel insecten 
en vlinders de tuin waardoor 
vogels een tussenstop maken 
tussen Marickenland(!) in het 
noordwesten, over het asfalt 
van de bebouwing heen, en 
de Demmerikse Polder in het 
zuiden. Ja, je moet het zien in 
ruimere zin. 
Mijn tuin is een stapsteen 
tussen twee natuurgebie-
den. Elke tuin kan zo een 
stapsteen zijn... vraag eens 
advies aan een IVN-er bij 
jou in de buurt. Stel je je nu 
eens voor dat de tuin van elke 
IVN-er(donateur, lid of sym-
pathisant ) een stapsteen is in 
de natuur van De Ronde Ve-
nen & Uithoorn... dan zweef 
ik boven het gebied in mijn 
zelfgefabriceerde vliegtuig, 
dat loopt op biobrandstof en 
zonnecellen, en zie ik alle-
maal groene postzegels en 
daartussen druk verkeer van 
egels, vogels, vlinders, sala-
manders, kikkers, padden... 
libellen... Wat een drukte, wat 
een boeiende omgeving... 
wat spannend, wat leer-
zaam... Dus:  jij/ u moet bij 
het IVN zijn om een 5e oog te 
ontwikkelen voor de natuur in 
deze prachtige omgeving.

Elza Vis
IVN-natuurgids



De Kwakel - Komende zaterdag-
avond 19 juni organiseert muziek-
vereniging Tavenu uit De Kwakel 
voor de 11e maal het midzomer-
avondfestival.
Wat in 1999 als een zomeravond bui-
tenconcert begon is in de jaren ge-
groeid naar een evenement dat niet 
meer weg te denken is in De Kwa-
kel en gewoon thuishoort in het rijtje 
‘braderie, polderfeest en kermis’.
Ieder jaar op de zaterdag dicht bij 21 
juni vindt het festival plaats buiten 
voor het dorpshuis de Quakel en ca-
fetaria ’t Trefpunt met ieder jaar een 
ander thema. De eerste keren onder 
een tentzeil op een door de verken-
ners gebouwd frame en later in een 
gehuurde muziektent. Toen in 2004 
de tent bijna bezweek na een regen-
bui werd besloten een echte mu-
ziektent te realiseren in het centrum 
van De Kwakel. Helaas kreeg Tave-
nu geen toestemming om een vaste 
muziektent neer te zetten Toen heb-
ben enkele leden van Tavenu de he-
le winter gewerkt om een frame van 
aluminium in elkaar te zetten en aan 

de firma Burggraaf gevraagd daar 
een zeil voor te maken. Zo kon in 
2005 tijdens de Tavenu-dag de nieu-
we muziektent in gebruik genomen 
worden.
Dit jaar is het thema “pops in the 
spots”. Tophits van de laatste 50 jaar 
zullen gespeeld worden door de fan-
fare, slagwerkgroep en steelband 
van Tavenu en door Show- &  Mar-
chingband VIOS uit Mijdrecht.
Muziekvereniging Vooruitgang Is 
Ons Streven, kortweg V.I.O.S., is op 
10 september 1900 op initiatief van 
Johs Verweij opgericht en vanaf dat 
moment niet meer weg te denken 
uit het straatbeeld van Mijdrecht en 
wijde omgeving. V.I.O.S. heeft zich 
in de loop der jaren gespecialiseerd 
op het gebied van de show en mar-
ching. Met de Show- & Marching-
band zetten ze in de regio en daar-
buiten, ja zelfs tot in het buitenland, 
vele evenementen luister bij. 

Show- & Marchingband 
De Show- & Marchingband van 
V.I.O.S bestaat uit een enthousiaste 
groep majorettes/colorguards, slag-

werkers en blazers, die medewer-
king verleent aan tal van (muzikale) 
evenementen. Met zijn moderne re-
pertoire en verrassende shows be-
wijst de band dat spelen in een mu-
ziekkorps weer ‘in’ is. Hét voorbeeld 
hiervan is wel de taptoeshow “With 
or without you” op muziek van de le-
gendarische Ierse rockband U2. De 
band treedt op in een, in eigen be-
heer ontwikkeld, showuniform en 
bestaat uit ca. 55 personen.
VIOS zal voor deze gelegenheid 
plaatsnemen in de muziektent en 
het showwerk aan de majorettes 
overlaten. 
Ook de danseressen van showballet 
Nicole zullen op de dansvloer enkele 
optredens verzorgen.
Als deze beide groepen de dans-
vloer niet gebruiken is het publiek 
van harte uitgenodigd om deze te 
gebruiken om te dansen op de mu-
ziek van o.a. ABBA, the Beatles, U2, 
Marco Borsato, Michael Jackson en 
nog vele andere nummers, gespeeld 
door de diverse onderdelen van de 
beide muziekverenigingen.
De slagwerkgroepen van beide ver-
enigingen zullen, met ondersteuning 
van enkele leden van muziekvereni-
ging Bovenkerk uit Amstelveen, ge-
zamenlijk optreden met nummers 
als Eloïse, Oye Mi Canto en Bongo 
song.
Ook de steelband van Tavenu zal en 
mag natuurlijk niet ontbreken en zal 
ook in het thema enkele tophits van 
weleer spelen. Zij spelen o.a. een 
medley van Boney M nummers.
Ter afsluiting zullen Tavenu en VIOS 
gezamenlijk een speciaal voor deze 
avond gearrangeerde medley spe-
len. Dan is het ongeveer kwart over 
11 en zal het laatste uur dweilorkest 
Dorst het publiek vermaken met hun 
(carnavals)hits.
Al met al een reden om er bij te zijn 
komende zaterdagavond 19 juni in 
het centrum van de Kwakel. Toe-
gang is gratis.
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Elfde midzomeravondfestival 
Tavenu ’Pops in the spots’

‘Kanjers van 8A’ Springschans 
lopen de avondvierdaagse
Uithoorn - Dit jaar heeft de groep 
“Kanjers van 8A” van de Spring-
schans weer de avondvierdaagse ge-
lopen, iedere avond 10 km. De groep 

loopt al vanaf de kleuterklas en sluit 
het dit jaar af. Gezelligheid staat voor-
op bij deze jongens, dus het was weer 
geslaagd ondanks dat het weer niet 

iedere avond meewerkte. Deze kan-
jers willen via de Meerbode nogmaals 
graag de organisatie bedanken voor 
het vele werk dat ze verricht hebben. 

Straatspeeldag in Uithoorn
Uithoorn - Wat aanvankelijk leek 
op een regenachtige dag, werd 
een zeer gezellige middag. De bui-
enradar gaf aan dat er ’s middags 
veel regenval zou zijn. ‘Laten we het 
doorgaan, of blazen we af?’ Er van-
uitgaande dat kinderen ook in de 
regen buiten spelen, besloot de or-
ganisatie van deze straatspeeldag 
de activiteiten door te zetten.
Rond 11.00 uur kwam het spring-
kussen, met dank aan Buurtbeheer 
Meerwijk. De spullen werden bui-
tengezet en de spelen aangepast 
op het weer. Een kleed met zeepsop 
werd neergelegd voor de kinderen 
om te glijden. Flessen water neerge-
zet om met een bal om te gooien of 
te trappen. Ook de ringwerpspelle-
tjes konden naar buiten en de blik-
jes werden opgestapeld.
Het bleef een beetje regenen, maar 
gelukkig zat men droog onder een 
partytent die speciaal voor deze dag 
door een moeder was aangeschaft.
Eigen kinderen uit het blok kwamen 

thuis van school. De dranghekken 
waren inmiddels gesloten en het 
feest kon beginnen.

Springkussen
Springen op het kussen is altijd leuk 
en ook waren er ouders met of zon-
der kinderen die zomaar onder de 
tent kwamen zitten om gezellig mee 
te kletsen. De kinderen vermaakten 
zich prima en het weer begon zich 
te herstellen. Zaklopen werd naar 
buiten gehaald en een aardappel-
race opgezet. De aardappel lag op 
een lepel  waar je verschillende hin-
dernissen mee moest lopen en klim-
men. Spekjes aan een sokkenring 
en dan happen is altijd een succes. 
Poi werd opgehaald, dat is een soort 
tennisbal met een staart aan een 
touw, die je in de lucht moet draai-
en. Iedereen mocht het proberen.
Het bedrijf Revival Sportswear uit 
Almelo sponsorde deze dag met 
kleefhesjes en klittenbandballetjes. 
Met de balletjes moest je op elkaar 

gooien en natuurlijk bleven de bal-
len dan op je hesje vastzitten. Een 
andere speler probeerde de ballen 
van je hesje af te halen om hem zelf 
te kunnen gooien. De bedoeling is, 
om zo snel mogelijk de bal weer af 
te spelen. Een speler die de ballen 
verzamelt, legt het spel stil. Het wer-
den leuke wedstrijdjes voor jong en 
oud. Zo werd de middag vooral ge-
vuld met dit kleefspel en het spring-
kussen. Tussendoor een hapje cake, 
spekjes en limonade.
Mede door de avondvierdaagse 
en het verscholen zonnetje was er 
een minder grote opkomst dan ver-
wacht, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Alle kinderen speelden 
met elkaar als één grote groep.  Het 
werd een hele leuke dag.
Dit was voor de organisatoren waar-
schijnlijk de laatste straatspeeldag 
die door hen werd georganiseerd.  

Is er iemand die het stokje over wil 
nemen voor het volgende jaar?

Excursie in
Het Enge Bos
De Kwakel – Afgelopen zondag 
13 juni was het mogelijk om op ex-
cursie te gaan in Het Enge Bos in 
De Kwakel. Het Enge Bos is een 
‘eenmansnatuurgebied’ achter de 
Drechtdijk, liggend op het land van 
de broers Kees en Cock Lek. Tijdens 
een rondwandeling van ruim een 
uur vertelde Cock het groepje be-
langstellenden met veel enthousias-
me over alles wat er te zien is in dit 
unieke stukje natuur. 

Foto: Annemarieke Verheij fotografie

Nieuwe voorzitter Rick FM
Uithoorn - Met trots presenteert 
Rick FM haar nieuwe voorzitter: Rob 
Rentenaar. 
Na het onlangs overlijden van voor-
zitter Jan Boskeljon, is het bestuur 
van Rick FM op zoek gegaan naar 
een opvolger, die ook actief is mid-
den in de lokale samenleving en die 
in staat moet zijn om Rick FM verder 
te laten ontwikkelen. Rob Rentenaar, 
woonachtig in De Kwakel, is al vele 
jaren actief in het verenigingsleven. 
Zo is Rob secretaris van Sportver-
eniging KDO en daarnaast actief in 
de organisatie van het Sport en Spel 
weekend in De Kwakel. Na een aan-

tal oriënterende gesprekken met 
medewerkers en het bestuur van 
Rick FM, werd Rob erg enthousiast 
en heeft het bestuur van Rick FM 
meegedeeld dat hij de functie van 
voorzitter van Rick FM ambieerde. 
Vanuit zijn bestuursfunctie bij KDO, 
is Rob Rentenaar geregeld in de 
studio te gast geweest en heeft er-
varen dat het enthousiasme en het 
plezier van de medewerkers aanste-
kelijk werkt. Het lijkt Rob Rentenaar 
dan ook een uitdaging om Rick FM 
verder te laten groeien en wil daar 
absoluut zijn bijdrage aan gaan ver-
lenen. 

Ik word vermist
Uithoorn - Als vermist opgegeven door zijn baas, is de grijs/lichtbruine langharige kater Alex. Het dier is 
van 6 hoog naar beneden gevallen en sindsdien spoorloos. Alex wordt vermist vanaf de Monnetflat in Uit-
hoorn. Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer 
e.o. via tel. 0297-343618. 

Boven van links naar rechts: Donny, Ramon, Brandon, Sjoerd, Dennis, Mitchel, Jessie, Rowdy en Bas. 
Onder van links naar rechts: Menno, Jesper, Lars en Said.
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groots spektakel!

SHOW OF THE PROMS 2010
B I J  DA N S C E N T R U M  C O L I J N

Uithoorn - Al weken lang was het een drukte 
van belang in het danscentrum tijdens de 
voorbereidingen voor de theatershow van dit 
seizoen: Show of the Proms 2010. Iedereen 
was van plan er een grandioze show van te 
maken; er werden vele extra trainingsuren ge-
draaid door bijna alle dansers, de stijldansers 
kwamen op de meest uiteenlopende tijden 
binnenwandelen om hun choreogra� e nog 
even door te nemen en de solisten waren soms 
tot ’s avonds laat nog in het danscentrum aan 
het trainen. De showkleding werd genaaid en 
gepast, de voorbereidingen voor het licht en 
geluid werden getro� en. Het resultaat mocht 
er zijn!! Al het harde werk werd beloond met 
een geweldig spectaculaire show.

Axel en Heleen Colijn houden wel van een 
uitdaging. Nadat in het verleden de show op 
verschillende locaties in de omgeving had 
plaatsgevonden, zijn zij tot de conclusie ge-
komen dat het beste resultaat geboden kan 
worden in eigen huis. Danscentrum Colijn is 
niet alleen veelzijdig wat betreft het cursus-
aanbod maar ook wat betreft het gebouw 
en de constructie. Of het nu een stijldans-
wedstrijd betreft, een Rock ’n Roll wedstrijd 
of een geweldige feestavond met of zonder 
thema; het danscentrum kan een dusdanige 
metamorfose ondergaan dat je het bijna niet 
meer herkent. Grondleggers van het bedrijf, 
Cees en Stella Colijn, hebben bij de bouw van 
dit danscentrum in 1986, een voorzienige blik 
gehad; zij wilden graag een multifunctioneel 
bedrijf neerzetten en dat is gelukt!

Voor de theatershow werd het danscentrum 
dan ook omgebouwd tot een waar theater, 
compleet met coulissen, horizondoek, licht 
en geluid. Axel: ”Ik ben een enorme pietlut 
wanneer het op het geluid aankomt. In de 

meeste locaties was het geluid niet geweldig 
en moesten we er enorm veel aan doen om 
het nog een beetje goed te krijgen. Voor mij 
staat als een paal boven water dat tijdens een 
dansshow het geluid van topkwaliteit moet 
zijn. De muziek is immers het enige instru-
ment om de dansprestaties naar de top te 
leiden. Voor de rest komt het aan op jezelf. In 
ons eigen danscentrum is het geluid precies 
zoals ik dat graag wil hebben.” Daarnaast is de 
belichting natuurlijk ook erg belangrijk. Niet 
alleen voor de artistieke waarde van de show 
maar ook voor de opnamen die gemaakt 
worden voor de DVD. Ruud Keizer van Par-Av 
Productions uit Kudelstaart komt al jaren bij 
het Danscentrum over de vloer en heeft zich 
ook dit jaar weer ingezet om het allemaal nog 
mooier en beter te maken. Heleen heeft zich 
wat betreft de aankleding van de zaal dit jaar 
helemaal uitgeleefd. Heleen: “Vorig jaar had-
den wij nog een beetje geïmproviseerd met 
onze eigen gordijnen, dat ging goed maar 
ik ga altijd voor beter. Dit jaar heb ik contact 
gezocht met een bedrijf dat alle gordijnen en 
coulissen op maat heeft gemaakt. Ons pla-
fond zit bijna 5 meter boven de grond, dit feit 
in combinatie met een podium van 10 bij 7 
meter én schuine wanden, maakt dit een las-
tig klusje, maar het is gelukt!”

Wat betreft het programma stond het dit 
jaar natuurlijk als een paal boven water dat 
Michael Jackson hier een belangrijke rol in 
moest gaan spelen. Er is dan ook een com-
pleet blok gewijd aan zijn muziek. Het blok 
werd geopend met een prachtige � lm als 
tribute aan Michael Jackson, gemaakt door 
docente Merel. De openingssolo van dit blok 
werd gedanst door Iza Spring in ’t Veld. Daar-
na volgden Jackson 5 met I want you back, 
Ben, Ease on down the Road, Beat it, Thriller, 

Smooth Criminal, Give in to me, Dirty Diana, 
The Drill (They don’t care about us) en tot 
slot Will you be there; alle grote hits kwamen 
voorbij. Het was een geweldig spectaculair 
en indrukwekkend blok; soms stonden er wel 
50 dansers tegelijk op het podium. Er werd 
fantastisch goed gedanst, alles ging zo gelijk 
en de bewegingen werden zo goed en strak 
uitgevoerd. De rillingen liepen over je rug! Tij-
dens de show werden er met behulp van een 
beamer allerlei prachtige achtergronden en 
video’s getoond. Docente Merel heeft in sa-
menwerking met Rogier Colijn prachtige Po-
werPoints en video� lms gemaakt. Sommige 
stukken waren zo indrukwekkend dat er een 
traantje werd weggepinkt.

Daarnaast kwamen er ook allerlei andere num-
mers en musicals voorbij; de musicals Wicked, 
Joseph en Mary Poppins, de nummers Per-
haps Perhaps Perhaps, Whatcha say, Chilosa 
en Tik Tok, dit is slechts een kleine greep uit 
het veelzijdige aanbod. Natuurlijk waren de 
allerjongsten het meest vertederend. Zij de-
den Lollipopland van K3 en Sterretjes van de  
DD compagnie. Ook de Indische waterlelies 
van de Efteling werd opgevoerd. Heleen had 
hiervoor drie levensgrote waterlelies gemaakt 
waar de kids in moesten zitten. Deze moesten 
in het donker het podium op gewerkt worden 
waarbij het gegiechel natuurlijk niet van de 
lucht was. Het duurde even maar het e� ect 
was geweldig! Bij aanvang van het nummer 
gingen de lelies open en de ‘el� es’ kwamen te-
voorschijn. De iets grotere kids deden ook nog 
een nummer uit de musical Hairspray, had-
den hun eigen popblok en ze deden mee aan 
‘Ease on down the Road’ van Michael Jackson. 
Rick McDonald heeft niet alleen gedanst; hij 
heeft ook het prachtige nummer ‘Hallelujah’ 
live gezongen. Hij deed dit zo goed en zuiver, 

de zaal zat ademloos te luisteren. Tijdens de 
opening zong docente Merel zelf en tijdens 
het Michael Jacksonblok werd door Vera 
Krenn en Nienke Volkers het nummer ‘Ben’ 
gezongen. Dit was vast een voorproe� e op 
volgend jaar. In het nieuwe seizoen gaat het 
danscentrum de balletafdeling uitbreiden 
met een extra cursus: de Musicalklas. Voor 
iedereen die naast dansen ook wil zingen en 
acteren! Tijdens het seizoen zal er worden 
toegewerkt naar een aantal nummers uit ver-
schillende musicals.

Ook het stijldansen was vertegenwoordigd. 
Ramses v.d. Dussen en Mariska Kolijn lieten 
een prachtige ingetogen Rumba zien op het 
nummer ‘Comin’ around’ van Paola en Ciara, 
Christiaan van Toor en Erina Bassaly lieten een 
gepassioneerde Tango zien en Selmar Smit en 
Charlotte Rietveld deden een ChaCha in het 
Michael Jacksonblok. 

En of dit alles nog niet genoeg was: Dans-
centrum Colijn heeft in de loop der jaren ook 
een grote Breakdance groep opgebouwd. Zij 
mochten natuurlijk niet ontbreken tijdens deze 
show. De beginners gaven en stoere show met 
de nodige tricks en het publiek ging helemaal 
uit zijn dak. Na de pauze was het de beurt aan 
de gevorderde breakers. Sommige breakers 
dansen al 5 jaar bij het danscentrum en deze 
jongens kunnen inmiddels natuurlijk ook wel 
wat laten zien! Zij hadden voor deze gelegen-
heid een speciale choreogra� e gemaakt. Iets 
wat in de breakdancewereld eigenlijk niet 
gebruikelijk is (het gaat bij breakdance juist 
om improvisatie en je ‘eigen ding’) maar voor 
deze show werd een uitzondering gemaakt. 
Het gevolg was een spectaculaire show met 
zo’n 14 breakers tegelijk op het podium.
Tijdens de show op zaterdagavond deden ook 

de Zumba-meiden nog een duit in het zakje. 
Onder leiding van docente Manon brachten 
zij de zaal in swingende en vrolijke sferen!

Langs deze weg willen Axel en Heleen nog-
maals iedereen die heeft meegewerkt aan 
deze show hartelijk bedanken! Docente Me-
rel: zij had de artistieke leiding over de show 
en heeft dat echt geweldig gedaan! Docen-
ten Sylvain (breakdance) en Manon (Zumba), 
leerlingen, technici, barbediening en last but 
nog least alle vrijwilligers, zo’n 40 stuks! Zon-
der hen was het allemaal niet zo goed gelukt! 
Axel en Heleen nogmaals: “Dank jullie wel!!” 

De show is klaar, het licht is uit maar niet voor 
lang!! Danscentrum Colijn is zich al weer aan 
het voorbereiden op seizoen 2010/2011! Het 
Danscentrum bestaat in het seizoen 2010/2011 
35 jaar! In al deze jaren heeft het danscentrum 
zich ontpopt tot HET allround danscentrum 
van de regio. Naast de vertrouwde dansvor-
men, het stijldansen voor jeugd en paren, pop-
showdance vanaf 4 jaar, hip hop, breakdance, 
Rock ’n Roll, zumba en salsa, staat er ook een 
aantal nieuwe cursussen op het programma.
De MUSICALKLAS werd al genoemd. Daar-
naast komt er een HIP HOP groep speciaal 
voor jongens (vanaf 9 jaar) en een cursus 
POPPIN & LOCKIN (vanaf 9 jaar). De laatstge-
noemde dansvorm is sinds het overlijden van 
Michael Jackson ongekend populair. 
Wil je dansen als Michael Jackson? Dan is deze 
cursus echt iets voor jou!

De foto’s zijn gemaakt door Edwin Onclin van 
E-lens.nl. Binnenkort staan de overige foto’s 
op de site van Danscentrum Colijn! Meer we-
ten en/of inschrijven of foto’s kijken? 

www.colijndancemasters.nl 

Smooth Criminal, Give in to me, Dirty Diana, de zaal zat ademloos te luisteren. Tijdens de de Zumba-meiden nog een duit in het zakje. 



Uithoorn –  Vijftien judoka’s van 
Judoschool Blaauw hebben mee-
gedaan met het Fuyiama toernooi. 
Er hadden zich 133 judoka’s inge-
schreven voor dit toernooi. De kin-
deren werden onderverdeeld in 29 
poules zodat ze minimaal drie wed-
strijden moesten maken.

Aan het einde van de dag waren er 
7 eerste plaatsen en 4 tweede plaat-
sen gewonnen. 

Naast de prijzen voor deze toernooi-
ronde waren er ook prijzen voor de-
gene die het best gedraaid hebben 
dit seizoen tijdens de Fuyiama toer-
nooien. Deze judoka’s mogen zich 
dan voor een jaar overall kampioen 
noemen van het Fuyiama judotoer-
nooi. Voor een eerste plaats kreeg 
men 5 punten, een tweede plaats 
drie punten en een derde plaats 1 

punt. Eline Kooijman, Mats Kool-
moes en Thijs Kees mochten deze 
mooie prijs in ontvangst nemen. 
De 7 deelnemers die de eerste 
prijs hebben gewonnen zijn: Deni-
se Roelofsma, Eline Kooijman, Jelle 
van den Berg, Jesse Versteeg, Jou-
ke van Westrenen, Mats Koolmoes, 
Thijs Kees.
De volgende 4 judoka’s van Judo-
school Blaauw mochten de twee-
de prijs in ontvangst nemen: Ma-
lee Luijken, Nico Broersen, Romano 
Vermeulen, Stan van den Berg.

Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
beker voor de derde plaats in ont-
vangst nemen.

Open Beverwijkse judotoernooi
Op zondag 13 juni jl. hebben Martijn 
de Jong, Mats Koolmoes en Thijs 
Kees meegedaan aan het Open Be-
verwijkse judotoernooi. 
In de ochtend deden Mats Kool-
moes en Thijs Kees mee in de leef-
tijdsklasse 2001-2003. Mats zat in 
een poule met 5 deelnemers. He-
laas verloor Mats zijn eerste wed-
strijd. De volgende 3 wedstrijden 
wist Mats te winnen. Hierdoor werd 
Mats knap 2e in zijn gewichtsklas-
se.

In de middag moest Martijn de Jong 
vechten in de gewichtsklasse -73 
kg bij de -20 jarigen. Martijn wist 
zijn eerste wedstrijd met een mooie 
heupworp te winnen. Ook zijn twee-
de wedstrijd wist Martijn in winst 
om te zetten. In de finale liet Mar-
tijn zich verrassen en verloor hij 
zijn wedstrijd op een ippon. Hier-
door wist Martijn in deze sterke ge-
wichtsklasse 2e te worden.
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Legmeervogels DreamTeam 
sluit seizoen stijlvol af 
in ‘Only White’
Uithoorn - Een aantal weken gele-
den werd door de zaterdag A1 juni-
oren van Legmeervogels het kampi-
oenschap behaald. Alle doelstellin-
gen, die aan het begin van het sei-
zoen werden uitgesproken door de 
technische staf, zijn ook daadwer-
kelijk gerealiseerd. Met sportief en 
vaak fraai voetbal werden vele te-
genstanders 
aan de zegekar gebonden. Het tech-
nische niveau van elke speler is met 
sprongen vooruit gegaan.

Met deze nu nog jonge spelers kan 
het toekomstige eerste elftal van de 
Legmeervogels nog vele jaren voor-
uit
Gedurende het voetbalseizoen werd 
er ook al vaak door het DreamTeam 
gesproken over de seizoensapothe-
ose, het ‘Weekendje Weg’ in Cad-
zand/Knokke, waar een vakantie-
boerderij midden in de natuur was 
gereserveerd.  
De sponsorpot was flink gevuld door 
alle ouders, een voormalig voorzit-

ter van Legmeervogels en een aan-
tal zakenrelaties van de technische 
staf. Het mocht de terechte kampi-
oenen immers aan niets ontbreken.
De ‘Grande Finale’ voor dit geweldi-
ge team voetbalvrienden vond plaats 
in het internationaal vermaarde Ca-
sino in Knokke, waar het thema-
feest ONLY WHITE plaatsvond. Na 
de zomervakantie zal gestart wor-
den met het nu al zeer veelbeloven-
de DreamTeam A1 II. Wij houden u 
op de hoogte.

Afsluiting twirlseizoen
Regio - Zondag 13 juni hebben de 
twirlsters van SV Omnia 2000 deel-
genomen aan de wedstrijd in Alk-
maar van vereniging Vitality en in 
Brielle van vereniging Libertatis Pri-
mitiae. Dit was de laatste wedstrijd 
dit voorseizoen.
Rachelle van Westerop en Yosra Ab-
delrazek uit Uithoorn begonnen de 
dag met hun duo. Dit was het laatste 
optreden van de vriendinnen, want 
Rachelle gaat zich meer op dans en 
musical richten. Ze lieten een mooie 
show zien. Ze werden uiteindelijk 
derde met mooie 64,1 punten.
Rond het middaguur deed Lara Ab-
delrazek, de enige peewee van SV 
Omnia vandaag, mee met het on-
derdeel Basicstrut. Je kon goed zien 
dat ze thuis geoefend had en dat ze 
een paar keer nu had meegedaan, 
want we vonden allemaal (ook de 
concurrenten) dat ze het het bes-
te deed. Rachelle en Yosra hadden 
een onderlinge competitie en de-
den als enige mee met de catego-
rie preteen. Lara werd uiteindelijk 
tweede met een welverdiende 7,6 
punten en Rachelle werd eerste met 
8,3 punten en Yosra tweede met 8,2 
punten.

Twirl
Daarna was het onderdeel rhythmic 
twirl aan de beurt. Amber Gleb-

beek had zich op het laatste mo-
ment nog ingeschreven. Ze had na-
melijk de week ervoor tot tweemaal 
toe plaatsingspunten voor het Ne-
derlands Kampioenschap behaald, 
dus ze hoopte tijdens deze wedstrijd 
de laatste plaatsingspunten van to-
taal 66,7 binnen te halen. Dus dat 
was extra spannend voor haar. Ook 
deden Yosra en Rachelle mee met 
hun solo bij deze categorie. Ze de-
den alledrie ontzettend hun best en 
uiteindelijk behaalde Rachelle 65,4 
punten, Yosra 63,5 punten en Am-
ber 62,7 punten.
Als laatste deed het juniorteam 
mee. Alicia Schaafsma kwam eer-
der terug van een weekend weg, 
dus het team kon gelukkig nog wel 
meedoen. Deze wedstrijd was ook 
voor Wendy van Klingeren, Josh-
ka van Ree en waarschijnlijk Tiffany 
Zandvliet een afsluiting , want ook 
zij stoppen er allemaal mee. Na dit 
seizoen komen er ook weer 5 nieu-
we leden bij, dus het team kan voor 
Yosra en Alicia gelukkig wel blijven 
bestaan. 

Trainster
Ook trainster Corine van der Neut 
had al eerder te kennen gegeven 
na dit seizoen te gaan stoppen. 7 
Jaar geleden had ze de afdeling bij 
SV Omnia opgericht en ze vindt het 

nu tijd worden om meer aan het ge-
zin en studie te besteden. De twee 
trainsters Valerie Leliveld en Maai-
ke de Langen geven al volop les 
binnen de vereniging, dus zij gaan 
nu ook alle twirlsters van het juni-
orteam lesgeven. Al met al had het 
dus een extra reden voor de twirl-
sters om goed te presteren en dat 
deden de meiden dan ook volop. De 
‘Hairspray’show werd met 64,7 pun-
ten met een tweede plaats beloond.
Een stuk verder naar het zuiden 
deed Selina Kok dezelfde dag mee 
aan de wedstrijd in Brielle. Trainster 
Valerie Leliveld was daar ook om 
stage te lopen als jurylid. 

Selina vond het niet erg dat ze als 
enige Omnia vertegenwoordigde. 
Ze is de hele dag gezellig met haar 
juvenile concurrenten opgetrokken 
en de meisjes hebben de nieuw-
ste make-up en haarideeën uitge-
wisseld. Selina is 1e geworden met 
68,5 punten bij 1-baton en 3e  met 
70 punten bij rhythmic twirl, bij ba-
sicstrut kreeg ze 8,3 punten.

Kortom de Omnia twirlsters hadden 
twee zeer geslaagde wedstrijden 
achter de rug en gaan na 2 juli ge-
nieten van een welverdiende vakan-
tie. De eerste schoolweek gaan ze 
weer beginnen.

Mooie acties voor Thamen 4
Uithoorn - Zaterdag 12 juni moest 
Thamen pupillen 4 tegen de Pioniers 
uit Hoofddorp. Thamen had gelijk 
een lichte voorsprong van 6-2 na de 
eerste inning. Er kon niet veel ge-
slagen worden maar degene die wel 
raak waren kwamen dan ook gelijk 
achter in het veld terecht en kon-
den de jongens van Thamen door 
naar het 3 e honk lopen. Dit waren 
de momenten dat de punten lekker 

binnen kwamen. De catcher van de 
pioniers hield de bal goed voor zich, 
waardoor het niet makkelijk werd  
gemaakt voor Thamen om een punt 
de scoren bij een wijd bal. Hier-
door werden er  verschillende ge-
durfde sprintjes genomen naar de 
thuisplaat en door  een sliding  luk-
te het Thamen om net een paar tel-
len eerder de thuisplaat te bereiken 
en hadden ze er weer een puntje bij. 

De 2e inning werd het 13-5. De laat-
ste inning scoorden de Pioniers nog 
1 punt en Thamen 6 punten waarbij 
het laatste punt op een leuke ma-
nier binnen gehaald werd. Terwijl 
beiden  partijen een strijd leverde 
bij de thuisplaat kwam Jesper d.m.v. 
een sliding gevolgd door soort duik 
als eerste met zijn hand op de plaat 
en werd de einduitslag 19-6 in het 
voordeel van Thamen.

Qui Vive MD4 eerste prijs 
bij het Regenboogtoernooi!
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
werd bij Qui Vive het Regenboog-
toernooi gehouden voor D-teams. 

Qui Vive Meisjes D4 deed daar ook 
aan mee. Deze keer niet in de ver-
trouwde Qui Vive shirt, maar in één 

van de kleuren van de regenboog. 
Voor MD4 was dit oranje en dat is 
in deze WK-periode natuurlijk extra 
leuk. Met speciaal gemaakte shirts 
en bijpassende oranje sokken ver-
schenen ze op het veld. De meiden 
hebben geweldig gespeeld en zijn 

eerste in hun poule geworden!! En 
met wat voor resultaten: vier wed-
strijden gewonnen, met tien doel-
punten vóór en 0 doelpunten te-
gen!! Geweldig, meiden!! Met dank 
aan de invallers: Fleur, Xiang, Babet-
te en Renske.

Wedstrijden Judoschool 
Blaauw

Tweede zomerbridge-
avond bij BV De Legmeer
Uithoorn -Ook deze zomeravond 
drive mocht zich verheugen in een 
brede belangstelling.
Twee paren vormden de uitschieters 
in zowel de A als B- lijn met percen-
tages van boven de zestig.

Gijs de Ruiter & Jan Bronkhorst, voor 
het eerst samenspelend, deden dat 
gelijk zo goed dat ze met 64,17% de 
flessen wijn in de A- lijn mee naar 
huis mochten nemen.

Cees Bergkamp & Ruud Lesmeis-
ter draaiden wel is waar een tand-
je lager, maar werden keurig twee-
de met 58,75%. Lijnie Timmer vorm-
de deze keer een combinatie met 
Cora de Vroom. De dames voelden 
elkaar kennelijk zo goed aan dat 

een derde plaats met 56,25% hun 
deel werd. Joop van Delft & Toon 
Overwater deelden de plaatsen vier 
en vijf met Wim Slijkoord & Francis 
Terra met voor allen een score van 
52,50%. De prikprijs was deze maal 
voor de nummer zeven. Hans & Son-
ja Selman waren de gelukkigen, zo-
dat hun ietwat tegenvallende resul-
taat van 48.75% nog een chocolade 
randje kreeg!

In de B- lijn vielen Klaas Verrips & 
Truus Overmars duidelijk op met een 
eerste plaats en 61,98%. De num-
mer twee zat daar ruim achter met 
56,77%, maar Mieke van den Akker 
& Debora van Zantwijk konden met 
opgeheven hoofden de avond be-
sluiten.

Hetty Houtman doet het met nieuwe 
bridgepartner Anton Berkelaar ver-
rassend goed. Nu een knappe der-
de plaats met 54,17%. To van der 
Meer, al jaren gepokt en gemazeld 
in het bridge, veroverde met Mien-
ke Jongsma netjes met 53,65% de 
vierde plaats.

Elisabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman schaarden zich met hun 
51,04% ook bij de top vijf, maar mis-
ten daardoor wel de versnaperin-
gen. Die waren nu voor het dubbel 
Mieke Peeters & Map Kleingeld en 
weer Lous Bakker & Hans Elias met 
50,52%.
Wilt u deze week ook eens wat an-
ders dan voetbal, kom dan voor 5 
euro per paar “zomeravonddriven” 
bij Bridge Vereniging De Legmeer. 
Elk woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Inschrijven liefst per E-mail: 
niekschavemaker@hetnet.nl of aan 
de zaal.
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Korfballers Atlantis A2 zijn 
toch nog de beste!
Mijdrecht - Het 2e A junioren 
team van korfbalvereniging Atlan-
tis is alsnog geëindigd als kampi-
oen van poule A4D. Ondanks een 
wat minder goede start is het door 
Scheenaart rioolservice gesponsor-
de team nog op een gedeelde eer-
ste plaats geëindigd.
De eerste echte wedstrijd begon 
met een dipje. Deze wedstrijd was 
op gras tegen WWSV Wormeveer. Er 
werd met 10-8 verloren. Een week 
later werd met 7-4 gewonnen van 
VZOD. Een redelijk mooie overwin-
ning, maar men was er nog niet. Na 

de meivakantie was er weer een 
thuiswedstrijd tegen DKV uit IJmui-
den. DKV was een sterk team, maar 
omdat iedereen na de tweede speel-
ronde op hetzelfde aantal punten 
stond was er eigenlijk nog niks ver-
loren. Het werd een 5-5 gelijkspel. 
Tijdens de return na Pinksteren liep 
het niet goed.
Na een 5-0 ruststand werd een te-
leurstellende 11-7 nederlaag mee 
naar huis genomen. In de daarop-
volgende wedstrijd tegen WWVS 
had Atlantis vanaf het begin de over-
winning in handen. De frustraties bij 

vooral de supporters van de tegen-
partij liepen hoog op en er werden 
diverse mensen weggestuurd. In 
deze wedstrijd moest ook onze spe-
ler Gerben Blom met een blessure 
het veld af. Reinout Molenaar scoor-
de als enig overgebleven heer ook 
nog een keer. Het werd uiteindelijk 
een 14-8 winst voor de A2 van de 
kanjers uit Mijdrecht. 
De week daarna stond de laatste 
wedstrijdronde op het programma. 
Het was spannend. In Kudelstaart 
was het VZOD-Atlantis en in Wor-
meveer WWSV-DKV. Als Atlantis en 

DKV wonnen waren ze beide kam-
pioen. Het was dus een belangrij-
ke wedstrijd die tevens de laatste 
zou zijn voor Gerben Blom die we-
gens studie gaat stoppen met korf-
bal. Na een stroef begin wist inval-
coach Anouk Roling de ploeg op 
het goede spoor te houden. Er werd 
veel gescoord. In de 2e helft ver-
ving Reinout Molenaar Megan van 
Aken. De wedstrijd werd goed ge-
wonnen met 6-12. Een dubbele sco-
re dus. Ook voor Saskia Kraan, Li-
sanne Reurings en Anne van Ginkel 
was het hun laatste speeldag in de 
A Junioren.

Na de wedstrijd was het snel bellen 
naar de kantine van WWSV, maar 
daar kregen ze helaas geen contact 
mee. Na een snelle terugreis naar 
Mijdrecht bleek daar dat de wed-
strijd WWSV-DKV was afgelast. Er 
moest nog een week gewacht wor-
den voordat er duidelijkheid zou zijn 
over het kampioenschap. 
De laatste training op woensdag 
was gezellig en leuk; paar leuke 
oefeningetjes, wedstrijdje wie de 
meeste doelpunten maakte, met als 
grote winnaar Timo en grote verlie-
zer Niels. Op donderdag was er nog 
een thema avond ‘Schot uit bewe-
ging’, gegeven door international Le-
on Simons. Erg leerzaam en natuur-
lijk leuk. Die zaterdag was het zover. 
De wedstrijd WWSV-DKV werd ge-
speeld. De eindstand is niet bekend, 
maar DKV heeft gewonnen. Dat be-
tekent dat Atlantis A2 voor het 2e 
seizoen op rij kampioen is. 
Het hele team dankt langs deze 
weg alle supporters die hen altijd 
hebben gesteund. Alle invallers, on-
der hen natuurlijk Reinout, super-
coaches Chantal & Nadia en spon-
sor Scheenaart Rioolservice. Het 
was een super jaar. Maarten, Timo, 
Niels, Sharon, Megan, Ilona, Robina 
en coach Chantal ziet Atlantis vol-
gend jaar gewoon weer terug in de 
A-junioren. 
Zij zijn nog niet van Atlantis af!

Dertien dames geslaagd 
voor zwemdiploma
De Ronde Venen - Woensdag 28 
mei hebben de buitenlandse dames 
afgezwommen en 13 dames zijn ge-
slaagd voor hun A, B of C diploma. 
De dames hebben afgelopen jaar 
hard getraind voor deze dag. Het 
examen bestond uit verschillen-
de onderdelen zoals duiken door 
een gat heen, koprol onderwater en 
hurksprong. Nog niet iedereen van 
de groep was er klaar voor om af te 
zwemmen, maar dat komt wel goed 
in het nieuwe zwembad.
De volgende deelnemers hebben 
hun diploma behaald:
A-diploma: Mimount farhat, Sara 
Asafiati

B-diploma: Saduman Kurt, Terhas 
Abrha, Halise Akyol, Saadet Yasar 
en Najat Zaimi.
C-diploma: Naima Aananu, Safiya 
mohamed Sutro en Khadija Mousa-
oui.
Allemaal van harte gefeliciteerd met 
het behalen van het zwemdiploma! 
Na de zomervakantie maken ze een 
nieuwe start en gaan ze weer lek-
ker verder zwemmen in het nieuwe 
bad. Als er nog dames zijn die inte-
resse hebben om mee te doen, dan 
zijn ze van harte welkom en kunnen 
zich opgeven bij Quassima Asafiati. 
E-mail: mevrouwtje_q@hotmail.com 
Tel. 0297-230280.

Zomerbridgedrive bij 
BVM in de Meijert
Mijdrecht - De Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) organiseerde op 
14 juni de derde zitting van de zo-
merbridgedrive van 2010. 
De drive uitslag is : 
A-lijn (20 paren):
Nico van der Zwaard
& Anton Landweer  61,34%
Jan Bronkhorst
& Marika Romeijn  60,65%
Auwert
& Margriet Dekker  60,19%
B-lijn (19 paren):
Hermien de Jong
& Alie van Andel  66,88%
Ada Keur & Lies Buskens  59,90%
Karla Schmidt
& Caro Toebosch  58,59%

De volgende avonden zijn, 21 juni, 
28 juni, 5 juli en 12 juli.
De drives worden gehouden in Par-

tycentrum de Meijert aan de dr. J. de 
Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt ge-
speeld in twee lijnen. Indeling vindt 
plaats tijdens de inschrijving aan de 
zaal vanaf 19.00 uur. U hoeft niet per 
se een gevorderd/ervaren bridger te 
zijn om mee te doen. Gezelligheid 
staat voorop. 
De drives vangen aan om 19.45 uur. 
Inschrijfgeld per paar vijf euro. 
U kunt per avond inschrijven en 
meedingen naar de dagprijzen. Ook 
is er een prijs voor de Zomerkam-
pioen. Dit is het paar dat (of de de-
gene die) met het hoogste gemid-
delde is geëindigd aan het slot van 
de zomercompetitie en alle avonden 
heeft gespeeld. 
U kunt zich zowel aan zaal als tele-
fonisch opgeven voor deelname aan 
de drive(s) bij Agnes Kroes, 
tel. 0297-286469 of 0297-241241.

Prijsklaverjassen en tombola
in Café de Merel
Vinkeveen - Aanstaande vrijdag 18 
juni is er prijsklaverjassen om fraaie 
prijzen voor iedereen in Café de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43, tel. 0297-
263562. U dient om 20.00 uur aan-
wezig te zijn, uiterlijk om 20.15 uur 
wordt gestart met kaarten, dit op 
veelvuldig verzoek. Er worden vier 
maal zestien giffies gespeeld, de 
punten worden bij elkaar opgeteld, 
en de winnaar of winnares is be-
kend. Ook is er op deze avond een 
grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag:

1 Martien de Kuijer  6997 punten 
2 Ria v.d. Laan 6985 punten
3 Arie Kuijlenburg 6933 punten
4 Gerrit de Busser 6686 punten
5 Ed Valk  6635 punten
De poedelprijs was deze avond 
voor Ida Rass met 4745 punten. No-
teer vast de volgende prijsklaverjas-
avonden tot aan de vakanties in uw 
agenda, dus 18 juni en dan 9 juli in 
Café de Merel en in de Feestweek 
op donderdag 15 juli in de feesttent 
op de Demmerik op het kermister-
rein, aanvang 13.30 uur, inschrijven 
vanaf 12.30 uur.

Tweede plaats voor Mart 
en Dana van GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 12 juni was 
het zover, de acrogym finales van 
het D-, E en pupillenniveau vonden 
plaats. De beste teams van Neder-
land in dit niveau hadden zich hier-
voor geplaatst en het was dan ook 
een spannende dag. Voor GVM’79 
zouden 4 teams in actie komen. De 
drie teams van de ochtend moesten 
vroeg uit de veren, want voor deze 
wedstrijd moesten ze afreizen naar 
Oss. In de ochtend was het de beurt 
aan de E- junioren teams. Als eer-
ste was het de beurt aan Rink en 
Vera. Zij lieten een mooie oefening 
zien en het was goed te zien dat ze 
hard aan de tempo elementen ge-
werkt hadden afgelopen weken. 
Ook de schouderhandstand stond 
mooi strak. Ondanks een klein fout-
je in de choreografie behaalden zij 
een mooie score van 23,950. Hier-
mee hadden zij zich van een mooie 
4e plaats verzekerd.
Daarna was het de beurt aan Mart 
en Dana. Zij hebben het hele jaar 
hard aan de choreografie gewerkt 
van hun oefening en dat wierp zijn 
vruchten af. De choreografie zag er 
prachtig uit en alle elementen wer-
den heel netjes uitgevoerd. Voor-
al de hurksteun zat erg strak en al-
le elementen werden lang genoeg 
aangehouden. Met een score van 
25,500 hebben ze de 2e plaats be-
haald en kregen een mooie zilveren 
medaille omgehangen.

Als laatste team van GVM’79 in de 
ochtend was het de beurt aan Tes-
sa, Pibbe en Noémi. Zij hadden een 
heel sterk deelnemersveld. Alle ele-
menten werden goed uitgevoerd en 
de dames maakten geen tijdsfouten. 
De streksprong van de basket werd 
mooi hoog uitgevoerd. De choreo-
grafie was iets minder strak dan ze 
gewoonlijk laten zien. Met een goe-
de oefening kregen de dames een 
puntenaantal van 24,600 van de ju-
ry. Met een 7e plaats heeft ook dit 
team heel goed gepresteerd op de 
landelijke finale.
In de middag stond de oefening van 
het damespaar Lois en Chanel op 
het programma. Zij komen uit in het 
pupillenniveau en zijn één van de 
weinigen in dit niveau die twee sal-
to’s in de oefening laten zien. Beide 
salto’s werden goed uitgevoerd. Het 
vliegtuigje naar spagaat zat ook als 
een huis. Een klein misstapje in de 
choreografie zorgde even voor ver-
warring, maar de dames pakten de 
oefening goed op en maakten het 
mooi af. Met een mooie 11e plaats 
in een sterk deelnemersveld hebben 
zij een mooi acroseizoen afgeslo-
ten. Al met al hebben de teams van 
GVM’79 weer goed gepresteerd op 

deze finale en kunnen de trainsters 
trots zijn op hun zijn! 

De komende twee zaterdagen kunt 
u alle acrogymnasten van GVM’79 
in De Ronde Venen bewonderen. 
Zaterdag 19 juni op het straatthea-
terfestival van 14.45 tot 15.15 uur bij 
de Passage en 26 juni op de jaarlijk-
se onderlinge wedstrijden in gym-
zaal de Willisstee. Opgeven voor vol-
gend acroseizoen is ook nog steeds 
mogelijk. 
Kijk voor de trainingstijden op  
www.gvm79.nl

Derde NK wedstrijd op 
het programma voor 
Van Rijn Racingteam
Mijdrecht - In het aankomen-
de weekend, zondag 20 juni, wordt 
de derde wedstrijd voor het Neder-
lands Kampioenschap verreden. Op 
het Eurocircuit gaat het Mijdrechtse 
Rallyraceteam weer voor de punten 
strijden. De vorige wedstrijd deed 
Van Rijn goede zaken op het Euro-
circuit, deze telde ook mee voor het 
BK en keerde het team huiswaarts 
met 8 punten. 

Inmiddels is de schade aan de 
Cordoba hersteld, enkel het voor-
scherm en een achteras dienden 
vervangen te worden door het team. 
Na de best hevige klap in de der-
de manche, viel de schade mee. De-
ze week wordt het laatste onder-
houd aan de wagen verricht, zodat 
Van Rijn Racing zaterdag kan afrei-
zen richting het zuiden. 

In een sterk deelnemersveld zal Van 
Rijn weer moeten vechten voor een 
plaats in een van de finales. Nadat 
hij 16 mei op een positie na de A-
finale miste, zal een directe plaat-
sing voor deze finale knappe pres-
tatie zijn. Ook werd er een eer-
ste heat overwinning behaald. Ge-
noeg prestaties te evenaren, dan 
wel te verbeteren aankomende zon-
dag 20 juni. Het is dan wel van be-
lang dat Dennis het er in de eerste 
bochten zonder kleerscheuren van-
af brengt, om zo min mogelijk tijd 
te verliezen. Al lijkt dat misschien 
een grotere opgave.. De vrije trai-
ningen vangen aan omstreeks 9.30 
uur. De eerste manche zal rond de 
klok van 11.30 uur van start gaan. 
Het laatste nieuws en de wedstrijd-
verslagen zijn terug te vinden op  
www.vanrijnracing.nl

Vijf leden van Burning Ash 
rijden Parijs Roubaix

De Kwakel - Vijf leden van wieler-
vereniging Burning Ash uit De Kwa-
kel hebben afgelopen weekeinde 
de roemruchte Noord-Franse kei-
enklassieker Parijs-Roubaix gere-
den. Een veldtocht met een leng-
te van 250 kilometer, waarvan vijf-
tig kilometer over de onregelmatig 
gevormde, eeuwenoude kasseien 
waarover de Romeinen nog tijdens 
hun veldtochten met de strijdkarren 
hebben gereden.  

Twee rookies - Ronald en Marc - en 
drie man die de tocht al een keer 
achter de kiezen hadden - Ron, Wil-
lem en Ruud - stonden samen met 
2.600 andere deelnemers om half 
zes ‘s ochtends aan de start van dit 
tweejaarlijkse evenement.

Na de glooiende eerste honderd ki-
lometer in windstil en droog weer te 
hebben afgelegd, doemde in Trois-
villes de eerste van de achtentwin-
tig kasseistroken op. Marc en Ro-
nald verbaasden zich over de staat 
van het ‘wegdek’ en concludeerden 
na de tweede strook dat dit gekken-
werk was.

De andere drie voelden zich echter 
als een vis in het water op de kei-
en en dat kwam goed uit: het wa-
ter kwam inmiddels met bakken uit 
de hemel. Alleen het vervaarlijk bol-
lende midden van de paden was be-
gaanbaar, want aan beide zijden er-

van was een sloot ontstaan. Opper-
ste concentratie was dan ook vereist 
om, vooral op de aflopende stuk-
ken, overeind te blijven op de glib-
berige ‘paves’. Willem was een keer 
wat minder alert en gleed onderuit, 
de anderen wisten wonderwel over-
eind te blijven.
Halverwege de race stond begelei-
der Wery in een kek schort klaar met 
een pan warme macaroni. Die voed-
zame kost zal er zeker aan hebben 
bijgedragen dat reeds na een klei-
ne tien uur koers alle BA-ers hun 
ereronde op de betonnen wieler-

baan van Roubaix draaiden. Nadat 
ze door enkele Kwakelse fans waren 
getrakteerd op een hersteldrank-
je, konden ze de laag modder onder 
de bekende douches van het plaat-
selijke abattoir van hun lijf spoelen. 
Het deed zelfs de pijn in de polsen, 
armen en schouders, opgelopen bij 
het gerammel op de kasseien, even 
vergeten.

Of het iedereen was bevallen?
“Eens maar nooit weer”, was het eni-
ge commentaar dat Ronald na de fi-
nish wist te geven.



Mijdrecht - Er was regen voor-
speld, maar toch werd er gespeeld 
op de banen van De Ronde Ve-
ner. Het Heren team 1 van De Ron-
de Vener speelde voor het kampi-
oenschap en had het in eigen han-

den. Rijsenhout 2 kwam op bezoek. 
Van de 6 wedstrijden die er ge-
speeld moesten worden, 2 dubbels 
en 4 singles, zouden er 2 gewonnen 
moeten worden. Ze begonnen met 
de dubbels, Richard en Brian won-

nen de eerste set overduidelijk, 6-1 
stond op het scorebord. De 2e set 
werd er meer druk gelegd door de 
tegenstander en ze verloren de set, 
toen kwam de beslissende set. Het 
zat de jongens niet mee en ze ver-
loren de laatste set met 6-2. Er wa-
ren nog 5 wedstrijden te gaan. De 
2e dubbel waren Mark en Pascal 
aan de beurt. Ze wonnen de eerste 
set met moeite, het was 7-6 gewor-
den in de 1e set. Daarna ging de 2e 
set vrij gemakkelijk en wonnen ze 
met 6-3. Het eerste punt was bin-
nen en er moest nog 1 belangrijk 
punt behaald worden. Brian en Ri-
chard gingen als eerste hun singles 
spelen. Richard was als eerste klaar 
en had zijn single gewonnen, het 
kampioenschap was binnen! Brian 
won zijn single ook, net zoals Mark 
en Pascal. Uiteindelijk was de eind-
stand 5-1. Er werd een spandoek 
opgehangen door hun trouwe sup-
porter, Thomas Oudshoorn. De be-
kers werden uitgedeeld door spon-
sor E.S.A Koeriersdienst en het feest 
kon beginnen!

De Hoef - De F2 van HSV ‘69, heeft 
weer van zich laten horen. Door in 
de competitie al vaak te sterk te zijn 
geweest voor de tegenstanders kon-
den ze nu weer hun kunsten verto-
nen bij VIOD. De eerste wedstrijd 
tegen Breukelen eindigde met 4-0 
voor HSV. Dennis, Olivier en Bram 
(2x) maakten de doelpunten op een 
moeilijk en hard bespeelbaar veld. 
De tweede wedstrijd tegen thuis-
ploeg VIOD was zwaarder, want 
VIOD gaf goed tegenstand. Geluk-
kig maakte Olivier vlak voor tijd 1-

0 voor HSV met een heel mooi doel-
punt. Hierna was de F7 van ‘t Goy uit 
Hilversum de tegenstander. In het 
begin wilde het allemaal niet zo luk-
ken met de jongens van HSV, maar 
gelukkig scoorde Dennis, weder-
om vlak voor tijd, de 1-0, zodat deze 
wedstrijd ook gewonnen werd. Toen 
was het de F6 van ‘t Goy dat het de 
jongens van HSV moeilijk maakte. In 
de competitie hadden ze deze ook 
al een keer verslagen, maar helaas 
voor HSV eindigde deze zwaarbe-
vochten wedstrijd in 0-0. De laatste 

wedstrijd was tegen de F van Koc-
kengen, waar ze twee weken gele-
den ook al tegen hadden gespeeld. 
Gelukkig luisterden de jongens goed 
naar de aanwijzingen van de twee 
hulpcoaches en de meegereisde ou-
ders, waarna Bram en Olivier een 
doelpunt maakten. Hierdoor had-
den de jongens van de F2 genoeg 
punten behaald voor de felbegeer-
de eerste prijs. Een mooie beker. Ze 
kunnen dus terugkijken op een ge-
slaagd toernooi en na de zomerva-
kantie gaan ze er weer tegenaan.

Mijdrecht - In het weekend van 5 
en 6 juni werd het NK turnen he-
ren gehouden in Emmen. Mijdrecht-
se turner Thomas Zonneveld had 
zich eerder dit seizoen als 8ste ge-
plaatst voor de finale in de eerste di-
visie Jeugd 6. Thomas komt uit voor 
SV PAX Haarlemmermeer waar hij 
vier keer per week in het Kennemer 
Sportcenter in Haarlem traint. 
In de meerkamp op zaterdagmid-
dag begon Thomas zijn wedstrijd 
op het toestel ringen, dit is een 
van zijn beste toestellen waarop hij 
heel strak kan turnen, zijn uitvoe-
ring werd beloond met 9,10 en sa-
men met een moeilijkheid van 2,40 
sleepte hij 11,50 punten binnen. Na 
de eerste ronde stond Thomas op 
een gedeelde derde plaats met Vo-
lendammer Jan Mooyer, een prima 
begin van de wedstrijd. In de der-
de ronde, na sprong en brug te heb-
ben geturnd met scores van 12,25 
en 12,00 respectievelijk, stond hij 
nog steeds op de gedeelde der-
de plek met Mooyer. Door een paar 
slordigheidsfoutjes heeft Thomas 
op rekstok een heel punt laten lig-
gen. Dan volgde een rondje rust en 
hij kon zijn krachten bundelen voor 

de laatste twee toestellen. Vervol-
gens liet Thomas een prima oefe-
ning op vloer zien die beloond werd 
met 12,45 punten. Na vijf toestel-
len stond Thomas nog steeds op de 
derde plaats, maar hij moest nog 
voltige turnen en de andere groep 
moest nog vloer turnen. Verder, het 
is zo dat de scores op vloer door-
gaans hoger zijn dan op voltige. Op 
het toestel voltige heeft Thomas uit-
stekend geturnd en werd door de 
jury beloond met 11,05 punten, zijn 
hoogste score ooit voor voltige! Dat 
bracht zijn totaal aantal punten op 
69,55, wederom een persoonlijk re-
cord, en een vijfde plaats. 
In de toestelfinales op zondag was 
het ‘nieuwe ronde met nieuwe kan-
sen’ voor alle turners. In de eerste 
toestelfinalewedstrijd had Thomas 
gezien dat zijn jongere SV PAX club-
genoten veel toestelfinalemedail-
les binnenhaalden. Kon hij dat ook? 
Thomas had zich geplaatst voor de 
toestellen ringen en rekstok. Hij 
mocht de wedstrijd beginnen aan 
de ringen en hij liet en nog nettere 
oefening dan zaterdag zien, en werd 
beloond door de jury met 11,75 pun-
ten en dit was genoeg voor een zilve-

ren medaille. De wedstrijd ging ver-
der en Thomas kon uitrusten tot dat 
het tijd was voor rekstok. Hij wilde 
koste wat het kost niet dezelfde fou-
ten maken als de dag ervoor. En dat 
is gelukt, hij turnde strak en krachtig 
en werd beloond met 11,25 punten, 
genoeg voor een bronzen medaille. 
Al met al, een heel succesvol week-
end in Emmen voor Thomas Zonne-
veld en een prima afsluiting van het 
turnseizoen.
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Alle judoka’s geslaagd voor 
het examen in de Willisstee
Wilnis - Op maandag 7 juni vonden de halfjaarlijkse judo examens plaats in de Willisstee in Wilnis. Alle kinderen 
hebben erg goed hun best gedaan, En alle kinderen hebben het gehaald. Met mooie worpen, die ze geleerd heb-
ben van de meester Danny.

Bart, Mylene, Merijn, Iris, Joost, Maarten, Julian, Tygo, Mark, Floris, Michel, Sidney, Patrick, Robin, Jaco, Sander

Mijdrechtenaar Thomas 
Zonneveld presteert prima 
op NK turnen heren

HSV ‘69 F2 de ongeslagen winnaar van 
het toernooi bij VIOD in Tienhoven

Op de foto: van links naar rechts staand: Dennis, Koen, Bram, Finn; zittend: Olivier, Nathan, Tim en Tom. Jelmer ont-
brak op de foto.

Zondag Heren 1 De Ronde 
Vener flikt het opnieuw!!

Medailles voor de 
turnsters van Veenland
De Ronde Venen - Zaterdag 12 ju-
ni werd de leukste wedstrijd van het 
seizoen gehouden: de toestelfina-
les. De beste 8 turnsters per toestel 
strijden om de medailles. 

Voor Veenland hadden zich 16 turn-
sters geplaatst en er waren 28 fina-
leplaatsen op de toestellen behaald. 
In de eerste ronde mochten Kimber-
ly Moeliker, Amber Verkaik, Kimber-

ly Bouman, Isa van Loon, Wies van 
Beek,Tanja Kamp en Eva Turk laten 
zien wat ze konden. Ze turnden alle-
maal prima oefeningen, af en toe lag 
er een mat in de weg of een weige- ring bij sprong maar met een goed 

gevoel gingen ze naar de prijsuitrei-
king. Daar bleek Kimberly Bouman 
3de op brug, Kimberly Moeliker 2de 
op vloer, Isa van Loon 1ste op vloer 
en Eva 2de op brug. Helaas waren 
er ook veel vierde plaatsen. Tanja op 
brug, Kimberly op sprong, Eva op 
sprong, Wies op sprong. Maar ja dat 
hoort erbij, niets aan te doen. ‘s Mid-
dags waren er nog meer turnsters 
voor Veenland. Naomi Bouman, De-
nise Offerman, Sascha Stam, Puck 
Straver, Nades Kamminga, Eva 
Prins, Donya Selim en Julie Postma 
deden allemaal hun best maar he-
laas niet bij iedereen ging het hele-
maal goed. Het lange wachten eis-
te hun tol. Sommigen moesten eerst 
vier ronden (2,5 uur) wachten eer zij 
hun oefening mochten turnen. Bij 
de prijsuitreiking bleek toch dat ze 
nog een paar medailles in de wacht 
hadden gesleept. Naomi werd 1ste 
op vloer en 2de op balk, Denise 1ste 
sprong, Sascha 1ste brug, Nades 
2de op sprong, Eva 2de op brug en 
Julie 3de op brug. Al met al een hele 
leuke dag met goede resultaten. 

Volgende week echt de allerlaatste 
wedstrijd, de onderlinge wedstrijd 
en dan gaan ze genieten van een 
welverdiende vakantie.



Regio - Op 13 juni werd in Zoeter-
meer de vierde ronde van de BMX 
West Competitie verreden. Onder 
prima omstandigheden voor zowel 
de rijders zelf als voor het publiek 
lieten 42 enthousiaste UWTC rijders 
in een totaalveld van 362 rijders pri-
ma prestaties zien. Opvallend afwe-
zige was Mats de Bruin, die met zijn 
hand in het gips zit en een paar we-
ken niet mee kan fietsen. Iedereen 
hoopt hem snel weer op de cross-
fiets te zien. Het was geen gemak-
kelijke wedstrijd voor de rijders, 
waardoor er voor 6 rijders een her-
kansing race nodig was om alsnog 
in de halve finales te komen. In de-
ze ronde kreeg Jeroen nog wel een 
valpartij te verwerken, waardoor hij 
in de B-finale terechtkwam, iets wat 
men van Jeroen niet gewend is. De 
UWTC boys van 10 jaar lieten een 
bijzondere prestatie zien door met 
5 UWTC rijders aan het starthek 
van 8 rijders te verschijnen. Ook in 
de open klasse finalerit was er een 
starthek met zelfs 6 UWTC rijders. 
Kortom, prima prestaties dus!
Voor de eigen klasse zijn de eind-
uitslagen in de A-finale: 1e: Maar-
ten van der Mast, Bart van Bem-

melen. 2e: Wouter Plaisant van der 
Wal, Joey Nap, Arjan van Bode-
graven, Michael Schekkerman. 3e: 
Erik Schoenmakers, Jochem van 
der Wijngaard, Jaivy Lee Vink, Bart 
de Veer. 4e: Kevin de Jong, Max de 
Beij, Roberto Blom. 5e: Melvin van 
der Meer, Wesley ter Haar. 6e: Eel-
co Schoenmakers, Thomas van der 
Wijngaard, Tom Brouwer, Wiljan 
Brouwer. 7e: Daan de Bruin, Izar van 
Vliet, Mitchell Vink. 8e: Donne van 
Spankeren, Jurre Overwater. In de 
B-finale zijn geëindigd: 1e: Evert de 
Jong. 2e Jeroen Noordergraaf. 3e: 
Ferdi Cevahir, Gijs Braat, Scot Zet-
hof. 4e: Gerard de Veer, Sem Knook, 
Sam Verhulst, Danny de Jong. 5e: 
Ramon Saelman, Mike Veenhof. 6e: 
Milan Ritsema, Sven Wiebes. 7e: 
Guven Cevahir, Rick Doornbos

Resultaten in de open klasse
1e plaats: Bart van Bemmelen, Arjan 
van Bodegraven. 2e plaats: Donne 
van Spankeren, Joey Nap. 3e plaats: 
Izar van Vliet. 4e plaats: Wesley ter 
Haar, Michael Schekkerman. 6e 
plaats: Maarten van der Mast, Tom 
Brouwer. 7e plaats: Jurre Overwa-
ter, Roberto Blom. 8e plaats: Mel-

vin van der Meer, Mitchell Vink, Bart 
de Veer.
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Vele geslaagden Taekwondo 
examen bij Horangi
Mijdrecht - Zenuwachtige deel-
nemers, een zaal vol publiek en 
streng kijkende examinatoren, zon-
dag in sporthal de Brug tijdens de 
examens van Horangi Taekwondo 
Mijdrecht. De zenuwen waren niet 
voor niets, want er wordt bij de exa-
mens streng gekeken of iedereen 
aan de exameneisen kan voldoen. 
Hierdoor hebben twee kandidaten 
helaas net niet het examen gehaald, 
maar zij krijgen natuurlijk een her-
kansing.

Maar wat houdt nou een taekwon-
do examen in?
Bijvoorbeeld het poomse’s lopen. 
Dit is een vaste volgorde van tech-
nieken in een schijngevecht. Hier-
bij wordt gelet op de juiste uitvoe-
ring van de technieken. Bij het spar-
ren moet de deelnemer laten zien 
dat er wedstrijdinzicht is. De spar-
ringsvormen zijn van non-contact 
tot en met full-contact, dit hangt af 
van de graduatie. Tijdens de staps-

sparring wordt een aanval en een 
counter gemaakt op de partner. De 
technieken en afstand moeten cor-
rect zijn. En als laatste de zelfverde-
diging, hierbij zijn er aanvallen met 
een mes of stok, die op een realisti-
sche manier verdedigd worden door 
de deelnemer. Voor de hogere gra-
duaties staat er nog een breektest 
op het programma, waarbij met de 
hand of met een schop een houten 
plankje wordt gebroken. Trainers 
Bas Bokkes en Remko van Gerven 
van Horangi Taekwondo Mijdrecht 
kunnen terugkijken op een geslaag-
de dag. De trainers werden tijdens 
de examens bijgestaan door Char-
ly Hendriks, Lotte Besseling en Jai-
my Ponder. Bijzonder was, dat Boris 
Kuppens werd bevorderd van een 
gele slip naar een groene slip en dat 
Pascal de Jongh werd bevorderd 
van witte band naar een gele band. 
Beiden vanwege een heel goed exa-
men en goede prestaties tijdens de 
trainingen.

De geslaagden zijn:
Gele slip
Antoinet Bosland, Zara Legger, Waïl 
Naïmi, Mike Raadschelders
Gele band
Melda Özogul, Pascal de Jongh, 
Mohammed Asafiati
Groene slip
Boris Kuppens, Farah Faiq, Rumen 
v/d Woude, Freek Waagenaar, Dylan 
de Jongh, Victor v/d Most
Groene band
Sara Heinsbroek, Tijmen Molema, 
Ryan Hoekman
Blauwe slip
Casper Bulterman, Tristan Koeken-
bier, Brandon v/d Aardweg, Dylan 
Koek, Carol v/d Woude-Bergefurt, 
Gaelle Sakes
Blauwe band
Mitchell Hoogendorp, Bodine Wol-
zak
Rode slip
Nick Hu, Hans Nieuwendijk
Rode band
Wim Schoenmaker

HVM MC1, gesponsord 
door Kampeerexpert, 
sluit topseizoen af
Mijdrecht - De meiden van HVM 
MC1 hebben een voortreffelijk sei-
zoen achter de rug. In de eerste helft 
van de competitie hebben ze alle 
wedstrijden met ruime uitslagen ge-
wonnen. 
Tijdens de winterstop heeft de MC1 
zaalhockey gespeeld. Ongeslagen 
werden de dames zaalkampioen. 
Begin maart van dit jaar startte de 
tweede helft van de veldcompeti-
tie. De overgang van zaal naar veld 
verliep wat moeizaam. Maar de eer-
ste wedstrijden konden wel winnend 
worden afgesloten. Dit was ook no-

dig om de koppositie in de competi-
tie vast te houden. Na een gelijkspel 
tegen Amsterdam moest de beslis-
sing om het kampioenschap vallen 
in de wedstrijd tegen Athena. 
Bij winst zou HVM MC1 kampioen 
zijn. Maar helaas, na een bloedstol-
lend spannende wedstrijd, bleek 
Athena de sterkste. Jammer dat zo-
veel overwinningen en slechts 1 ge-
lijkspel en 1 verloren wedstrijd niet  
voldoende is voor het kampioen-
schap. Maar het was een topsei-
zoen. Afgelopen zaterdag is het sei-
zoen afgesloten met het spelen van 

een toernooi bij Fletiomare. Na 4 
wedstrijden was de MC1 poulewin-
naar en ging er een grote beker mee 
terug naar Mijdrecht. Al twee sei-
zoenen is Kampeerexpert Uithoorn 
hun kledingsponsor. HVM MC1 wil 
via deze krant Kampeerexpert nog-
maals hartelijk bedanken voor de 
mooie wedstrijdshirts en jassen.
Emma, Lisanne en Elise gaan het 
team verlaten. HVM zal deze meisjes 
missen. HVM MC1 gaat nu vakan-
tie vieren en lekker uitrusten om vol-
gend seizoen weer te kunnen vlam-
men.

Prima prestaties van
fietscrossers in Zoetermeer

Hardloopclinic succesvol 
afgerond in de Letterenloop
Uithoorn - Na een zorgvuldige 
voorbereiding tijdens de loopcli-
nic van Amstelhof-Running hebben 
25 lopers(sters) de letterenloop in 
Haarlem succesvol volbracht. 

De groep bestond uit zowel begin-
nende als gevorderde lopers die 
doelgericht naar de 5 of 10 km train-
den. Ondanks de warme benauw-
de omstandigheden werd er boven 
verwachting gepresteerd. Op de ijs-
baan in Haarlem werd gezamen-
lijk met nog 2100 lopers gestart. De 

route liep richting het duingebied 
en was door de hoogteverschillen 
extra moeilijk, maar daardoor lieten 
de Amstelhof-runners zich niet af-
schrikken en bleven tot de finish op 
de ijsbaan goed doorlopen. Een zeer 
goede prestatie van de beginnende 
lopers die tijdens de loopclinic voor 
het eerst kennismaakten met de 
loopsport, maar ook een zeer goe-
de prestatie van de gevorderde lo-
pers die hun grenzen hebben ver-
legd. Amstelhof-Running, onderdeel 
van Amstelhof Health Club, geeft 2x 

per jaar een achtweekse loopclinic 
voor beginnende en gevorderde lo-
pers, de eerstvolgende staat ge-
pland voor komende september met 
als doel deelname aan de Zilveren 
Turfloop in Mijdrecht. 
Tevens is het mogelijk om looptrai-
ningen te volgen in loopgroepen die 
wekelijks met elkaar trainen onder 
begeleiding van deskundige KNAU 
trainers. Voor meer informatie kijk 
op www.amstelhof.com of email 
running@amstelhof.com

Coureur Alexander de 
Haan deed het weer goed
Regio - Aprilia-rijder Alexander de 
Haan uit De Hoef is tijdens de vijfde 
wedstrijd om het Open Nederlands 
Kampioenschap in Hellendoorn in 
de top tien geëindigd. In de eerste 
manche leverde hij de hele wedstrijd 
strijd met Ramond van Hamond. Dit 
gevecht werd in de laatste ronde in 
het voordeel van Alexander beslist. 
Na een zwaar bevochten wedstrijd 
legde hij hierin beslag op een tien-
de plaats. Ook in de tweede manche 
kwam de Haan sterk uit de hoek. 
Lange tijd reed hij op een achtste 
plaats maar uiteindelijk moest hij in 
de slotfase nog een plaats prijsge-
ven waardoor hij als negende over 
de finish kwam. Met deze resultaten 
eindigde hij op een negende plaats 
in het dagklassement en scoorde 
hiermee zijn beste resultaat van het 
seizoen. Alexander had al een aan-
tal dagen uitgekeken naar de wed-
strijd in Hellendoorn. Gedreven be-
gon hij aan de training en ging na 
een aantal ronden op pad om een 
snelle tijd op de klokken te zetten. 
Het rijden ging lekker maar om-
dat het rekje van zijn luchtfilter ver-
keerd omzat kon de hevel van zijn 
gaskleppen maar voor ¾ open. On-
danks dit wist Alexander er een vijf-

tiende tijd uit te persen maar voor 
zijn gevoel zat het goed en wist hij 
dat er meer inzat dan een vijftien-
de plaats.
In de eerste manche pakte Alexan-
der een goede start. Gelijk kon hij 
van Hamond en Van der Zee pas-
seren en ook in het offroad gedeel-
te wist hij verschillende rijders te 
passeren. Vervolgens ontstond er 
een mooi gevecht met Van Hamond, 
die de rest van de manche zou du-
ren. In het midden van de wedstrijd 
raakte Alexander bij het opdraaien 
van het rechte stuk met zijn stuur 
een strobaal waardoor van Hamond 
hem kon passeren. Alexander gaf 
zich niet zomaar gewonnen en zet-
te fanatiek de achtervolging in. In de 
laatste ronde wist hij van Hamond 
toch nog voorbij te springen in het 
offroad gedeelte waardoor hij de 
eerste manche af kon sluiten op een 
tiende plaats.
De start van de tweede manche was 
iets minder goed omdat hij door 
twee rijders werd ingesloten. Ech-
ter, in de eerste ronde kwam er een 
aantal rijders ten val in het offroad 
gedeelte waardoor De Haan op-
schoof naar een achtste plaats. Ge-
durende de wedstrijd vocht Alexan-

der een mooi duel uit met Menno 
van der Zee. Ook heeft hij lange tijd 
achter Erwin Mulder en Peter van 
den Berk aangezeten. Helaas wist 
Andreas Mikkelsen hem in de slot-
fase nog te passeren waardoor hij 
uiteindelijk genoegen moest nemen 
met een mooie negende plaats.
In het dagklassement eindigde 
Alexander op een negende plaats. 
Op 8 augustus gaat het kampioen-
schap verder in Holten.

Topkorfballer Leon Simons 
op bezoek bij Atlantis
Mijdrecht - Afgelopen donderdag 
10 juni organiseerde Atlantis een 
zeer geslaagde bijscholing voor haar 
trainers. De bijscholing werd gege-
ven door Leon Simons, topkorfballer 
spelend bij PKC en het Oranje team. 
De bijscholing werd achteraf door 
trainers en spelers als een leuke en 
zeer leerzame training gezien. 
Leon Simons gaf aan de B1 en A1 
spelers van Atlantis een training 
over de juiste technieken van schot 
uit beweging. Daarbij hadden de A1 
trainers, Arie Zaal en Marijke Pauw, 
ook gevraagd of Leon wat trucjes 
zou willen voordoen. Tijdens de ge-
hele bijscholing werd de techniek 
voorgedaan, daarna enkele verbe-

terpunten aangewezen en de trai-
ners gevraagd om rond te lopen en 
de spelers te corrigeren. Tussendoor 
werden er oefeningen gegeven, 

waarbij de balvaardigheid van al-
le spelers getest werd en misschien 
wel uitgebreid is. De aanwezige 
trainers kregen hiermee weer vele 
ideeën voor nieuwe oefeningen. 

De avond werd afgesloten met een 
evaluatie en natuurlijk even tijd om 
een handtekening en een foto van 
Leon Simons te scoren.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers 
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige on-
derwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. 
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Verkeersregelaars
Sinds kort is er in de gemeente Uithoorn beslo-
ten dat organisaties van evenementen zelf verant-
woordelijk zijn voor allerlei zaken waaronder ver-
keersregelaars. Voorheen viel dit onder de verant-
woordelijkheid van de gemeente en de politie.

Nu heeft men de verantwoordelijkheid bij de or-
ganisatie neergelegd. Dit houdt in dat, wanneer 
men hier niet aan kan voldoen, dan het evenement 
geen doorgang kan vinden. Verkeersregelaars kun 
je niet zo maar van de “straat” plukken, maar moe-
ten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Onlangs heeft de avondvierdaagse heel veel moei-
te moeten doen om een team samen te stellen van 
verkeersregelaars. Omdat dit een aparte tak van 
sport is heb ik mijn gedachten laten gaan en ben 
maar eens gaan bekijken of er belangstelling is en 

hoe men hierover denkt. Een aantal mensen heb 
ik benaderd en deze mensen hebben heel positief 
hierop gereageerd.
Door deze brief hoop ik dat meer mensen zich 
zullen aanmelden. Hiervoor is er een e-mailadres 
aangemaakt, namelijk: 
verkeersregelaars-uithoorn@xs4all.nl. 
Hier kunnen mensen zich aanmelden, maar ook 
bedrijven/organisaties die verkeersregelaars no-
dig hebben, kunnen ons daarop bereiken. Inmid-
dels hebben wij een leuke reactie van het straat-
theaterfestival ontvangen en zij hebben onze hulp 
al aangevraagd.

Verkeersregelaars Uithoorn
p/a Prins Bernhardlaan 44 

1421 AM Uithoorn
tel. 0853 008 585

Voorbereidingen voor het 
35ste Polderfeest in volle gang 
De Kwakel - Van woensdag 28 juli 
tot en met zondag 1 augustus zal in 
De Kwakel het Polderfeest gevierd 
worden. De voorbereidingen voor 
alweer de 35ste editie zijn reeds in 
volle gang.

Woensdag 28 juli
Het Polderfeest opent met de derde 
55+ dag, die om 10.30 uur in de tent 
op het Evenemententerrein begint. 
De entree is gratis en iedereen krijgt 
een lunch aangeboden. Het wordt 
een dag vol met gezelligheid en en-
tertainment. Aanmelden kan tot 21 
juli via de website of het formulier 
in de Zomereditie. Deze kan ingele-
verd worden bij slagerij Eijk en Veld 
(hier liggen ook lege aanmeldfor-
mulieren) of bij Piet Breuren, Fresi-
alaan 13. 

Donderdag 29 juli
Samen met AKU organiseert het 
Feestcomité de Decathlon Polder-
loop, waarvoor vanaf 18.30 uur kan 
worden ingeschreven. De kosten 
bedragen 1 euro voor de 1 kilome-

ter (t/m 11 jaar), 3.50 euro voor de 
4 kilometer en 5 euro voor de 10 ki-
lometer. Na de prijsuitreiking volgt 
een optreden van Jan Leliveld

Vrijdag 30 juli
’s Middags om 14.00 uur is er voor 
de jeugd tot 12 jaar Disco 4 Kids, 
entree is gratis. ’s Avonds treedt Bob 
en de Blue Band op in de tent, die 
om 21.00 uur open gaat.
 
Zaterdag 31 juli
Om 13.00 uur begint voor de jeugd 
tot 16 jaar een Wii competitie en kan 
er vanaf 14.00 uur gekleid worden. 
Buiten begint dan de zeskamp voor 
de jeugd vanaf 12 jaar en de volwas-
senen. Inschrijven kan alleen telefo-
nisch bij Gerrit Burggraaf, tel. 0297-
561276.

Vanaf 21.00 uur is de tent weer open 
voor een optreden van de Bolle Jan 
Show en de Dikdakkers. De kaarten 
voor de vrijdag- en zaterdagavond 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij E-Markt Schalkwijk, Café Bolle 

Pouw, Coop Rehorst Nieuwveen en 
Dierenspeciaalzaken van Tol in Uit-
hoorn.
Entreeprijzen voor beide avonden:
-aan de tent 18.00 euro
-voorverkoop 15.00 euro

Zondag 1 augustus
De laatste dag van het Polderfeest 
begint om 12.45 uur traditioneel met 
het ballonnen oplaten, waarna alle 
attracties binnen en buiten de tent 
open gaan voor de kinderen.
Voor de volwassenen is er ook ge-
noeg te zien en te beleven tijdens 
de Skateshow “Halfpipe”, Quakels 
got Talent en de Hypnose-Menta-
lisme-Show. Buiten zal Blaasorkest 
Ladder(s)zat iedereen muzikaal ver-
maken, terwijl binnen Starkoo het 
Polderfeest om 16.30 uur zal afslui-
ten. De entree is gratis.

Vanwege het 7e lustrum van het 
Polderfeest zal er een loterij gehou-
den worden, waarbij prachtige prij-
zen te winnen zijn. 
Voor meer info: www.polderfeest.nl

Dinsdag 22 juni

Bewonersoverleg Europarei
Uithoorn - Volgende week dinsdag 
22 juni vindt het laatste Bewoners-
overleg Europarei voor de zomerva-
kantie plaats in het Buurtnest aan 
de Arthur van Schendellaan 59. De 
aanvang is 19.30 uur. Op de agenda 
staan o.a. de zomervakantieactivitei-
ten voor jong en oud en de vervui-
lingsproblemen. De buurtcommissie 
Europarei heeft besloten haar naam 
te veranderen in “Bewonersoverleg 
Europarei”, conform de gebruikelij-
ke aanduiding van dit overleg in al-

le andere buurten van Uithoorn. Het 
bewonersoverleg Europarei heeft als 
functie om u als bewoner van de Eu-
roparei de gelegenheid te geven an-
dere bewoners te treffen en met el-
kaar van gedachte te wisselen over 
de leefbaarheid van de buurt. 
Het bewonersoverleg maakt deel 
uit van het buurtbeheer Europarei, 
waarin drie bewoners namens het 
overleg meedoen. 
Het bewonersoverleg organiseert 
ook zelf activiteiten om de buurt 

leefbaar te houden en elkaar te ont-
moeten.
Daarnaast kunnen specifieke pro-
blemen door werkgroepen samen 
met de andere partners in Buurtbe-
heer aangepakt worden.
Geïnteresseerd? 
U kunt de agenda en bijbehorende 
stukken opvragen, door een e-mail 
te sturen aan: 
cparlevliet@cardanus.nl 
En anders graag tot ziens op 22 juni 
a.s. om 19.30 uur in ’t Buurtnest.

Thamen softbal aspiranten 
behalen eerste overwinning
Uithoorn - Zaterdag 12 juni speel-
den de softbal aspiranten van Tha-
men hun derde wedstrijd van dit 
seizoen uit tegen de Cromtigers in 
Krommenie. De eerste twee wed-
strijden werden ruim verloren, dus 
werd het tijd een goed resultaat 
neer te zetten. Het weer speelde in 
ieder geval goed mee, het zonne-
tje scheen. Het hele team was com-
pleet en de stemming zat er goed 
in. Er werd dan ook vol enthousias-
me aan de wedstrijd begonnen. Nic-
ky begon aan slag. Net als alle an-
deren die volgden, kwam zij in de-
ze inning op het eerste honk terecht 
door 4 wijd.
Door goed te lopen op doorgescho-
ten ballen en door te stelen wist zij 
het eerste punt voor Thamen te sco-
ren. Daarna volgden de anderen 
haar voorbeeld. Ook Romy, Evelien, 
Anne, Daphne, Lisa en Iris wisten op 
deze manier te scoren. Als laatste 
was Melany aan slag en zij zorgde 
ervoor dat nieuweling Sanne in haar 
2e wedstrijd haar eerste punt kon 
scoren. In de tegenbeurt van Crom-
tigers liet Daphne zien waarom zij 
op de pitchersplaats stond. Zij gooi-
de in deze inning maar liefst 3 keer 
3-slag en wist zo het aantal punten 
van de Cromtigers in deze slagbeurt 
tot 2 te beperken. De samenwer-
king van Daphne met catcher Eve-
lien werkte goed. In de tweede in-
ning begon Lisan aan slag. Zij kwam 
met 4 wijd op het 1e honk terecht en 
wist bij een doorgeschoten bal tij-
dens de slagbeurt van Nicky op het 
2e honk te komen. Omdat zij toch 
nog teveel last had van een knie-
blessure verving Merel haar vanaf 
het 2e honk. Ook Nicky kwam met 
4 wijd op het 1e honk terecht. Daar-
na was Romy aan slag. Zij sloeg 
een mooie bal die helaas gevan-

gen werd. Dat was de 2e nul om-
dat Merel eerder 3-slag gekregen 
had. Door een fout van de 1e honk-
vrouw van Cromtigers kwam Eve-
lien na een scherpe slag helemaal 
op het 3e honk terecht, wist Merel 
het punt van Lisan binnen te halen 
en scoorde ook Nicky een punt. Tij-
dens de slagbeurt van Anne kwam 
Evelien tijdens een doorgeschoten 
bal over de thuisplaat. Daarna werd 
er gewisseld daar de pitcher van 
Cromtigers een mooie 3-slag gooi-
de op Anne. 

Tegenbeurt
Het ging deze inning dus iets min-
der goed. Nu zorgen dat de Cromti-
gers niet te veel punten haalden in 
de tegenbeurt. Daphne begon goed. 
Zij gooide meteen 3-slag. Daarna 
wisten de Cromtigers ondanks goed 
veldwerk toch 3 punten binnen te 
halen. De 2e nul werd ook gemaakt 
door Daphne. Zij ving de bal van de 
slagvrouw.  Weer werden er 2 pun-
ten door Cromtigers gemaakt. De 
8e slagvrouw van Cromtigers wist 
met een loeiharde knal op het 3e 
honk te komen. Daarna nam zij ech-
ter te veel risico, want zij wilde door 
naar de thuisplaat, maar door ge-
weldig samenspel van Evelien die 
dreigend naar haar toerende en 3e 
honkvrouw Romy, werd deze speel-
ster uitgetikt door Romy en was de 
3e nul een feit. En volgde er een luid 
applaus van het publiek. Tussen-
stand: 7-11 voor Thamen. De stem-
ming zat er nog steeds goed in bij 
de softbal aspiranten. Er werd on-
derling veel aangemoedigd en er 
werd luid gezongen. Tijd om weer 
punten binnen te halen. Daphne be-
gon aan slag en kwam met 4 wijd 
op het 1e honk. Tijdens de slagbeurt 
van Lisa kwam Daphne door te ste-

len op het 3e honk. Ook Lisa kwam 
met 4 wijd op honk 1. Iris was helaas 
uit met 3-slag, maar gelukkig maak-
te Sanne daarna een mooie klap-
per en kon Daphne binnenkomen 
over de thuisplaat en schoof Lisa op 
naar het 2e honk. Tijdens de slag-
beurt van Melany die meespeelde 
met een gespalkte gebroken duim, 
schoof Lisa op naar het 3e  en San-
ne naar het 2e honk. Lisan zorgde 
ervoor dat tijdens haar slagbeurt, Li-
sa een punt kon scoren en Sanne 
en Melany opschoven naar het vol-
gende honk. Nu nam Iris de plek in 
van Lisan vanaf het 1e honk. Merel 
sloeg Sanne binnen en Nicky zorg-
de ervoor dat Melany binnenkwam 
en Iris op het 3e honk terecht kwam. 
Romy was uit met 3-slag maar in de 
tussentijd was Iris over de thuisplaat 
gekomen. In deze inning 5 pun-
ten gescoord. De tegenbeurt in de-
ze inning van Cromtigers duurde 
niet lang. Merel wist een verre, ho-
ge bal prachtig te vangen (we weten 
nog steeds niet wie er nu het meest 
verbaasd was: het publiek, de Tha-
men speelsters of Merel zelf), gooi-
de korte stop Anne een strakke bal 
naar 1e honkvrouw Evelien voor de 
2e nul en wierp Daphne nog maar 
eens 3-slag.
Dat resulteerde in nul punten voor 
de Cromtigers. Tussenstand: 7-16. 
Omdat de tijd nog niet verstreken 
was, werd er nog een 4e inning ge-
speeld. Die ging iets te ontspannen, 
want er werden maar 2 punten ge-
scoord, door Evelien en Daphne. 
Cromtigers kreeg iets meer vat op 
het spel. Toch scoorden zij in de te-
genbeurt nog maar 4 punten.
Met een mooie vangbal van Evelien 
en 2 keer 3-slag was de wedstrijd 
afgelopen. Eindstand: 11-18. Hun 1e 
gewonnen wedstrijd!

Op de foto het winnende team; achterste rij: Lisan, Iris, Lisa, Melany en Evelien; voorste rij: coach Hans, Anne, Merel, 
Nicky, Daphne en Romy; liggend op de voorgrond: Sanne

Kampioenen bij Schaak-
vereniging De Amstel bekend
De Amstel - De laatste ronde van 
de interne competitie van SV de 
Amstel is in een thrillerachtige sfeer 
verlopen. Dit seizoen is de strijd tot 
het einde open geweest en wissel-
den de namen aan de kop  van het 
klassement nogal eens. Terwijl el-
ders in het land de stemmen van de 
verkiezingen werden geteld, gingen 
de drie kanshebbers voor de titel er 
op 9 juni nog eens volop tegen aan.
Patrick van Lommel, Piet Geertsema 
en Theo Hendriks stonden in deze 
volgorde met onderling kleine ver-
schillen aan de leiding en kregen 
het deze avond beslist niet cadeau. 
Alle drie moesten tot op de bodem 
gaan om hun tegenstanders onder 
druk te zetten en kansen te creëren.                                                                 
Patrick had het niet gemakkelijk te-
gen Michiel Spook, die in het mid-
denspel iets beter leek te staan. Piet 
speelde tegen Dawood Asfar. Da-
wood is voor de toppers dit seizoen 
een zeer gevaarlijke tegenstander, 
Piet kwam in het middenspel on-

der druk te staan en kreeg een ge-
vaarlijke aanval over zich heen. Theo 
Hendriks kreeg zeer goed spel te-
gen Henk Elserman, die in de vorige 
ronden gewonnen had van Piet en 
remise had gespeeld tegen Patrick. 
Rond half 12 viel de spanning on-
verwacht weg, omdat koploper Pa-
trick nogal plotseling won. Patrick 
van Lommel prolongeerde dus het 
Kampioenschap van de SV De Am-
stel. Even later verloor Piet en kort 
daarna miste Theo een goede zet en 
mocht in tijdnood blij zijn met remi-
se. Piet Geertsema eindigde zodoen-
de als tweede en Theo Hendriks als 
derde. Jan Bosman, die lange tijd 
de ranglijst aanvoerde, werd 4e, ge-
volgd door Huup Joosten, Henk El-
serman, Herman Freek en Dawood 
Asfar op de plaatsen 5 t/m 8. Ver-
rassend is de 9e plaats van Jan van 
Willigen en de 10e van Marijcke van 
der Wal. Zij lieten gevestigde namen 
als onder anderen Mirza Bro en Co-
ra van der Zanden achter zich.

Junioren
Bij de junioren was de strijd om het 
kampioenschap al vorige week be-
slist.
Robert Meijerink werd opnieuw 
kampioen voor Paul Oomen en Da-
niëlle Oomen. Aryan Niknammale-
ki werd 4e voor nieuweling Sipke de 
Boer die verrassend 5e werd. Tos-
ca van Gelderen en Esmee Oud be-
wezen in deze kopgroep dat er met 
de meisjes dit jaar geducht rekening 
gehouden moest worden.
De familie Oomen deed het trou-
wens opvallend goed, want Erik Oo-
men, het jongste lid van de vereni-
ging, werd derde in de Midden-
groep. Winnaar hiervan werd Pa-
trick Cremers, voor Tim van Rijsse. 
De Basisgroep tenslotte werd ge-
wonnen door Ryan Steenbergen, 
voor Jeroen Meijer. Een aanmoedi-
gingsprijs ging naar Calvin Kikken, 
het op een na jongste lid. Op boven-
staande foto tonen de junioren trots 
hun beker.

De Kwakel - Bijna heel Nederland 
is in de ban van het wereldkampi-
oenschap voetbal, het oranje gevoel 
is groot in deze dagen. Op de ach-
tergrond nadert een ander groot fe-
nomeen, de Tour de France.
Bij menig Kwakelaar steekt dan het 
gele gevoel de kop op, wie mag zich 
tooien in de gele trui?
Het bestuur van het tourspel kwam 
afgelopen week bij elkaar voor zijn 
jaarlijkse vergadering. De agenda-
punten passeerden in rap tempo, 
weinig veranderingen voor deze 55e 
Tour de Kwakel. Alleen zal er een vu-
vuzela verbod van kracht zijn in het 
Tourhome, de luchttrillingen zouden 
desastreuze gevolgen voor dit oude 
monument kunnen hebben. Deze 
komende Tour de France moet het 
Tourhome immers drie weken aan 
een honderdtal wielerliefhebbers 
onderdak bieden. Het ziet er echter 
naar uit dat in het najaar een bouw-
project een einde zal maken aan dit 

unieke onderkomen. Niet aan de 
historische Tour de Kwakel, die op 
andere gelegenheid voortgezet zal 
moeten worden.
Deze tour start nog ouderwets op 
woensdagavond de 30e juni met 
de loting van de ploegen. De deel-
nemers moeten dan bekend zijn, 
tot de 23e juni kunnen liefhebbers, 
die niet bereikt zijn, zich aanmelden 
bij Frank Vlasman. Telefoonnummer 
0297-569378.
Op vrijdagavond de 2e juli moet de 
1e gouden lap ingeleverd worden, 
de eerste tien renners van de pro-
loog in Rotterdam moeten voorspeld 
worden. Lejo Hoogervorst mag zich 
op deze dag in de Kwakelse gele trui 
tooien omdat hij vorig jaar als win-
naar uit de bus kwam. Deze tour zal 
Lejo moeten bewijzen dat hij geen 
geluksvogel was, maar dat hij echt 
verstand van wielrennen heeft. 
Maar dat hebben er meerderen als 
je al de geruchten mag geloven die 

nu in De Kwakel de ronde doen. Het 
grind zal wederom hoog opspatten 
op erve Vlasman.

Tour De Kwakel:
Het oranje- en gele gevoel



Uithoorn – In winkelcentrum Zijdel-
waard heeft men ook voor Vaderdag 
weer een leuke actie bedacht. Moe-
der en/of de kinderen kunnen gratis 
op de foto bij de partyfotograaf.

Nu is het zaterdag 19 juni en om 
half twee speelt het Nederlands elf-
tal, maar ook daar hebben de win-
keliers aan gedacht. Pa kan rustig 
mee naar het winkelcentrum, want 
onderwijl moeder met de kids op de 
foto gaat kan pa via een grootbeeld-
televisie de wedstrijd volgen. De-
ze tv blijft in het centrum alle wed-
strijden uitzenden zolang het Ne-
derlands elftal nog in de race is voor 
het wereldkampioenschap. 

Dus niet vergeten: zaterdag 19 juni 
van 11.00 tot 16.00 uur worden kin-
deren en moeders mooi gefotogra-
feerd door de partyfotograaf. De fo-
to is meteen klaar en kan als leuk 
Vaderdagcadeautje gegeven wor-
den! 

En natuurlijk hebben de winkeliers 
van winkelcentrum Zijdelwaard leu-
ke Vaderdagcadeautjes in hun as-
sortiment!
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Vaderdagactie in Winkelcentrum Zijdelwaard

Moeder en kinderen op 
de foto en vader voetbal 
kijken op het grote scherm

Businessclub Qui Vive 
sluit het hockeyseizoen af
De Kwakel - Donderdag 10 ju-
ni jl. was er voor de derde keer dit 
seizoen een avond van de Qui Vi-
ve businessclub voor de (aspirant) 
sponsors, adverteerders en ook voor 
leden en gasten van Qui Vive. En 
ook dit keer was het weer een groot 
succes. Ruim negentig aanwezigen 
genoten van allerlei culinaire lek-
kernijen en fantastische live muziek 
ter afsluiting van het hockeyseizoen 
2009/2010.

Onder leiding van bestuurslid John 
van Santen was er een grote culi-
naire avond georganiseerd op het 
sportterrein van Qui Vive. In samen-
werking met restaurant Amstelfort, 
bekend om hun uitstekende Frans 
Mediterrane keuken, Japans Res-
taurant Raku met hun heerlijke Azi-
atische keuken met verfijnde en 
culinaire gerechten en wijnkope-
rij Maison Vinocerf bekend van hun 

Wine4fun en de wijnen met passie 
was er een garantie voor hoge kwa-
liteitsproducten welke door vak-
mensen waren klaargemaakt en ge-
schonken.

De businessclub van Qui Vive mag 
terugkijken op een tevreden sei-
zoen. Begin dit jaar heeft het be-
stuur van Qui Vive gekozen voor een 
andere aanpak. Het beleid is gericht 
op een structuur van commercie en 
sponsors waarbij een splitsing is ge-
maakt in drie richtingen. Ten eerste 
het optimaal onderhouden van de 
bestaande relaties. Afgelopen sei-
zoen waren er nog twee succesvol-
le avonden waarbij twee interessan-
te en actuele thema ’s door gasten 
werden behandeld. Ten tweede de-
ze relaties nog meer betrekken bij 
activiteiten en toernooien en hen 
ook meer gebruik laten maken van 
de faciliteiten. Ook op dit punt zijn 

grote stappen voorwaarts gezet. Qui 
Vive heeft dit jaar erg veel festivitei-
ten en toernooien gehad welke me-
de door de sponsors tot stand zijn 
gekomen. Bovendien is in dit kader 
meer aan merchandising gedaan. 
En ten derde het werven van nieuwe 
sponsors en adverteerders. Qui Vive 
legde meer contacten met het be-
drijfsleven en instellingen. Het club-
blad de Hoorn ging digitaal en werd 
interessanter voor adverteerders. 
Ook de reclameborden langs de vel-
den zijn aangepast en uitgebreid. 
Voor de uitvoering van dit beleid 
bestaat er een vaste sponsorcom-
missie die vaak wordt ondersteund 
door bestaande sponsors zelf, le-
den en ouders van leden die vanuit 
hun werkervaring en deskundigheid 
graag wat voor Qui Vive willen bete-
kenen en twee bestuursleden. Ook 
voor het nieuwe seizoen staan er 
ambitieuze plannen op stapel.

Op de foto van Xander Mouthaan staan de vertegenwoordigers van Qui Vive en Amstelhoorn Notarissen.

Kervin Bos naar de 
derde plaats tijdens de 
Speedchallenge in Assen
Regio - Tijdens de Speedchallenge 
races op het circuit van Assen reed 
van der Heijden motors Racingteam 
coureur Kervin Bos naar een derde 
plaats in de SS600 klasse. “Bossie” 
mocht daarmee voor de zesde keer 
dit seizoen, in even zoveel races, de 
trap naar het podium beklimmen. 
Tijdens de trainingen op zaterdag 
ging het nog niet helemaal naar 
wens. Kervin was daar ook duide-
lijk over:

“Het ging niet vanzelf. De motor 
gaat gewoon als een speer maar ik 
had zelf moeite om het juiste ritme 
te vinden. Daarbij speelde de harde 
wind voor mij ook een rol van bete-
kenis. In de middagtraining ging het 
wel weer beter maar de aangetrok-
ken wind zorgde er voor dat ik niet 
helemaal de tijden kon rijden die 
ik wilde en ik bleef mede daardoor 
steken op een derde startplaats. 
Gezien de omstandigheden niet 
verkeerd en voldoende perspectief 
voor de race”, aldus de Yamaha rij-
der uit Wilnis.
De race zelf was een verhaal apart. 
Kervin leek een hele goede start te 
maken maar tikte daarbij per onge-
luk het knopje van de speedlimiter 
aan. Deze knop wordt alleen ge-
bruikt bij het rijden in de pitsstraat 
waarbij de motor in die situatie is 
begrensd op de snelheid die in de 
pitsstraat is toegestaan. Die begren-
zing sloeg dus nu ook in op de inge-
stelde 60 km/uur. Met een simpele 
tweede keer indrukken werd de li-
miter weer uitgeschakeld maar op 
dat moment kreeg de motor direct 
het volle vermogen waardoor het 
voorwiel bruusk het luchtruim koos 
en Kervin even van het gas moest. 
De rest van het veld stond uiteraard 
niet stil en een kleine 20 man dook 
voor Kervin de eerste bocht in. Van-
af dat moment volgde een indruk-
wekkende opmars door het veld die 
Kervin in een vijftal ronden naar de 
zesde plaats brachten. Kervin wist 
vervolgens de aansluiting te krij-
gen bij de voor hem rijdende Jos 
van der Aa en Roy ten Napel. Aan 
de kop had Raymond Schouten in-
middels zijn bekende gat gesla-
gen naar Twan van Poppel en Ran-
dy Gevers. Toen halverwege de race 
Van Poppel uit de wedstrijd schoof 
was het duidelijk dat Kervin het ge-
vecht moest aangaan met Ten Napel 
en Van der Aa om de derde plaats. 
Ten Napel werd vrij snel gepasseerd, 

waarna een prachtig gevecht volg-
de met Van der Aa. Beiden rijden 
op een identieke Yamaha R6 mo-
tor en beide motoren zijn ook voor-
zien van hetzelfde uitstekende Dun-
lop rubber, zodat de coureur in de-
ze het verschil moet maken. Voor 
het oog van een grote, oranje ge-
kleurde, delegatie genodigden van 
sponsor McCain frites vochten Ker-
vin en Jos een bijzonder felle strijd 
uit waarbij het er stevig aan toeging. 
De heren passeerden elkaar diverse 
keren maar het gejuich bij de sup-
porters in de McCain VIP-box was 
duidelijk hoorbaar toen de oran-
je Yamaha bij het, in de laatste ron-
de, insturen van de GT-bocht de wit-
te Yamaha vooraf ging en Kervin zo 
de derde plaats veilig stelde. Met 
een prachtige burn-out voor de VIP-
box werden de McCain supporters 
bedankt voor hun steun waarna de 
gang naar het podium volgde.

“Wat een race”, aldus een zichtbaar 
blije “Bossie”. “Ik kwam prima van 
mijn plek maar heb per ongeluk de 
knop van de speedlimiter aangetikt 
waardoor de motor stilviel. Dat ding 
uitschakelen met het gas vol open 
was ook geen onverdeeld succes en 
daardoor verloor ik een groot aan-
tal plaatsen. Het duurde even voor-
dat ik door het veld geworsteld was 
waarna ik een fantastisch gevecht 
had met Jos van der Aa. Het was op 
het randje en soms zelfs wel een tik-

kie erover. We hadden diverse keren 
echt contact, maar zowel Jos als ik 
kan daar wel tegen en ik denk dat 
het publiek er ook wel van geno-
ten heeft. Dit gevecht was zo gaaf, 
het was echt genieten, dit is racen. 
Ik moet na die start gewoon tevre-
den zijn met dit resultaat, al wil je 
natuurlijk altijd meer.”
Jos van der Aa kwam even later Ker-
vin de hand schudden en was inder-
daad even enthousiast over het ge-
leverde gevecht als Kervin zelf.
Karl van Tilburg bleef, zoals ge-
woonlijk, de rust zelf: “Jammer van 
die speedlimiter bij de start want de 
tweede plaats had er anders zeker 
ingezeten. De race was verder oké. 
Het is weer een lesje voor de vol-
gende keer en zo valt er weer een 
hoop te leren”, vatte de techneut, die 
samen met collega’s Gerard Rike en 
Philip Klijmij de zaak weer prima 
voor elkaar had, kort en bondig sa-
men.

Het van der Heijden motors Ra-
cingteam vertrekt aanstaande don-
derdag al weer naar het circuit “De 
Sachsenring” in de buurt van Chem-
nitz waar komend weekend de vol-
gende race voor het Duits kampi-
oenschap (IDM) op het program-
ma staat. De volgende race in Ne-
derland staat het weekend daarop 
gepland in het bijprogramma rond-
om de 80e Dutch TT op het circuit 
van Assen.

Keuze voor tracé 
Boerenlandvariant N201+
Regio - Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland hebben gekozen 
voor een gestrekt tracé van de Om-
legging Schiphol-Rijk (de Boeren-
land-variant), één van de projec-
ten van het N201+-programma. 
Het Rijk, Schiphol en de gemeen-
te Haarlemmermeer staan hier niet 
afwijzend tegenover, evenals de an-
dere bij het N201+ programma be-
trokken gemeenten.

Het voorstel voor een gestrekt tra-
cé ligt op dit moment ter instem-
ming voor bij deze partijen. Zij zul-
len hierover op korte termijn een 
standpunt innemen. Ook Provinci-
ale Staten moeten nog instemmen 
met dit tracé. Wanneer een akkoord 
is bereikt, kan er snel gestart wor-
den met de voorbereidingen voor de 
aanleg van de weg. De planologi-
sche procedure zal in de zomer van 
2010 starten. De Omlegging Schip-
hol-Rijk verbindt de nieuwe aanslui-
tingen op de A4 met de Omlegging 
Aalsmeer-Uithoorn. Dit is het laat-
ste deel van het N201+ programma 
waarover nog besluitvorming moest 
plaatsvinden. Na nader onderzoek 
en overleg met het Rijk, de omge-
ving en de projectpartners hebben 
Gedeputeerde Staten gekozen voor 
de gestrekte variant. Eind 2012 moet 
dit weggedeelte gereed zijn.

Ligging Omlegging Schiphol-Rijk
Het nieuwe tracé begint bij de 
Aalsmeerderweg in de gemeente 

Haarlemmermeer. Dit weggedeelte 
loopt door het nog te ontwikkelen 
bedrijventerrein Schiphol Logistics 
Park. Vervolgens gaat de weg met 
een viaduct van 330 meter lang over 
de vrijliggende busbaan, de Kruis-
weg, het parkeerterrein bij Mitsub-
ishi en de Beecheavenue heen. Ter 
hoogte van de Sikorskylaan komt 
de weg weer op maaiveldniveau. Bij 
de Koolhovenlaan komt een gelijk-
vloerse kruising, zodat het verkeer 
vanaf de N201 naar de bedrijventer-
reinen kan en vice versa. De roton-
de bij de Anchoragelaan en de hui-
dige aansluitingen naar Schiphol-
Zuidoost vervallen. Hier gaat de weg 
weer omhoog en sluit dan aan op de 
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn. 

Uitvoering
Als betrokken partijen en Provinci-
ale Staten hebben ingestemd, kan 
gestart worden met de voorberei-
ding van de uitvoering. 
Op dit moment wordt al hard ge-
werkt aan het ontwerp van een ge-
strekt tracé. Naar verwachting start 
in de zomer van 2010 de planologi-
sche procedure om de aanleg mo-
gelijk te maken. Wanneer de ge-
bruikelijke proceduretermijnen wor-
den aangehouden, kan het bestem-
mingsplan begin 2011 door de ge-
meenteraad van de gemeente Haar-
lemmermeer worden vastgesteld. 

Achtergrond
Bij de eerste plannen in 2002 voor 

een weg door Schiphol-Rijk was er 
al sprake van een gestrekt tracé ten 
westen van Schiphol-Rijk. Die plan-
nen konden toen niet verder wor-
den uitgewerkt, omdat de beno-
digde grond was gereserveerd voor 
een eventuele parallelle Kaagbaan. 
Het alternatieve plan was een via-
duct boven de Fokkerweg. De di-
rectbetrokken bedrijven in de om-
geving vonden dit ontwerp niet de 
beste oplossing, daarom is toen ge-
keken naar een andere oplossing. 
Die kwam in beeld toen het toch 
mogelijk bleek een tijdelijke weg 
aan te leggen in het gebied dat ge-
reserveerd is voor een eventuele pa-
rallelle Kaagbaan.

Zo ontstond er alsnog ruimte voor 
een weg door het Boerenland, waar-
bij het ministerie overigens wel als 
voorwaarde stelde dat, als de paral-
lelle Kaagbaan er te zijner tijd toch 
komt, de weg gesloopt en verlegd 
moet worden. 

De nieuwe N201: 
weg van iedereen
De provincie Noord-Holland reali-
seert de vernieuwing van de N201 
in het gebied tussen Hoofddorp en 
Amstelhoek. In het project wordt 
samengewerkt met de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, De Ronde Venen en Uit-
hoorn. De nieuwe N201 verbetert de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid van het gebied.

Beesie, Nederlands grootste Oranjesupporter, nu bij 
Albert Heijn

WK schmink-ochtend bij 
Albert Heijn Jos van den Berg
Uithoorn - Jeugdige Oranje-sup-
porters kunnen zich op zaterdag 19 
juni bij Albert Heijn Jos van den Berg 
in Uithoorn laten uitdossen voor de 
wedstrijd die het Nederlands elftal ’s 
middags om 14.00 uur speelt tegen 
Japan. Tijdens een speciale ochtend 
kunnen de allerjongste Oranje-fans 
zich tussen 9 en 12 uur laten versie-
ren met Beesie plaktattoos. Speciaal 
voor het WK geeft Albert Heijn Bee-
sie, de superenthousiaste Oranje-
supporter, cadeau bij elke 15,- aan 
boodschappen. In totaal worden 31 
miljoen Beesies voor en tijdens het 
WK verspreid in de kleuren oranje, 
rood, wit en blauw. 
Beesie is de grootste supporter van 
Nederland en duikt tijdens het WK 
overal op. Beesie is aaibaar, wend-
baar en superenthousiast. De ultie-
me mascotte kan overal opgeplakt 

worden, maar je kunt hem ook bui-
gen en ergens omheen draaien. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. Assi-
stent-supermarktmanager Ina Ver-
kerk is er trots op dat Nederlands 
grootste Oranje-supporter ook in 
haar winkel zijn opwachting maakt: 
“Met Beesie kunnen onze klan-
ten laten zien dat zij helemaal ach-
ter het Nederlands elftal staan”, zegt 
zij. “Natuurlijk hebben we óók aan 
de jongste Oranje-fans gedacht. Zij 
kunnen zich op zaterdag 19 juni he-
lemaal laten uitdossen als voorbe-
reiding op Nederland-Japan. Zo la-
ten we zien dat iedereen - van jong 
tot oud - het Nederlands Elftal door 
dik en dun steunt!” De kinderactivi-
teit is voor kinderen vanaf 3 jaar.

Oranjehelden
Speciaal voor het WK spelen kop-

stukken uit het Nederlands elftal de 
hoofdrol in de nieuwe spectaculaire 
Beesie commercial.
In de commercial worden spelers 
van Oranje, zoals Robin van Persie, 
Nigel de Jong en Maarten Steke-
lenburg tijdens het boodschappen 
doen verrast door superenthousias-
te Beesies die compleet uit hun dak 
gaan bij het zien van hun voetbal-
helden.
In de commercial is de nummer één 
hit ‘Schouder aan Schouder’- te ho-
ren.
Het nummer wordt gezongen door 
Guus Meeuwis en Marco Borsato. 
Alle fans van Guus Meeuwis kun-
nen bovendien bij Albert Heijn Jos 
van den Berg terecht voor kaarten 
voor de speciale voetbalconcerten 
op 14 en 19 juni in het Philips Stadi-
on in Eindhoven.

Inschrijving Ohlenbusch 
Open 35+ toernooi gestart
De Kwakel - U kunt weer inschrij-
ven voor het Ohlenbusch Open 35 + 
grastennistoernooi dat voor de 15e 
keer plaatsvindt op tennispark Qui 
Vive in De Kwakel. De inschrijving 
voor het Ohlenbusch Open is reeds 
geopend. Het toernooi wordt ge-
houden van 30 augustus t/m 5 sep-

tember met een voorweekend op 28 
en 29 augustus. inschrijving via 
www.quivivetennis.nl. 

De sluitingsdatum van inschrijving 
is 25 juli of eerder indien het maxi-
mumaantal inschrijvingen is bereikt. 
Om teleurstelling te voorkomen...

wacht niet te lang met inschrijven, 
want VOL = VOL!

Wegens het jubileum, het is het 3e 
lustrum dit jaar, willen de organi-
satoren een strak gepland toernooi 
draaien, ze spelen daarom de be-
slissende set als wedstrijdtiebreak 
(tot 10). Zoals vanouds en gebrui-
kelijk wordt er een verliezerronde 
gespeeld.

Tot ziens op het Ohlenbusch Open-
Qui Vive 35+ toernooi! 


