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Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

230 m 2 kunst voor iedereen bereikbaar
www.kunstuitleen-timeless.nl

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Hier kan men op dit moment onmogelijk met een bus doorheen rijden

Geen ritoefening door
bustunnel onder Zijdelweg
Uithoorn - Onze redactie nam afgelopen week kennis van een gerucht dat er bij de in aanbouw zijnde bustunnel onder de Zijdelweg
een oefening zou zijn geweest met
een bus van Connexxion om te controleren of die wel door de bustunnel zou kunnen rijden. Daarbij
werd opgemerkt dat ‘men had gezien’ dat de bus niet in de tunnelbuis paste omdat het dichte deel te
laag was. Dit als gevolg van het feit
dat de vloer van de open tunnelbak een te steile hoek heeft, waardoor de bus vanwege deze ‘knik’
met het dak de bovenrand van de
tunnel zou raken. Zo luidde kortom
het verhaal. Na onderzoek bij zowel
Connexxion, uitvoerder Joram Kalsbeek van bouwbedrijf MNO Vervat
die de bustunnel bouwt, de projectleider Zuidtangent Eppo van Bezeij
en namens de provincie Noord-Holland toezichthouder Marcel Sargentini, blijkt dat er absoluut geen spra-

ke is geweest van een ‘oefening’,
noch dat de bustunnel niet aan het
bouwbestek zou voldoen waardoor
de bus zou vastlopen. Dit als reactie op het gerucht. Ook de redactie
van deze krant mocht zich in de tunneldelen op de hoogte stellen en foto’s maken. Daaruit blijkt dat, ook al
zou men besloten hebben een bus
op dit stuk te laten rijden als oefening, dit helemaal niet kon worden
uitgevoerd. In de eerste plaats omdat het beton van de vloer in de tunnel kortgeleden is gestort en dat dit
(nog) niet belast mocht worden. Ten
tweede omdat er inmiddels zoveel
bouwmateriaal in het tunneldeel ligt
wat een doorgang volledig zou belemmeren. Ten derde dat het hek
rondom de bouwplaats niet is verplaatst of voor een deel is geopend.
Anders zouden er sporen zichtbaar
zijn. Bijgaande foto benadrukt een
en ander. De lengte van de totale tunnelbuis is ongeveer 250 me-

ter, het dichte deel – de tunnel zelf –
meet ruim 25 meter bij een grootste
breedte van 9 meter en een hoogte van 4,30 meter. Volgens de bouwer en toezichthouder wordt er stevig doorgewerkt aan de tunnelbuis,
waarvan de wanden en het plafond
nog verder afgewerkt moeten worden. Half juli staat gepland om de
rijbaan in het tunneldeel van een
laag asfalt te gaan voorzien. Ook de
naastliggende fietstunnel vordert.
Binnenkort ziet en leest u meer over
de bustunnel en de busbaan in deze krant.

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

GEEN KRANT?

BEL: 0297-581698

Zoek je een VAKANTIEBAAN?
Kijk dan op
WWW.WERKENBIJLEVARHT.NL

Kijk voor een baan op
WWW.LEVARHT.COM

APK keuring

voor slechts
Inclusief afmeldkosten
en eventuele
milieutoeslagen

€

14,

95

Alléén bij:
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w w w . v a n k o u w e n .

Officiële mededeling:

KeuKens tegen
alles-moet-weg-prijzen
Bij Keuken Kampioen wordt alleen deze week een alles-of-niets-verkoop van
showroom- en voorraadkeukens gehouden. De reden hiervoor is dat deze modellen plaats moeten maken voor de nieuwe collectie. Dit is een unieke kans voor u
om uw droomkeuken aan te schaffen met kortingen die kunnen oplopen tot wel
70 (zeventig!)%. En met modellen die zelfs tegen elk aannemelijk bod weg
mogen. Als u nu bestelt heeft u uw keuken voor de zomer in huis! De directie van
Keuken Kampioen laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor handelaren,
uitsluitend particulieren kunnen deze keukens
aanschaffen.
Deze uitverkoop is alleen deze week geldig in:
mijDrecht, industrieweg 38 (naast Karwei), 0297-27 38 38
Kijk voor adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl

Gestolen fiets

De wezel is een geheimzinnig zoogdiertje. Waar komt het voor in Noord-Holland?
Fotograaf Do van Dijck.

Struikrovers gezocht in
Noord-Holland!
Uithoorn - Wie ziet er wel eens een
bunzing, hermelijn of wezel? Ze zijn
schuw en alert, je hebt geluk als je
er een glimp van opvangt. Bunzing,
hermelijn en wezel zijn waarschijnlijk redelijk algemeen in Noord-Holland. Maar niemand weet het zeker. Landschap Noord-Holland is
momenteel bezig met een zoogdieratlas van onze provincie. Uw hulp
is daarbij nodig. Dat kan door uw
waarnemingen te melden via
www.zoogdieratlas.nl. Over de drie
kleinste marterachtigen: bunzing,
wezel en hermelijn, is niet veel bekend. We denken dat ze vrij algemeen zijn, maar niemand weet het
zeker. Soms zijn het net struikrovers
en bespringen ze hun prooi onverwachts vanuit de bosjes. De bunzing heeft zelfs een zorro¹ masker.
Wie heeft de karakteristieke witte
wintervacht met zwarte staart van
de hermelijn wel eens gezien? Of
het wezeltje, dat doet denken aan
een vrolijk springende lange slanke
muis. Wezel, hermelijn en bunzing
komen voor in verschillende land-

schappen. Ze hebben wel dekking
nodig, zoals heggen, bosranden,
akkerranden, ruige bermen, moerassen en houtstapels. Ze eten onder andere kleine zoogdieren zoals
ratten, muizen en mollen. Maar ook
wel kikkers, eieren en kleine vogels.
Landschap Noord-Holland roept iedereen op om waarnemingen van
deze drie dieren door te geven. Dat
kan via
www.zoogdieratlas.nl. Op deze
website is ook informatie te vinden
over het verschil tussen deze dieren.
Zoogdieratlas.nl is een initiatief van
de Zoogdiervereniging. Landschap
Noord-Holland coördineert zoogdieratlas.nl voor de provincie
Noord-Holland. Met bijdragen van
Provincie Noord-Holland, PWN,
Goois Natuur Reservaat, Staatsbosbeheer, Waternet en Natuurmonumenten werken zij aan een completer beeld van zoogdieren in de
provincie. Het project wordt mede
mogelijk gemaakt door VSBfonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Telmee.nl en Waarneming.nl.

Uithoorn - “Afgelopen woensdag
8 juni rond 15.00 uur is de fiets van
mijn zoon Max gestolen vanaf het
kermisterrein in Uithoorn.
Het betreft een zwarte BMX fiets van
het merk X Ray. Bijzondere details

zijn de vele opvallende spaken en
de site steps naast het voor- en achterwiel. Max is erg verdrietig, omdat
hij deze fiets kort geleden voor zijn
verjaardag gekregen heeft. Uiteraard is er een beloning voor degene die weet waar deze fiets zich bevindt!“ Gonny van den Broek, tel. 0621204473.

Jan Klaassen bij hoorzitting
over busssluis open of dicht
Uithoorn – Morgenavond, donderdag 16 juni, is er om 19.30 uur
een hoorzitting in het gemeentehuis
over het wel of niet openen van de
bussluis in de Meerwijk. Ook Jan
Klaassen en Katrijn zijn zeer geïnteresseerd, zozeer dat zij elkaar in de
haren vliegen vanwege de meningsverschillen over het wel of niet openen van de bussluis. Burgemeester Oudshoorn moest er zelfs aan
te pas komen om de beide kemphanen uit elkaar te trekken. Zij
heeft ze gewezen op de mogelijkheden van Jan Klaassen en Katrijn
hun zegje te doen tijdens de hoorzitting op 16 juni, het informatief beraad op 23 juni en het politiek debat
op 7 juli. Poppentheater Frans Hakkemars wil met zijn mobiele poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn extra aandacht voor de besluitvorming rondom de bussluis vragen.
Hij zal donderdag rond 15.00 uur bij
de bussluis en de scholen De Kajuit
en De Springschans een klein optreden verzorgen en vanaf 18.45 uur
door de Meerwijk fietsen om iedereen op te roepen naar het Ge-

zoekt een

Voorzitter Wmo-raad
gemeente Uithoorn

De Wmo-raad is de adviesraad van het college van B en W. Door te
adviseren aan het college draagt de raad bij aan een doelmatig en
eﬀectief Wmo-beleid met als doel dat alle inwoners van Uithoorn
kunnen blijven meedoen in de woon/leef situatie en de samenleving.

De leden van de Wmo-raad zoeken per direct
een nieuwe voorzitter. U heeft bestuurlijke
ervaring en tijd, u vindt het leuk om contacten
te onderhouden en kan op representatieve
wijze uitvoering geven aan de functie als
aanspreekpunt en woordvoerder.
Heeft u belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie neemt
u dan contact op met het secretariaat van de Wmo-raad
Mw. Thecla Marjot T: 0297-569844
E: wmo-raad.uithoorn@telfort.nl
Zie ook www.wno.uithoorn.nl
Of stuur direct uw brief met cv naar:
wmo-raad.uithoorn@telfort.nl
of via Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
t.a.v. Wmo-raad gemeente Uithoorn

meentehuis te komen. Daar wil hij
van 19.00 tot 19.30 uur voor de deur
van het gemeentehuis een klein op-

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

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Inloopspreekuur gemeentesurveillanten
De gemeentesurveillanten hebben
op gewone donderdagen een vrij inloopspreekuur. U kunt dan bij hen terecht van 8.30 uur tot 12.00 uur aan
de balie in het gemeentehuis. Op
donderdag16 juni vervalt het inloopspreekuur.

Wegens onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de surveillanten er een keer niet zijn. In dat geval ligt er een formulier klaar waarop u uw verhaal kwijt kunt. De surveillanten nemen dan z.s.m. telefonisch
contact met u op.

Gemeentehuis en Gemeentewerf
op 16 juni ‘s middags gesloten
Op donderdagmiddag 16 juni 2011 zijn gemeentehuis en gemeentewerf door omstandigheden gesloten vanaf 13.00 uur. Onze
excuses voor het ongemak. Telefonisch is het gemeentehuis
weer bereikbaar vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur. Het Scheidingsdepot aan de Industrieweg blijft gewoon open.
De publieksbalies zijn vrijdag 17 juni op de standaardtijden weer open (zie www.uithoorn.nl
Openingstijden).
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

Fasering en bereikbaarheid
Het wegverkeer kan gebruik blijven
van de Wiegerbruinlaan. Wel wordt
een rijbaanversmalling toegepast ondersteund door tijdelijke verkeerslichten. Het werk wordt uitgevoerd
in 2 fasen. Zie ter illustratie onderstaand (indicatief).

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Fase 1

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 16 JUNI 2011
Hoorzitting

Voorzitter: R. de Boer

GUIDO GEZELLELAAN
AANTAL DAGEN
AFGESLOTEN

Tussen maandag 6 juni en vrijdag
17 juni is de Guido Gezellelaan voor
een aantal dagen afgesloten ten behoeve van werkzaamheden door
nutsbedrijven. Half juni begint de gemeente met de aanleg van de rotonde op de kruising Wiegerbruinlaan Achterberglaan - Guido Gezellelaan.
Voorafgaand aan de aanleg van de
rotonde moeten de nutsbedrijven
werkzaamheden uitvoeren aan hun
voorzieningen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Guido Gezellelaan
tussen Wiegerbruinlaan en Hugo de
Grootlaan een aantal dagen af te sluiten voor auto- en vrachtverkeer.

ASFALTWERKZAAMHEDEN MIJNSHERENWEG

Op 22 en 23 juni 2011 worden in opdracht van de gemeente opnieuw
frees- en asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Mijnsherenweg. Dit is nodig omdat uit kwaliteitscontrole naar voren is gekomen dat
de nieuw aangebrachte deklaag op
meerdere plaatsen niet volledig voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
In goed overleg met BAM Wegen bv
is besloten de deklaag te vervangen.
De gemeente heeft met de aannemer
afgesproken dat de voorbereidende
frees- en asfalteringswerkzaamheden op 22 juni vanaf 17:00 uur in de
avond en nacht plaatsvinden. Helaas
is het onvermijdelijk dat u van de herstelwerkzaamheden hinder ondervindt. De aannemer doet zijn uiterste
best de overlast tot het minimum te
beperken.
Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact
opnemen met de projectleider, de
heer E. Warmerdam, afdeling Leefomgeving. Tel.: 0297-513111.

1

1.1
1.2

Fase 2
Het wegverkeer, inclusief ﬁetsers en
voetgangers, wordt omgeleid. Daarvoor worden omleidingsroutes ingesteld die met bebording worden aangeduid.
Gevolgen voor het openbaar
vervoer
De verkeersmaatregelen hebben ook
gevolgen voor de routes van de bussen van Connexxion. In overleg met
Connexxion zijn de volgende afspraken gemaakt voor de periode van 20
juni t/m 29 juli:
- De buslijnen 146 en 170 ontzien
de Wiegerbruin tussen de Alfons
Arienslaan en de Achterberglaan,
de Achterberglaan en de Arthur
van Schendellaan, en maken in
plaats daarvan gebruik van de
Wiegerbruinlaan en de Zijdelweg.
- Ter vervanging van het busvervoer op de Arthur van Schendellaan en de Achterberglaan zet de
gemeente een pendellijn in: met
een taxibus reizen de passagiers
van halte 8 naar halte 14 en vice
versa. Van daaruit kunnen de passagiers overstappen op de bussen 146 of 170 bij halte 1 of de tijdelijke halte langs de Zijdelweg
(schuin tegenover halte 1).
- De haltenummers 8 tot en met 14
op de Arthur van Schendellaan en
de Achterberglaan worden aangedaan door de pendellijn.
Op het onderstaande kaartje staan
deze voorlopige busroutes en haltes
aangegeven. Connexxion houdt u op
de hoogte over de (tijdelijke) wijzigingen met betrekking tot de dienstregeling.

WERKZAAMHEDEN
ROTONDE
WIEGERBRUINLAAN

Maandag 20 juni 2011 begint aannemer BAM Wegen BV te Zaandam met de aanleg van de rotonde
op de kruising Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gezellelaan. Om
deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk de verbindingen van de Wiegerbruinlaan met de Achterberglaan
en de Guido Gezellelaan voor al het
wegverkeer af te sluiten. Het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, wordt omgeleid. De omleidingsroutes worden met bebording aangeduid. De verwachting is dat het werk
uiterlijk vrijdag 29 juli is afgerond.

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare hoorzitting van de raad van
Uithoorn op donderdag 16 juni 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Tijdens de hoorzitting krijgen de indieners
van zienswijzen bij het bestemmingsplan Meerwijk en bij het bestemmingsplan Thamerdal/burgemeester Kootpark de gelegenheid hun
zienswijze mondeling toe te lichten.

AANLEG FIETS/VOETPAD
RINGDIJK

Medio mei is de aannemer begonnen met de aanleg van het ﬁets/voetpad tussen Ringdijk en Gerberalaan.
Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot
eind juni. De omleiding is met borden
aangegeven. Met vragen kunt u terecht bij de heer E. Valkenburg, tel.
0297-53111 of via gemeente@uithoorn.nl

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .

Actuele informatie over het project en
de omleidingsroutes kunt u vinden op
de website van de gemeente, www.
uithoorn.nl en de provincie, www.
nhbereikbaar.nl.
Bereikbaarheid hulpdiensten
Het gebied blijft bereikbaar voor hulpdiensten en andere (gemeentelijke)

1.3

Opening - Agenda
Mededelingen: raadsleden.
De indieners van zienswijzen bij het bestemmingsplan
Meerwijk worden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze mondeling toe te lichten.
Doel: informatie aan de raad.
De indieners van zienswijzen bij het bestemmingsplan
Thamerdal/burgemeester Kootpark worden in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze mondeling toe
te lichten.
Doel: informatie aan de raad.
Einde hoorzitting

19.30 uur
19.35 uur

20.30 uur

21.30 uur

dienstverleners. Deze diensten zijn Vragen?
op de hoogte gesteld van de geplan- Neem dan contact op met de afdeling
de werkzaamheden en maatregelen. Leefomgeving van de gemeente, telefoonnummer 0297-513111
Meer informatie
WEGAFSLUITING PRINS
Wilt u meer weten of heeft u vragen?
BERNHARDLAAN
Dan kunt u altijd contact opnemen
met de gemeentelijke projectleider, Op donderdag 16 juni 2011 vindt een
de heer J. de Jong. Dit kan telefo- onderzoek plaats naar de riolering in
nisch via 0297-513111 of per e-mail de in de rijbaan Prins Bernhardlaan.
Het onderzoek bestaat uit het maken
via gemeente@uithoorn.nl
van asfalt- en grondboringen en enkele sonderingen. De overige boorloHERINRICHTING
caties worden uitgevoerd met een rijBUITENRUIMTE
dende afzetting. Gedurende de afzetEMMASCHOOL
Vanaf 14 juni a.s. gaan we beginnen ting wordt een omleidingroute voor
met voorbereidende werkzaamhe- het verkeer ingesteld via de Prinden en het inrichten van het werkter- ses Christinalaan en Admiraal Tromrein rondom de Emmaschool. Daar- plaan. De route wordt met verkeersna wordt de Emmaschool aangeslo- borden aangegeven. De uitvoering
ten op het rioolstelsel ter hoogte van per locatie zal maximaal een uur in
Muur. Vanaf 20 juni 2011 gaan we be- beslag nemen. Vanwege de beperkginnen met de herinrichting van de te breedte van de rijbaan wordt de
openbare ruimte. Naar verwachting Prins Bernhardlaan tussen de Prinzijn alle werkzaamheden medio sep- ses Irenelaan en de Stationsstraat
tember 2011 afgerond. Deze plan- tussen 10.00-15.00 uur afgesloten
ning is afhankelijk van de weersom- voor het doorgaande verkeer. Het gestandigheden. Wij doen er alles aan bied is wel bereikbaar voor voetganom de overlast tot een minimum te gers, hulpdiensten en andere (gebeperken. De gehele buitenruimte meentelijke) dienstverleners. Langs
wordt opgeknapt. Het parkeerterrein de rijbaan mag deze dag niet geparwordt deels voorzien van nieuwe bo- keerd worden.
men en beplanting. Er worden enkele bomen gekapt en vervangen door Vragen?
nieuwe bomen. De paden en par- U kunt contact opnemen met prokeerplaatsen worden herstraat. Voor jectleider Maroef Slamat. Dit kan tede bezoekers en leveranciers van lefonisch via 0297-513111 of per eMuziekvereniging Kna wordt er ter mail via gemeente@uithoorn.nl. Achoogte van Muur een tijdelijke in- en tuele informatie over wegomleidinuitrit gerealiseerd. In 2011 is het deﬁ- gen kunt u ook vinden op de
nitieve plan voor de herinrichting van website van de gemeente
de openbare ruimte rond de nieuwe www.uithoorn.nl
Emmaschool vastgesteld.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 3 juli

Meer weten?

15 juni

-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie 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.

15 juni
16 juni
16 juni

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl

Expositie Stad en land in galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. Open: do/vrij 14.00-17.00 uur en in het weekend 12.0017.00 uur
Buurtschouw Boterbloem, start bij parkeerplaats Boterbloem,
19.00 uur.
Buurtschouw Jeu de boulesbaan, Pr. Christinalaan, 19.00 uur.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: zaal is open om 9.15 uur,
start 10.00 uur.
Cursus Digitaal foto’s maken en bewerken in Bibliotheek Uithoorn, A. Ariënslaan 1. Leeftijd 8-12 jaar. Voorverkoop 4 euro
(leden, 5 euro niet leden), verkoop: 5 euro (leden), 6 euro niet
leden.

19 juni
21 juni
22 juni
22 juni

Boettoernooi Qui Vive, 9.00-20.00 uur.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur.
Bingo in ‘t Buurtnest. Om 13.30 is de zaal open, start 13.45 uur.
Buurtschouw Reigersbek, start bij parkeerplaats Reigersbek,
19.00 uur.
24 juni
Jaarmarkt in Oude Dorp, 9.00-21.00 uur.
24 juni
Concert aan de Amstel door harmonieorkest KNA op hoek Julianalaan/Marktplein. 19.30-20.30 uur.
24 juni
High tea 13.00-15.30 uur. Kosten 10 euro. Kaarten ‘s morgens
te koop aan de bar in wijksteunpunt Bilderdijkhof.
24-25 juni Jeugdweekend HSV Thamen, 16.00 (24 juni) -17.00 u. (25 juni).
25 juni
Goud van Oud, 20.00-01.00 uur, Dorpscentrum/Schans, Werkgroep Horeca Uithoorn.
Evenementen vanaf juli 2011 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
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,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: tot mei
2012. Informatie: cluster ﬁnanciën, 0297-513111.
Tijdelijk:
- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. Ter inza-

-

ge van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 0704416173.
Gewijzigd bestemmingsplan De Kwakel-Zuid, het besluit van de gemeenteraad
en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Kwakel-Zuid liggen met
ingang van 19 mei t/m 30 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. J. Filippo,
0297-513111.
Besluit tot opheffen gereserveerde Autodate-parkeerplaatsen aan Marijnenlaan 46 en aan Laan van Meerwijk 16. Ter inzage: van 25 mei t/m 6 juli 2011.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie ligt ter inzage van
19 mei tot 30 juni 2011. Contactpersoon: de heer R. Drieman (Waternet) 020
-6082487.
Verkeersbesluit evenementen zomer 2011 in het Dorpscentrum van Uithoorn,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
Verkeersbesluit rotonde Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gezellelaan,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt ter
inzage van 3 juni t/m 14 juli 2011. Contactpersoon: mw. J. Filippo , 0297513111.
Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland 2012. Ter inzage van 31 mei tot 11
juli 2011. Informatie: mw. A.B.H. Blakborn (Provincie Noord-Holland) 0235144068
Het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks ligt van 10 juni 2011 tot en
met 22 juli 2011 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
Voorgenomen verlening omgevingsvergunning voor in gebruik nemen hotel Zijdelveld 54. Genoemd plan ligt van 10 juni 2011 tot en met 21 juli 2011 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan Boterdijk 91 (Landelijk gebied). Ter inzage van 17 juni 2011 t/m 30 juni 2011. Informatie: R. Noorhoff 0297-513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een
bedrijf in aankoop en verkoop van auto’s. Ontvangen 6 juni 2011
- Anthony Fokkerweg 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van
een bedrijf in aankoop en verkoop van auto’s als nevenactiviteit bij tankstation
Eshuis & Kroezen VOF. Ontvangen 6 juni 2011
De Kwakel
- Bromelialaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
WMO-unit aan de achterzijde van de woning. Ontvangen 8 juni 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gooimeer 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. Ontvangen 1 juni 2011
Thamerdal
- Johan de Wittlaan 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakopbouw. Ontvangen 8 juni 2011
Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 7 juni 2011.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg voorlopig nummer 199, melding ontvangen van Portakabin B.V.
voor het realiseren van een uitweg van het perceel Chemieweg met voorlopig
nummer 199 naar de Chemieweg.
- Industrieweg 7, omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 19 juli 2011.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Hockeyclub Qui Vive voor het organiseren van het Boettoernooi op 19 juni 2011 van 09.00 tot 20.00 uur.
- Boterdijk 206b, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: t/m 21 juli 2011.
- Fresialaan 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw met
dakkapel. Bezwaar: t/m 19 juli 2011.
- Het Fort 19, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de woning. Bezwaar: t/m 21 juli 2011.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Langs de Baan 68, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op
de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 22 juli 2011.
- Geertruidahoeve 21, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 21 juli 2011.
Dorpscentrum
- Schans, Wilhelminakade, Schans, Marktplein, Koningin Julianalaan, WillemAlexanderpoort en Stationsstraat, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren van de evenementen Goud van Oud op 25
juni 2011 en Tropical Night op 27 augustus 2011 waarbij ook diverse attributen
op de openbare weg worden geplaatst.
Onthefﬁng van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend aan café De
Gevel, café Het Dorp, The Poolshack, Johnny’s Feestcafé, Drinken & Zo, Het
Oude Spoorhuis, De Herbergh 1883 en Pizzeria Pappagallo voor het schenken
van zwakalcoholhoudende dranken vanuit het tappunt tijdens deze evenementen. Bezwaar t/m 22 juli 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 55, omgevingsvergunning voor het vergroten van een steiger. Bezwaar: t/m 18 juli 2011.
- Kuifmees 119, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kelder onder
de uitbreiding van de achterzijde. Bezwaar: t/m 20 juli 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 20, omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van
een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 19 juli 2011.
KENNISGEVING VOORGENOMEN TOEPASSING
WIJZIGINGSBEVOEGDHEID BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 26.3 van het bestemmingsplan De Kwakel
gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het genoemde bestemmingsplan voor de hierna te noemen plannen:
De Kwakel
- Kwakelsepad 8, het herbouwen van het clubgebouw van Scouting vereniging
St. Joannes De Kwakel.
- Kwakelsepad 10, het veranderen en vernieuwen van een winkel-woonhuis met
industriehal in een gemeenschappelijke woonruimte met slaapvertrekken en
het vervangen van de bestaande kademuur en brug.
Genoemde plannen liggen van 17 juni 2011 tot en met 28 juli 2011 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.
TER INZAGE LEGGING Voorontwerpbestemmingsplan Boterdijk 91
(Landelijk gebied)
Toelichting
Het bestemmingsplan Boterdijk 91 (Landelijk gebied) heeft betrekking op de
nieuwbouw van een ronde veestal naast het bestaande agrarisch en poldersport
bedrijf aan de Boterdijk 91 te De Kwakel. De nieuwe veestal beoogt vervangende
huisvesting voor het rundvee van het biologische bedrijf.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraakprocedure van
17 juni 2011 tot en met 30 juni 2011 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op www.uithoorn.nl.
Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van
de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan
dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de
website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 15 juni 2011

WWW.UITHOORN.NL

LOUNA IS DAKLOOS MANA IS DAKLOOS

DONEER UW AIR MILES
EN BOUW MEE AAN ONS
NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118
OF GA NAAR AAP.NL
®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

Vita welzijn en advies
ZUMBA GOLD® VOOR 55+ERS IN
KNA GEBOUW
Het nieuwe seizoen goed beginnen?
Op 6 september starten wij weer op dinsdagmiddag van
14.00-15.00 uur, met Zumba Gold. De nieuwste hype in
fitnesscentra en dansscholen is zonder twijfel Zumba en
inmiddels ook Zumba Gold®. Deze laatste vorm is speciaal geschikt voor beginners, ouderen en mensen met een
beperking. Zumba is een workout op dynamische Latin
muziek vol unieke en exotische danspassen. De Zumba
Gold-les heeft een rustiger tempo dan de gewone Zumbales en is bedoeld voor 55+ers die jong van geest zijn! Wilt u
lichaam en geest actief en gezond houden dan is Zumba
Gold dé activiteit voor u. Een aantal voordelen van Zumba
Gold op een rijtje: het is goed voor hart en bloedvaten,
gaat osteoporose tegen, verbetert de houding en u verbrandt calorieën, ontwikkelt spierkracht en uithoudingsvermogen. Dit allemaal op een leuke manier met o.a.
merengue, salsa, mambo, cumbia, tango en flamenco
en met speciaal voor uitgedachte oefeningen. Dans je fit
met Zumba, samen met leeftijdsgenoten en geniet! Voor
deze lessen draagt u gemakkelijk zittende kleding en
gymschoenen (geen hakken). Wilt u een vervolg geven
aan deze lessen dan kunt aansluitend 20 lessen wekelijkse lessen volgen. Deze lessen wordt gegeven door een
gediplomeerd ZUMBA docente mevr. Pauline Ottenhof.
Locatie: Legmeer KNA gebouw, Legmeerplein 49, 1422 RG
te Uithoorn (ingang Melde) Wilt u meedoen in september?
Geeft u zich dan alvast op bij Bernadette Verhaar 0297567209. Kosten: 15 lessen voor 40 euro. U bent ingeschreven als het machtigingsformulier ingevuld bij ons retour is.
Er kunnen tot een maximum van 18 personen aan deze
cursus meedoen.

FEEST 10-JARIG BESTAAN
ONTMOETINGSGROEP UITHOORN
17 juni 2011
De Ontmoetingsgroep Uithoorn viert haar 10-jarig bestaan.
Na een aantal omzwervingen in verschillende panden in
Uithoorn, te weten in de De Koers-Legmeerplein en in een
porto cabine aan de Arthur van Schendellaan, zijn we in
2005 naar ons huidig onderkomen verhuisd het Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Waar we een heerlijke ruimte hebben.
De ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen is een dagbesteding bedoeld voor mensen waar meer aan de hand
is dan gewone vergeetachtigheid. Het helpt deelnemers
om te gaan met deze geheugenproblematiek en biedt
mantelzorgers informatie en steun in het omgaan met de
vergeetachtige persoon. In die 10 jaar is er veel gebeurd,
maar de doelstelling van de Ontmoetingsgroep is gelukkig
het zelfde gebleven. Wilt u ons feliciteren of gewoon een
kijkje komen nemen dat kan op vrijdag 17 juni van 14.00 tot
16.00 uur. Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn.
Team Ontmoetingsgroep: Caroline Vrijbergen, Monica van
der Laan, Jaqueline Fransen en vrijwilligers.

KOFFIE/THEE SPECIAALGROEP
Iedere donderdag van 10.15-11.30 uur
De koffie/thee speciaal is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen uit Uithoorn en De Kwakel. Doel van deze
activiteit is ouderen, onder het genot van een kopje koffie/
thee, in gelegenheid te stellen (nieuwe) contacten te leggen met leeftijdgenoten.
Programma
De groep komt wekelijks op donderdagmorgen, van 10.1511.30 uur, bijeen. Twee/drie vrijwilligers begeleiden deze
groep. De deelnemers kunnen hun ervaringen kwijt, waar
anderen weer op reageren. Er worden zeer uiteenlopende
onderwerpen besproken, zoals ervaringen uit het leven
van de deelnemers en actuele thema’s. In overleg met de
deelnemers komen speciale onderwerpen aan bod waarvoor zo nodig een gastspreker(ster) kan worden uitgenodigd.
Groepsgrootte
Er kunnen maximaal 16 ouderen deelnemen aan de koffie/thee speciaal.
Deelname is uitgesloten
- als u opgenomen wordt of bent in een intramurale instelling, zoals een zorgcentrum;
- als u last heeft van geheugenproblemen;
- als u niet kunt functioneren in een groep;
Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij Bernadette Verhaar/Monique
Sintenie, telefoon 0297-567209/0297-532327. Kosten: 2
euro incl. 2 kopjes koffie/thee.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

HIGH TEA

HUISKAMERGROEP

Op vrijdagmiddag 24 juni van 13.00-15.30 uur
Wat is een high tea? Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Deze bestaat uit 3 gangen
van voedzame, hartige gerechten en zoete lekkernijen geserveerd met verschillende theesoorten en vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het de avondmaaltijd
bijna of helemaal vervangt. Kosten: 10 euro. Kaarten kunt
u kopen alleen ’s morgens bij de bar. U kunt zich hiervoor
opgeven tot/met 20 juni

iedere woensdag van 10.00-12.30 uur
Voor wie? De huiskamergroep is bedoeld voor ouderen,
die om verschillende redenen aan huis gebonden zijn en
hierdoor in een isolement dreigen te raken.
De redenen kunnen onder andere zijn:
- de activiteiten in het wijksteunpunt zijn te druk of te vermoeiend
- men wil meer contacten met leeftijdgenoten, maar wel
op een rustige manier
- wegens lichamelijke beperkingen kan men moeilijk aan
andere activiteiten meedoen
De huiskamergroep is uitdrukkelijk géén vervanging voor
bestaande voorzieningen als (dag-)verzorging of ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen. Deelnemers moeten in
staat zijn in een groep te functioneren.
Wat doet de huiskamergroep?
Op woensdagmorgen, eenmaal per week, komt de groep
bij elkaar in de ontmoetingsruimte van wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De vaste onderdelen van het programma zijn het gezamenlijk koffie drinken en de eenvoudige lunch; de rest van het programma
wordt door deelnemers, medewerkers in samenwerking
met vrijwilligers ingevuld. In Uithoorn komen na de koffie
meestal de spellen zoals kaarten, triominos, klaverjassen
en rummikub te voorschijn. Met feestdagen worden er andere activiteiten georganiseerd. Kosten: € 4.50 incl. lief en
leedpot. U kunt zich aanmelden bij Bernadette Verhaar/
Monique Sintenie, telefoon 0297-567209/0297-532327
Website
Vita welzijn en advies is ook online te bekijken via internet.
Het adres is: www.vitawelzijnenadvies.nl

OPEN EETTAFEL
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of
heeft u geen zin om te koken?
In samenwerking met Apetito hebben wij voor u het
MultiPlus project. Dit betekent dat u iedere dinsdag van
11.45- 13.00 uur terecht kunt voor een warme maaltijd in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee wilt eten kunt
u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit
kan tot en met de maandag ervoor of dinsdagmorgen tot
10.00 uur. U bent absoluut niet verplicht om iedere week
te komen eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt. Heeft
u belangstelling, neem dan contact met ons op, telefoon
0297-567209. De kosten zijn 6,50 euro. Hiervoor krijgt u:
soep vooraf, dan volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er
nog een toetje. Let op: als u hiervoor in aanmerking komt,
kunt u korting krijgen op deze maaltijden.

GEHEUGENSPREEKUUR IN
UITHOORN
Zorgen maken over vergeetachtigheid
Als oudere mensen iets vergeten, maken ze zich ongerust. Vaak zeggen ze er niks over, want je weet maar nooit
hoe de omgeving erop zal reageren. Soms praten ze met
mensen die ze vertrouwen. Dikwijls zeggen die dan zoiets
als: “Ach, maak je geen zorgen; iedereen vergeet wel eens
wat.” Misschien is er niets aan de hand, misschien wel.
Het is verstandig dat te laten uitzoeken. Soms gewoon ter
geruststelling en soms is er ook nog wat aan te doen.
Waar komen geheugenproblemen vandaan?
Zo nu en dan eens iets vergeten kan iedereen overkomen.
Maar bij sommige mensen is het ernstiger. Er kunnen heel
wat oorzaken zijn. Mensen die moe of verdrietig zijn raken dikwijls hun concentratie een beetje kwijt. Dat kan er
toe leiden dat ze vergeetachtig worden. Bovendien zijn
er medicijnen en ziekten die het geheugen beïnvloeden.
En soms wijzen geheugenstoornissen op een begin van
dementie. Dit zijn voorbeelden. Er zijn ook andere mogelijkheden. Daarom en omdat het moeilijk is bij uzelf te
ontdekken waarom u zo vaak dingen vergeet, is het verstandig naar het Geheugenspreekuur te komen.
Waarom het Geheugenspreekuur bezoeken?
Het kan geruststellend zijn te weten waar problemen met
het geheugen vandaan komen. En in veel gevallen is het
mogelijk er wat aan te doen. Soms moeten mensen daar
zelf voor zorgen: zich minder druk maken of wat meer
uitrusten. Het kan ook zo zijn dat hulp noodzakelijk is,
bijvoorbeeld bij ziekte of als men erg gedeprimeerd is. Helaas is het nog niet mogelijk dementie te genezen. Maar
aan de gevolgen valt vaak nog heel wat te doen, vooral als
men er vroeg bij is. Ook daarom is het van belang naar het
Geheugenspreekuur te komen. Op het geheugenspreekuur in Uithoorn kunnen ouderen terecht met al hun vragen
en klachten over hun geheugen. Een speciaal getrainde
verpleegkundige van GGZ in Geest zal kosteloos advies of
tips geven om met de problemen om te gaan. En mocht er
wel iets ernstigs aan de hand zijn, dan weet zij ook waar
verdere hulp te vinden is.
Datums geheugenspreekuur
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3de
maandag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur in
wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op de volgende datums:
23 juni (eenmalig op donderdag) en 18 juli. Maakt u hiervoor tijdig een afspraak, telefoon 0297-567209. Het Geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief van: GGZ
inGeest, locatie Amstelmere, Vita welzijn en advies en
MeerWaarde.

ACTIVITEITEN WELKE DOORGAAN
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Zomerbingo
Op woensdagmiddag 13 juli en 17 augustus van 13.30 ong. 16.30 uur kunt u in de ontmoetingsruimte van wijksteunpunt Bilderdijkhof aan de Bilderdijkhof 1 te Uithoorn
meedoen met de zomerbingo. Houdt u wel van een beetje
spanning? Kom dan naar deze middagen en doe gezellig
mee! Tijd: 14.00 uur, zaal open 13.45 uur. Kosten 0.50 euro
per kaart per ronde. Wij spelen 5 rondes.

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking met
dokter R. Sadiek rijbewijskeuringen aan, aan alle 70-plussers en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof voor
25 euro inclusief BTW. De keuringen in Uithoorn vinden
plaats op de tweede maandagochtend van de maand. De
komende maanden is dit op 11 juli en 8 augustus. Voor
afspraken kunt u bellen naar 06-10444535 van maandag
t/m vrijdag, van 20.00-22.00 uur en maandag, woensdag
en zaterdag van 09.00-17.00 uur, of via info@rijbewijskeuringsarts.nl

TEKENEN EN SCHILDEREN 55+
Op maandagmiddag zijn er twee groepen tekenen/schilderen. Momenteel exposeren deze groepen in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Dus wilt u eens kijken wat er zoal gemaakt wordt bent u van harte uitgenodigd om ’s morgens
langs te komen. In september start er weer een cursus onder leiding van Joke Tielrooy, een gediplomeerd docente.
De kosten voor 15 lessen zijn 75 euro. Voor informatie en/
of aanmelding kunt u bellen naar Bernadette Verhaar of
Monique Sintenie 0297-567209.

MBVO GYMNASTIEK
Na de vakantie weer gaan bewegen?
In wijksteunpunt Bilderdijkhof kunt u op donderdagmorgen
terecht voor uw rek- en strekoefeningen. Met gymnastiek
kunt u op een verantwoorde en ontspannen manier uw
fitheid verbeteren en onderhouden. De docenten van Vita
zijn allen MBvO (Meer bewegen voor Ouderen) gediplomeerde docenten. Op diverse locaties en dagen worden u
deze cursussen aangeboden, dus ook bij u in de buurt, zoals in de Legmeer bij het KNA gebouw op maandagmiddag, in Ponderosa op de woensdagmorgen, in dorpshuis
de Quakel op woensdagmorgen, in ’t Buurtnest op woensdagmorgen en in de Bilderdijkhof op donderdagmorgen.
De lessen duren en het duurt 45 a 50 minuten. Na de gymnastiek is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken
(niet inclusief).
Zorgt u voor gemakkelijk zittende kleding?
De lessen starten weer de eerste week in september en
er worden tot/met december 14 lessen gegeven. Kosten:
22.50 euro. Voor informatie en/of aanmelding kunt u bellen naar Bernadette Verhaar of Monique Sintenie 0297567209.

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532 327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur Legmeer
Bernadette Verhaar op maandag na telefonische
afspraak. Tel: 0297-567 209
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen telefonische spreekuur van
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Yvonne de Ruiter op dinsdag. Voor vragen en
afspraken te bereiken tussen 9.00-10.00 uur.
Overige dagen 0297 344 094. Tel: 0297-532 334
E-mail: y.de.ruiter@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

DIENSTVERLENING VOOR 65+
De volgende dienstverlening is aanwezig
in wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag:
Francisca 0297-262307
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199
• Pedicure op woensdag:
Aljo 06-10088612
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193
U kunt hen ook bereiken op de
werkdagen in wijksteunpunt
Bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

ZOMERPROGRAMMA 2011 VITA
Voor de volgende bustocht zijn er nog kaarten verkrijgbaar, aanmeldings-/machtigingsformulieren hiervoor
kunt u halen op wijksteunpunt Bilderdijkhof, telefoon
0297-567209.

’T GOOI EN MUSEUM BEELD EN
GELUID
Donderdag 11 augustus
Een groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed
ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid. In de depots ligt meer dan 700.000
uur radio, televisie, film en muziek. En nog dagelijks groeit
het archief met collecties van particulieren en instellingen.
’s Middags brengen we een bezoek aan dit interessante
museum vol van herkenning. In de ochtend kunt u genieten van een mooie rondrit door het Gooi, Laren, Oud Valkeveen met een koffiestop bij Vliegveld Hilversum. In Ankeveen gebruiken we een koffietafel, waarna de reis naar
het Mediapark in Hilversum gaat. Deelnemerskaarten: 55
euro. Inclusief: 2x koffie met gebak bij restaurant vliegveld
Hilversum, een koffietafel bij restaurant De Drie Dorpen in
Ankeveen, entree Beeld en Geluidmuseum met rondleiding. Vertrek Uithoorn: 8.30 uur. Thuiskomst: ca. 19.00 uur.

WIJKWANDELING MET IVN-GIDS
Maandag 4 juli
De Westwijk; locatie Dignahof te Amstelveen
Maandag 11 juli
Groenhof; locatie De Bolder te Amstelveen
Maandag 25 juli
Omgeving Bilderdijkhof; locatie Bilderdijkhof te Uithoorn
Maandag 1 augustus
Keizer Karelpark; locatie MOC te Amstelveen
Maandag 15 augustus
Omgeving Parklaan; locatie Seringenhorst te Aalsmeer
Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer hebben prachtige parken waar maandelijks door het IVN rondleidingen worden
gegeven. Deze zomer organiseert Vita opnieuw enkele
wijkwandelingen bij u in de buurt. In de wijk staat vaak
heel veel bijzonder groen. Door uitleg van een gids van het
IVN komt u hier meer over te weten tijdens de wijkwandeling. Niet alleen hoe de planten heten, waarom ze het juist
hier zo goed doen, hoe ze aan hun Nederlandse naam
gekomen zijn, maar ook of ze eetbaar zijn. Sommige
planten zijn erg lekker maar zeldzaam en beschermd en
mogen dus niet geplukt worden. Ook wordt er gekeken
naar details van planten zoals haren, doornen en stekels,
vruchten en zaden. Ook zullen we kijken naar alles wat er
zoal rondvliegt en rondkruipt. De wandelingen starten om
10.00 uur bij de wijksteunpunten met een kop koffie/thee
en ze duren ongeveer anderhalf uur. Bij regen iets korter
en bij mooi weer iets langer. De wandeling wordt afgesloten met een lunch in het wijksteunpunt. Kosten: 6,75 euro
inclusief koffie/thee en lunch. Let op: Voor deze wandelingen dient u goed ter been te zijn!

WAAR VINDT U DE LOCATIES
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn
Wijksteunpunt ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59, ingang achterzijde (pleinkant).
Wijksteunpunt Ponderosa
Plesmanlaan 27, 1421 XM te Uithoorn
Legmeer KNA gebouw
Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn (ingang Melde)
Dorpshuis “De Quakel”
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
Meer informatie of opgave cursussen?
Bel dan naar Bernadette Verhaar/Monique Sintenie
op 0297-567209/-532327/06-11919198

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513111
Internet: www.uithoorn.nl
Vita Welzijn en Advies,
Algemeen maatschappelijk werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TELEFOON 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - telefoon 020-5430430
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inforMAtief
coLofon

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

sinds 1888

Verschijnt woensdag

APotHeek

EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl

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

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang

vvv/AnwB

OPlAgE: 14.200

Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

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

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

Kwakelse St Godefridus in
een geheel andere outfit
De Kwakel - Woensdag 8 juni jl. was
het weer de jaarlijkse uitgaansdag
van het dragersgilde St Godefridus
en hun partners uit De Kwakel. Dat
zijn de mensen die de parochianen

uit De Kwakel naar hun laatste rustplaats brengen. Ook de dames die de
overledene de laatste verzorging geven horen daar zeker bij. De reis ging
ditmaal naar Volendam waar het ge-

Wind mee voor Admiralencup
Uithoorn - Al vele jaren is het een
waterscouting traditie om met Pinksteren in Uithoorn neer te strijken
voor een gevecht tegen de elementen. Met een vlet (u weet wel, zo’n
zware roeiboot) en een zeskoppige bemanning wordt er gevaren op
spier- en windkracht. Dus andere
hulpmiddelen zijn daarbij verboden
terrein. Ook dit jaar verzamelden
zich zo’n 400 scouts vanuit NoordBrabant tot in de kop van NoordHolland om de tocht der tochten te
varen. De Uithoornse Admiralencup
werd dit jaar voor de 27e keer gevaren, nog steeds georganiseerd door
de plaatselijke scouting Admiralengroep. Toch wonderlijk dat je met
een beperkte kern aan vrijwilligers
elk jaar weer in staat bent om dit
festijn mogelijk te maken. Daarbij
moet natuurlijk gemeld worden dat
de medewerking van andere vrijwilligers het mogelijk maakte om alle
posten langs de route te bemensen.
Tijdwaarnemers, fotografen, EHBOers, etensposters, worstenuitdelers,
contactpunt, barbedieners, schoonmakers, opbouwers en opruimers.

Ze waren er weer allemaal: hartelijk dank daarvoor want zonder hun
is er geen Admiralencup te organiseren. De wedstrijd is onder te verdelen in een 70 km wedstrijdtocht,
een 35 km wedstrijdtocht (leeftijd
t/m 16 jaar) en een 35 km prestatietocht. De laatstgenoemde tocht
voor iedereen die niet in aanmerking komt voor de 35 km wedstrijdtocht en 70 km roeien, jagen, bomen en zeilen net iets te ver vindt.
De start op zaterdag bij de Thamerkerk was er één met tegenwind. Dat
lijkt een nadeel maar blijkt als ze
een heel rondje Uithoorn varen natuurlijk een echt voordeel te zijn. Op
de 70 km gingen zaterdag om 11.00
uur wel 18 boten van start. Dus was
het een flink spektakel om onder de
busbrug door te komen en langs
het centrum van Uithoorn. De vaarweg naar Vrouwenakker en de Tolhuissluis is er één waar het jagen de
ideale (en snelste) manier is om de
boot voort te bewegen. Jagen? Jawel, er stapt een aantal Scouts uit
de boot en er wordt een heel lang
touw vastgemaakt aan de mast en

BrAnDweer
& PoLitie

WWW.mEErBODE.nl

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
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zelschap op de Dijk werd opgewacht
door een vrouwelijke gids in mooie
klederdracht. Eerst werd er koffie gedronken,.daarna werd er ingescheept
voor de overtocht naar Marken waar

vervolgens loopt de uitgestapte bemanning met een tuig, dat vastgemaakt wordt aan de jaaglijn. Ze
trekken de boot voort en blijken elkaar zo ook nog te kunnen inhalen.
Wat natuurlijk een hele prestatie is
zonder in de knoop te komen. Na
de Tolhuissluis verdwijnen de boten uit het zicht om via de Braassemermeer en de Ringvaart koers
te zetten naar Aalsmeer, alwaar een
etenpost was ingericht. De tegenwind van de start bleek hier de oplossing te zijn om de Ringvaart af te
zeilen, al dan niet met extra roeien
ondersteund. De eerste twee boten
kwamen met behulp van deze wind
supersnel langs de voorlaatste post
Nieuwe Meersluis. Dan blijft er nog
20 km over door Amsterdam en dan
weer terug via de Amstel naar Uithoorn. Bij de finish bleek dat deze
twee boten slechts 2 minuten verschil in vaartijd hadden en dat op
70 km is toch echt een close finish.
Winnaars werden voor de tweede
keer op rij De Brandaen in een recordtijd van 8 uur 47 minuten en 3
seconden. Op de voet gevolgd door
Tiflo in 8:49:10. Wat ook sneller was
dan de oude recordtijd. De nummer 3 (Scouting ‘63) kwam binnen
met een uur achterstand. De laatste boot was een echte vrouwen-

een rondleiding volgde. Heel duidelijk werd dat de mensen in Marken
heel anders zijn dan in Volendam, dit
vooral vanwege hun geloof en zakelijkheid. Na de rondleiding weer richting Volendam waar het gilde en overige genodigden een drankje tot zich
namen en aansluitend de lunch gebruikten. Na de heerlijke lunch eerst
een fotosessie, één grote verkleedpartij, met 36 mensen. Onder grote
hilariteit kon de groepsfoto in klederdracht gemaakt worden. Daarna
een rondleiding met hun gids door
Volendam. De rondleiding werd als
heel leuk ervaren, mede omdat de
gids enkele anekdotes over Volendam kon vertellen. Om 16.30 uur
vertrok het gezelschap weer richting huis en het jaarlijks terugkerend gekonkel kwam weer los over
waar er gedineerd zou worden. Dit
wordt door het bestuur altijd geheimgehouden. Na een ware puzzeltocht van de chauffeur arriveerden ze in Kudelstaart bij de Stoute
Schoen waar men werkelijk heerlijk heeft gegeten en niet te vergeten: gedronken. Om ongeveer 21.30
uur waren de deelnemers weer op
de thuisbasis. Ook werd er afscheid
genomen van twee hele trouwe leden van het Gilde, namelijk Gerard
Hogenboom-41 jaar lid en Kees
Klijn-ruim 35 jaar lid. Onder luid applaus en de nodige cadeautjes werd
het een mooi afscheid van het Gilde.
Al met al een zeer geslaagde uitgaansdag met vele hoogtepunten.
Het gilde, hun partners en overige
deelnemers willen via de Meerbode
nogmaals de organisatie bedanken
voor deze prachtige dag.

boot, ook van Scouting ‘63. Geen
gespierde kerels maar zes frisse,
sportieve en montere dames die
de tocht volbrachten om 04.00 uur
in de vroege morgen en een vaartijd van 15:42:29. Toen ze om 22.00
uur vanaf de Nieuwe Meersluis
wegvoeren riepen ze dat ze volledig op schema lagen en met dezelfde volharding zijn ze dus ook gefinished. Petje af voor dit doorzettingsvermogen! Ook op de 35 km prestatietocht was er succes voor Scouting ‘63 want de boot van hun zeeverkenners kwam na 6:43:36 uur varen met grote voorsprong op de rest
binnen. De scouts sloten dit evenement zondags om 11.00 weer af met
de prijsuitreiking. De uitreiking van
de prijzen werd dit jaar gedaan door
de loco-burgemeester van Uithoorn,
de heer Verheijen. Hierna werd de
boel weer ingepakt en vertrok iedereen naar zijn/haar thuishaven.
Een supergeslaagd weekend is wat
er achterbleef. En ja, de rest heeft
de opruimploeg weer opgeknapt.
De Uithoornse scouts hopen natuurlijk dat ze ook volgend jaar weer
een 28e cup kunnen organiseren
maar zien wel dat dit elk jaar moeilijker wordt. Het begint allemaal met
de gemeentelijke vergunning om
een dergelijk groot evenement te
mogen organisen. Of dat gaat lukken zal de tijd leren. Dit jaar konden
ze weer opgelucht zeggen: We Survived The Admiralencup 2011 !

Is uw huisdier zoek?

www.112.nl

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

.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.

De jonge ooievaars
Zoals jullie weten houd ik de ooievaars bij de Boterdijk een klein beetje
in de gaten. Dinsdag 7 juni ben ik weer even wezen kijken...
En natuurlijk weer wat foto’s gemaakt voor op mijn site ladysunshine.
punt.nl. Er kwamen voorbijgangers langs en die
dachten
toch
echt dat er twee
jongen
waren.
Ik vertelde hun
dat de ooievaars
drie jongen hadden, daar waren
ze zeer verbaasd
over. Ze zagen er
altijd maar twee
tijdens hun avondwandeling. Hier zijn
de drie jongen goed
te zien. Geweldig om
eens te gaan kijken,
het is zeer de moeite
waard
Groetjes,
Petra Hoogendoorn

Bewonersoverleg Oude Dorp
Uithoorn - Op 21 juni a.s. vindt het
eerstvolgende
bewonersoverleg
Oude Dorp plaats en alle inwoners
van deze buurt zijn hiervoor van
harte uitgenodigd. De aanvang is
19.30 uur, de locatie is wederom De
Ponderosa. Tijdens dit bewonersoverleg passeren diverse onderwerpen de revue. Er wordt ondermeer
extra aandacht besteed aan de ophanden zijnde activiteiten en evenementen in het Oude Dorp in dit
jaar zoals de Film aan de Amstel, de
lampionnenoptocht, Halloween en
nog veel meer activiteiten in het Oude dorp waarvoor de inzet van bewoners hard nodig is. Verder komen
concrete zaken aan de orde zoals
de leegstand en verloedering van
het Oude Dorp, de resultaten van
de controle door het externe beveiligingsbedrijf en de onderdelen van
het nieuwe buurtprogramma 2011–
2012 (Het Blauwe Boekje).
Eigen ideen
Een bewonersoverleg vindt in de regel zo’n vier maal per jaar plaats en
heeft een aantal functies. Zo biedt
het u als buurtbewoner de mogelijkheid om andere bewoners van uw
buurt te treffen en met elkaar van
gedachten te wisselen over de leefbaarheid in uw buurt. Verder biedt

het buurtbewoners met eigen ideeen of wensen de mogelijkheid te
onderzoeken of hun plannen ook
door andere bewoners worden gedragen. Tijdens een bewonersoverleg ontstaan dan bijvoorbeeld werkgroepen om deze plannen nader te
onderzoeken en eventueel samen
uit te voeren: zo kunnen bewoners
zich verenigen om samen sterker te
staan. Tenslotte geeft het Buurtbeheer Oude Dorp de mogelijkheid,
onderwerpen aan ú als buurtbewoner terug te koppelen en met u
af te stemmen. Het bewonersoverleg Oude Dorp is voor iedere buurtbewoner van het Oude Dorp toegankelijk: het is immers een overleg ván buurtbewoners vóór buurtbewoners en vaak zelfs dóór buurtbewoners. Het wordt ondersteund
door Frans Huijbregts van Welzijnsinstelling Cardanus. Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit overleg? Dan ziet men u graag verschijnen. Wilt u op voorhand de notulen
van het voorgaande overleg ontvangen of onderwerpen aan de agenda
toevoegen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 06 55 343141
of mailen naar
fhuijbregts@cardanus.nl. Graag tot
ziens op 21 juni a.s. om 19.30 uur in
de Ponderosa.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, Arlene. Arlene is een blauw/grijze
poes met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Arlene heeft
een chip.
- De Kwakel, Drechtdijk, rood-cyperse kat. Onder ogen een klein
wit streepje. Rood bandje met belletje. Max is klein van stuk.
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met
witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht, rode kater met witte voetjes en wit
tussen zijn poten. Heeft een witte streep onder zijn buik. Hij heet
DJ en is 2 jaar oud.
Gevonden
- De Kwakel, Korte Eind. Tuinpark, grijs/blauwe kat.
- Wilnis, Wagenmaker, grote zwart/witte kat.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, rood/witte kater. Heeft witte tenen voor en achter. Heeft zwart bandje om.
- Thamerweg in Uithoorn, zwart/witte Felix kat van ongeveer 8 jaar.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met witte ringen
in de staart.
- Mijdrecht, Viergang, geheel zwarte poes.
- Mijdrecht Weegbree. Rood/wit langharige kat
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren zouden graag meer ruimte
hebben; wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
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Kinderopvang de Blokkendoos wil
langer open
Regio – De organisatie van kinderopvang De Blokkendoos is niet
zo blij met hetgeen de regering nu
weer gaat beslissen: “Als kinderopvangorganisatie houden wij de ontwikkelingen in nauwlettend bij.”
- Wat zijn de nieuwe beslissingen van de regering?: “Een teruggang naar de ouderbijdragen zoals
die was ten tijde van de start van
de Wet Kinderopvang. Een ouderbijdrage die van 22% in 2011 naar
34% gaat in 2013. De Wet Kinderopvang geeft ook aan dat 1/3 van de
kosten door ouders, werkgevers en
het rijk moet worden gedeeld. Tevens wordt een eigen bijdrage van
15,00 euro per maand geïntroduceerd. De maximum te vergoeden
uurprijs blijft staan op 6,39 euro. De
kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren dat ouders
werken.”

- Wat kunnen jullie de ouders bieden?: “Door de flexibilisering van
de werktijden merken wij ook dat
er vraag is naar een meer passend
aanbod van opvanguren. Wij willen
hieraan voldoen door een uitbreiding van onze openingstijden te realiseren. Daardoor een meer passende opvang aan te bieden die aansluit bij de werktijden van ouders en
de maatregelen van de regering. We
hebben opvang van 07.00-23.30 uur
verdeeld over verschillende blokken
per dag en opvang in het weekend.
Kindercentrum De Blokkendoos
is een erkend kindercentrum vallend onder de Wet Kinderopvang.
Wij hebben vier groepen hele dagopvang, een groep ochtendopvang
en een groep naschoolse opvang.
Al meer dan achttien jaar bieden wij
in Uithoorn laagdrempelige, verantwoorde kleinschalige kinderopvang

Meer open
Goede kinderopvang vervult een
belangrijke opvoedkundige taak
naast de opvoeding van de ouders.
Tegenwoordig is kinderopvang niet
meer “een oppascentrale” maar een
plek waar het kind in zijn totale ontwikkeling wordt begeleid in zijn/
haar groei.
Een team van 24 gediplomeerde pedagogische medewerkers en leidinggevenden zorgen er elke dag
voor dat de kinderen persoonlijke
aandacht krijgen en zich thuis voelen binnen een ontspannende, uitdagende en veilige omgeving.”
Wilt u meer informatie:
Kindercentrum De Blokkendoos,
Johan Enschedeweg 160, 1422 DR
Uithoorn. Telefoon 0297-521409.
www.de-blokkendoos.nl

Ons Uithoorn laat gevolgen sluiting
zwembad De Otter onderzoeken
Uithoorn - Ons Uithoorn laat onderzoek uitvoeren naar de gevolgen
van de sluiting van zwembad De Otter in 2014. De sluiting is een gevolg
van een bezuinigingsmaatregel in
2005. Bewoners en instellingen uit
Uithoorn kunnen via de website van
Ons Uithoorn tips en meningen geven voor het onderzoek.
Bij een bezuinigingsronde in 2005
besloot de gemeente Uithoorn de
subsidie aan zwembad De Otter te
stoppen. Volgens De Otter leidt dit

onherroepelijk tot sluiting van het
zwembad in 2014. Benno van Dam
(Ons Uithoorn): ‘Toen de gemeente
dit besluit nam, was niet bekend dat
sluiting het gevolg was. Daarom willen we nu alsnog de gevolgen voor
Uithoorn in kaart brengen’.
Ons Uithoorn maakt zich zorgen
over het wegvallen van een zwemvoorziening. De lokale politieke partij constateert dat Uithoorn zeer
aantrekkelijk is voor gezinnen met

Wouter Otto nieuwe trainer/
coach Qui Vive heren 1
De Kwakel - Met ingang van het
volgende seizoen zal Wouter Otto Qui Vive heren 1 gaan trainen en
coachen. Wouter is bij Qui Vive en in
de hockeywereld geen onbekende.
Al 25 jaar speelt hij hockey waarvan hij 13 jaar speler was van heren 1. In dit elftal behoorde hij tot

de betere spelers. Onlangs speelde hij zijn laatste competitiewedstrijd en kreeg een schitterend afscheid. Hij heeft in totaal 6 jaar in de
overgangsklasse gespeeld en 1 jaar
in de hoofdklasse bij Hurley. Bovendien is hij assistent Trainer/Coach
geweest bij het Noord Hollandse se-

jonge kinderen. ‘Dan is het handig
als hier een zwembad is voor diploma-zwemmen’.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door de Hogeschool van Amsterdam. Wilt u iets meegeven aan de
onderzoekers? Breng dan een bezoek aan www.onsuithoorn.nl. Onder de button ‘discussieplatform’
kun u tips, een mening of andere opmerkingen kwijt. Het onderzoek is naar verwachting in augustus klaar.
lectieteam. Wouter had al eerder te
kennen gegeven zich na zijn actieve periode als speler te willen richten op de functie van Trainer/Coach.
Bij Qui Vive gaat Wouter bij de start
van zijn loopbaan als Trainer/Coach
meteen een elftal op overgangklasse niveau als eindverantwoordelijke
onder zijn hoede krijgen. Het hoofdbestuur heeft er alle vertrouwen
in dat zij met het contracteren van
Wouter Otto een goede keuze hebben gemaakt. Ook de spelersgroep
en de staf steunen zijn benoeming
volledig. Maurice Sterk, lid van het
hoofdbestuur en verantwoordelijk
voor het prestatiehockey binnen
Qui Vive:“ het is toch fantastisch dat
je uit je eigen vereniging iemand op
deze positie kan benoemen die zijn
verdienste als speler absoluut heeft
bewezen, veel ervaring heeft en ook
de kwaliteiten bezit om op dit niveau Trainer/Coach te kunnen zijn.
Hij vindt het zelf ook een grote uitdaging om binnen zijn eigen club te
mogen starten. Onze ambitie blijft
dat wij in de overgangsklasse ons
kunnen meten aan de beste teams.”
Het hoofdbestuur en Wouter Otto hebben afspraken gemaakt voor
een periode van twee seizoenen.

Team De Kwakel verwelkomt
de bikkels met bloemen
De Kwakel – De zes Kwakelse bikkels – Leo, Wilfred, Johan, Yvo, Frank
en Jorrit - zijn weer thuis van hun
Alpe d’HuZes missie: 6 keer de Alpe d’Huez beklimmen voor het Kankerfonds op donderdag 9 juni jl. Op
de vraag of het team deze opdracht
heeft behaald, klinkt het trotse antwoord dat ze gezamenlijk 27 keer
naar boven zijn gefietst! Een prachtige prestatie van deze zes kanjers
uit de polder.
De verhalen die we thuis horen gaan
soms over het fietsen, maar meestal over de hartverscheurende verhalen en taferelen die zich afspelen in
en op de Alpe. Velen zijn daar met
een andere missie dan het fietsen;

velen zijn meer met hun gedachten
bij een ziek familielid of vriend, sommigen zijn zelf ziek of ziek geweest.
En toch is er het gezamenlijk doel
van al die 4100 fietsers: geld ophalen voor het Kankerfonds. Elk team
moet 10.000,- euro sponsorgeld inleggen voordat er gestart mag worden.
Team De Kwakel heeft ook hierin
zijn steentje bijgedragen; een feest
gegeven waar meer dan 6.250,- euro opgehaald werd aan kaartverkoop en de overgebleven drankmuntjes na het feest leverden ook
nog eens 365,- euro op. De donaties in de bussen op het feest waren een welkome verrassing… nog

eens ruim 200,- euro!! Ook individuele sponsors zijn benaderd en velen
hebben bijgedragen. Al met al heeft
Team De Kwakel 18.101,50 euro
overgemaakt aan het Kankerfonds.
Op 9 juni jl., bovenop de Alpe, heeft
de voorzitter van de Stichting Alpe
d’HuZes bekendgemaakt dat het totale bedrag bijeengefietst voor het
kankerfonds ruim 20 miljoen euro is!
Team De Kwakel is meer dan tevreden en trots… tevreden over hun
sportieve prestaties en trots op alle sponsors, familie, vrienden en bekenden die het team en het kankerfonds een warm hart toedragen en
gul hebben gegeven voor het goede
doel. Hiervoor heel hartelijk dank!
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WMO-raad Uithoorn
zoekt nieuwe voorzitter
Uithoorn - Vorige week nam Rob
van Hulsen officieel afscheid als
voorzitter van de WMO-raad. Hij
heeft deze functie op vrijwillige basis twee jaar vervuld. Toen hij gevraagd werd dit op zich te nemen,
wilde hij het voor twee jaar doen.
Normaal gesproken is de termijn
vier jaar. “Je moet scherp blijven en
dan is twee jaar ruim voldoende om
dit te doen, ook al omdat het nogal veel inspanning en inzet vergt.
Vaak schakel je als voorzitter daarna soms onbewust over op de ‘automatische piloot’ en dat wil ik niet.
Bovendien gingen de werkzaamheden voor de WMO-raad inmiddels
de plaats innemen van het betaalde werk voor mijn eigen bedrijf. Dan
ga je jezelf tekort doen met je inkomen voor het gezin”, aldus Van Hulsen die verder zegt een geweldig
leerzame tijd te hebben gehad bij
de WMO-raad en deze functie met
veel inzet en plezier te hebben gedaan. “Ik word binnenkort 62 jaar en
wil mij nog wel drie jaar ergens voor
inzetten als interim, zoals bij een organisatie waar menselijke inzet en
aansturing de boventoon voeren.
Bijvoorbeeld om stichting Cardanus
weer gezond en wel op de rails te
zetten. Om maar wat te noemen.”
Twee jaar als voorzitter en spreekbuis in dienst van de WMO-raad.
Het lijkt zo simpel, maar dat is het
niet. Integendeel, want er worden
nogal wat kwalificaties gevraagd
voor invulling van het voorzitterschap. Daarover aan het einde van
dit artikel meer. Maar voor alle duidelijkheid eerst even iets over de
WMO. Wie of wat is dat en waarvoor
dient de WMO-raad?
WMO, wat is het?
WMO staat voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die
vanaf 1 januari 2007 van kracht is
geworden. De nieuwe wet vervangt
de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en een
deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging. Alle gemeenten in Nederland zijn vanaf de invoering van de WMO verantwoordelijk voor het uitvoeren
van het WMO-beleid dat hen door
de centrale overheid wordt opgelegd. Ook de huishoudelijke verzorging valt sindsdien onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is niet ondenkbaar dat in
de loop der tijd het kabinet besluit
meer voorzieningen over te hevelen uit de AWBZ naar de gemeenten. Die krijgen voor uitvoering van
de WMO een bepaald budget dat zij
naar eigen inzicht mogen verdelen
over deze vorm van zorg. Deze feitelijk nieuwe wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen.
Meedoen in de samenleving is het
motto van de wet. Oud of jong, ge-

zond of met een beperking of chronische ziekte. Dat maakt niet uit.
Uitgangspunt van de WMO is dat
burgers zelf verantwoordelijk zijn
voor hun leven en welzijn en dat zij
zoveel mogelijk voor elkaar zorgen.
Lukt dat niet (meer), ook niet met
hulp uit de omgeving, dan kan men
terecht bij de gemeente voor zorgen welzijnsvoorzieningen. Doel is
dus ondersteunen en niet leunen!
De voorzieningen die de gemeente biedt, zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de eigen bewoners.

Negen hoofdtaken
Kort gezegd legt de WMO negen taken bij de gemeente neer.
Die taken zijn:
- De leefbaarheid in wijken en
buurten vergroten;
- Jongeren en ouders ondersteunen;
- Informatie, advies en cliëntondersteuning geven;
- Mantelzorgers en vrijwilligers
ondersteunen;
- Zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen;
- Voorzieningen bieden voor mensen met een beperking;
- Opvang verzorgen voor mensen
met problemen;
- Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);
- Zorg voor mensen met een verslaving.
Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze
deze negen taken invult. Het beleid moet elke vier jaar (vanaf 2007)
worden vastgelegd in een WMObeleidsplan. Dat is allemaal niet niks
en brengt veel maatschappelijk en
sociaal werk met zich mee, maar wel
heel dankbaar werk dat in de meeste gevallen ook resultaat oplevert.
WMO-raad
Voor een goede uitvoering van de
WMO hebben alle gemeenten een
WMO-raad in het leven geroepen. In Uithoorn werd die op 24 juni 2008 ingesteld. Het is een adviesorgaan, bestaande uit maximaal 15
leden (momenteel zijn het er 9) en
een onafhankelijke voorzitter. De
leden zijn betrokken inwoners van
de gemeente Uithoorn die de belangen van alle burgers, voortvloeiend uit de negen hoofdtaken die
de WMO heeft neergelegd, behartigen. Zij weten dus wat er ‘in het
veld’ speelt. Anders dan de leden
van de gemeenteraad die politiek
gebonden zijn, is dit bij de WMOraad niet het geval. De WMO-raad
heeft dus niets te maken met de
gemeenteraad en is louter verantwoording schuldig aan het college.
De WMO-raad hecht aan een doelmatig en effectief WMO-beleid. Zij
streeft daarbij naar een optimale
deelname van de inwoners van de
gemeente Uithoorn aan de samen-

leving. De WMO-raad adviseert op
onafhankelijke basis, gevraagd en
ongevraagd, het college van B&W
over het te ontwikkelen en te voeren
beleid en toetst die aan de realiteit.
Dit op een zodanige wijze, dat zowel
het welzijn van, een goede zorgverlening aan, als aanvaardbare woonomstandigheden voor en zelfredzaamheid van de burgers worden
bevorderd.
Van Hulsen: “De leden zijn vertegenwoordigers van de samenleving.
Een en ander betekent dat wie bereid is tot de WMO-raad toe te treden, wel enige kennis over de genoemde taken of minstens één specialisme ervan in de bagage moet
hebben. Daarnaast mag men tegelijkertijd niet een directe vertegenwoordiger zijn van een groepering, dus zitting nemen namens bijvoorbeeld de ANBO of een gehandicaptenorganisatie. Om maar wat
te noemen. Men moet dus als onafhankelijk lid kunnen functioneren. Daar heeft de gemeente Uithoorn doelbewust voor gekozen,
terwijl in andere gemeenten bijvoorbeeld wel vertegenwoordigers
van doelgroepen of organisaties in
de WMO-raad zitten. Dat is hier dus
niet het geval. Dit geldt in nog meerdere mate voor de voorzitter die bovendien de spreekbuis is namens
de WMO-raad. Daarnaast is het vrijwilligerswerk, dus geen betaalde
baan. Het is weliswaar geen dagtaak, maar men zal wel regelmatig
overleg met de andere WMO-leden
moeten hebben. Ook dient men geregeld contactavonden en/of middagen te bezoeken om wensen, behoeften en eventuele misstanden
van inwoners aan te horen. Kortom, de achterban moeten raadplegen. Elke tweede woensdag van de
maand is er van 9.30 tot 12.00 uur
WMO-raad overleg in de raadzaal
van het gemeentehuis aan de Laan
van Meerwijk.”
Wie (veel) meer wil weten over de
WMO en het reilen en zeilen van de
WMO-raad kan hiervoor uitgebreid
terecht op de website:
www.wmo.uithoorn.nl of een keer
een bijeenkomst bezoeken. De vergaderingen zijn openbaar.
Fantastisch werk
Rob van Hulsen heeft dus afscheid
genomen als voorzitter van de
WMO-raad. “Onafhankelijk voorzitter”, zoals hij dat benadrukt. Het
werkzame leven van Rob kenmerkt
zich door jarenlange activiteiten bij
commerciële bedrijven, waaronder
in de olie- en gasmarkt en later bij
bedrijven en instellingen waar hij
te maken had met mens en arbeid
en arbeid rondom de mens in de
breedste zin van het woord en daaraan gelieerde organisaties. Rob: “Ik
werk graag in functies waar ik mensen weer aan de slag kan laten gaan
en ze op die manier succesvol aan

Rob van Hulsen heeft afscheid genomen als voorzitter van de WMO-raad
de samenleving kan laten deelnemen. In die zin zet ik graag stichtingen op en wil mij ook profileren in bestuurlijke organisaties die
mensen aansturen in de gemeenschap. De laatste jaren ben ik eigen baas van een consultancybureau waar ik al mijn ervaringen heb
ingebracht. Omdat ik geen reguliere baan meer heb van negen tot vijf,
maar mij op verschillende terreinen
als interim nogal vrij kon en kan bewegen, ben ik in 2009 min of meer
door de voormalige wethouder Monique Oudshoorn gevraagd om te
solliciteren op een advertentie in de
krant waarin een nieuwe voorzitter
voor de WMO-raad werd gevraagd.
Ook al omdat ik vanuit mijn werk
heel veel mensen binnen het bedrijfsleven en bij organisaties kende en nog steeds ken. Dan is de link
gemakkelijk te leggen. Al met al heb
ik toen gesolliciteerd, in de veronderstelling dat dit slechts twee dagdelen per maand aan werkzaamheden met zich zou meebrengen.
Maar iemand die dit in twee dagdelen redt moet je een lintje geven… Ik redde dat in ieder geval
niet. Behalve voorzitter, waar je verantwoordelijk bent voor de procesgang en de kwaliteitsbewaking van
de uitgebrachte adviezen binnen de
WMO-raad, moet je ook toetsen of
bepaalde voorstellen een haalbare kaart zijn binnen de gemeente.
Daarnaast moet je controleren of
alles volgens de wet wordt uitgevoerd. Je kunt stellen dat de WMOraad de spreekbuis is van wat er onder de bevolking van de gemeente
Uithoorn leeft. Het is ook de toetssteen aan het beleid van het college. Overigens hebben wij als WMOraad te maken met drie wethouders die onderdelen in hun portefeuille hebben waar de WMO op in
haakt. Wethouder Levenbach is van
hen de spreekbuis. Je moet dus als

voorzitter de nodige kennis hebben wat er speelt en mondig genoeg zijn om binnen het ambtelijk
apparaat de juiste weg te weten en
mensen aan te spreken. Behalve de
twee vergaderingen in de maand
heb je ook overleg met voorzitters
van andere WMO-raden in den lande, je bezoekt de commissievergaderingen, er is overleg nodig met
de eigen WMO-raadsleden, er gebeurt heel veel in subsidieland waar
je achteraan moet gaan want dat
heeft direct effect op de WMO als
daarin veranderingen plaatsvinden
en ga zo maar door. De WMO heeft
een grote impact op de jaarrekening
van de gemeente als je kijkt naar die
negen hoofdtaken. Als je die brutobruto vertaalt naar de gemeentelijke begroting neemt de WMO daar
47 procent van voor haar rekening!...
Je moet dus van veel markten thuis
zijn en ook de nodige relaties hebben om je gemakkelijk in de samenleving te kunnen bewegen en om
iets gedaan te krijgen. Dat valt voor
een buitenstaander niet mee, maar
het is wel fantastisch werk, want we
hebben samen met de WMO-raad
op sociaal-maatschappelijk terrein
veel gerealiseerd in de afgelopen
twee jaar.”

de smaak, je moest er even voor in
de rij staan, maar dat vond niemand
erg. Ook van de reuzenglijbaan is
bijna iedereen af gegaan. Zelfs de
juffen konden er geen genoeg van
krijgen.
De aparte peuter- en kleuterspeeltuin viel zelfs bij de kinderen van
groep drie in de smaak. Hierin ligt
o.a. een verkeersdorp met grote driewielers en een politiebureau
met een aangiftebalie, een alarmcentrale en een echte cel voor boeven! Ook staat in deze speeltuin het
huisje van Bennie Broek, de speeltuinmascotte. Snel werd ook de
overdekte Wortelberg ontdekt. In
de Wortelberg werd er gespeeld in
een wortelmachine, een speelstraat

en je kon jezelf bezichtigen in een
zelfbewegende lachspiegel. Als klap
op de wortel trad speeltuinmascotte
Bennie Broek op tijdens een muzikale show. De kinderen dansten samen met Bennie en na afloop van
zijn optreden was er tijd om hem
een hand te geven.
Dankzij de handige Toermalijn hesjes waren de kinderen goed zichtbaar in het park en was ook een
kind dat tijdens het spelen enigszins
afdwaalde direct herkenbaar.

Nieuwe voorzitter
Kort en goed, de leden van de
WMO-raad zoeken een nieuwe
voorzitter die zowel bestuurlijke ervaring als tijd heeft. Die de mogelijkheid heeft en het leuk vindt om
nieuwe contacten te leggen en bestaande te onderhouden. Maar bovenal op representatieve wijze uitvoering kan geven aan de functie als aanspreekpunt en woordvoerder. De nieuwe voorzitter dient
daarbij wel op enigerlei wijze te
voldoen aan een profielschets. Zo
moet hij onder meer binnen de gemeentegrenzen wonen en actief

deel uitmaken van de samenleving,
maar ook kennis hebben van de bestuurlijke verhoudingen binnen de
gemeente. Voorts een proactieve
en inspirerende houding hebben en
kennis hebben van de sociale kaart
binnen de gemeente. Tevens over
voldoende persoonlijkheid beschikken om het college van B&W op een
gelijkwaardig niveau te kunnen benaderen. Hij moet over bestuurlijke
ervaring beschikken en in dat licht
gezien vorm en richting kunnen geven aan het door de WMO-raad uit
te voeren werkplan. Maar ook een
‘bruggenbouwer’ zijn. De voorzitter
moet zich onafhankelijk kunnen opstellen en geen deel uitmaken van
de gemeenteraad of in gemeentelijke dienst zijn. Een compleet overzicht wordt gegeven op de website
van de WMO-Uithoorn.
Wie meldt zich aan?
Het zal duidelijk zijn dat de functie van voorzitter van de WMOraad in beginsel geen sinecure is.
Toch zijn er volgens de scheidende
voorzitter Rob van Hulsen wel gegadigden in Uithoorn of De Kwakel
te vinden die deze functie – eventueel na hun pensionering – ambiëren en hieraan prima invulling
kunnen geven. Gegadigden kunnen hun sollicitatie richten aan het
WMO-secretariaat, t.a.v. mevrouw
Thecla M.B. Marjot, Postbus 8, 1420
AA Uithoorn of per e-mail aan:
wmo-raad.uithoorn@telfort.nl.
Belangstellenden worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek
met drie leden van de WMO-raad.
Deze leden doen een voorstel aan
de voltallige WMO-raad en deze geeft in een advies aan het college van B&W een voorstel tot benoeming. Na het kennismakingsgesprek met de verantwoordelijke
wethouder vindt de officiële benoeming plaats.

Schoolreisje Toermalijn naar
Linnaeushof en Archeon
Uithoorn - Dit jaar was besloten
om met de groepen 1, 2 en 3 naar
de grootste speeltuin van Europa te
gaan. De kinderen van de middenen bovenbouw gingen naar het Archeon. ’s Ochtends 9 juni om kwart
voor negen stonden de bussen klaar
voor vertrek. Het was even opletten

dat iedere groep de juiste bus nam,
anders kon je wel eens in het Archeon terechtkomen, terwijl je verwachtte in de Linnaeushof te gaan
spelen. Nadat alle juffen en meesters gecheckt hadden of iedereen
aanwezig was konden de bussen
vertrekken.

Linnaeushof
De onderbouw was na drie kwartier
als één van de eerste gasten in Linnaeushof. Eerst werd er geplast en
wat gegeten en gedronken. Hierna
gingen de kinderen in groepjes met
een begeleidende ouder de speeltuin in. De trampolines vielen erg in

Archeon
In het Archeon beleefden de kinderen drie periodes uit de Nederlandse geschiedenis, de Prehistorie,
de Romeinse tijd en de Middeleeu-

wen. In de Prehistorie werd er in een
boomstamkano gevaren en hielpen
de kinderen de eerste boeren met
het bouwen van een hunebed. De
Romeinse tijd werd beleefd in het
dorpje Trajectum ad Renhum onder andere door het meedoen aan
gladiatorengevechten. In het middeleeuwse dorpje Gravendam konden de ridders en jonkvrouwen van
Toermalijn de smeedkunst van de
smid bekijken en aan een riddertoernooi meegedaan.
Rond vijf uur waren alle bussen terug op het parkeerterrein bij de brede school. Na een lange, gezellige
dag met mooi weer konden de kinderen beginnen aan de pinkstervakantie.
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Vanaf half september ieder weekend voorstellingen!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie
een standpunt inneemt.

Gemeentebelangen constateert ongewenst
gebruik bushalte Amstelplein
Uithoorn - De fractie van Gemeentebelangen
heeft geconstateerd dat er regelmatig twee bussen
tegelijkertijd gebruik maken van de halte Amstelplein . Connexxion lijn 170 eindigt in Uithoorn bij
een keerlus op het Amstelplein. Ter plaatse is een
abri, een DRIS-scherm (dynamisch reizigers informatie systeem) en een verhoogd perron conform
de HOV eisen (hoogwaardig openbaar vervoer).
Sinds de invoering van de laatste dienstregeling bij
Connexxion komt het structureel voor dat op hetzelfde moment twee bussen gebruik maken van de
keerlus en die achter elkaar worden geparkeerd.
Gevolg hiervan is dat het uitstap- en instappunt circa twintig meter vooruit is geschoven en reizigers
nu vanaf het asfalt moeten instappen. Voor mensen
met een beperking vaak een moeilijke zaak.
Aanvankelijk kon Connexxion geen verdere informatie geven over de geschetste situatie, maar contact met de Stadsregio, verantwoordelijk voor het
openbaar vervoer in deze regio, bracht meer duidelijkheid. In verband met een wegomlegging in Amsterdam kan lijn 170 afhankelijk van de drukte, tot
vijf minuten vertraging oplopen.
Hierdoor is besloten op het eindpunt van de lijn extra stilstand op te nemen zodat de volgende rit in
ieder geval op tijd kan vertrekken. Dit veroorzaakt
dat er nu vaak twee bussen staan op de halte Amstelplein. Deze aangepaste dienstregeling zal nog
tot half december, namelijk bij het ingaan van de
volgende wijziging in de dienstregeling, van kracht
blijven.

Via een reactie op de e-mail gaf Connexxion toe dat
deze specifieke aanpassing van de dienstregeling
niet vooraf met de gemeente Uithoorn is besproken. Hieruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk
een goede communicatie tussen diverse publieke
partijen kan zijn.
Naar aanleiding van de vraag van Gemeentebelangen aan de Stadsregio Amsterdam, heeft de Connexxion vestiging in Uithoorn toegezegd de zaak
te onderzoeken en te bekijken of er een oplossing
mogelijk is. Uiteraard blijft onze fractie dit volgen.
Fractie Gemeentebelangen
Uithoorn–De Kwakel,
Herman Bezuijen, Klaas Bijlsma,
Robert Timmers, Sjaak Verhaar
Reactie van de redactie: Ook de redactie van deze krant heeft dit geconstateerd en er zelfs – tezamen met meerdere weggebruikers – ernstige hinder van ondervonden. Als de wachtende bus niet
helemaal doorrijdt en de chauffeur niet oplet ontstaat er als de tweede bus komt een opstopping op
de Laan van Meerwijk. Vorige week woensdag- en
vrijdagmiddag was dit het geval en ontstond er een
zeer hinderlijke situatie doordat de tweede bus half
op de weg stilstond en er geen auto meer langs
kon. Toen na enkele minuten de eerste bus eindelijk ruimte creëerde was een file het gevolg.

Hulde aan politie Mijdrecht
Tijdens de afscheidsdienst van mijn nichtje Julija Williams (16) op vrijdag 10 juni j.l. heeft het
mijdrechtse politiekorps daadkrachtig en (rechtvaardig???) opgetreden.
Er werden diverse parkeerbonnen uitgedeeld
aan mensen die op dat moment in de parochiekerk Johannes de Doper aan het Driehuisplein 1 te
Mijdrecht aanwezig waren om afscheid te nemen
van Julija , die tijdens een noodlottig verkeersongeval op zaterdag 4 juni j.l. om het leven was gekomen. Het getuigd mijns inziens van geen enkel respect door dit korps aan de nabestaanden van Julija.
De politie dient een voorbeeldfunctie te vervullen in

onze toch al zo afglijdende maatschappij. Als oom
van Julija moet ik hier mijn diepe afkeer betuigen
tegen de opstelling van mensen in het blauw die
in dienst van onze maatschappij behoren te staan,
maar die deze zelfde maatschappij tot aversie tegen zichzelf aansporen met het tonen van hun eigen gedrag.
Ik hoop daarom van harte dat deze mensen in gaan
zien dat bij dergelijke zeer trieste gebeurtenissen
hun menselijke gevoel voorrang zullen gaan geven
boven hun plichtsgevoel.

Zaterdag a.s. bij Sijbrant en Van Olst

Merkendag met een
zichtbaar accent
Uithoorn - Komende zaterdag 18
juni houdt Sijbrants & van Olst Speciaaloptiek weer een merkendag.
Ditmaal staat het merk Anne et Valentin centraal. De nieuwe collectie
is expressief en energiek, maar bovenal divers! De monturen van Anne et Valentin zijn net zo veelzijdig
als de mensheid met al haar gezichten, persoonlijkheden en levensstijlen. Ze zijn te herkennen aan hun
geheel eigen signatuur. Met veelkleurige brillen of juist monturen in
één tint, met gebruik van luxe materialen. Door deze grote veelzijdig-

heid is er altijd wel een bril die bij u
past. Een adviseur van Anne et Valentin loopt deze dag in de winkel
rond en kan u prima adviseren welk
model het best bij u past.
Metamorfose met
Nelleke Mulder
Naast de adviseur van Anne et Valentin is er deze dag ook een onafhankelijke adviseuse in huis. Nelleke Mulder van Nelleke Mulder Image & styling zal een aantal bezoekers verrassen met een kleine make-over. Zij kan u (man of vrouw)

Keurslagerij Bader kiest
voor smaak en dierenwelzijn
Regio – “Er is weer varkensvlees
dat smaak heeft! Dat was een van
de eerste reacties na ons bezoek
op abdij Lilbosch in Echt. Dit vlees
komt van het Livar scharrelvarken”,
aldus salger Bader uit Mijdrecht en
Uithoorn.

met liefde verzorgd door de monniken. De maaltijd van deze bijzondere varkens bestaat uit vers geteelde Limburgse granen. En dat proef
je! Het Livar vlees onderscheidt zich
ook qua smaak sterk van andere
soorten varkensvlees.

De oorsprong van deze bontgekleurde varkens ligt op abdij Lilbosch. Daar kunnen de Livar varkens naar hartenlust in de kloostertuinen wroeten en rollen in de modder. Op de abdij worden de varkens

Het vlees is rijper en doorregen met
vet. Vet is de smaakdrager van vlees
en geeft het Livar vlees een aangename en natuurlijke smaak. Bovendien kent het bij de bereiding
nauwelijks gewichtsverlies (nor-

Han van der Meer-Loosdrecht

precies vertellen welke brilvorm en
-kleur het beste bij uw gezicht past.
Wanneer u zich telefonisch opgeeft,
maakt u kans op deze make-over
door Nelleke.
Zou u graag een make-over ondergaan bel dan 0297-540777 en laat
snel weten dat u komt.
Zakenvrouw van het Noorden
Nelleke Mulder werd in 2009 ‘Zakenvrouw van het Noorden’. Met
haar bedrijf Nelleke Mulder Image
& Styling verzorgt zij kleur- en kledingadvies, personal shoppen, metamorfoses en diverse workshops
voor zowel mannen als vrouwen. Al
heel wat moeders, dochters, sollicitanten, vaders, bruiden, bruidegommen, etcetera zijn bij haar langs geweest voor een totaal nieuw uiterlijk
en uitstraling.
Nelleke geeft uw leven kleur! Weet
precies welke kleuren u die stralende ‘look’ geven? Bij het kleuradvies
laat zij aan de hand van kleurkragen zien welke kleuren u het beste staan. U krijgt haaradvies, niet alleen over de kleur maar ook over
het type kapsel, briladvies en dames
krijgen bovendien een mooie dagmake-up.
Het belooft dus een fantastische
dag te gaan worden. Het team van
Sijbrants & van Olst staat voor u
klaar en ziet u graag op zaterdag 18
juni a.s. Mocht u deze dag een montuur van Anne et Valentin aankopen
dan krijgt u maar liefst 10% korting
inhun winkel aan Marktplein 21 in
Uithoorn.
maal varkensvlees verliest al gauw
een kwart aan gewicht, Livar vlees
slechts acht procent), waardoor het
vlees zeer mals en sappig blijft.
Het unieke samenspel van een melange van granen, unieke rassen en
het scharrelen in een weelde van
ruimte maakt Livar vlees tot een bijzonder product. De varkens van Livar doen zeer zeker niet onder voor
de beste scharrelvarkens uit Spanje of Italië. Livar vlees is authentiek, ambachtelijk, eerlijk en antibiotica vrij!
Vanaf vrijdag is dit nieuwe vlees in
de winkels van keurslager Bader.
Voor meer informatie: www.livar.nl
of www.bader.keurslager.nl

Topproducties voor elk wat wils
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Met de kinderen naar
de voorstelling Klein duimpje met
Geert Hoes, naar een concert van
De Kast, Slagerij van Kampen of
Laura Fygi, naar een theateravond
met Rick Engelkens en vrienden,
de toneelvoorstelling met Bram van
der Vlugt of naar de goochelshow
van Hans Kazan, het kan vanaf september allemaal binnen de grenzen
van deze gemeente, in Crown Theater Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Wie denkt dat het voormalige studiocomplex hier leeg staat en buiten gebruik is, heeft het mis, goed
mis. Het bruist in de Crown Studio’s
met regelmatig filmopnames en liveshows en vanaf september kan eenieder komen genieten van theater
met muziek-, toneel- en cabaretvoorstellingen. Eind vorig jaar bracht
René Martijn samen met OVA-leden
een bezoek aan het Crown complex.
De mooie ruimten, veelal nog geheel
ingericht, en de moderne, grote theaterzaal brachten hem op ideeën:
Waarom de theaterzaal met totaal
876 stoelen niet benutten? De politicus en inwoner ging in gesprek met
Huijbert Kralt van vastgoedmaatschappij De Raadt en kreeg medewerking. Er werd een stichting opgericht met René Martijn als voorzitter en Huijbert Kralt, Ruud Renting en Wijnand Mol als bestuursleden. Het team ging aan de slag, ging
in gesprek met zo’n vijftien impresario’s en heeft nu, twee maanden later, een compleet en gevarieerd programma met muziek, theater, cabaret en toneel, voor elk wat wils.
Aalsmeer op landelijke kaart
“Allemaal topproducties die ook in
Carré en het de La Mar theater komen”, vertelt René met een trotse
blik. “We hebben ongelooflijk veel
moeten regelen, maar het is gelukt.
We bieden een brede mix van allerlei
programma’s. Ik ben er best trots op
dat we dat allemaal hebben kunnen
boeken. In het najaar vinden namelijk altijd de boekingen van de theaters plaats, in maart kwamen wij. We
hebben met de bureaus veel moeten passen en meten, schuiven in de
agenda’s, soms zelfs toestemming
van Carré moeten vragen, maar vanaf september staat Aalsmeer zeker
als landelijk theater op de kaart.” En
Crown Theater Aalsmeer gaat nog
meer bieden dan alleen voorstellingen. “We bieden een hele avond entertainment”, legt René uit. “Bij ons
kom je binnen, hangt je jas op en
bent uit. Naar een voorstelling, in

de pauzes een drankje drinken in
de Pianobar, het Grand Café of De
Club, die alle drie als foyers dienen,
en na afloop bijvoorbeeld nog heerlijk naborrelen in 7 Street, waar zeven cafés in verschillende stijlen geopend zullen zijn. Vooraf dineren behoort ook tot de mogelijkheid. Boven wordt een restaurant met acht
wereldkeukens, Japans, Grieks en
noem maar op, ingericht. In september gaat verder ook discotheek Club
Liberty open en de bedoeling is dat
een casino geopend wordt, maar
hiervoor moet de gemeente nog toestemming geven.”
Cafés, restaurant, discotheek
René gaat verder: “Nog even voor
de duidelijkheid. Het restaurant met
totaal 800 zitplaatsen, de cafés met
eveneens optredens van bijvoorbeeld stand-up comedians en de
discotheek worden vrij toegankelijk, zijn vanaf begin september dus
ook open voor niet theaterbezoekers.” Het restaurant, de cafés en de
discotheek worden door verschillende ondernemers geëxploiteerd. Alleen voor het theater is een stichting
opgericht. Van september tot en met
mei biedt Crown Theater Aalsmeer
iedere vrijdag- en zaterdagavond
voorstellingen en in vakanties op
woensdag- of zondagmiddag familie- en kindershows. De prijzen van
de tickets zullen niet torenhoog worden, zijn vergelijkbaar met de prijzen
van andere, grote theaters. “Van zeg
17,50 tot ongeveer 37,50 euro. Ligt er
aan, wie en wat komt. We zijn een
stichting, we hoeven geen winst te
maken, natuurlijk moeten wel de
kosten er uit”, vervolgt de initiatiefnemer. Op 17 september is de officiële opening van Crown Theater
Aalsmeer en een week later start het
programma. Als eerste op vrijdag 23
september House of Cash met veel
muziek van Johnny Cash en zater-

dag 24 september de toneel- en cabaretvoorstelling Oeloek.
“We hebben echt geweldige producties. Sommige zijn maar in acht
theaters in Nederland te bezoeken.
Uit Engeland bijvoorbeeld de British
Pop Invation en een Tribute aan Eric
Clapton, slechts een maand in Nederland. Bij ons op 28 oktober. Verder het sintprogramma met Jochem
van Gelder, Seth Gaaikema, het
Groot Niet te Vermijden, pianist Wibi
Soerjadi, de toneelvoorstellingen De
koningin van Parimaribo, Mama Tandoori en Oorlogswinter, muziek van
Ellen ten Damme, Rita Reys, Belle Pérez uit België, de Edwin Eversband, cabaretier Vincent Bijloo, met
kerst een concert van de Wolga Kozakken en heel bijzonder: Cirque
on Ice in de eerste week van januari. Een circusvoorstelling op een ijsvloer. Dat wordt echt geweldig.” Vanaf heden komt het complete programma op de website
www.crowntheateraalsmeer.nl
te
staan en kunnen boekingen gedaan
worden. Ook is een theaterboekje
in de maak. Het publiek zal uit heel
Nederland komen, weet René, maar
over parkeeroverlast maakt hij zich
geen zorgen. “De bezoekers arriveren via de Van Cleeffkade en rijden
de parkeergarage in. Hier kunnen
750 auto’s in. Echt, geloof me: Het
Crown Theater gaat Aalsmeer zeker
(weer) op de landelijke kaart zetten.”
Vrijwilligers gezocht
Tot slot een oproep: Het bestuur van
de theaterstichting is op zoek naar
sponsors, denkt aan het oprichten
van een stichting Vrienden van en
is, ook heel belangrijk, op zoek naar
vrijwilligers. Er zijn diverse baantjes
beschikbaar. Voor meer informatie
kan gebeld worden naar René Martijn via 0297-753680.
Door Jacqueline Kristelijn

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Wat gaat dat snel ……

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

Dat gaat snel!
Deze week alweer de 150e IVN column in weekblad de Nieuwe Meerbode. Een wisselende
groep IVN columnisten beschrijft elke 2 weken
iets over de Natuur Dichtbij Huis. Daar is altijd
wel wat te doen en te beleven, het verveelt
nooit. Op naar de 200e column!
Wat gaat er nog meer snel?
De afname van de biodiversiteit in de wereld,
ook in de Natuur Dichtbij Huis. Soorten verdwijnen door vernietiging en verstoring van
ecosystemen, door milieuvervuiling en overexploitatie.
Klimaatsverandering is zo’n verstoring. Een
stabiel ecosysteem met veel soorten en veel
onderlinge relaties, kan dat beter opvangen.
Denk in dit verband ook aan de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Om de verdere afname
van de biodiversiteit in onze Natuur Dichtbij Huis
tegen te gaan, pleiten wij als IVN bij de gemeenten voor goede verbindingszones tussen de
diverse onderdelen van de EHS in ons gebied.
Wat lijkt er sneller te gaan dan gedacht?
De aanpassing van soorten en populaties, ook
in de Natuur Dichtbij Huis. Soorten blijken in hun
erfelijk materiaal een sneller aanpassingsvermogen te hebben ingebouwd dan vroeger gedacht. Maar een deel van het erfelijk materiaal
(DNA) codeert direct voor eiwitten die levensprocessen regelen en daardoor eigenschappen bepalen. Bij de mens is dat bijvoorbeeld
maar ongeveer 3 procent. Het bevat alle benodigde basis informatie voor het voortbestaan
van de soort. De rest wordt beschouwd als ‘regel DNA’. Dit ‘regel DNA’ bepaalt of en in welke
mate het coderende DNA wordt afgelezen en

dus bepaalde eigenschappen tot uitdrukking
komen. Bij veranderende leefomstandigheden
zijn via dit ‘regel DNA’ snelle aanpassingen
mogelijk aan nieuwe situaties, zonder eerst te
moeten wachten tot het coderende DNA zich
kan aanpassen (of niet). Dat is namelijk vaak
een proces dat duizenden jaren vergt. Via natuurlijke selectie en leren wordt de aangepaste
instelling van het ‘regel DNA’ in de loop van
een beperkt aantal generaties ‘ingebouwd’.
Op die manier kunnen soorten en populaties
zich dus snel aanpassen aan veranderende
leefomstandigheden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het trekgedrag
van vogels. Dat kan snel veranderen door een
wat andere instelling van het ‘regel DNA. Individuen met het best afgestelde ‘regel DNA’
hebben de hoogste overlevingskans en krijgen
de meeste nakomelingen. Dit heeft tot gevolg
dat het trekgedrag van een soort of populatie
snel kan veranderen. Bijvoorbeeld overzomeren of overwinteren in andere gebieden. Of
in het voorjaar een paar weken eerder terug
komen uit Afrika.
Groeten van een snelle IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Handbalmeiden KDO C1
én C2 kampioen
De Kwakel - Na een daverend
handbalseizoen waarin de handbalmeiden van KDO veel geleerd hebben, zijn als slagroom op de taart de
C1 en C2 kampioen geworden. De
C1is kampioen geworden tijdens
de een na laatste wedstrijd van de
competitie. Voor de C2 was het verrassender, zij hoorden pas na afloop
van de competitie dat zij eerste zijn
geworden. In de 2e helft van de veldcompetitie waren beide teams hun

tegenstanders te slim, snel en doelpuntenrijk af. De C1 was na vijf wedstrijden ongeslagen in poule CH. De
ene wedstrijd was wat zwaarder
(DSG: 11-9, Zaanstreek 4-6) dan de
andere (Lelystad: 14-2!), maar overall waren de C1-meiden koning van
deze poule. De meiden kregen taart
en een roos van het handbalbestuur
van KDO, en het werd gevierd met
‘We are the champions’ in de kantine. Bij de C2 was het wat ingewik-

kelder. Zij verloren één wedstrijd tegen koploper Monnickendam met
nipte cijfers (11-9), maar ook Monnickendam liet op het laatste moment een steekje vallen tegen HSV.
Hierdoor kwamen zij uit op een gedeelde eerste plaats. Omdat dit pas
na de laatste speelronde bekend
was, werd het kampioenschap gevierd op zaterdag 28 mei, na de ouder-kind wedstrijd als afsluiting van
het seizoen.

Qui Vive hockey meisjes C1 eerste
op een internationaal toernooi
De Kwakel - Op 11 en 12 juni jl.
werd voor de 36e keer het internationale C-toernooi in Nijmegen gehouden dat door hockeyvereniging
Union werd georganiseerd. Al jarenlang heeft dit toernooi een groot
aanzien door de goede organisatie
en de gezellige internationale sfeer.
Veel verenigingen doen graag aan
dit toernooi mee. De speelsters van
de Nederlandse elftallen slapen in
tenten op een groot grasveld op de
accommodatie van Union en voor
de buitenlandse gasten zijn gastouder gezinnen geregeld.
Voor de meisjes waren er dit jaar 12
elftallen ingeschreven. Op basis van
gelijkwaar-digheid waren er 2 pou-

les gemaakt van elk zes teams. Qui
Vive meisjes C1 speelde op zaterdag
in hun poule drie wedstrijden welke
allemaal werden gewonnen waaronder tegen Amsterdam MC 2. Op
zondagochtend werden de laatste
wedstrijden in de poule gespeeld.
Eén keer winst en één gelijkspel. De
halve finale tegen Amsterdam MC 3,
die 2e in de andere poule was geworden werd overtuigend met 1-0
gewonnen. Qui Vive speelde weliswaar snel en goed maar de grote
hoeveelheid kansen om de score te
verhogen werden helaas niet benut.
Onder grote belangstelling werd uiteindelijk de finale gespeeld tegen
Hoorn MC 1, de winnaar uit de an-

Limburgse Junior Masters
Cup voor Legmeervogels F3

Uithoorn - Wat een afsluiting van
een seizoen! Zaterdagochtend
vroeg werden de mannen van de

Legmeervogels F3 door een bus van
de firma Brouwer Transport en Logistiek naar Limburg gereden. De

dere poule en dus ook van de andere halve finale. Qui Vive MC 1 domineerde vanaf het begin de wedstrijd met niet alleen veel goede individuele acties maar ook in het collectief erg sterk. Ook in deze wedstrijd weer hetzelfde probleem dat
de kansen niet werden omgezet tot
doelpunten.
Er werd in de eerste helft slechts
één keer gescoord. De tweede helft
was het zelfde spelbeeld. Qui Vive
was veel sterker maar kwam weer
niet tot scoren. De eindstand van
1-0 was natuurlijk wel genoeg op
de grote beker onder luid applaus in
ontvangst te mogen nemen van de
toernooileiding.
mannen en ouders werden getrakteerd op een weekendje uit met een
afsluitend toernooi in noord Limburg, allemaal geregeld door Linda
van Beek. Een tussenstop voor gebak en drank, en daarna met z’n allen naar een avonturen speeltuin. In
de middag gingen we naar het hotel om nog even te zwemmen met
daarna een gezamenlijk diner, uiteraard met voetbal quiz. Voor sommige werd het nog aardig laat.
Het toernooi
De volgende ochtend konden we
uitslapen en nog even spelen in
en om het hotel om rond 12:00 uur
naar Buchten te vertrekken om bij
de Holtum-Buchten Combinatie het
junior masters toernooi te spelen.
We konden wel zien dat het even
moeilijk was om te starten met dit
toernooi, de eerste wedstrijd werd
gelijk gespeeld. Maar na wat aanpassingen in de opstelling ging
het daarna veel beter. De mannen
speelde meer naar voren en gingen meer voetballen. En dat staat
natuurlijk garant voor winst. Als je
als team speelt en je best doet gaat
winnen bijna vanzelf. De volgende
3 wedstrijden werden dan ook met
speels gemak gewonnen. Om te
beslissen wie 1ste in de poule zou
worden moesten we penalty’s ne-

Nacompetitie

Legmeervogels ook volgend
seizoen derde klasse
Uithoorn - Legmeervogels zijn er
ook dit seizoen, seizoen 2010 – 2011
niet in geslaagd om te promoveren
naar
De 2e klasse. Na het dramatische
verlies in Utrecht tegen Magreb’90
met 2-1 is Legmeervogels verwezen naar de herkansing om via deze
weg alsnog promotie af te dwingen.
De eerst hobbel die dan genomen
moet worden is de ploeg uit Hillegom tw,Concordia. In het seizoen
was Legmeervogels tot twee maal
toe te sterk voor Concordia. Maar
competitie of nacompetitie met mogelijk een promotie in het verschiet
is toch iets heel anders dan de reguliere competitie. Het duel tegen
Concordia diende op een neutraal
terrein gespeeld te worden. Het terrein was snel gevonden in Hoofddorp, namelijk het terrein van een
van de plaatselijke voetbalverenigingen aldaar, Hoofddorp. Een uitstekend veld en ook een uitstekende accommodatie om beide verenigingen te ontvangen.
Slap 1ste bedrijf
Legmeervogels begint erg slap aan
dit duel en je kunt dan ook na afloop gerust stellen dat Legmeervogels het duel al in deze eerste fase
hebben verloren. Het elftal van Henny Snel was in de eerst 30 minuten
duidelijk de mindere van Concor-

dia. Concordia dat speelde met veel
inzet en vertrouwen. Te slap ingrijpen in de verdediging van Legmeervogels was er de oorzaak van dat
Michel Warmerdam van Concordia
met een strak diagonaal schot doelman Patrick Brouwer van Legmeervogels kansloos liet en Legmeervogels tegen een 1-0 achterstand aan
kijkt. Legmeervogels blijven beneden hun kunnen voetballen. Op deze manier wordt Concordia wel erg
simpel in het zadel geholpen. Als er
dan weer eens tot twee maal toe onvoldoende wordt ingegrepen is het
voor Bas Staats wel erg eenvoudig
om de 2-0 te score. Er dan nog maar
net aan 30 minuten gespeeld.
Pas als er een vrije trap van Concordia op de paal terecht komt
wordt men bij Legmeervogels wakker. Legmeervogels nemen langzaam maar zeker het spel over en
Concordia wordt terug gedrongen
op eigen helft. Dan is het jammer
dat Legmeervogels er niet in slaagt
om nog voor het rustsignaal van de
goed leidend scheidsrechter Macro Ritmeester de aansluitingstreffer te maken hoewel Legmeervogels
daar wel de kansen voor heft gehad.
Zo was er een goede actie van de
naar Hoofddorp vertrekkende Robin
Oussoren maar diens voorzet werd
op een haar gemist door Jordy de

Groot en Perry Schoenaker. Ook
Stefan van Pierre is nog een keer
dicht bij de 2-1. Maar het mocht niet
zo zijn. De rust gaat dan ook in met
een 2-0 voorsprong voor Concordia
Tweede bedrijf
In het tweede bedrijf een totaal ander Legmeervogels. Hoe dit kan?
Niemand kon daar na afloop een
antwoord op geven. Maar Legmeervogels is weer bij de les en laat zien
dat men toch echt wel kan voetballen. Niet alleen het voetbal is terug maar ook, en zeker niet onbelangrijk. de overtuiging om alsnog
al winnaar van het veld te kunnen
stappen. Concordia moet alle zeilen bijzetten om treffers te voorkomen en heeft daar dan ook een
aantal keren het geluk aan zijn zijde.Zo moet de doelman van Concordia Daan Ruigrok een aantal keren de hulp van zijn mede verdedigers in roepen om treffers van Legmeervogels te voorkomen. Toch was
ook deze doelman en zijn verdedigers kansloos bij een afstandschot
van Dennis Rijnbeek in de 54ste
minuut. En daar was dan eindelijk
de zo verdiende aansluitingstreffer 2-1. Legmeervogels verhoogd
de druk op het doel van Concordia
en weet weer een aantal mogelijkheden te scheppen om langszij te
komen maar het geluk is deze keer

Het kampioensteam van de C1, met de verdiende roos na afloop van de laatste wedstrijd!
men tegen onze eerste tegenstander. Helaas verloren we deze ‘loting’
en moesten dus tegen de winnaar
van de andere poule. Zou het verliezen van invloed zijn op de volgende
wedstrijd, de kruis finale?
Finale
De kruis finale tegen de 1ste van de
ander poule was eigenlijk helemaal
niet spannend. Onze jongens konden hun goede spel doorzetten en
beter nog: lieten zich dus niet beinvloeden door de verloren penalty’s. Dat is klasse! De finale was tegen de tegenstander waar we al 2
keer eerder (wedstrijd en penalty’s)
tegen hadden gespeeld, dus drie
keer is scheepsrecht. Maar dat doet
zeker tekort aan het voetballen en
de inzet van de jongens van de F3.
En zoals de verliezende coach tegen me zei: “jullie hebben echt heel
goed gespeeld en zeer terecht gewonnen”.

Familietoernooi Qui Vive tennis
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
werd voor de eerste keer bij Qui Vive
Tennis het Familietoernooi gespeeld.
Families vormde samen een team:
vader, moeder, zoon, dochter, broer,
zus, oom, tante, neef(je), nicht(je),
oma, of opa. Alle combinaties waren
aanwezig. De opkomst was enorm

en dat maakte het wel erg gezellig.
Groot en klein allemaal samen op de
baan. Ondanks dat er af en toe een
regenbuitje viel, werden er spannende partijen gespeeld. Uiteindelijk werd het toernooi ruimschoots
gewonnen door Nick Albers en zijn
vader Guido.

Gijs, Jordy, Lars, Robin, Hero, Dylan,
Stan en Camiel(Vincent was er helaas niet bij) jullie hebben een uitstekende prestatie geleverd om in
zo’n druk weekend ook nog eens
de eerste prijs op dit toernooi te halen. Heel goed gedaan!! In alle opzichten een prima afsluiting van een
leuk seizoen met deze groep!
Legmeervogels minder goed gezind.
Zo ziet Rowan Hogenboom een inzet gestopt worden door een speler
van Legmeervogels en zorgt ook de
paal naast en de lat boven de doelman van Concordia dat de bal niet
in het doel verdwijnt.
En als je dan in de laatste fase van
dit duel alles of niets gaat spelen is
daar een logies gevolg van dat er
ook kansen komen voor Concordia.
Maar door goed ingrijpen van Rigi Graanoogst en Patrick Brouwer
weet Concordia niet de zo fel begeerde 3-1 te score. Het blijft daardoor spannen tot het eind.
Helaas voor Legmeervogels weet
met niet de 2-2 te score om op deze manier een verlening af te dwingen. Na ruim 90 minuten fluit Marco Ritmeester voor de laatste keer
en is Legmeervogels dit seizoen niet
in geslaagd om promotie naar de 2e
klasse af te dwingen.
Voor Concordia volgt er nu nog een
duel (2e Pinksterdag) tegen De Foresters uit Heiloo. De winnaar blijft
in de 2e klasse Heiloo of promoveert
naar de 2e klasse Concordia. Voor
Legmeervogels is het uithuilen en
opnieuw beginnen.
Opstelling Legmeervogels; Patrick
Brouwer, Nick van Schaik (46 Rowan Hogenboom) Bastiaan Bruning, Dennis Rijnbeek, Yannick
v.d.Akker, Bart v.d.Tol, , Stefan van
Pierre (46 Mels Bos), Robin Oussoren, Perry Schoenaker, Jordy de
Groot, Rigi Graanoogst,
Doelpunt: Dennis Rijnbeek.
Geel Yannick v.d.Akker
Scheidsrechter M.Ritmeester. aas.
Scheidsrechter R.Dumont, J.Baas.

KDO na één jaar terug in
de vierde klasse
De Kwakel - KDO 1 heeft op Tweede Pinksterdag geen felbegeerde
thuisoverwinning kunnen bewerkstelligen tegen Velsenoord. In een
meer spannend dan hoogstaand
duel kreeg KDO ruim in de tweede
helft twee tegendoelpunten te verwerken, waardoor de Kwakelaars
met 0-2 onderuit gingen. Door de
noodlottige nederlaag tegen Velsenoord is KDO, na één jaar derde
klasse, gedegradeerd naar de vierde klasse.
Na de zwaarbevochten twaalfde plaats in de competitie was alle Kwakelse hoop gevestigd op de

nacompetitie. Echter werd er slechts
eenmaal gewonnen en in totaal drie
keer verloren, waardoor KDO op
een vierde plaats eindigde. Nummer één Purmerend en nummer
twee Velsenoord promoveren naar
de derde klasse, terwijl ‘s-Graveland
aanstaande zondag een herkansing
krijgt in Haarlem.
Volgend seizoen onder leiding van
de nieuwe trainer Raymond de Jong
zal de koers gewijzigd dienen te
worden om zodoende hopelijk mee
te kunnen strijden om de bovenste
plekken in de vierde klasse. (foto
Annemarieke Verheij)
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Dansschool Colijn presenteert:

SHOW OFF THE PROMS 2011
Uithoorn - Zondag 5 juni jl. was het
dan zover! De leerlingen, docenten
en vrijwilligers van Dansschool Colijn hebben vanaf januari naar dit
moment toegeleefd! ’s Morgens om
8.15 uur verzamelden de leerlingen tussen de 3 en 45 jaar zich in
de kleedruimten van het theater van
het Hermann Wesselink College in
Amstelveen.
Axel en Heleen Colijn zijn uitgeweken naar deze locatie omdat, tot
hun spijt, het evenement niet langer in het eigen danscentrum gehouden kon worden. Door de grote toestroom van leerlingen was dit
logistiek niet meer haalbaar en verantwoord.
Na een gezamenlijke warming up
en bemoedigende woorden van docente Merel Schrama was het vooral genieten! Achter de schermen
heerste natuurlijk een enorme hectiek. De meeste leerlingen gingen
drie keer of meer het podium op,
dus het was één grote heksenketel
in de kleedruimten. Voeg daar nog
een aantal spoedverkledingen aan
toe en de chaos is compleet. Dankzij de fantastische inzet van de vele
vrijwilligers en de geweldige manier
waarop de leerlingen zich opgesteld
en elkaar ook geholpen hebben, is
dit allemaal redelijk georganiseerd
verlopen. Wat voorop stond tijdens
deze show is dat het ook achter de
schermen een gezellige boel moest
zijn! Cameraman Erik de Boer had
ervoor gezorgd dat de leerlingen in
de kleedkamer de verrichtingen op
het podium live mee konden kijken.
Dit werd bijzonder gewaardeerd!
Dansfilm
Het onderthema van deze show
was: ‘Burlesque’, de dansfilm met
Cher en Christina Aguilera. Dit was
aan het begin van de show direct
te merken; de bezoekers werden
ontvangen in een zaal waar her en
der bevallige dames stonden in poses die in een nachtclub niet zouden misstaan. Vervolgens werden
de gasten welkom geheten door
docente Merel. Met een spetterende opening waar leerlingen uit verschillende groepen aan meededen
op het nummer ‘Express’ was het
begin van een veelzijdige show een
feit. Natuurlijk trokken de allerkleinsten het meeste bekijks! Heleen en
juf Merel hadden en plan bedacht
om deze kleintjes vanaf de generale repetitie op hun gemak te stellen.
Deze speciale aandacht kostte wat
tijd maar het resultaat was ernaar!
Ook de allerjongsten gingen helemaal ‘los’.
Veelzijdig
De show werd geroemd om haar
veelzijdigheid. Het danscentrum
biedt een aantal verschillende
dansonderdelen aan en dat maakt
deze veelzijdigheid mogelijk. Er zijn
zoals eerder gemeld de allerkleinsten die de zgn. ADV/kleuterballetlessen volgen, zij brachten o.a. een
stuk van Nijntje op ballet en Alice

in Wonderland. Dan zijn er de groepen Combi jazz/klassiek. Deze leerlingen krijgen de eerste beginselen van het klassieke ballet mee en
daarnaast natuurlijk choreografieën
op muziek die hen aanspreekt, deze
kinderen brachten o.a. Pippi Langkous on Stage en Fout vs Cool. De
popshowmusicalgroepen
brachten diverse stukken uit Burlesque,
waaronder Show me how you Burlesque; een knalnummer met alle glitter en glamour die je maar
wenst! Dan zijn er nog de hip hop
groepen die natuurlijk weer een
heel andere dansstijl vertegenwoordigen; zij brachten o.a. de nummers Jericho, On the Floor, en More.
Nieuw dit seizoen waren drie livegezongen optredens van de Musicalklas: We go together, Bad Romance en Petticoat. De 35+-groep
bracht Mr. Grinch en Night Fever!
Spetterend
Daarnaast waren er ook veel groepen die gezamenlijk een choreografie deden. Natuurlijk mochten ook
de Breakdansers niet ontbreken
dit jaar! De beginners brachten een
gezamenlijke show met een battle.
De gevorderden hadden een spetterende show in elkaar gezet waaraan ook docent Sylvain zijn steentje bijdroeg.
Docente Merel danste zelf een
prachtige solo op het nummer ‘Someone like you’ van Adele. De choreografie was van goede vriend
Rick McDonald.
Naast bovengenoemde nummers
kwamen er nog een heel aantal andere nummers voorbij, teveel om op
te noemen in dit artikel. In totaal
waren er 34 items in de show.
De show werd afgesloten met het
‘Legally Blonde’ blok. Aan dit blok
deden diverse groepen mee plus
nog twee gastrollen gespeeld door
Daan Dormaar (in de rol van Alex)
en Hans Horeman (in de rol van
postbode). De hoofdrol in dit blok
werd vertegenwoordigd door danseres Rosalie Regelink. Door een
blessure aan haar enkel was het
voor haar helaas niet mogelijk de
tweede show uit te dansen. Haar
rol werd daarom overgenomen door
docente Merel zelf.
Al met al weer een fantastisch
weekend en er wordt nu al uitgekeken naar de ‘Show of the Proms
2012’. Axel en Heleen willen langs
deze weg nogmaals alle vrijwilligers bedanken. Daarnaast docent
breakdance Sylvain Veldkamp, Erik
de Boer (dvd opnamen) Ruud Keizer (licht en geluid) Ceres Uithoorn
en E&B Design (sponsor plakletters). Speciale dank gaat natuurlijk
uit naar docente Merel Schrama. Zij
was verantwoordelijk voor de choreografieën, de muziek en de artistieke kant van de show.
Volgend jaar meedansen in deze
geweldige show? Inschrijven voor
het nieuwe dansseizoen is reeds
mogelijk!

www.colijndancemasters.nl
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Anouk Claessens Nederlands Studenten
Kampioen op de vijf kilometer
10 kilometer, hetgeen in de aanloop
naar de NK’s op de 10 km en halve marathon een uitstekende ontwikkeling is.

Uithoorn - Atlete Anouk Claessens van AKU en het Steenbok
RunningTeam is in grote vorm.

Zij maakt forse stappen richting de
Nederlandse top. Zij blijft haar tijden aanscherpen op zowel de 5 als

Zonnig
In een zeer zonnig Groningen werden op donderdag 2 en vrijdag 3
juni de Nederlandse Kampioenschappen voor studenten gehouden. Anouk Claessens liep daar onbedreigd naar de overwinning, en
dus gouden plak op de 5000 m.
Met 18.29,95 liep ze naar een persoonlijk en clubrecord op de baan.
Wel had Anouk het zwaarder door
de warmte op de baan, maar gelukkig was er voor de loopsters een
waterpost ingericht.
Zaterdag 11 juni werd in Oirschot
de Oirschotse Stoelloop gelopen,
een wedstrijd over 10 kilometer.

Postduiven

Cor van Bemmelen en
Hennie Pothuizen winnaars
Regio - Zaterdag stonden twee
vluchten op het programma, de
laatste Vitesse vlucht vanuit het Belgische Pommeroeul met een gemiddelde afstand van 212 km en
een Dagfondvlucht vanuit het Franse Bourges met een gemiddelde afstand van 598 km.Voor het eerst dit
seizoen kregen de duiven met wis-

selvallig weer te maken met buien onderweg, en dat zorgde ervoor
dat er wat grotere verschillen in de
aankomsten waren. toch werden op
beide vluchten hele mooie resultaten door de leden van Rond de Amstel neergezet. In Bourges werden
de duiven om 08.40 uur gelost, en
in Pommeroeul om 11.00 uur. Om

13.05.12 klokte Cor van Bemmelen uit De Hoef de eerste duif van
Pommeroeul, en deze duif maakte een snelheid van 1677,455 meter
per minuut en dat is 100,6 Km per
uur. Harrie Hendriks uit Vinkeveen
werd 2e en tevens 1e in de B-Groep
en Ton Duivenvoorde uit De Hoef
werd 3e. Cor werd met zijn overwinning niet alleen Kampioen Vitesse,
hij werd ook eerste in Rayon F waar
1862 duiven in concours stonden,
en had de tweede snelste duif van
de gehele Afdeling Noord Holland.
In rayon F werd Harrie 2e, Ton 4e,
Bosse & Zn uit Uithoorn 8e, Theo
Kuijlenburg uit Amstelhoek 9e,
Henk Snoek uit De Kwakel 10e,
Ron den Boer uit Uithoorn 21e, Wim
Wijfje uit De Kwakel 25e, Ginkel &
Berg uit De Kwakel 34e en Hennie
Pothuizen uit Vinkeveen 67e. Om
15.15.03 klokte Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen de eerste duif van Bourges, en deze duif maakte een snelheid van 1512,959 meter per minuut
en dat is 90,7 Km per uur.
Ton Duivenvoorde uit De Hoef werd
2e en Rob v.d. Wal uit Mijdrecht 3e
en eerste in de B-Groep. Hennie
werd deze prestatie 5e in het Rayon
waar 1297 duiven in concours stonden, en 12e in Noord Holland Zuid
waar 5081 duiven mee waren.
Ton werd 6e in Rayon F en 13e in
Noord Holland Zuid, Rob werd 35
in Rayon F en 69e in Noord Holland
Zuid. Ginkel & Berg uit De Kwakel werd 65 in Rayon F, Martien v.d.
Hoort uit Uithoorn 74e en Bosse &
Zn 92e.

Amstel C1-team kampioen
schaken derde klasse SGA

Anouk startte rustig, daar zij in de
week voorafgaand aan de wedstrijd
door ziekte minder kon trainen.
Daardoor kwam ze uitgerust aan
de start en kon zij haar race uitstekend opbouwen. Zij finishte uiteindelijk als 2e dame in een persoonlijk
en AKU clubrecord-tijd van 36.58,0.
Goede vorm
Ook atleet Erwin Koopstra gaat
goed en steekt al weken in goede
vorm en loopt steeds weer iets harder. Zijn 800 meterrace was ideaal
aangezien hij precies het beoogde
tempo kon volgen.
Na een snelle 600m van 1.26 en een
lastige laatste 200 meter noteerde
hij wederom een persoonlijk record
van 1.57,90.
Woensdag 8 juni werd er door 2
AKU atleten deelgenomen aan de
Zomeravondcup in Utrecht bij een
wedstrijd over 10 kilometer.
Jolanda ten Brinke werd, net als
haar partner John van Dijk, 3e in
deze wedstrijd. Jolanda liet een
mooie tijd noteren van 39.38,0 en
John kwam na 34.45,0 over de meet.
De uitslagen zijn als volgt:
Pommeroeul 288 duiven
en 21 deelnemers.
C. van Bemmelen
H. Hendriks
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
H.P. Snoek
R. den Boer
Bourges 227 duiven
en 15 deelnemers
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
R. v.d. Wal
Ginkel & Berg
M. v.d. Hoort
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
Eindstand Vitesse
Onaangewezen
1. C. van Bemmelen
2. C. Pothuizen
3. Ginkel & Berg
4. R. den Boer
5. Bosse & Zn
6. Th. Kuijlenburg
7. H.P. Snoek
Aangewezen
1. R. den Boer
2. Ginkel & Berg
3. Th. Kuijlenburg
4. Bosse & Zn
5. W. Wijfje
6. C. Pothuizen
7. H.P. Snoek
Eindstand Vitesse B-Groep
1. L. v.d. Sluis
2. M. Bosse
3. M. v.d. Hoort
4. Verweij-Castricum
5. J. Koek
6. N. Oussoren
7. P. Baas
Aangewezen
1. M. Bosse
2. L. v.d. Sluis
3. M. v.d. Hoort
4. J. Koek
5. Verweij-Castricum
6. N. Oussoren
7. Th. Vlasman
bekers dit jaar naar Uithoorn gingen. De individuele scores dit seizoen waren als volgt: Paul Oomen
14 uit 14 (100%), Aryan Niknammaleki 10 uit 12 (83%), Sipke de Boer 9
uit 14 (64%), Tim van Rijsse 9 uit 14
(64%) en Esmée Oud 2 uit 2 (100%).

Regio - Op maandag 30 mei
2011 is het C1-team van SV de
Amstel kampioen schaken geworden van de 3e klasse van de
Schaakbond Groot-Amsterdam
(SGA). In een spannende finale werd Mercator C3 verslagen,
nadat de eerste wedstrijd nog in
een gelijkspel geëindigd was.
Het C1-team van SV de Amstel bestond dit seizoen uit Paul Oomen,
Aryan Niknammaleki, Sipke de Boer
en Tim van Rijsse. In de finale kon
Aryan niet meespelen, maar hij
werd uitstekend vervangen door Esmée Oud, die tweemaal won.
Het seizoen begon met een wedstrijd tegen Ada’04 uit Ouderkerk
a/d Amstel, die met slechts twee
spelers kwamen opdagen. Die
werden vervolgens verslagen, zodat Amstel de eerste wedstrijd met
tweemaal 4-0 won.
Er deden twee teams van VAS mee
in de poule van de Amstel, die beide met tweemaal 3-1 verslagen
werden. Het team van Caissa werd
ruim verslagen (4-0 en 3-1) en alleen in de wedstrijd tegen Mercator
C2 kreeg De Amstel serieuze tegenstand. De eerste wedstrijd werd met
3-1 gewonnen, maar in de tweede
wedstrijd werd het eerste punt verspeeld door een 2-2 gelijkspel.
Amstel eindigde in de poule als eerste met 19 punten uit 10 wedstrijden
en speelde in de halve finale tegen
Boven IJ, waarvan gewonnen werd
met 4-0 en 3-1. In de andere halve

Linda van Rossum in vorm
tijdens Battle of the B’s
Uithoorn - Tijdens de Battle of the
B’s, een nationale wedstrijd voor B
junioren heeft AKU atlete Linda van
Rossum optimaal gepresteerd. Met
2 persoonlijke records bij het verspringen en de 100 meter liet Linda
zien dat ze goed in vorm is. De atlete die door DUO sport wordt ondersteund eindigde in de finale op
een 6e plaats en liep naar een nieuw
pr van 12,73 sec. Bij het verspringen kwam Linda tot een afstand van
5,19 meter. Met deze afstand staat
Linda in de top 10 op de nationale ranglijst.
Jip Mukanay kwam in Amsterdam bij het hinkstapspringen in actie. De AKU atlete was gebrand op
een goede wedstrijd, waar ze vooral veel aandacht had gelegd op haar
aanloop. Jip, die ondersteund wordt
door schoenenspecialist Schiedon,
wacht nog op een goede uitschieter, maar liet wel een verbetering
van haar beste seizoensprestatie
zien. Jip kwam tot aan afstand van
10,43 meter. Komende weken zal Jip
nog 2 edstrijden springen als voorbereiding op het NK wat 10 juli zal
plaatsvinden.

Groeiende belangstelling
Zomer bridgedrives
Uithoorn - Ook de tweede avond
van de zomerdrives mocht zich verheugen in een grote belangstelling.
In de A- lijn vochten 12 paren om de
eer en de wijn waarbij Ben ten Brink
& Jan Bronkhorst eindelijk weer
eens aan het langste eind trokken.
Met een score van maarliefst
68,75% waren ze ongenaakbaar
hetgeen hun zelfvertrouwen ongetwijfeld zeer ten goede kwam!
Sonja & Hans Selman deden het
ook uitstekend als tweede met
63,33% en Wouda Roos & Gijs de
Ruiter hebben kennelijk de smaak
te pakken gezien hun derde plek
met 57,08%. Wim Slijkoord & Francis Terra eindigden keurig als nummer vier met 56,67%, gevolgd door
Cora de Vroom & Ruud Lesmeister
met 55,42%, wat aanmerkelijk beter was dan een week ervoor. Niet te
min toch nog wat onder hun niveau,
adeldom verplicht immers! In de Blijn was de hoogste eer plus fles

Die werd overtuigend gewonnen met 3-1, zodat de kampioens-

Weidewandeling op De Lindenhorst
Regio - Op zaterdag 18 juni is weer
de landelijke Open Dag voor biologische bedrijven. Gedurende die hele dag is iedereen van harte welkom
op biologische boerderij ‘De Lindenhorst’. De IVN afdeling De Ronde Venen & Uithoorn geeft op die
dag om 13 uur een excursie en wei-

dewandeling op en rondom het bedrijf. Het geheel duurt ongeveer 1.5
uur. Tijdens de wandeling door de
weilanden is er aandacht voor de
planten, vogels en andere dieren die
er voorkomen, voor de biologische
manier van boeren met respect voor
natuur en milieu, het landschap,

weggelegd voor Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers met 59,90%.
Tini & Johan Lotgerink verrasten
weer eens met een prima tweede
plaats van 58,33%. Anton Berkelaar
profiteerde duidelijk van een nieuwe bridge vlam en eindigde mooi op
nummer drie met 55,21%. Ook Klaas
Verrips hield de eer voor Vinkeveen
hoog door met Truus Overmars vierde te worden met 53,65%. Andre van Herel voerde Bibi de Poorter
netjes naar plaats vijf met 51,04%.
Woensdagavond 15 juni volgt de
derde drive van de zomerserie die
tot en met 31 augustus doorloopt.
Wilt u zich ook eens onderdompelen
in het bridge gebeuren en wellicht
laven aan de wijn, meldt u dan aan
via e-mail: gerdaschavemaker@live.
nl , per telefoon 0617240344 of tussen 19.15 en 19.30 uur aan de barzaal van sporthal De Scheg. De kosten zijn 5 euro per paar en het kaarten begint om 19.45 uur.

Zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn gaat 3 zomeravondfietstochten organiseren op
22 juni, 27 juli en 24 augustus.
We vertrekken om 19.15 u vanaf het
Raadhuisplein in Mijdrecht.
Elke avond is er een andere route in
de omgeving van ons mooie veenweidegebied. Ontdek samen de bij-

zonderheden van dit unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Er
is een pauze onderweg waar u uw
zelfgebrachte koffie/ thee e.d. kunt
nuttigen.
Denk om fietsplakspullen en
regenkleding. Opgave niet nodig.
Afstand: circa 25 kilometer.
Info: Anja de Kruijf, 0297-261628

BMX Noord Holland cup
Regio - Op de sfeervolle Uithoornse BMX baan is alweer de vierde Noord holland cup verreden.Alle vrijwilligers waren op zaterdag 12
juni al druk bezig om de baan rijklaar te maken.Die lag er zondag
dan ook prachtig bij in een stralend
zonnetje.
Ook de kantineploeg was zaterdag
al alles aan het voorbereiden zodat niemand wat te kort kwam.Nadat de lijsten hingen werd er gestart
met de manches.In alle leeftijdscategorien werd weer hard gewerkt
om een ronde verder te komen.Met
name in de veertien vijftien groep
ging Mats de Bruin er stevig tegenaan.Een dag eerder kwam hij zwaar
ten val en werd afgevoerd naar het
ziekenhuis.Gelukkig viel het mee
en zie het resultaat op zondag.Alle
manches en de a finale werden in
winst omgezet.Ook de andere UWTCers voelden zich prima op hun
thuisbaan en reden naar een aantal mooie ereplaatsen. Hier volgen
de uitslagen:
Boys 6/girls 7: 1- Rens Grommel
2-Alex v d Mast 3-Joel Rijneker.
Boys 7/girls 8: 1- Ferdi Cevahir 2-Brian Worm 3-Mauro Wuurman en Milan Ritsema 5-Sten Fuite 6-Mitchell v Cronenburg.
Boys 8/girls 9: 1-Max de Beij 2-Jochem v d Wijngaard 3-Tonko klein
Gunnewiek 4-Daan de Bruin 11-

finale won Mercator C3 verrassend
van Mercator C2, waardoor de finale dus tussen Amstel C1 en Mercator C3 ging.
Na een moeizaam 2-2 gelijkspel in
de eerste wedstrijd, moest de tweede wedstrijd dus de beslissing brengen.

Tempo
Bij de Gouden Spike op 11 juni in
Leiden heeft Erwin Koopstra, wedstrijdatleet bij AKU en het Steenbok
RunningTeam, een mooie prestatie
neergezet. Hij startte in een goed
bezette 800 meter serie en wist vanaf het begin het goede tempo aan
te houden. De doorkomsttijden waren dus ook goed en na 600 meter
leek Erwin op een persoonlijk record
af te stevenen. Echter, de laatste 200
meter waren net even te zwaar en
hij miste zijn PR op 0,07 sec. Zijn
eindtijd van 1.57,97 was goed, maar
er zit méér in. Dat zal een volgende
wedstrijd moeten blijken.
Eva Lubbers was tijdens de Gouden
Spike gebrand op de limiet voor het
EK voor junioren. In Leiden kwam
Eva op de 200 meter tot een tijd van
24,45, 0,15 sec boven de limiet. De
atlete die begeleidt wordt door fysiotherapeut Wouter Witsel (Plexus
Uithoorn) was niet tevreden over
haar race. De AKU atlete laat zien in
goede vorm te zijn, maar wacht nog
op een uitschieter. Gezien de race in
Leiden, hoopt ze de komende wedstrijden een snelle tijd op de klokken te zetten.

dierenwelzijn en duurzaamheid en
voor de historie en toekomst van het
gebied. Als u het groene veenweide
gebied altijd al eens van een andere kant wilde bekijken en beleven, is
dit uw kans. Deelname aan de excursies is gratis. Aanmelden van te
voren is niet nodig.
Het bedrijf van de familie van der
Horst ligt aan de Kromme Mijdrecht,

Sem Knook 12-Noel Stet
Boys 9/girls 10: 1-Izar v Vliet 5-Hidde v d Woud 6-Dylano Haas 7-Kevin Verzaal 8-Moreno Haas 9-Thor
Hartman 10-Jesse Versteeg 19-Giel
Steur
Boys 10/girls 11: 1-Maarten v d
Mast 3-Jimmy v Woerkom 5-Flip v
Walraven 8-Joei Nap 10-Yiri Plas
12-Jesse v Hattem 13-Dave Rolden
14-Ritchie de Jong 16-Joey v Cronenburg en Daan Verhagen 17-Jasper Mols
Boys 11/girls 12: 1-Bart v Bemmelen2-Joey Nap 4-Jurre Overwater 6-Mitchell Vink 9-Davy v Kessel
14-Robin v d Scheur
Boys 12/girls 13: 1-Scott Zethof
3-Titus Blekemolen 8-Mike Treur 11Max Bouwmeester 13-Stef v Wijngaarden 15-Jeroen Jrifat
Boys 13/girls 14: 1-Arjan v Bodegraven 2-Thomas vd Wijngaard
12-Mitch Bruins 13/Bas v Kuijk
Boys 14-girls 15: 1-Mats de Bruin
2-Jaivy Lee Vink 3-Roberto Blom
5-Bart de Veer 7-Guven Cevahir
11-Jonne Metselaar 14-Tim van´t
Hart
Boys 15-girls 16: 4-Tristan v d Ham
Boys17-girls 17: 2-Michael Schekkerman 4-Michiel Jansen
Het is ongelofelijk maar in 10 van de
elf klassen werden UWTCers eerste.
Dat beloofd een mooi einde van het
seizoen in de Noord holland cup.
tussen De Hoef en Uithoorn. Adres:
Westzijde 17a, 1426 AR, De Hoef.
Telefoonnummers voor meer
informatie:
- IVN afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn, Gerhard Coster:
0297 – 286 229
- Boerderij ’De Lindenhorst’,
fam. van der Horst: 0297 – 567 419.
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Sfeervolle Hartenkretendag Alkwin Kollege
Regio - Het Alkwin Kollege viert dit jaar haar 45-jarige bestaan.
Op de Hartenkretendag van 8 juni zetten leerlingen en personeel
hun talenten in voor het goede doel. Het werd een sfeervolle dag
met veel muziek, lekker eten en activiteiten. Er was een markt en
ook workshops voor zumba, pizza’s bakken en oorbellen maken
ontbraken niet. Daarnaast kon je gezicht geschminkt worden, de
nagels versierd enzovoort. En uiteraard waren er de nodige spelletjes.
De opbrengst van deze middag gaat naar Argentinië voor het bouwen
van schoollokalen, via een kleine maar actieve stichting Che Amigo.

