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ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2 + 3

nog tot 1 juli 
belastingvoordeel

w w w . v a n k o u w e n . n l

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaat.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

*kans op een Ford Ka Limited bij 
iedere tankbeurt (min. 25 ltr)

tank en win
een unieke 
E-Ka*

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

maak kans 
op een 
11-tal 
Ford 
Ka’s

Uithoorn - Hoewel het Pleinfeest 
op zaterdagmiddag 9 juni goed be-
zocht was en het er zo nu en dan 
vrolijk aan toeging, was het toch de 
boosheid en de verbazing over het 
besluit van de gemeenteraad die de 
sfeer bepaalden. Buurtbeheer had 
dit moment uitgekozen om de be-
woners te bedanken die zich de af-
gelopen tijd hadden ingezet voor het 
behoud van ‘het hart van de buurt’. 

Voor iedereen was er een roos met 
een bedankkaartje eraan met de 
tekst: “Bedankt voor uw hulp, steun 
en vertrouwen van de afgelopen ja-
ren!” Maar vooral de bewonersver-
tegenwoordigers, Jolanda, Nasséra 
en Hanneke werden in de bloeme-
tjes gezet. Zij nemen met pijn in het 
hart afscheid van hun rol als spreek-
buis voor de buurt, nu de sloopplan-
nen van Eigen Haard en de Ge-

meente alle beloften en moeite om 
de buurt één te maken en te hou-
den dwarsbomen. Met leuke speel-
activiteiten, een suikerspin voor de 
kinderen, een feestelijke cocktail, 
een hapje voor de volwassenen en 
optredens van een bruisende brass-
band was deze middag toch weer 
een bewijs van het plezier in de 
saamhorigheid die zo kenmerkend 
is voor de Europarei.

Geen feeststemming onder 
de bewoners van Europarei

De Kwakel - Tijden van tevo-
ren was dinsdag 5 juni gepland als 
picknickdag voor zo’n 25 gasten van 
De Zonnebloem afdeling De Kwa-
kel/Vrouwenakker in de schitteren-
de tuin van Harry en Marja van Tol. 
De hele week regende het, maar 
juist op deze dag was het fantas-

tisch picknickweer! De zon scheen 
regelmatig en daardoor hoefden de 
gasten niet in de neergezette tent te 
blijven zitten. 
Na het ontvangstdrankje konden 
de gasten smullen van wat de vrij-
willigers hadden klaargemaakt. De 
sandwiches, hartige taarten, zalm- 

en kipwraps, gevulde eitjes en de 
broodjes gesponsord door AH Jos 
van den Berg, vielen dan ook erg 
in de smaak. Ook het ijs met slag-
room en vers fruit als toetje smaak-
ten heerlijk. 
Het was een dag die absoluut voor 
herhaling vatbaar is.

Picknick De Zonnebloem groot succes

Uithoorn - Op dinsdag 5 juni 
bracht groep 8 van obs Toerma-
lijn een bezoek aan de Wereldwin-
kel in Uithoorn. Het bezoek aan de 
Wereldwinkel was de afsluiting van 
het Fair Trade-project binnen het 
vak Humanistisch Vormings Onder-
wijs (HVO).
Na enkele lessen op school over 
Fair Trade wereldhandel, gelijke 
rechten en microkredieten, konden 
de kinderen zien welke Fair Trade-
producten er op de markt zijn. 
Er werd uitleg gegeven over Fair 
Trade-producten en handel in deze 
producten, de leerlingen mochten 
een quiz invullen, Fair Trade-koek-

jes en -limonade proeven en kregen 
de gelegenheid om rond te snuffe-
len in de winkel. Ook waren er vijf 
niet-Fair Trade-producten verstopt 
in de winkel en aan de leerlingen 
de taak om deze op te sporen en te 
verklaren waarom ze hier niet thuis-
hoorden. 
Deze opdracht werd met succes af-
gerond. Het merendeel van de leer-
lingen en begeleiders ging naar huis 
met een leuk aandenken aan deze 
fi jne en zeer leerzame ochtend. De 
schoolleiding en groep 8 van Toer-
malijn wil Wereldwinkel Uithoorn 
dan ook graag bedanken voor haar 
medewerking aan dit project.

De Kwakel - Onder toeziend oog 
van vele meegereisde supporters 
heeft KDO handbaldames 1 zondag 
3 juni in Vijfhuizen het veldkampi-

oenschap in de 2e klasse behaald. 
Onder regenachtige omstandighe-
den wonnen de KDO dames met 
ruime cijfers van DSOV. Dit kampi-

oenschap en de promotie naar de 
1e klasse zijn uitbundig gevierd, ge-
zamenlijk met de veldvoetbalheren 
van KDO die deze dag ook promo-

Groep 8 van Toermalijn 
bezoekt de Wereldwinkel

KDO handbaldames 1 
promoveert naar 1e klasse

Het kampioensteam van KDO handbal na afl oop van de wedstrijd. Met boven v.l.n.r. Hein Megens (trainer), Sylvia Peek, 
Dion Oudshoorn, Femke de Jong, Sabine Vlasman, Iris Vork en onder v.l.n.r. Merel Vork, Chantal Bartels, Elise Stronk-
horst, Noëlle Lobbes, Miranda Hoekman, Anouk van Egmond, Marin Meijer.
Fotograaf: © Jeroen Schönhage.

veerden. Winst of gelijkspel was no-
dig voor het kampioenschap. Er wa-
ren dan ook veel supporters meege-
komen om de dames naar de over-
winning te schreeuwen, toeteren, 
juichen en zingen. Een mooie en-
tourage waar de dames in het be-
gin van de wedstrijd geen raad mee 
wisten. De eerste vijf minuten gin-
gen gelijk op. Toen de zenuwen ge-
zakt waren ging de doelpuntenma-
chine lopen. Ondanks het regen-
achtige weer, het gladde veld en de 
natte bal, wist KDO er voor rust al 
tien doelpunten in te gooien (3-10). 

Spandoeken en keeperswis sel
Na rust kwamen ook de spandoe-
ken langs het veld te hangen. KDO 
ging iets gewaagder spelen om voor 
het publiek een aantal mooie ac-
ties te kunnen laten zien. Hierdoor 
wist DSOV wel wat meer te scoren. 
De wedstrijd werd afgesloten met 
een publiekswissel voor de keepers: 
Nöelle Lobbes werd gewisseld voor 
Miranda Hoekman, die net weer te-
rug is van een langdurige blessure. 
Een groot applaus volgde voor beide 
dames. Eén minuut voor tijd werd er 
alvast een klein muziekje gedraaid, 
want met een stand van 7-23 was 
het duidelijk: KDO is kampioen! 

De Kwakel - Op zaterdag 23 juni 
organiseert muziekvereniging Tave-
nu het midzomeravondfestival 2012 
met als thema Musical en Pop. De 
fanfare van Tavenu speelt muziek 
uit diverse musicals en Popkoor Just 
Us zingt popmuziek. Ook zijn er op-
tredens van Jazz & Showballet Ni-
cole en Toneelvereniging St. Gene-
sius. ’s Middags om 16.00 uur is er 
een jeugdorkestenpresentatie met 
het jeugdorkest van Tavenu en het 
jeugdorkest van O.G. uit Kromme-
nie. 

Om 20.00 uur begint de fanfare van 
Tavenu onder leiding van Leo Huis 
met spektakelmuziek uit Phantom 
of the Opera, I don’t know how to 
love him uit Jesus Christ Super-
star, tunes uit West Side Story en 
The Sound of Music. Tavenu richt 
zich helemaal op musicals met een 
Grease selectie, Stayin’ alive, Jo-

seph and the amazing technicolor 
dreamcoat, Beauty and the Beast, 
en A brand new day uit The Wiz. 
Popkoor Just Us zingt onder leiding 
van Mark de Waal popnummers van 
Golden Days, Jet lag, Rain down on 
me tot Love in an elevator. Tussen-
door zijn er dansshows van Jazz & 
Showballet Nicole en Toneelver-
eniging St. Genesius uit De Kwa-
kel brengt sketches die met mu-
sical te maken hebben. Tavenu en 
Popkoor Just Us sluiten af met ge-
zamenlijke nummers That Man van 
Caro Emerald en Mamma Mia uit 
de gelijknamige musical. Na afl oop 
kan er op het middenpodium ge-
danst worden op muziek van dis-
cotheek PingWing. Het midzomer-
avondfestival vindt plaats in het 
centrum van De Kwakel op het plein 
voor het dorpshuis aan de Kerklaan 
16. De toegang is gratis. Kijk ook op 
www.tavenu-dekwakel.nl.

Musical en Pop in De Kwakel
Midzomeravondfestival Tavenu op 23 juni
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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

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

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
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

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

t/m 2 juli Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilde-
ren op maandag van 9.00-12.00 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kos-
ten: €105,-. Info: 020-6418680. 

13, 17 Evenemententerrein De Kwakel: De Kuil kleurt oranje. Kijk op 
juni een scherm van 3x3 meter in feesttent naar de EK-wedstrijden 

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

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

17 juni Concert in Thamerkerk. Aanvang: 14.00 uur. Ensemble Mihai 
Scarlat met volks- en zigeunermuziek uit Roemenië. Kaarten 
à €18,- zijn te bestellen via p.v.d.weerdt@kpnplanet.nl of 075-
6843479

20 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

21 juni Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvou-
dige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

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

21+28 juni 19.00-20.00 uur gezond gewicht spreekuur voor een gezond 
voedingsadvies bij Keeponweight Coaching. Graag even aan-
melden op 06-20021854.

27 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

27 juni Bingo in ’t Buurtnest, 13.15-16.00 uur.

30 juni Braderie De Kwakel. 10.00-18.00 uur

30 juni Goud van Oud in Dorpscentrum

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght
7 juli

3 t/m 6 juli Rolstoelvierdaagse in Uithoorn/De Kwakel, georganiseerd 
door Het Rode Kruis in samenwerking met woonzorgcentrum 
Het Hoge Heem. Deelname gratis. Voor inlichtingen en inschrij-
ven kunt u tot uiterlijk 18 juni contact opnemen met: Jur Weste-
ra tel: 0297-565493 of 06-24180055. E-mail: jpjwestera@cai-
way.nl

4 juli Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum 
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 
06-20730223

5 juli Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Notaris 
Akkermans legt uit wat je bij dementie zou moeten/kunnen re-
gelen. Aanvang: 19.30 uur. Einde: 21.30 uur. Toegang gratis. 

5 juli Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht 
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19-20 
uur. Aanmelden via: 06-20021854.

7 juli Spelend Schilderen, Eye-openers: 10 losse workshops in juli 
en augustus. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86, 
lokaal 6..Eerste workshop op 7 juli van 13.30-16.30 uur. Kos-
ten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. In-
fo: Joke Zonneveld, tel. 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

10 juli  Eye-openers: Spelend Schilderen, voor groot/oppas/ouder en 
kind. 9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margriet-
laan 86. Kosten: €45,- ouder/kind, elk volgende kind € 10,- in-
dien plek. Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@joke-
zonneveld.nl

11 juli  Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum 
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 
06-20730223

12 juli Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht 
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.00-
20.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

14 juli Spelend Schilderen, Eye-openers: 10 losse workshops in juli 
en augustus. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86, 
lokaal 6..Eerste workshop op 7 juli van 13.30-16.30 uur. Kos-
ten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. In-
fo: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

18 juli Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum 
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 
06-20730223

19 juli Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht 
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.00-
20.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

21 juli  Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose work-
shops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Mar-
grietlaan 86. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 work-
shops voor €75,-, doek €7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-
6418680; info@jokezonneveld.nl

25 juli Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223 

Evenementen vanaf augustus 2012 staan op www.uithoorn.nl

Het centrum van Uithoorn ligt prach-
tig aan de Amstel en deze ligging 
kan nog veel beter benut worden. 
De eerste stappen daarvoor zijn ge-
zet. Sinds april 2012 worden naast 
het oude gemeentehuis sloepen ver-
huurd. Daarnaast zijn er plannen 
voor de ontwikkeling van de Water-
lijn tussen het Schansgebied en de 
Thamerkerk. 

De waterlijn
De Waterlijn is straks één van de be-

langrijkste recreatieve gebieden in 
Uithoorn. Zowel voor wandelaars als 
voor waterrecreanten. Het wordt ook 
leuker om aan het water te vertoeven. 
Er komt meer ruimte voor terrassen 
doordat de kade autoluw wordt. Nieu-
we steigers zorgen voor meer aanleg-
plaatsen en ook voor bijvoorbeeld vis-
plekken. Uithoorn wordt een belang-
rijk routeknooppunt voor recreanten 
in het Groene Hart. Belangrijk in de 
ontwikkeling van de Waterlijn is duur-
zaamheid. Als het aan de ontwikke-

uithoorn aan de Amstel

Op 19 juni 2012 is in de raadzaal van 
het gemeentehuis een inloopavond 
over het voorontwerpbestemmings-
plan “Dorpscentrum”. De avond be-
gint met een toelichting op het be-
stemmingsplan. Daarna kunt u het 

bestemmingsplan inzien en vragen 
stellen. Tevens kunt u tijdens de-
ze bijeenkomst een reactieformulier 
invullen. De inloopavond begint om 
19.30 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. 

inloopavond voorontwerpbe-
stemmingsplan “Dorpscentrum”

Hang Oranje slingers over 
openbare weg minstens 
4 meter hoog

Diverse straten in Uithoorn en De Kwakel zijn prachtig versierd 
om ‘onze jongens’ tijdens het EK in Polen en Oekraïne extra 

aan te moedigen. Soms hangen versieringen te laag om 
bijvoorbeeld vuilniswagens of brandweerauto’s on-

gehinderd te laten passeren. Hang daarom slin-
gers over de openbare weg minstens 4 meter 

hoog. Dan kunnen ook bovengenoem-
de hoge auto’s er zonder problemen 

onderdoor rijden.

laar ligt krijgt Uithoorn de eerste ener-
gieneutrale haven van Nederland. 
De eerste ontwerpen voor de Water-
lijn zijn klaar. In overleg met onderne-
mers en bewoners worden ze de ko-
mende maanden door de ontwikkel-
combinatie Hart aan de Amstel uitge-
werkt. Daarna neemt de gemeente-
raad een besluit over het plan.

nieuwsbrief 6 Dorpscentrum
Onlangs is nieuwsbrief 6 over het 
Dorpscentrum verschenen. Hierin is 
veel aandacht voor de plannen voor 
de Waterlijn. De nieuwsbrief is huis-
aan-huis verspreid in het centrum 
van Uithoorn, Thamerdal, Meerwijk-
Oost en Amstelhoek. Daarnaast is de 
nieuwsbrief op te halen in de open-

bare bibliotheek en in het gemeen-
tehuis. Op de gemeentelijke website 
www.uithoorn.nl is informatie over al-
le deelprojecten in het dorpscentrum 
te vinden onder Wonen en wijken/
Nieuwbouw en herinrichting/Dorps-
centrum. De nieuwsbrief kunt u daar 
ook downloaden.

informatiecentrum Dorpscentrum
In het Informatiecentrum Dorpscen-
trum, Dorpstraat 15 kunt u uitgebrei-
de informatie vinden over de verschil-
lende plannen. De informatie is on-
langs geactualiseerd naar aanlei-
ding van nieuwe plannen en ontwik-
kelingen. Het informatiecentrum is 
op werkdagen geopend van 13.00 tot 
17.00 uur.
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Met dagtekening 19 mei 2012 zijn 
aanmaningen verzonden voor de 
nog openstaande vorderingen ge-
meentelijke belastingen 2012. De 
kosten van deze aanmaning zijn €7,- 
of €15,- (voor verschuldigde bedra-
gen van €454,- en hoger). 
Op 29 mei is de betalingstermijn 
van deze aanmaning verstreken en 
dus gaan er binnenkort dwangbeve-
len betekend worden. De extra kos-
ten die hiermee gemoeid zijn be-
dragen minimaal € 35. Betaling nà 
per postbetekening wil zeggen dat 
de deurwaarder het aan u beteken-
de dwangbe vel alsnog verder ten uit-
voer zal brengen. Ook dit gaat weer 
gepaard met extra kosten voor u. 

Directe betaling kan u alsnog extra 
kosten besparen.

Bij verleend uitstel van betaling 
of verzoek om kwijtschelding 
geen dwangbevel
Dwangbevelen worden niet uitge-
vaardigd voor het gedeelte van de 
aanslag(en) waarvoor uitstel van be-
taling is verleend als gevolg van een 
ingediend bezwaarschrift of waar-
voor een verzoek om kwijtschelding 
is ingediend.

Meer info?
Voor nadere inlichtingen kunt u bel-
len met Cannock Chase, telefoon-
nummer 0487-518517

Riskeert u en dwangbevel 
gemeentelijke belastingen 2012?

Het peil van het Zijdelmeer moet wor-
den verlaagd. Belangrijkste reden is 
de wens om meer doorstroming te 
creëren en zo de waterkwaliteit te 
verbeteren. Ook wordt hierdoor de 
kans op overlast van blauwalg ver-
kleind. 

Baggerwerkzaamheden
Om het waterpeil te kunnen verlagen 
moeten de ligplaatsen van de arken 
aan de Elzenlaan verdiept worden. 
Daarom is de gemeente (eigenaar 
van de ligplaatsen) in maart begon-
nen met baggerwerkzaamheden. Er 
is in eerste instantie gekozen om de 
bagger onder de arken weg te spui-

ten. Helaas leidde dat niet bij alle 
woonarken tot het gewenste effect. 

Daarom vinden in juni/juli nog ver-
volgwerkzaamheden plaats. Het 
werk is in ieder geval voor eind juli 
klaar, maar de gemeente streeft er-
naar dit sneller te doen. Voor het aan- 
en afvoeren van baggermaterieel zal 
in de week van 18 juni de Boterdijk, 
ter hoogte van het fi etspad bij de El-
zenlaan, enkele uren worden afge-
sloten. Direct omwonenden krijgen 
hierover nadere informatie. 

Uitvoering peilverlaging
Als de baggerwerkzaamheden zijn 

Baggerwerkzaamheden 
Elzenlaan noodzakelijk voor 
peilverlaging Zijdelmeer

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek 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 schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE 
Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Ontwerpbegroting 2013  van de Stadsregio Amsterdam,  inzageperiode 16 mei 

t/m 14 juni 2012. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijg-
baar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111

- Natuurbeheerplan 2013 Noord-Holland . Ter inzage van: 7 mei t/m 18 juni 
2012.

 Info: mevrouw L. Becker, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei 
 t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Concept Verkeersstructuurplan De Kwakel. Ter inzage van  30 mei t/m 27 ju-

ni 2012. Contactpersoon: mw. M. Vermaas, 0297-513111.
- Concept Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012. Ter inzage van: 30 

mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: de heer T. van Doremalen, 0297-
513111

- Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012 
t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer-Uithoorn (G2). Ter inzage van 31 mei t/m 28 juni 2012. Contactper-
soon: mw. G. Nieuwenndijk, 0297-513188.

- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

bij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35. Ter inzage 
van 13 juni  t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111

- Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13 
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen 
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m 
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25 
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Dorpscentrum
- Schans 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een kerkge-

bouw. Ontvangen 7 juni 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 98, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een carport. Ontvangen 5 juni 2012.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
Kerklaan ter hoogte van nr. 22, 26 en 28, omgevingsvergunning voor het aanbren-
gen en vervangen van kabels. Bezwaar: t/m 17 juli 2012.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade, vergunning aan Lions Club Uithoorn 

voor het organiseren van Culinair Uithoorn op 16 juni 2012 van 13.00 tot 21.00 
uur. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan diverse horeca exploitan-
ten voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Culinair Uit-
hoorn op 16 juni 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 42, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de schuur. Be-

zwaar: t/m 18 juli 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein, vergunning aan Goudprijs B.V. voor het innemen van een 

standplaats met een mobiele wagen op de zaterdag voor het inkopen van 
goud, zilver en munten vanaf 16 juni 2012. Bezwaar t/m 18 juli 2012. 

- Zijdelwaardplein, vergunning aan Zala Express voor het innemen van een 
standplaats met een mobiele verkoopwagen op de koopzondagen voor het 
verkopen van diverse snacks vanaf 24 juni 2012. Bezwaar t/m 17 juli 2012.

 VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING OP DE ALGEMENE 
 RECHTENVERORDENING 2012 EN DE TARIEVENTABEL 
 VASTGESTELD 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in arti-
kel 139 van de Gemeentewet, bekend dat zij op 24 mei 2012 hebben besloten tot 
vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging op de algemene rechtenver-
ordening 2012 en de tarieventabel behorende bij en deeluitmakende van de alge-
mene rechtenverordening 2012.  
De datum van ingang van de heffi ng is 14 juni 2012. De verordeningen zijn digi-
taal te raadplegen op www.uithoorn.nl

 MANDAAT OM TOEZICHT TE HOUDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat aan mevrouw C.J. Visser van 
de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam in mandaat de bevoegd-
heid is toegekend om in de gemeente Uithoorn het toezicht op grond van de Al-
gemene plaatselijke verordening 2009 en de Afvalstoffenverordening Uithoorn 
2008 uit te oefenen. 

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “HET ERF”
In De Kwakel, naast de woonwijk ‘De Kwakel achter de kerk’ ligt het perceel Boter-
dijk 174.  Voor dit perceel zijn vier woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mo-
gelijk te maken, wordt begonnen met een bestemmingsplanprocedure. 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Het Erf’ ligt in het kader van de inspraakproce-
dure vanaf 15 juni t/m 28 juni 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan 
ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, 
gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openings-
tijden van de bibliotheek en in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel.  
Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakre-
acties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-

stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 13 juni 2012

 BELEIDSREGEL VERTONEN VAN UITZENDINGEN 
 VOETBALWEDSTRIJDEN TIJDENS EK 2012
Op 11 juni 2012 heeft de burgemeester van Uithoorn beleidsregels vastgesteld 
voor het vertonen van uitzendingen van voetbalwedstrijden tijdens het EK 2012. 
De locale horecaondernemers  mogen in de groepsfase van het EK 2012 uitzen-
dingen vertonen van de voetbalwedstrijden op hun terras maar dienen hiervan 
melding te doen en te voldoen aan de voorschriften. 
Indien het Nederlands elftal in het EK 2012 doorgaat naar de fi nalerondes zullen 
er naar alle waarschijnlijkheid  diverse activiteiten op de openbare weg in de ge-
meente gaan plaatsvinden. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld om de activitei-
ten ordelijk te laten verlopen. De aanvraag geldt alleen voor de wedstrijden van 
het Nederlands elftal en zal gelden voor:
1. het plaatsen van televisieschermen op horecaterrassen;
2. public viewing (grote schermen in de openbare ruimte);
3. het plaatsen van buitentaps (in beperkte mate), indien het evenement bij de ho-
recagelegenheid plaatsvindt, dan worden de dranken geserveerd vanuit de hore-
cagelegenheid).
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan, dus op 
14 juni 2012.

 VERKEERSBESLUITEN
DORPSCENTRUM
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zaterdag 16 juni 2012 het 
evenement Culinair Uithoorn mogelijk te maken in het Dorpscentrum van Uithoorn. 
Hiertoe moet de weg waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor al-
le verkeer. Daarbij mag op de betreffende weg op zaterdag 16 juni 2012 van 06.00-
24.00 uur ook niet worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door het Marktplein van nummer 1 t/m 71 gesloten te verklaren 
in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of 
vee op zaterdag 16 juni 2012 van 06.00 tot 24.00 uur door het plaatsen van ver-
keersborden.
Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 25 juli 2012 ter inzage. Daar-
tegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

THAMERDAL
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de in-
gang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35 aan te wijzen als gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats. 
Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 25 juli 2012 ter inzage. Daartegen kan 
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde evenementen in De 
Kwakel mogelijk te maken, de wegen waarop de evenementen plaatsvinden af te 
sluiten voor alle verkeer. Daarbij mag op deze wegen op de betreffende dagen en 
tijden ook niet worden geparkeerd. 
Dit wordt bereikt door onderstaande wegen gesloten te verklaren voor alle be-
stuurders door het plaatsen van verkeersborden op onderstaande tijden.

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

1 Zaterdag Braderie Drechtdijk 1 t/m 27, 07.00-19.00 u
 30 juni 2012  De Kwakel Mgr. Noordmanlaan, 
   Kwakelsepad, tussen Mgr. 
   Noordmanlaan en Drechtdijk

2 Woensdag   Polderfeest Hanepad
 1 t/m zondag 
 5 aug. 2012

3 Donderdag  Polderloop Evenemententerrein 18.00-22.00 u
 2 aug. 2012  De Kwakel, De Kuil, fi etspad 
   langs Noordzuidroute tot de 
   Hoofdweg, Vuurlijn, De Kuil, 
   Ruilverkaveling, evene-
   mententerrein De Kwakel

Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 25 juli 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met 
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

LEGMEER-WEST
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het gesloten verklaren van de 
Randweg tussen Randweg nummer 5 en de Noorddammerweg voor alle motor-
voertuigen, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het baggerdepot en 
Randweg 5 ten einde de verkeersveiligheid voor fi etsers te verbeteren.
Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit, inclusief tekeningen, ligt tot en met 25 juli 2012 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend

Inloopavond voorontwerp-
bestemmingsplan Iepenlaan

afgerond, beslist Waternet in op-
dracht van Waterschap Amstel Gooi 
en Vecht over de verlaging van het 
peil. Voor het verlagen van het peil 
moeten de schotten bij de Watson-
weg en Boterdijk verwijderd worden. 
Vanwege het risico op verspreiding 
door de hele polder mag het Zijdel-
meer op dat moment geen blauwal-
gen bevatten. Waarschijnlijk vindt het 
verwijderen van de schotten in het 

najaar plaats. Waternet houdt u hier-
van op de hoogte. 

Contactpersoon
Voor vragen of opmerkingen over 
de baggerwerkzaamheden bij de 
Elzenlaan kunt u contact opnemen 
met Erik Valkenburg van de afde-
ling Leefomgeving, bereikbaar onder 
tel: (0297) 513111 of per e-mail: ge-
meente@uithoorn.nl. 

Op 25 juni 2012 wordt in de raadzaal van 
het gemeentehuis een inloopavond ge-
houden over het voorontwerpbestem-
mingsplan ‘Iepenlaan’. Tijdens deze 
avond kunt u het voorontwerpbestem-

mingsplan inzien en vragen stellen. Ook 
kunt u tijdens deze bijeenkomst een re-
actieformulier invullen. De inloopavond 
begint om 19.30 uur. Belangstellenden 
zijn daarbij van harte welkom.

W W W . U I T H O O R N . N L



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

De huishoudinkomenstoets, één van de wijzi-
gingen in de Wet werk en bijstand 2012, wordt 
met terugwerkende kracht afgeschaft. Dat 
houdt in dat de zogenaamde gezinsuitkering 
per 1 januari 2012 komt te vervallen.
 
De huishoudinkomenstoets was door het kabi-
net Rutte ingevoerd, maar door de samenstel-
lers van het Lente-akkoord weer afgeschaft; in 
het Begrotingsakkoord 2013 komt de huishoud-
inkomenstoets te vervallen. Op dit moment ligt 
er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer die de 
afschaffing definitief moet maken. Gemeenten 
zijn door staatssecretaris De Krom verzocht om 
de uitvoering van de huishoudinkomenstoets 
alvast stop te zetten. 

Op dit moment wordt door het Samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn bekeken of en hoe 
bestaande en potentiële cliënten zullen worden 
benaderd om eventueel reeds ingevoerde wijzi-
gingen terug te draaien. Bij nieuwe aanvragen 
zal geen rekening meer worden gehouden met 
de huishoudinkomenstoets. 

Als u nu vragen hebt is het natuurlijk altijd 
mogelijk om zelf contact op te nemen met het 
cluster Werk en Inkomen van het samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn. 

Huishoudinkomenstoets 
wordt afgeschaftIn de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen 

mensen met een beperking en een medische 
indicatie gebruik maken van de Regiotaxi. De 
Regiotaxi is een vorm van individueel taxiver-
voer die u van deur tot deur brengt binnen een 
gebied van vijftien kilometer vanaf de gemeen-
tegrens van uw eigen woongemeente. Om hier 
gebruik van te maken heeft u een vervoerspas 
nodig. Indien u nog geen pas heeft, dan kunt u 
informeren over de voorwaarden bij het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg.

regiotaxi reserveren
U kunt een rit reserveren via telefoonnummer: 
0900-89 98 343 (lokaal tarief) of via internet: 
www. connexxion.nl. Uw pas(nummer) is nodig 
om een reservering te maken.

een aantal spelregels van de regiotaxi
 De Regiotaxi rijdt tussen 07.00 ‘s ochtends 

en 01.00 uur ’s nachts. 
 U kunt een rit bestellen tussen 07.00 uur en 

0.00 uur. 
 Bij reservering geeft u aan met hoeveel per-

sonen u reist en of u gebruik maakt van een 
eventueel hulpmiddel (scootmobiel, rolstoel 
of rollator).

 U bestelt de taxi maximaal één uur van tevo-
ren (eerder mag ook!).

 U reserveert zo mogelijk alvast uw terugreis.
 Ritten met een vertrektijd tussen 7.00 uur en 

8.00 uur moet u de dag ervoor aanvragen.
 Per persoon kan één tas of koffer worden 

meegenomen.
 Klachten over de Regiotaxi kunt u indienen 

bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het 
Loket registreert de klacht en stuurt deze 
door naar Connexxion. 

Wat als de regiotaxi niet komt? 
De taxi mag maximaal 15 minuten eerder tot 15 
minuten later komen dan de door u bestelde tijd. 
Als de regiotaxi 15 minuten na de afgespro-
ken tijd nog niet is gearriveerd moet u con-
tact opnemen met de centrale van de Regio-
taxi. Alleen met toestemming van de telefoniste 
mag u gebruik maken van een andere taxi. Zij 

legt u ook uit hoe u de kosten van het andere 
taxibedrijf kunt declareren bij Connexxion. Zorg 
in ieder geval voor een betalingsbewijs van de 
door u gemaakte kosten voor een andere taxi. 

Bereikbare Bestemmingen
Iedere pashouder heeft een lijst met bereikbare 
bestemmingen ontvangen. Eventueel is deze 
lijst op te halen bij het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg. 

eigen bijdrage regiotaxi 
Voor het gebruik van de Regiotaxi is een eigen 
bijdrage verschuldigd. Voor de Regiotaxi gelden 
de volgende ritbijdragen:

ring Prijs per ring

Bestemming in ring 1 € 1,10
Bestemming in ring 2 € 1,60
Bestemming in ring 3 € 2,10
Bestemming in ring 4 € 2,60
Bestemming in ring 5 € 3,15

Vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan 
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg. Overige informatie over de Regiotaxi kunt 
u lezen in de speciale nieuwsbrief. Pashouders 
hebben deze nieuwsbrief thuis ontvangen. De 
brief is ook af te halen bij het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg.

regiotaxi Amstelland

Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor gemeentelijke voorzieningen? Op de web-
site van bereken uw recht, www.berekenuwrecht.nl, kunt u berekenen of u recht heeft op bij-
voorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering, 
gehandicaptenparkeerkaart, of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook kunt u hier 
zien of u in aanmerking komt voor landelijke voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of 
een studietoelage. Kijk op de website en bereken waar u recht op heeft.

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf  
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord  
aan Jan Mollema. Hij is fractievoorzitter van  
de PvdA in de gemeenteraad van Uithoorn.

1 Welk onderwerp  
wil jij op deze plaats 

naar voren brengen?
“De veiligheidsregio. Dit is 
een gemeenschappelijke 
regeling binnen Amsterdam/
Amstelland, die onder  
meer bestaat uit de gemeen
tes Amsterdam, Amstelveen, 
Aalsmeer, Diemen en  
Uithoorn. Morgen bespreken 
we in de raad de kosten  
van de veiligheidsregio  
voor het vorige en het  
komende jaar.

2 Waarom is de veilig-
heidsregio een  

belangrijk onderwerp?
“Veiligheid is natuurlijk een 
omvangrijk begrip, waar je 

heel veel onderwerpen  
onder kunt scharen. Vanuit 
de veiligheidsregio wordt 
voornamelijk de rampenbe
strijding en crisisbeheersing 
gecoördineerd. Denk aan  

directe afstemming en 
samen werking, maar ook  
aan het verminderen van  
bureau cratie. De veiligheids
regio was bijvoorbeeld  
ook betrokken toen de 
Schanskerk plotseling het 
middelpunt werd van een  
crisis. Omdat de veiligheids
regio meebeslist over veel 
zaken, vind ik dat alle 
aspecten ervan trans
parant moeten zijn.”

3 Wat bedoel  
je daarmee?

“Ik heb het voornamelijk over 
de kosten. Ik zou willen dat 
we daar als gemeenteraad  
beter toezicht op konden  
houden. De veiligheidsregio is 
er om te zorgen dat er bij cala
miteiten goed wordt samenge
werkt. Het overleg is wat mij 

betreft dan ook onmisbaar. 
Maar dat wil niet zeggen dat 
de raad de kosten van de vei
ligheidsregio niet goed hoeft 
te controleren. Toch is dat wat 
er volgens mij nu gebeurt.”

4 De gemeenteraad 
praat morgen over 

de begroting voor 2013, 
dan is toch duidelijk wat  
de kosten zullen zijn?
“Dat zou je denken, maar  
het wezen van calamiteiten  
is nu juist dat je vooraf niet 
weet waar en wanneer ze 
plaatsvinden en hoeveel be
slag ze leggen op de hulpdien
sten. De controle door de ge
meenteraad wordt bovendien 
bemoeilijkt door de korte 

beslistijd. De gemeenteraad 
kan zijn zienswijze geven  
op de begroting, waarna  
een commentaar wordt  
toegevoegd aan de begroting. 
Vorige week kregen we te 
zien wat de kosten over  
2011 waren, op 28 juni 
dienen we de jaarrekening 
over 2011 en de begroting 
voor 2013 al goed te keuren. 
Dat maakt het voor raads
leden lastig om een gedegen 
afweging te maken.”

5 Wat zou je anders 
willen doen?

“De raad heeft een controle
rende taak. We zouden  
de tijd moeten nemen om  
vragen te stellen. De veilig
heidsregio kost Uithoorn 
jaarlijks bijna een € 1  
miljoen. Dat is veel geld  
– reden genoeg om te inves
teren in waarheidsvinding. 
Nu nemen we elk jaar  
opnieuw een beslissing  
die vooraf al vaststaat.” 

R a a D s a g e n D a

Datum: 14 juni 2012  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening  

2  Inspreken burgers

3    Algemene subsidie
verordening 2012  
19.40 uur

4   Algemene Plaatselijke 
Verordening 20.30 uur

5   Veiligheidsregio  
jaarrekening en  
begroting 21.30 uur

6   Gemeenschappelijke  
regeling belastingen  
22.00 uur

7   Samenwerking G2  
jaarrekening en  
begroting 22.30 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raadsvergadering is op  
donderdag 28 juni 2012.
Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen  
van de gemeenteraad  
terugluisteren.

D e  g e m e e n t e R a a D  v a n  u i t h o o R n  i n f o R m e e R t  u  o v e R  z i j n  a c t i v i t e i t e n

“We nemen elk jaar een beslis-
sing die vooraf al vaststaat”

‘Neem meer tijd voor begroting veiligheidsregio’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Vijf vragen aan Jan Mollema (PvdA)

Raad gematigd positief over plannen voor 2013
Het Programmaplan 2013 is 
hét beleidsdocument waarin 
de gemeente Uithoorn aan
geeft wat zij wil gaan doen in 
2013. Onlangs boog de raad 
zich over het plan. De partij
en betoonden zich gematigd 
positief. Zo wilde de VVD 
weten waarom er veel geld 
wordt uitgetrokken voor 
jeugdzorg, aangezien het niet 
zeker is of dit een taak van de 
gemeente wordt. DUS! vroeg 
of in het fietstunneltje bij  
de Admiraal De Ruyterlaan 
opnieuw graffiti kan worden 
aangebracht. Gemeente

belangen en CDA maakten 
zich zorgen over de begroting. 
Gemeentebelangen wil een 
sluitende meerjarenbegroting, 
het CDA betoogde dat veel 
kosten worden doorgeschoven. 
Zij wilden het plan dan ook 
niet goedkeuren. Wethouder 
Levenbach gaf aan dat dat 
toch niet de bedoeling kon 
zijn. De PvdA pleitte voor een 
evenwichtig en sociaal  
beleid. Ons Uithoorn steunde 
het plan, maar was niet  
tevreden met de ‘collegepres
taties’, vooral niet aangaande 
de participatie van inwoners. 

Uiteindelijk werd het pro
grammaplan aangenomen, 
inclusief enkele moties  
over het sluitend maken  
van de begroting. 

correctie Twee weken ge
leden berichtte de Raads
pagina over de stemming 
over de plannen voor de 
Europarei. In dit artikel 
ontbrak de vermelding dat 
de fractie van DUS! tegen 
de gemeentelijke plannen 
heeft gestemd. Onze  
excuses voor het ontbreken 
van deze informatie.



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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

brAnDweer 
& PoLitie

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oPlAgE: 14.300

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

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

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888
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Door Flavoring

FACEBOOK
Vorige week schreef ik onder andere over Facebook. Deze week dan 
het vervolg over contact op internet, er is namelijk nog zo veel meer 
te zeggen en schrijven hierover. Benadrukte ik vorige week dat het 
ging over contact. Later begon ik daar toch over te twijfelen. Is het 
wel echt contact? ‘Elk voordeel heeft zijn nadeel’ zei Cruyff al, een 
waarheid als een koe die ook bij dit onderwerp geldt. Het voordeel is 
dat je gemakkelijk contact kan hebben met mensen, bekend of onbe-
kend, vlakbij of ver weg in het buitenland. Nadelen zie ik echter ook. 
Allemaal leuk tot zover, maar laten we het eens hebben over de in-
houd van dat contact. 
De inhoud is iets wat alle mensen gezamenlijk bepalen en ligt aan 
datgene wat jij wilt delen online. Ik heb het donkerbruine vermoeden 
dat veel mensen hun leven er mooi en rooskleurig uit laten zien. De 
leuke ervaringen worden geshowd middels foto’s, fi lmpjes en goed 
geformuleerde statussen. In het leven is echter niet alles leuk, dus 
wat deel je van de ellende? Nu kun je op Facebook bijvoorbeeld neer-
zetten dat je relatie ingewikkeld is of net beëindigd, maar ook kun je 
op je tijdlijn (zoals vroeger de tijdsbalk van de geschiedenisles) aller-
lei gebeurtenissen plaatsen. Bij de meeste mensen vind je daar dan 
ook alles vanaf geboorte, tot schooldiploma’s, relaties aangegaan en 
verbroken, werkplekken, geboortes van kinderen en ga zo maar door. 
Weer dat heerlijke legaal snuffelen.
Toen laatst een kennis van mij online plaatste dat zijn moeder was 
overleden, zag ik dat veel mensen reageerden daarop. Het ene lieve 
berichtje na het andere werd er geplaatst en ik volgde in die rij. Je wilt 
toch laten weten dat je met iemand meeleeft.
Maar is dat wel genoeg? Kan online contact die arm om je heen ver-
vangen? Die knuffel of die blik die je met elkaar kan wisselen en dat 
je dan weet, hij of zij begrijpt me! Ik denk het niet, het zal allebei moe-
ten. Maar als je zo makkelijk online iets kan plaatsen, neem je dan 
nog de moeite om die ander op te zoeken en je arm om diegene heen 
te slaan? In het dagelijkse bestaan waar alles snel, snel gaat en ie-
dereen het druk heeft.
Ik vraag me af of je online echt verdriet kan delen, soms lijkt Face-
book meer een ordinaire klaagmuur. Het onderwerp van de laatste 
dagen is er een die heel Nederland domineert, namelijk Oranje. In al-
lerlei statussen kon je eerst de opwinding lezen, de voorpret van ons 
team wat weer zou gaan knallen op het EK maar zaterdagavond sloeg 
de teneur om. Denemarken won met 1-0 en toen kwamen daar de 
nabeschouwingen online. Teleurstelling alom en wat volgde was een 
hoos van grappige, sarcastische en geïrriteerde meningen. 
Misschien dat ik dat wel het grootste nadeel vind. Iedereen kan zijn 
mening maar spuien. Wat op zich dan weer goed is, aangezien we in 
een vrij land wonen met het recht op meningsuiting. Maar als je on-
line je mening ventileert, heb je ten eerste geen idee wie dit allemaal 
lezen, maar je hebt ook geen idee hoelang het blijft staan. Op het in-
ternet is alles terug te vinden, vooralsnog lijkt het oneindig als het 
heelal. Alle informatie staat online, kennis is macht zegt een bekend 
gezegde. Hoe ontzettend machtig is Facebook dan wel niet? En Face-
book is nog maar een onderdeel van het world wide web. Ik ben op 
mijn hoede, maar zijn alle aankomende internetgebruikers dat ook?

Mijmeringen

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevon-

den dieren als u uw huisdier vermist.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor 

en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is 
lang en slank.

- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde 11 maandenoude kater; cypers 
met wit befje en witte sokjes.

Gevonden:
- Wilnis, Pastoor Kannelaan: zwart-witte, sterkvermagerde kat kat; Hij 

heeft zwart moedervlekje op puntje van neus.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: kat, rood-wit met vier witte 

voetjes.
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: cyperse kat, zwart-grijs gestreept.
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: 5 kittens.
- De Kwakel, Kwakelsepad: crèmekleurig-vaalroze kat met witte buik 

en witte vlekken op de kop.
- Uithoorn, Irenelaan: rood-zwarte lapjespoes met wit puntje aan 

staart.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben; 
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Bijen, hommels en ... 
tomaten

2012 is het jaar van de bij. 
Dat betekent extra aandacht 
voor deze insecten. Bijen zijn 
belangrijk voor onze voedsel-
voorziening. De vruchtzetting 
van veel voedselgewassen is 
afhankelijk van de bestuiving 
door bijen. De laatste jaren 
gaat het niet goed met de bijen 
in Nederland. De belangrijkste 
reden daarvan is de verschra-
ling van het landschap. Daar-
door is er minder en een min-
der divers aanbod van voed-
sel. Ook ziekteverwekkers en 
bestrijdingsmiddelen worden 
vaak genoemd als oorzaak 
van de achteruitgang van de 
bijenstand in Nederland.

Ook hommels zijn belangrijke 
bestuivers van voedselgewas-
sen. Niet alleen buiten in de 
vrije natuur dichtbij huis, maar 
ook in de glastuinbouw. Neem 
nou de tomaten die u koopt bij 
de groenteboer of de super-
markt. Als die in Nederland zijn 
geteeld, zijn ze waarschijnlijk 
afkomstig van tomatenplan-
ten waarvan de bloempjes 
zijn bestoven door hommels.

Bijna alle tomatentelers in 
Nederland zetten namelijk 
de natuurlijke bestuiving door 
hommels in om de tomaten-
productie een handje te hel-
pen. Tot in de jaren 80 van 
de vorige eeuw werd de be-
stuiving van tomaten planten 
in kassen bevorderd door de 
bloemen te trillen. Het stuif-
meel komt beter los van de 
meeldraden als de bloemetjes 
bewegen. In de buitenlucht 
zorgt de wind voor beweging 
van de bloemen, maar in een 
kas waait het niet. Dat trillen 
was erg arbeidsintensief, en 

dus duur. Hommels bleken dat 
veel effectiever en effi ciënter te 
kunnen dan mensen. De kwa-
liteit van de tomaten verbetert 
er ook door, en de productie is 
vaak hoger.

Maar waarom zet een toma-
tenteler hommels in, en waar-
om geen bijen? Hommels blij-
ken in de tomatenteelt betere 
bestuivers te zijn dan bijen. 
Ze bezoeken meer bloemen 
in kortere tijd. Ze zijn groter, 
en komen daardoor beter in 
contact met de meeldraden 
en stampers van de bloemen. 
In kassen voelen hommels 
zich beter op hun gemak dan 
bijen. En omdat ze minder 
goed onderling kunnen com-
municeren dan bijen, verlaten 
ze niet met z’n allen de kas 
als een individu een interes-
santere voedselbron buiten 
de kas heeft ontdekt. Toma-
tenbloemen bevatten name-
lijk geen nectar, en zijn dus 
in principe niet erg interessant 
voor hommels. Maar in een 
kas is er weinig anders. In het 
tomatengewas verzamelen ze 
stuifmeel. Daarbij bewegen ze 
de bloemen, en bevorderen 
daarmee de bestuiving. Om 
de hommels van voldoende 
energie te voorzien voor hun 
bestuivingswerk, krijgen hom-
melvolken in kassen een voor-
raad suikerwater mee in hun 
nest. Dat geeft hen de energie 
om hun nuttige werk te doen.
 

Groeten van een
hommelige IVN-er

Ook natuurgids worden? In 
2013 start weer een natuurgid-
senopleiding! Zie de website 
voor meer informatie.

Aanstaande zaterdag 16 juni:
Memorabele avond in 
jongerencentrum The Mix
Aalsmeer - Uithoorn - De zevende 
editie van Harder Than Heavy staat 
in het teken van twee reeds overle-
den hardrockzangers die hun stem-
pel hebben gedrukt op de heden-
daagse rockmuziek: Ronnie James 
Dio (zanger van Rainbow, Black 
Sabbath en Dio) en AC/DC-zanger 
Bon Scott. Op 16 juni is het twee 
jaar en een maand geleden dat 
Dio overleed aan de gevolgen van 
maagkanker. De succesvolle zan-
ger zong onder andere het nummer 
Love is All van Roger Clover in, be-
kend van een van de eerste anima-
tie videoclips. Ook werd het ‘rock-
teken’, de hand omhoog met de 
pink en de wijsvinger, uitgevon-
den door Ronnie James.Bon Scott 
overleed al in 1980 aan verstikking 
in zijn braaksel. Bon werd met AC/

DC wereldberoemd met onder an-
dere het nummer Whole Lotta Ro-
sie. De band treedt nog steeds op 
met een nieuwe zanger en natuur-
lijk de in Nederland woonachtige 
gitarist Angus Young. In The Mix 
eren de tributebands DEO en Chra-
zy Daisy de overleden zangers met 
een uniek optreden. DEO, met zan-
ger Stan Verbraak, bekend van Hel-
loise en Highway Chile, speelt vooral 
nummers uit de begintijd van Rain-
bow en Black Sabbath. Crazy Dai-
sy speelt, hoe kan het anders, num-
mers uit de tijd van AC/DC met Bon 
Scott. Een mooi avondje rock in The 
Mix! De deur gaat om 20.30 uur 
open, voor de entree betaal je vijf 
euro. Jongerencentrum The Mix is 
gevestigd aan J.A. van Seumeren-
laan 1.

Concert in de Thamerkerk
Uithoorn - Komende zondag 17 ju-
ni om 14.00 uur vindt een uniek con-
cert plaats van het ‘Ensemble Mi-
hai Scarlat’ in de Thamerker aan 
de Amsteldijk–Noord 1. Dit orkest 
brengt volksmuziek en zigeunermu-
ziek uit alle provincies van Roeme-
nië ten gehore: Transsylvanië, Mol-
dova, Oltenië, Muntenië, Dobrogea 
en Banat. Het gevarieerde repertoi-
re bestaat o.a uit weemoedige Doi-
na’s, vrolijke Sirba’s, Hora’s, Invirti-
ta’s en Joc’s. Het ensemble bestaat 
uit ca. 24 Nederlandse professione-
le musici. De artistiek leider en di-
rigent is Mihai Scarlat, die tevens 
de uit te voeren stukken arrangeert. 
Er zijn meerdere traditionele (Roe-
meense) instrumenten vertegen-
woordigd zoals panfl uit, trompetvi-
ool, taragot en cymbaal. Tijdens het 
concert vindt tevens een gastoptre-
den plaats van zanger/taragotist Io-

an Micu. Mihai Scarlat is van Roe-
meense afkomst en studeerde aan 
conservatoria in Boekarest, Mos-
kou, Utrecht en Amsterdam. 
Sinds 1997 is hij bassist bij Holland 
Symfonia.
Hij geeft daarnaast contrabasles en 
leidt het Balkanensemble aan de 
muziekschool Koorenhuis in Den 
Haag. Verder geeft hij workshops en 
cursussen in volks- en zigeunermu-
ziek aan verschillende amateuror-
kesten in Nederland. 
Meer informatie vindt u op de web-
site www.ensemblemihaiscarlat.nl
Kaarten à 18.00 euro (inclu-
sief pauzedrankje) voor dit con-
cert zijn te bestellen via Peter van 
der Weerdt en Joop Kuijk, e-mail: 
p.v.d.weerdt@kpnplanet.nl - tel. 
075-684.3479/joop@kuijk.net - tel. 
023-528.9262 of voor aanvang ver-
krijgbaar aan de zaal.
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Uithoorn - Oorspronkelijk stond de opening van het bar-
becueseizoen bij keurslager Gert Stronkhorst gepland op 
donderdag 10 mei jl. Maar toen gooide het gedoe rond 
de Schanskerk roet in het eten. Het winkelcentrum Am-
stelplein werd gesloten en de door Gert Stronkhorst zorg-
vuldig voorbereide avond voor wat ‘zijn opening van het 
barbecueseizoen’ moest zijn, werd helaas afgeblazen. Na-
genoeg precies een maand later organiseerde hij het als-
nog. Op donderdagavond 7 juni konden talloze liefheb-
bers van het ‘barbecue koken’ geheel vrijblijvend hun hart 
ophalen bij de inloopwinkel van de keurslager. Zijn klan-
ten genoten van 19.00 tot 22.00 uur van een complete 
barbecue-instuif als aanzet voor de opening van het bar-
becueseizoen zomer 2012. Dat er veel barbecue liefheb-
bers zijn bewees de grote belangstelling die er was voor 
deze avond. Het was doorlopend gezellig druk. Niet zo 
vreemd als men bedenkt dat het mooie weer op Konin-
ginnedag, Hemelvaartsdag en de pinksterdagen, al veel 
mensen had doen besluiten de barbecue weer te voor-
schijn te halen en daar heerlijke hapjes op klaar te maken. 
Die waren Gert Stronkhorst dus al een stapje voor!

Zien en proeven
Er was die donderdagavond veel te zien en vooral te proe-
ven op het gebied van barbecueën. Daar had Gert wel 
voor gezorgd. Zo gaven naast zijn eigen inbreng nage-
noeg al zijn (vaste) leveranciers acte de présence met een 
presentatie van hun apparatuur en een uiteenlopend as-
sortiment producten. Gert Stronkhorst zelf liet als keursla-
ger zien wat er allemaal mogelijk is met vlees en vis voor 
de barbecue en het uitgebreide assortiment daarvoor 
wat hij in eigen beheer maakt en aanbiedt. Zoals com-
plete vleespakketten, vleesspecialiteiten, visgerechten en 
dergelijke. Maar ook aparte vleescomponenten. Hij heeft 
alles voor de barbecue in huis.
Zijn toeleveranciers deden niet voor hem onder. Zo toon-
de LuJaBa verschillende soorten barbecues en barbecue 
artikelen, Polaris zijn visspecialiteiten, Swiss Diamond 
kookgerei, The MAN with the PAN de kruiden en Sweet 
Baby Ray’s een keur aan barbecuesauzen. 
Maar ook Vers Alert nam aan de avond deel net zoals buur-
man Stijn Melenhorst van Kaas en Zo die een assortiment 
bijpassende wijnen in bracht, waaronder een bijzonde-
re Spaanse wijn van het huis Iriana en Rosanti Spritzzz, 
een nieuwe mousserende wijn. “Wij wilden de liefheb-
bers van barbecuegerechten nu eens breed laten kennis 
maken met wat wij met elkaar allemaal voor de barbecue 
hebben en kunnen leveren om er thuis of bij het bedrijf 
een geslaagd barbecue festijn van te maken. Ik denk dat 
het ook gelukt is. De bezoekers waren in elk geval erg en-
thousiast. We verwachten er dan ook veel van de komen-
de zomermaanden”, aldus een tevreden Gert Stronkhorst 
die bij dezen enkele leden van de Vrijwillige Brandweer 
in Uithoorn wil bedanken voor hun attente aanwezigheid 
die avond om een oogje in het (veiligheids)zeil te houden.

Het ging die donderdagavond louter om de promotie van 
het barbecueën. Het was geen echte koopavond. Vanwe-
ge deze activiteit bleven de toegangsdeuren van het win-
kelcentrum tot na afl oop van het evenement geopend 
voor bezoekers. Barbecue liefhebbers weten natuurlijk al 
lang waar Abraham de (barbecue)mosterd haalt: name-
lijk bij keurslager Gert Stronkhorst. Degenen die wat meer 
wilden weten over wat er bij barbecueën allemaal moge-
lijk is en in dat metier nog geen klant waren/zijn bij Gert 
Stronkhorst, hebben donderdagavond de kans gekregen 
hun licht op te steken. Nu zij geproefd hebben wat er al-
lemaal op de barbecue kan worden klaargemaakt, weten 
zij ook de weg waar zij hun favoriete ingrediënten moe-
ten bestellen. Dat wordt dus voor menigeen een heerlijke 
zomer! Helemaal tijdens het EK, daarna de Tour de France 
en straks ook bij de Olympische Spelen in Londen! Maar 
ook zonder deze topevenementen kan elke barbecue ge-
slaagd zijn. Keurslager Gert Stronkhorst adviseert u graag 
bij uw culinaire wensen.

Het barbecueseizoen 

IS GEOPEND!

Heerlijk proeven 
en gezellig 
‘onder ons’ bij 
keurslager 
Gert Stronkhorst
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

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 wor-
den 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.

Blunderende raad 
verantwoordelijk voor sloop 381 

woningen
Uithoorn - Door het blunderen van de Uithoornse 
gemeenteraad zijn de plannen voor het slopen van 
de drie nog niet gerenoveerde fl ats in de Europarei 
vooralsnog defi nitief.

Bij de stemming die donderdag 24 mei heeft plaats-
gevonden waren twee raadsleden, één van DUS! en 
één van Gemeentebelangen, afwezig wegens va-
kantie. Nu is het zaak van de raadsleden zelf om 
hun privéleven in te vullen en het is niet netjes om 
je daarmee te bemoeien. De SP vraagt zich echter 
af of de stemming niet over de vakanties van bei-
de raadsleden heengetild had kunnen worden en 
of daar moeite voor is gedaan. Immers zijn de da-
ta van de raadsvergaderingen in 2012 eind 2011 al 
vastgesteld. De SP is los hiervan van mening dat 
deze partijen onvoldoende hebben gehandeld naar 
de mogelijkheden die zij hadden. Zo is het moge-
lijk om als raadslid af te treden. De volgende op de 
kieslijst van een partij komt dan op de plaats te-
recht van het afgetreden raadslid. Dat raadslid dat 
wél de mogelijkheid heeft om bij deze belangrijke 
stemming aanwezig te zijn, stemt dan in feite voor 
het raadslid dat niet de mogelijkheid had om aan-
wezig te zijn. Na een maand kan het nieuw aange-
treden raadslid weer aftreden, om weer plaats te 
maken voor het oude raadslid. Dit alles is conform 
de kieswet. Op deze manier hadden de partijen 
die tegen sloop waren de stemming kunnen win-
nen. Een dergelijk belangrijk onderwerp verdient de 
aandacht en aanwezigheid van alle raadsleden. Het 
gaat hier namelijk om de bewoners van 381 wo-
ningen. Wanneer beide raadsleden aanwezig waren 
geweest, was sloop voorkomen en zou Eigen Haard 
moeten inbinden en met nieuwe plannen moeten 
komen. Laat dit voor deze partijen een belangrij-

ke les zijn! De blaam ligt echter niet alleen bij deze 
partijen. Het zijn namelijk de VVD en het draaien-
de CDA die voor sloop hebben gestemd, terwijl nog 
helemaal niet zeker is of de voorraad sociale huur-
woningen in Uithoorn groot genoeg is voor de uit-
stroom uit deze fl ats. De SP betreurt het ten zeer-
ste dat er nu, zelfs met het door het CDA ingedien-
de amendement, geen concrete toekomst is voor 
de bewoners van de Churchillfl at, de Straatsburg-
fl at en de Gasperifl at.
In tien minuten is er even door het CDA besloten 
dat er een termijn is van twaalf maanden waarin het 
plan de campagne moet worden vastgesteld. Dit 
geeft de tegenstanders van de sloop twaalf maan-
den bedenktijd om plannen te bedenken om het 
beste voor de bewoners te regelen. Als het aan de 
SP ligt, blijven de fl ats staan waar ze staan en wor-
den ze gewoon opgeknapt. De VVD en het CDA 
hebben de Europarei ingekaderd als aparte wijk om 
hun plannen kracht bij te zetten. Deze argumen-
ten vervallen echter als de Europarei gewoon wordt 
gezien als onderdeel van de wijk Zijdelwaard, of-
tewel, de feitelijke situatie. Daarmee vervallen ook 
plannen voor meer woondifferentiatie: er is im-
mers diversiteit genoeg in de wijk Zijdelwaard! De 
SP hoopt dat de tegen de sloop stemmende par-
tijen (PvdA, DUS!, Gemeentebelangen, Groen Uit-
hoorn en Ons Uithoorn) over twaalf maanden voet 
bij stuk houden. Tot die tijd zullen wij in ieder ge-
val doorgaan met actievoeren en zullen wij de be-
trokken partijen op hun verantwoordelijkheid wij-
zen: de verantwoordelijkheid over de toekomst van 
381 huishoudens!

Namens SP Uithoorn / Amstelveen,
Justin Luijten

Dit is het einde, 
dit doet de deur dicht, 

er zijn geen woorden voor...
Zo eindigde ooit Ria Bremers Stuif es in !, zo eindigt 
het helaas ook voor de bewonersvertegenwoordi-
ging van Buurtbeheer Europarei.

Afgelopen dinsdag 5 juni hebben de bewoners-
vertegenwoordigers aan de bewoners bekend ge-
maakt dat ze defi nitief stoppen met hun rol in het 
buurtbeheer, zaterdag 9 juni hebben zij als laat-
ste activiteit een pleinfeest aangeboden aan de be-
woners van de Europarei, dit omdat de bewoners 
het de laatste jaren ontzettend zwaar hebben ge-
had n.a.v . het integraal plan en de onzekerheid met 
betrekking tot de drie niet gerenoveerde fl ats. De 
aanwezige bewoners op het bewonersoverleg en de 
vertegenwoordigers raakten behoorlijk geëmotio-
neerd toen het bekend werd gemaakt. Het team gaf 
aan niet langer vertrouwen te hebben in een goed 
overleg met gemeente en eigen haard, zeker niet 
na alle miscommunicatie die heeft plaats gevonden. 
Ondanks de vele smeekbedes tot een betere com-
municatie bleef wethouder Verheijen zich in allerlei 
bochten wringen om zijn plan erdoor te krijgen. En 
dat raadslid Roosendaal van de VVD ook nog eens 
aanvallend bezig was en het CDA tegen alle ver-
wachtingen in een fl inke draai maakte die de bewo-
ners nu hun huis en hun zo geliefde buurt kost was 
tegen het zere been.
Volgens de vertegenwoordigers is dit niet de ma-
nier waarop Uithoorn met hun burgers hoort om te 

gaan, en zijn ze alle vertrouwen in een eerlijk par-
ticipatieproces kwijt. De bewoners zijn nog steeds 
woedend op de gang van zaken, als er eerlijk argu-
menten waren geweest hadden ze misschien nog 
begrip kunnen opbrengen maar tegen zoveel hui-
chelarij waren zelfs zij niet opgewassen. En het feit 
dat er een plan aangenomen is, waar een Wethou-
der niet eens zelf de antwoorden op vragen van be-
woners en raadsleden wist, vinden zij diep en diep 
treurig. Er werd voortdurend overal om heen ge-
draaid en zelfs door het CDA en de VVD een amen-
dement ingediend waar bewoners werkelijk niets 
aan hebben, want hoe kun je bouwen waar bomen 
en fl ats staan die nog niet gesloopt zijn, volgens de 
bewoners wederom een valstrik. Onbegrijpelijk dat 
er zo met mensen is omgesprongen, ze vrezen dan 
ook de participatie voor de andere Buurtbeheren in-
dien zij bij een ingrijpend traject betrokken zouden 
moeten worden. Er word vergeten dat het Buurt-
beheer een belangrijke partij voor de bewoners is, 
één die zo makkelijk door de projectgroep over het 
hoofd werd gezien met aan kop Wethouder Jeroen 
Verheijen. De bewoners betreuren het dat het alle-
maal zo moest lopen maar weigeren nog langer ge-
bruikt te worden in een oneerlijk proces.

Jolanda van der Veen
Nasséra Achahboun
Hanneke Bruinsma

Maandag18 juni
Voorlichtingsbijeenkomst 
over Vitaal 50+ markt
Regio - De vitaliteit 50+ Markt on-
dergaat een paar belangrijke veran-
deringen. De succesvolle markt die 
vorig jaar 30 enthousiaste zorgaan-
bieders en ruim 700 bezoekers trok 
zal dit jaar opnieuw worden gehou-
den op zaterdag 6 oktober in het 
Gemeentehuis van Aalsmeer. Om-
dat er een aantal belangrijke ver-
anderingen/verbeteringen worden 
doorgevoerd zal er voor alle onder-
nemers en voor alle belangstellen-
den een voorlichtingsbijeenkomst 
gehouden worden. De organisatie 
heeft in samenspraak met de ge-
meente gekozen: om meer de na-
druk te leggen op preventie en om 

ook ondernemers en organisaties 
erbij te betrekken die de vitale 50+ 
‘er helpen om nog meer te genieten 
van de gezondheid, fi theid en zelf-
standigheid. Voor een grotere op-
zet. Dat betekent dat men de markt 
willen uitbreiden zodat minder vaak 
‘nee’ gezegd behoeft te worden te-
gen aanbieders uit de zorg en het 
bedrijfsleven.

Voor Ondernemers en 
Zorgaanbieders
Wat is het toch heerlijk om fi t, vi-
taal en zelfstandig door het leven 
te gaan! Daarom hebben onderne-
mers op het gebied van vitaliteit in-

Tot 27 juni kunt u uw mening geven op het voor-
gestelde Verkeerstructuurplan De Kwakel (VSP). 
Eén van de belangrijkste maatregelen is het afslui-
ten van de Boterdijk voor autoverkeer. Tot 27 juni is 
er gelegenheid voor inspraak op het VSP De Kwa-
kel zoals dit er nu ter besluitvorming ligt. Bent u op 
de hoogte van de maatregelen die de gemeente wil 
doorvoeren? Eén van de belangrijkste maatregelen 
is het afsluiten van de Boterdijk voor autoverkeer. 
Alle maatregelen vindt u op de site van de gemeen-
te www.uithoorn.nl.

Huidige VSP: afname veiligheid 
Kwakelsepad/Ringdijk  en Zwarte wijk
De bezwaren op dit plan richten zich op het knip-
pen van Boterdijk en Vuurlijn. Met het knippen zal 
het verkeer op de Boterdijk, dit betreft voorname-
lijk bestemmingsverkeer, afnemen en de veiligheid 
toenemen, echter op andere smalle wegen en in de 
woonwijk achter de kerk ‘Zwarte wijk’ zal het ver-
keer fors toenemen en dus zal de veiligheid daar 
juist sterk afnemen.
1.  Met het afsluiten van de Boterdijk gaan we van 

2 hoofdverkeersstromen Drechtdijk/Boterdijk en 
Drechtdijk/Kwakelsepad/Ringdijk/Vuurlijn naar 
1 hoofdverkeersstroom, namelijk Kwakelsepad/
Ringdijk/Vuurlijn met als gevolg dat het verkeer 
van de Boterdijk zich verplaatst. Bovengenoem-
de wegen en het centrum in De Kwakel worden 
extra belast door zowel sluipverkeer als door de 
inwoners van De Kwakel zelf. Voor het sluipver-
keer blijft het een aantrekkelijke sluiproute, ze-
ker als de N231 Noordzuid-route vol loopt. 

2.  Daarnaast is de vraag of in de spitsuren het cen-
trum deze verkeersdrukte wel aan kan door toe-
name van het verkeer en het wijzigen van de 
voorrangssituatie (kruising Anjerlaan). Door-
gaand verkeer op de hoofdroute heeft in het 
nieuwe plan geen voorrang meer. Een logisch 
gevolg is dat het verkeer tot ver in het centrum 

en op de Ringdijk zich opstapelt in de spitsuren. 
3. De veiligheid in de Zwarte wijk zal sterk afnemen 

doordat bewoners uit de wijk De Oker de kort-
ste route zullen nemen om De Kwakel te verla-
ten richting Uithoorn en dat is via de Zwarte wijk 
naar de Ringdijk. Dit is zeker niet wenselijk, met 
name voor de veiligheid van de kinderen bij de 
speelveldjes die naast de straten door de wijk 
gelegen zijn. In het huidige plan is dit aspect he-
lemaal niet meegenomen.

Sluipverkeer blijf t
Daarnaast neemt met dit plan het sluipverkeer niet 
af en worden er geen verdere maatregelen geno-
men om dit aan te pakken. De bewoners uit De 
Kwakel kunnen we niet weren op de wegen, maar 
het sluipverkeer wel. Er moet gekeken worden naar 
maatregelen ‘hoe het sluipverkeer buiten het dorp 
te houden’ en deze te leiden langs de Noordzuid-
route die hiervoor bestemd is.

Gekozen plan ‘de knip’ is voor veel bewoners 
van De Kwakel een ingrijp ende maatregel
Dit plan is uitsluitend tot stand komen uit het oog-
punt van veiligheid. Correct dat dit een zwaarwe-
gend onderwerp is. Echter andere aspecten die het 
gevolg zijn van de knip, zijn niet of nauwelijks door 
de gemeente in dit plan meegenomen, ondanks de 
desastreuze gevolgen die de knip geeft voor de in-
woners, te weten:
- Uiteenlopende voorzieningen in Uithoorn 
 verder weg voor bewoners in De Kwakel
- Slechte bereikbaarheid hulpdiensten: 
 langer onderweg en één toegangsweg
- Extra milieubelasting
- Extra brandstofkosten
- Dorp raakt geïsoleerd; het is één gemeente 
 en door de Boterdijk is De Kwakel met 
 Uithoorn verbonden
- Velen werken in Uithoorn/Amstelveen; 

 zij moeten dagelijks aansluiten op N201
Deze onderwerpen zouden alsnog door de ge-
meente meegenomen moeten worden in de besluit-
vorming van het VSP.

Bruikbare alternatieven voor de knip zijn
Ochtend- en avondspitsafsluiting
De huidige maatregel ‘inrijverbod ingang Drechtdijk 
tussen 07.30/09.00 uur’ werkt goed. Deze spitsaf-
sluiting kan ook eenvoudig ingesteld worden voor 
de avond.
Hierdoor wordt De Kwakel in de piekuren alleen 
bereikbaar voor bestemmingsverkeer en neemt het 
verkeersaanbod op kritische momenten af.

Verkeersluwe maatregelen
Er zijn diverse alternatieven voor het veiliger maken 
van de smalle wegen in De Kwakel door het nemen 
van verkeersluwe maatregelen, zoals:
- het verminderen van de maximum snelheid 
 tot 30 km per uur;
- het maken van wegversmallingen door 
 poortjes of verspringende parkeervakken 
 met voorrangsaanduidingen;
- het maken van drempels;
- het plaatsen van een fl itsapparaat.

Het doorvoeren van maatregel A en B zorgt voor 
een betere verkeersveiligheid in het gehele dorp 
en niet voor bijkomende problemen ten opzichte 
van de voorgestelde voorkeursvariant ‘de knip’. De 
maatregelen zijn effectief en zorgen ervoor dat een 
belangrijk deel van het (sluip)verkeer wordt verdre-
ven naar de Noordzuid-route en Amsteldijk. 

Onvoldoende gecommuniceerd naar bewoners
Wat betreft de communicatie naar de bewoners in 
De Kwakel is de gemeente helaas in deze laatste 
fase van dit traject in gebreke gebleven. Veel inwo-
ners van De Kwakel zijn nog niet op de hoogte van 
het gekozen plan dat de gemeente op korte termijn 
wil doorvoeren daarom deze publicatie. Meer infor-
matie over het VSP De Kwakel vindt u op de site van 
de gemeente www.uithoorn.nl.

Wilt u ook niet dat de knip er binnenkort komt? 
Laat dan van u horen. Tot 27 juni a.s. kunt u uw re-
actie geven. Deze kunt u sturen naar College van 
B&W, postbus 8, 1420 AA Uithoorn of naar gemeente
@uithoorn.nl

O. Stomphorst
Toekomstige bewoner De Kwakel

Oproep aan alle inwoners
van De Kwakel

formatie nodig om te weten wat er 
beschikbaar is. Daar liggen dan ook 
uw kansen als zorgaanbieder en za-
kelijke ondernemer.
Denk daarbij aan bedrijven en aan-
bieders op het gebied van gezond 
eten, zorgverlening, fi nancieel ad-
vies, wonen, recreëren, gezond wer-
ken, lifestyle, bewegen en sport. Al 
deze kennis, ervaring, diensten en 
hulpmiddelen willen zij bundelen op 
de aankomende Vitaal 50+ markt. 
En natuurlijk zijn ze op zoek naar de 
nieuwste trends en innovaties!

Voor burgers
Om ervoor te zorgen dat we gezond 
blijven, lekker kunnen blijven wer-
ken, recreëren en een fi jne oude 
dag hebben moeten we goed voor 
ons lichaam en voor onze geest zor-
gen. Bij sommigen gaat dat goed en 
helemaal vanzelf. Anderen hebben 
daarbij hulp en voorlichting nodig. 
Maar dat is niet voor iedereen even 

normaal, men weet soms gewoon 
niet op welke manier men nog be-
ter voor zichzelf kan zorgen of men 
weet gewoon niet wat er allemaal 
beschikbaar is. En hoe bereik je dat, 
wat kun je daaraan zelf doen en 
welke hulp is daarbij beschikbaar?
TIGRA Aalsmeer en Dialectica Busi-
ness Development nemen het ini-
tiatief om deze Vitaliteit 50+ Markt 
te organiseren, zodat ze een steen-
tje bijdragen aan een gezond en vi-
taal leven. 
Bij de Vitaliteit 50+ Markt kun je 
elektrische fi etsen uitproberen, ge-
schikte reizen kiezen, fi theidstes-
ten doen, lezingen volgen, advies 
vragen en hulp krijgen. Daarvoor 
komen reisbureaus, fi etsenfabrie-
ken, diëtistes en fysiotherapeuten, 
de WMO, Heliomare, Visio, ouderen 
sportgroepen, Yoga, de Ouderen-
vereniging, pedicures, Vita Welzijn 
en Advies en nog veel meer orga-
nisaties bij elkaar. Daarnaast zal er 

een aanbod aan workshops en le-
zingen zijn.

Organisatie
De Vitaal 50+ Markt is een particu-

lier initiatief zonder winstoogmerk 
van TIGRA Aalsmeer en Dialectica 
Business Development. Aanmelden: 
bernhardschellenberger@hotmail.
com. Tel. 0683226784
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Schoolreisje rondom lustrum basisschool De Kajuit
Mijdrecht - Dit jaar viert O.B.S. De 
Kajuit haar 25-jarig bestaan. Eind 
juni zal dit gedurende drie dagen 
groots gevierd worden op en rond-
om de school. Ook het schoolreis-
je staat dit jaar in het teken van het 
lustrum. Traditiegetrouw gaan de 
onder-, midden- en bovenbouw na-
melijk altijd op schoolreis naar ver-
schillende locaties. Maar vanwe-
ge het lustrumfeest is daar dit jaar 
een uitzondering op gemaakt. En 
zo stapten op donderdag 24 mei 
alle leerlingen van De Kajuit in de 
bus op weg naar het schoolreis-
je van hun leven, op naar de Efte-
ling! Tijdens een zonovergoten dag 

genoten de kinderen intens van al-
le prachtige attracties die de Efte-
ling rijk is. Van Sprookjesbos tot Py-
thon, geen attractie werd overgesla-
gen. Op deze warme dag was na-
tuurlijk vooral de Piranha favoriet! 
Ook de nieuwe show Ravelijn was 
een groot succes en werd ademloos 
bekeken door de kinderen. Voordat 
alle leerlingen weer moe maar vol-
daan huiswaarts keerden, kregen 
ze nog een lekker koud drankje en 
voedzame koek, gesponsord door 
Beautystiliste Amber: www.beau-
tystilste.nl. Een onvergetelijke dag 
voor alle kinderen en een geslaagde 
aftrap van het 25-jarig lustrumfeest!

Met Mars de lucht in
Uithoorn - Enkele weken geleden 
was er bij AH Jos van den Berg een 
grote actie waarbij de klant twee 
kaarten kon winnen voor een bal-
lonvaart ter beschikking gesteld 
door de fi rma Mars. 
De klant diende daarvoor twee pro-

ducten te kopen en de kassabon in 
te leveren. 
De gelukkige winnares van deze ac-
tie is Annet van Hoorn, rechts op de 
foto; links assistent-supermarktma-
nager Ina Verkerk met in het midden 
de echtgenoot van Annet.

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. 

 Goed geschoten...

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.....

Schotse Hooglanderkalf
geboren in De Kwakel

Op zaterdag 2 juni is er een kleine Kwakelaar bijgekomen. Vader en moeder 
poseren trots naast hun net geboren kalf. Ondanks hun goedige karakter 
heeft de beheerder het nog niet aangedurfd om het kalf op te tillen ten-
einde de sexe te kunnen bepalen. 
In De Kwakel bij het fi etspad gelegen aan het Jaagpad ter hoogte van huis-
nummer 10 steelt het kalf (tezamen met vader (Brutus) en moeder (Roos) 
de show.

A. Kempkes, De Kwakel

Geslaagde dansuitvoering bij KDO
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag 9 juni vond de jaarlijkse dans-
uitvoering van KDO DAG plaats. 
Rond 14.00 uur zat de tribune vol, 
en kon de show van start gaan. De 
twee dansgroepen, aan wie Erma 
van Maris lesgeeft, begonnen met 
een knallende openingsdans. Hier-
mee ging de dansuitvoering offi ci-
eel van start. Alle vijf de dansgroe-
pen van KDO DAG hebben elk twee 
dansen laten zien. Daarnaast was 
er nog een gastoptreden van een 
dansgroep genaamd ‘Samcrewni-
zed’. De dansleerlingen vonden het 
super leuk om op te treden, ook al 
blijft het natuurlijk spannend om 
voor zoveel publiek op te treden. 
Rond 15.00 uur kwamen alle dans-
groepen nog één keer het podium 
op, om gezamenlijk de dansuitvoe-
ring af te sluiten. Iedereen maakte 
er een feest van en het publiek deed 
enthousiast mee.

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.
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Vier mooie prijzen voor 
judoka’s Judoschool Blaauw
Uithoorn – Zondag 10 juni jl. orga-
niseerde judoschool Ron van Raap-
horst een judotoernooi voor judo-
ka’s geboren tussen geboorteja-
ren 1998 en 2006 met een maxima-
le graduatie van gele band met slip. 
Aan dit leuke en gezellige toernooi 
deden judoka’s van 7 verschillen-
de clubs mee. Judoschool Blaauw 
had 4 deelnemers ingeschreven 
voor dit toernooi. Elysa Kikken was 
ingedeeld in een poule van 5 deel-
nemers. In de eerste 2 wedstrijden 
deed Elysa goed haar best maar wist 
ze haar wedstrijden niet in winst om 
te zetten. Bij de laatste 2 poulewed-
strijden wist ze haar tegenstanders 
in een houdgreep te krijgen waar-
door ze deze wedstrijden met een 
ippon wist te winnen. Hierdoor 
mocht Elysa bij de prijsuitreiking 
trots de beker voor de 3e plaats in 
ontvangst te nemen. Luuk Haarman 
was in een poule van 6 deelnemers 
ingedeeld. Zijn eerste 2 wedstrij-
den wist Luuk te winnen met een 
heupworp gevolgd met een houd-
greep. In de 3e partij moest Luuk te-
gen Maurits Reijnaert. Dit was een 
spannende partij die Luuk helaas 
verloor. Gelukkig wist Luuk zich te 
herstellen in de volgende 2 wedstrij-
den. Beide partijen wist hij winnend 

af te sluiten waardoor hij 2e werd 
in deze poule. Luuk Rinkel was in-
gedeeld in een poule van 5 deelne-
mers. Hij wist al zijn wedstrijden met 
goed aanvallend en gevarieerd judo 
op een ippon te winnen. Door dit re-
sultaat mocht Luuk de mooie beker 
voor de 1e plaats in ontvangst ne-
men. Calvin Kikken was ingedeeld 
in een poule van 4 deelnemers. Cal-
vin wist zijn eerste 2 wedstrijden ge-
makkelijk te winnen op een ippon. 

Hockeyjongens 8E1 Qui Vive 
winnen strafballencompetitie
De Kwakel - Terwijl het weer op 
zaterdag nog koud en nat was, 
scheen de zon op de zondag van 
het E-sterrentoernooi bij Qui Vi-
ve. De jongens van de 8E1 hadden 
zich die dag goed ingeleefd in het 
thema: ze waren de Toppers!! Com-
pleet met kapiteintspet! Ze zagen 
er heel leuk en smetteloos uit (toen 
nog wel). Er stonden die dag 4 wed-
strijden en een stafballencompetitie 
op het programma. De eerste wed-
strijd was meteen een pittige; te-
gen de jongens van Xenios 8E1. Dat 
was een sterk team, maar dat had-
den ze al in de gewone competitie 
gemerkt. Xenios was ook deze keer 
sterker en beter, maar er moet ook 
gezegd worden dat het leek of de 
jongens van Qui Vive niet helemaal 
goed wakker waren. Interim-coach 
Ed probeerde langs de kant de jon-
gens wakker te brullen, maar ook 
dat had niet veel effect. Helaas was 
de eindstand dan ook 0-3 voor Xe-
nios. Direct daarna moesten ze aan-
treden voor de strafballencompe-
titie. Bilthoven J8E2 was de tegen-
stander. Youri, hun superkeep stond 
als een leeuw te keepen en kon uit-
eindelijk maar 2 ballen van Biltho-

ven niet tegenhouden. De rest van 
het team wist 10x de bal achter de 
keeper van Bilthoven te werken. Dat 
was een hele goede score!!

Tweede strijd
De 2e wedstrijd was tegen Upward 
J8E1. Dit was een hele leuke wed-
strijd! Het spel ging over en weer 
en beide teams waren gevaarlijk. 
Het was heel erg spannend, want 
de doelpunten gingen ook gelijk 
op! Er werd op een sportieve ma-
nier strijd geleverd aan alle kanten. 
De 1-0 was van Jurre en de 2-0 was 
van Tomas. Toen kwam Upward te-
rug tot 2-1 en daarna 2-2. Ze gingen 
allemaal uit hun bol toen Jurre de 
3-2 maakte. Wat was het spannend 
zeg, maar helaas wist Upward, vlak 
voor tijd, toch nog de 3-3 te mak-
ken. Jammer, maar het was wel een 
hele leuke wedstrijd! Na de heerlijke 
lunch moest er gespeeld worden te-
gen Alkmaar J8E1. Ook dat was een 
team waar de jongens van Qui Vi-
ve al eerder tegen gespeeld hadden 
en van verloren hadden. Ook deze 
keer hadden ze het zwaar. Alkmaar 
speelde behoorlijk fysiek en dat is 
iets, waar de jongens, van Qui Vive 

wat moeite mee hebben. Toch wis-
ten ze de schade behoorlijk beperk-
te te houden; eindstand 0-2 voor 
Alkmaar. 

Vierde strijd
De 4e wedstrijd was tegen Fit J8E1. 
Dit was een wedstrijd die iets mak-
kelijker was. Het 1e doelpunt werd 
gemaakt door Joep, die met een 
mooie pass van Kenzo op links werd 
vrijgespeeld en het daarna cool af-
maakte. Het 2e doelpunt kwam tot 
stand door strak samenspel; van To-
mas op Jurre, van Jurre op Kenzo en 
…. daar was de 2-0! 

Met deze resultaten waren ze 3e in 
de poule, maar... wat bleek: ze wa-
ren 2e in de strafballencompeti-
tie en moesten toen de finale spe-
len tegen de jongens van Xenios. 
Dat was spannend zeg! In het doel 
stond Pim van Qui Vive C1 en om 
en om moesten de jongens van Qui 
Vive en Xenios een strafbal nemen. 
De ballen van Kenzo en Joep gin-
gen er in en van Xenios maar een-
tje en dus waren de jongens van Qui 
Vive de winnaar van de strafballen-
competitie.

Legmeervogels A1 zondag 
sluit seizoen winnend af
Uithoorn - Op woensdagavond 
mocht Legmeervogels aantreden 
tegen De Zouaven A-1, dat uit de 
hoofdklasse gedegradeerd was en 
‘vechtend’ om een laatste kans. Het 
Legmeervogels A1-team was ein-
delijk compleet (Sander, Gino, Yo-
rick, Sjeff,Bram, Lorenzo en Robin) 
en dit was direct merkbaar, er stond 
weer een verdediging en voorhoe-
de. In de 10e minuut opende Mo-
hammed de score op aangeven van 
Quincy met het motto: maak er een 
leuke wedstrijd van en speel vrij-
uit voor het aanwezige publiek. Ook 
een testcase voor de nieuwe trai-
ner A-1 zaterdag Jerry van Delft om 

nog wat indruk te krijgen voor het 
nieuwe seizoen. In de 12e minuut 
viel Sven van Laar uit met een rug-
blessure. Hij heeft de laatste maan-
den veel pech gehad met zijn diver-
se blessures. Het tweede doelpunt 
kwam via Quincy. Legmeervogels 
kreeg een directe vrije trap tegen... 
wel of geen terugspeelbal, de 2-1 
kwam op het bord. Na de rust di-
verse wissels want iedereen mocht 
spelen.
Yorick voor Mohammed, Bram voor 
Robin, de goals die gemaakt werden 
waren schoonheden: 3-1 door een 
prachtige solo van Robin (4 man 
werden het bos ingestuurd) een 

prachtige kopbal van Quincy 4-2, 
Yorick de 5-2, Sjeff de 6-2 en na-
tuurlijk Klaas voor de 7-2. Wederom 
een directe vrije trap voor de Zou-
aven, helaas kon Lorenzo deze niet 
tegenhouden: 7 -3. Daarna de Pe-
naltyserie na de 5 te nemen straf-
schoppen was de stand 4-4, toen 
om en om. Helaas was Yorick dege-
ne die naast schoot 7-8 en de reeks 
dus verloren, maar dat mocht de 
pret niet verminderen. “Mannen, als 
jullie niet op zaterdag hadden moe-
ten spelen tegen Seatrum en eerder 
tegen Zap dan had het mogelijk ge-
weest.” De planning van de KNVB 
blijft een mirakel?

Een derde plek IDC voor de 
meiden van Qui Vive MC1
De Kwakel - De meiden van Qui 
Vive MC1 hebben dit jaar op het 
hoogste niveau gespeeld.

Afgelopen zaterdag speelden zij 
hun laatste wedstrijd in de Interdis-
trictscompetitie (IDC II) tegen Victo-

ria. Deze wedstrijd werd met 1-0 ge-
wonnen. De directe concurrent ver-
loor en daarmee hebben de meiden 
een 3e plek behaald in de Interdis-
trictscompetitie.
Een prachtig resultaat met dank aan 
coach Jasper de Waal en uiteraard 

de speelsters: Felice Albers, Niki-
ta Borstlap, Suzanne van Dijk, Roxy 
van Eijk, Sophie de Hont, Lotte Kete-
laar, Sarah Kleinendorst, Annick van 
Loon, Julia Lugten, Fenna de Meijier, 
Tessa Rus, Sophie Swager, Fleur van 
Tiggelen en Romy Verbrugge.

Clubkampioenen bekend bij 
Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Tijdens de laatste drie 
maanden van het seizoen hebben 
de leden Badmintonvereniging De 
Kwakertl gestreden wie zich een jaar 
lang de clubkampioen mag noemen. 
De deelnemers waren verdeeld over 
een competitiepoule en een recrean-
tenpoule. Zo kwam iedereen op zijn 
of haar eigen niveau te spelen. De 26 
competitiespelers en 18 recreanten 
speelden in verschillende speldisci-
plines; het enkelspel, het heren- of 
dames dubbelspel en het gemengd 
dubbelspel. Door eerst poulewed-
strijden te spelen was je als deelne-
mer niet direct klaar na een verlies-
wedstrijd. In een poule moest je tot 
wel 5 wedstrijden spelen voordat je 
door kon gaan naar de volgende ron-

de. Hiermee werd weer voldaan aan 
de belangrijkste doelstelling om de 
leden zo veel mogelijk wedstrijden te 
laten spelen. Totaal zijn er maar liefst 
128 voorrondewedstrijden gespeeld. 
Hierna speelden de geplaatste spe-
lers volgens het afvalsysteem hun 
respectievelijke kwart- of halve fi-
nale wedstrijden. Op de laatste twee 
speelavonden van het seizoen wer-
den de finalewedstrijden onder gro-
te belangstelling van de overige le-
den gespeeld. Alle finalisten ontvin-
gen een fles wijn voorzien van een 
uniek etiket. Opmerkelijk is dat ook 
dit jaar weer een aantal nieuwe le-
den direct in de prijzen is gevallen. 
De clubkampioenen 2012 van Bad-
mintonvereniging BV De Kwakel: 

Wat is spek-roeien?
Uithoorn - Wil je weten wat spek-
roeien is? Dan moet je komen kij-
ken op de Open Dag van Scouting 
Admiralengroep. Komende zater-
dag 16 juni hebben zij van 10.00 tot 
14.00 uur spelletjes ‘Rond de klok’. 
De Open Dag is gericht op kinde-
ren van 6 tot 16 jaar die op zoek zijn 
naar een leuke hobby voor in het 
weekend.
Scouting Admiralengroep Uithoorn 
is een jeugdvereniging voor kinde-

ren van 6 t/m 21 jaar. Ze komen el-
ke week samen om leuke activitei-
ten te doen. Vrijwilligers begeleiden 
deze activiteiten. Zij zorgen dat ie-
dereen plezier kan maken. Deze dag 
zal het niet anders zijn. 
De jongste jeugdleden doen spelle-
tjes, knutselen, knopen, koken, ont-
dekken de natuur, leren samenspe-
len en nog veel meer. Naarmate de 
leden ouder zijn dan leren ze ook 
vuur maken, kanoën, roeien, zei-

In zijn 3e wedstrijd stond hij te-
genover Steijn Dresselhuizen. Ook 
Steijn had zijn wedstrijden tot nu 
toe gemakkelijk gewonnen. In een 
spannende partij wist Calvin Steijn 
te gooien en met een houdgreep te 
volgen. Hierdoor mocht ook Calvin 
zich ongeslagen kampioen noemen. 
Aan het einde van de wedstrijddag 
had Judoschool Blaauw twee eer-
ste plaatsen, een tweede plaats en 
een derde plaats gewonnen. Voor 
meer Informatie over jeugdjudo, 
vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt u 
contact opnemen met Judoschool 
Blaauw, tel. (0297)569865, e-mail 
info@judoschoolblaauw.nl of via  
www.judoschoolblaauw.nl.

Competitie
Heren Enkel: Iwan v Oostwaard
Dames Enkel: Noor Holland
Heren Dubbel: Iwan Oostwaard en 
Hans de Fretes
Dames Dubbel: Mandy Markwat en 
Laura Jansen
Gemengd Dubbel: Iwan v Oostwaard 
en Mandy Markwat

Recreanten
Heren Enkel: Rimantas Minkevicius
Dames Enkel: Laura Jansen
Heren Dubbel: Rimantas Minkevici-
us en Theo Buskermolen
Dames Dubbel: Bertine Kneppers en 
Renate Hoogervorst
Gemengd Dubbel: Rimantas Minke-
vicius en Angelique Timmer

len, kamperen en nog veel meer. De 
oudste jeugdleden bedenken hun 
eigen activiteiten en voeren deze 
onder begeleiding uit. 
Hun boodschap? Kom 16 juni naar 
de Open Dag. De jeugdleden van 
Scouting Admiralengroep zullen 
er ook zijn, dus je kunt gelijk ken-
nismaken. Dit is jouw kans om de 
sfeer van Scouting te ontdekken. 
Hun clubhuis staat naast jongeren-
centrum The Mix, tegenover de Tha-
merkerk. Hopelijk zien jullie elkaar 
op 16 juni. Kijk ook even op de web-
site www.admiralengroep.nl.
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Twintig medailles voor turners 
en turnsters van Veenland
Wilnis - Zaterdag 9 juni werd in 
Breukelen de jeugdrecreatiedag ge-
organiseerd. Er deden op deze wed-
strijd meer dan 400 deelnemers 
mee. Het beloofde een lange dag te 
worden maar dat het zo’n lange dag 
werd, dat hadden ze niet verwacht.

In de eerste ronde deden voor Veen-
land mee Kim Fokker, Isa Schouten 
en Donna Lek. Ze deden uitstekend 
hun best en lieten keurige oefenin-
gen zien maar uiteindelijk bleek Isa 
3e. Donna viel net buiten de prijzen 
op plaats 5e en Kim was 8e. In ronde 
twee moest Tessa Groenenweg haar 
wedstrijd turnen. Ze deed dit keu-
rig maar helaas geen medaille voor 
haar of toch wel bij de uitslagenlijst 
blijkt dat ze geen cijfer heeft gekre-
gen voor haar sprong op de trampo-
line en het zou zomaar kunnen dat 
ze toch 1e is geworden. Wordt ver-
volgd. Emma Raave, Irene Turk, Jas-
mijn Dinant, Julia Schröder en Lisa 
Quist turnden de sterren van de he-
mel. Dit bleek ook bij de prijsuitrei-
king. Het werd een heel podium vol 
Veenland turnsters. Irene was 1e, Ju-

lia 2e, Lisa 3e en Emma en Jasmijn 
4e. Uitstekend gedaan meiden! Floor 
van Loon turnde in de andere baan 
ook een prima wedstrijd maar viel 
buiten de prijzen. Zij werd 6e. In ron-
de vier was het de beurt aan Ame-
lie Verbruggen. Floortje de Haan en 
Sterre van Bemmel . Voor alle drie 
hun eerste echte wedstrijd en dus 
best spannend. Iedereen zette zijn 
beste beentje voor en dat werd be-
loond. Sterre en Amelie werden bei-
den 2e. Floortje viel buiten de prij-
zen zij behaalde de 7de plaats. In de 
andere baan turnden Daphne Post 
en Ilse Kraats. Ze turnden een goe-
de wedstrijd. Daphne werd ondanks 
een val van de balk en een onder-
deel vergeten toch nog verrassend 
2e. Ilse werd 11e.

Laatste
Eindelijk de laatste ronde, ze wa-
ren inmiddels weer een uur ingelo-
pen dus het werd spannend of ze op 
tijd klaar zouden zijn voor het voet-
bal. In deze ronde turnden de door 
de Rabobank gesponsorde jon-
gens van Veenland. Dit waren Isma-

el en David Kleintjes, Mike en Den-
nis Oudshoorn, Julian en Senna Wil-
kes, Renze,Teije en Hidde Goossens, 
Eric en Kalvin de Koning, Quincy 
Donkervoort, Jelle van Amerongen, 
Rafaël Veldman, Ali el Yousfi. Bij 
de jongens kon je echt merken dat 
ze ook héééél lang hadden moeten 
wachten. De concentratie was min-
der en ze kenden niet allemaal de 
oefenstof meer uit hun hoofd en hier 
en daar was het een beetje slordig. 
Maar iedereen deed zijn best en dat 
is toch het belangrijkste. Uiteinde-
lijk behaalde Ali, Senna, Hidde, Mike 
een zilveren medaille. Julian, Renze, 
Ismaël een bronzen medaille. Maar 
ook hier klopte het niet helaas. Te-
ije blijkt 1e geworden te zijn en Mike 
en Ismaël allebei 2e waardoor Quin-
cy derde wordt. Verder werd Jelle 
6e, David 5e, Eric 8e, en Kalvin 7de. 
In de andere baan turnden Mayke 
Boellaard, Sienna Bruin, Noë Mäkel 
en Nikki Hazeleger hun wedstrijd. Ze 
deden erg hun best en Sienna werd 
beloond met een 4e plaats. May-
ke werd 7e, Noë werd 16e, en Nik-
ki 22e. 

Geen promotie voor het 
Argon Zaterdag 2 elftal
Mijdrecht - Vol vertrouwen en ui-
terst gemotiveerd vertrok het 2e 
zaterdag team van Argon op 9 ju-
ni met bus en vele supporters naar 
het sportpark van UVV aan de Park-
zichtlaan in Vleuten. 

Vanaf de eerste tot en met de laatste 
minuut werd alles gegeven, maar 
het mocht niet zo zijn. Na een heel 
goed seizoen moest Argon 2 in de 
finale van de nacompetitie met 2-1 
de zege laten aan Huizen 2. Door 
deze uitslag gaan de reserves van 
deze hoofdklasser naar de reser-
ve hoofdklasse en zal Argon 2 het 
volgend seizoen opnieuw in de re-
serve 1e klas moeten gaan doen. 
In een meer spannende dan goe-
de wedstrijd, die erg werd beïnvloed 
door de harde wind dwars over het 
(kunstgras)veld, waren er in de eer-
ste helft weinig echte kansen te no-
teren. Eenmaal moest doelman Tho-
mas de Ruiter knap redden bij een 
vrije kopkans, dat de rust met 0-0 
werd gehaald was dus logisch. Na 
de doelwisseling startte Argon wat 
sterker dan in de eerste periode en 
er kwamen enkele mogelijkheden, 
die echter geen treffer opleverden. 
Een prima uitgevoerde counter van 
Huizen leverde na een klein kwar-
tier de openingstreffer van Huizen 

op, maar al snel daarna was er een 
prima combinatie tussen René Leg-
ters en Kevin Blom, die door laatst-
genoemde met een schuiver tot 1-1 
werd gepromoveerd. Tien minu-
ten voor het einde wist de centra-
le verdediger van Huizen, met af-
stand de meest geroutineerde man 
op het veld, na een hoekschop met 
een inzet uit de draai Huizen voor 
de tweede keer op voorsprong te 
brengen en dit keer hield men die 
voorsprong vast tot het eindsignaal, 
al was Tobias Verburg in blessure-

tijd met een inzet tegen de paal heel 
dicht bij de verlenging, die er ech-
ter niet kwam omdat ook René Leg-
ters in de rebound het net niet wist 
te vinden. Jammer, maar gezien het 
spel van de ploeg uit Huizen was 
het niet onverdiend te noemen. Trai-
ner Adri Leijgraaff, teamleider Mar-
co Broekhuizen en alle Argon 2 spe-
lers kunnen terugzien op een zeer 
goed seizoen, dat helaas net niet de 
passende afsluiting heeft gekregen.

(Foto’s sport in beeld.com)

Meisjes HVM M8D1 sluiten 
seizoen af met winst
Mijdrecht - Het seizoen van de 
meisjes HVM M8D1 was gezellig 
en zeer succesvol. Afgelopen zon-
dag was misschien wel de zwaarste 
opgave van het jaar: de traditionele 
wedstrijd tegen de ouders.
De meiden waren behendiger en 
sneller, de ouders moesten het 

vooral hebben van werklust die ze-
ker in de eerste helft nog in ruime 
mate aanwezig was.
Een achterstand bij rust van 3-5 
werd door de meiden knap omge-
bogen tot een eindstand van 7-6. 
Het gesputter over een partijdige 
scheidsrechter verstomde al snel tij-

dens de heerlijke lunch die na de 
wedstrijd genuttigd werd in een 
heerlijk zonnetje.
Een aantal ouders kon het verlies 
slecht verdragen en zij hebben zich 
spontaan aangemeld voor het vol-
gen van hockeytraining bij de Trim-
mers.

Interne Jeugdcompetitie 
van TVM supergeslaagd
Mijdrecht - De afgelopen dins-
dagmiddagen hebben vijfentwintig 
jeugdleden van Tennis Vereniging 
Mijdrecht (TVM) flink wat ballen het 
net over weten te spelen! De inter-
ne competitie is bedoeld voor jonge 
tennissers die nog geen of weinig 
wedstrijdervaring hebben. Op een 
plezierige en ongedwongen manier 
oefenden de kinderen met tennis-
sen, serveren, punten tellen en van 
helft wisselen. 
Sommige -soms heel jonge- kinde-
ren hadden pas enkele tennisles-
sen gehad voordat deze competitie 
begon. De jonge tennissers speel-

den elke dinsdagmiddag twee à drie 
wedstrijdjes, met wisselende part-
ners en tegenstanders. Afhanke-
lijk van leeftijd en ervaring speel-
den de kinderen op de minibaan, op 
driekwart of op heel veld. Natuurlijk 
werden de standen genoteerd. De 
vierde middag werd gezamenlijk af-
gesloten, met een heerlijke medaille 
en een mooie foto voor alle deelne-
mers. Dankzij het sportieve gedrag 
van de kinderen en hun heel betrok-
ken (groot-)ouders, de limonade en 
de meestal prima weersomstandig-
heden kijken ze terug op een heel 
geslaagde competitie!

Sprookjeskamp bij De Vinken
Vinkeveen - Ter afsluiting van het 
seizoen organiseerde korfbalvereni-
ging De Vinken voor de tiende keer 
voor de jongste jeugd een minikamp. 
De kinderen bleven overnachten in 
het Vinkennest onder toezicht van 
o.a. coaches en trainers. De pupillen, 
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, moch-
ten in hun eigen kantine overnach-
ten. Het thema voor dit minikamp 
was sprookjes. Ook de spellen ston-
den in het teken van sprookjes. 

Vrijdag 8 juni
Het minikamp begon op vrijdag 8 
juni. Bij aankomst werd de kinde-
ren verteld in welke kleedkamer zij 
de nacht zouden gaan doorbrengen. 
Nadat alle plekjes verdeeld waren, 

alle luchtbedden waren opgepompt 
en de laatste ouders vertrokken wa-
ren, gingen we met z’n allen eten. 
Net als Hans en Grietje konden de 
kinderen ook niet afblijven van alle 
lekkere pannenkoeken, poffertjes en 
wafels. Ook het ijs viel bij iedereen 
goed in de smaak. 
Nou ja slapen, daar werd net als an-
dere jaren weinig gehoor aan gege-
ven. Bij zowel de oudste als de jong-
ste kinderen werd er in de kleed-
kamers nog lekker gekeet en ge-
snoept. Toch was het tegen half twee 
heerlijk rustig in het Vinkennest.

Zaterdag 9 juni
Iedereen werd om zeven uur uit hun 
magische dromen gehaald. Na de 

ochtendgymnastiek was het tijd om 
te ontbijten. Zoals andere jaren was 
het dit jaar ook weer lekker rustig 
aan het ontbijt: heeft het late slapen 
toch nog voordelen! Na het ontbijt 
gingen de kinderen in groepjes over 
het veld voor een heuse sprook-
jes-vossenjacht. Nadat alle sprook-
jesfiguren gevonden waren en de 
sprookjesspelletjes gespeeld waren 
lieten de kinderen het verdiende ijs-
je zich goed smaken.

Inmiddels waren de eerste ouders, 
die heimwee hadden gekregen naar 
hun kinderen, gearriveerd. En zo 
kwam ook aan het tiende zeer ge-
slaagde Sprookjesachtige Minikamp 
2012 helaas een einde.
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Eerste zomerbridgeavond 
BV De Legmeer een succes
Uithoorn - Vierentwintig paren ver-
deeld over twee lijnen beten het zo-
merbridgespits af in sporthal De 
Scheg. 
In de A-lijn was de hoogste sco-
re weggelegd voor twee paren. In-
eke van de Lee & Joke van Koert en 
Elisabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman kwamen op 57,50% uit 
en konden de wijn mee naar huis 
nemen. Elisabeth en Maarten ver-
ruilden hiermee het schaamrood 
van een week eerder voor de over-
winningblos, bridge blijft bij hen on-
voorspelbaar! Jan de Jong & Jannie 
Streng werden derde met 56,25% 
gevolgd door Ria Wezenberg & Cor-
rie Olijhoek die 55,83% als vierde 
vergaarden. Wouda Roos & Gijs de 
Ruiter zaten hier dichtbij als vijfde 
met 55,42% en Heleen & Mees van 
der Roest kwamen als zesde nog 
net op 50%, waarmee ze toch enke-
le zeer gerenommeerde paren ach-
ter zich lieten!
In de B-lijn waren de winst en de 
vloeibare versnapering voor Het-
ty Houtman & John Mocking met 
58,75%. Ans de Koning & Wim Rö-
ling bevestigden hun solide op-

treden van de laatste competitie-
maanden met een tweede plaats en 
56,25%. De derde plek was voor In-
eke & Fred Corporaal, waarbij laatst 
genoemde bewees het kaarten, ook 
na lange tijd, nog niet verleerd te 
zijn. Atie de Jong & Refina van Mey-
gaarden deelden deze positie door-
dat beide paren op 53,75% uitkwa-
men. Anton Berkelaar & Wil van der 
Meer voegden zich met 52,50% bij 
de best of five en Bep Verleun & Ria 
van Zuylen kwamen als zesde van 
de twaalf paren met 50,42% nog net 
boven de streep van beter en iets 
minder uit.
Laat het voetballen u koud of kunt u 
het bridgen niet laten, doe dan mee 
aan het zomerbridge van Bridgever-
eniging de Legmeer. Elke woensdag-
avond in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Aanmelden kan per e-mail:  
gerdaschavemaker@live.nl, per te-
lefoon (0297)567458 of vanaf 19.15 
uur en voor 19.30 uur aan de zaal. 
Dit laatste in verband met de tijd 
die nodig is voor de indeling van de 
paren! De start is om 19.45 uur, de 
kosten bedragen 5 euro per paar en 
voor een blik op de wedstrijd is er bij 

Deelname Legmeervogels 
aan NK Veldhandbal 2012
Uithoorn - De dames A van Leg-
meervogels hebben zaterdag 9 juni 
deelgenomen aan het Nederlands 
Kampioenschap veldhandbal voor 
de A-jeugd. Het A1-team van de 
Uithoornse club haalde half mei het 
kampioenschap in de hoogste afde-
lingsklasse van Midden-Nederland 
binnen, waarmee ze deelname aan 
het nationale NK-toernooi afdwon-
gen. Naast Legmeervogels waren 
Westlandia, Tornado en Habo’95 ge-
plaatst. De beste A-jeugdteams van 
Nederland streden op het Sportpark 
van handbalvereniging ‘Westlandia’ 
in Naaldwijk om de titel. In totaal 
werden drie wedstrijden gespeeld 
van 2x 20 minuten. 
Het weer was somber met regen en 
veel wind. Geen ideale omstandig-
heden voor een partijtje veldhand-
bal, maar alle teams gingen enthou-
siast van start. Door o.a. vakantie en 
werk van een aantal speelsters werd 
door Legmeervogels met een kleine 
selectie aangetreden voor dit kam-
pioenschap (twee wisselspeelsters). 
De selectie bestond uit slechts vier 
meiden van het A1-team, aange-
vuld met twee speelsters uit de A2 
en drie uit de B1. De verwachtingen 
waren van te voren dan ook niet al 
te hoog gespannen. Maar de coa-
ches waren toch zeker van plan om 

er ook met dit samengestelde team 
iets moois van te maken, want mee-
doen aan het Nederlands Kampi-
oenschap veldhandbal is een eer en 
een mooie ervaring! 

Verloren
De eerste wedstrijd voor Legmeer-
vogels begon om 11.00 uur tegen 
Westlandia en ging verloren met 
16-06. De tweede wedstrijd was te-
gen Tornado uit Heerhugowaard. De 
eerste helft ging gelijk op, ruststand 
5-6. Ondanks de aanmoedigingen 
van het publiek konden de meiden 
van Legmeervogels dit de tweede 
helft niet volhouden en liep Torna-
do uit. Eindstand 20-10. In de der-
de wedstrijd, om de 3e en 4e plaats, 
ging Habo ’95 uit Boekel er met de 
winst vandoor (18-08). Zo kwam 
Legmeervogels helaas niet verder 
dan de 4e plaats, maar ze zijn toch 
bijzonder trots op de prestaties van 
het team, trainers en coaches. Al 
met al toch een zeer knappe pres-
tatie om de 4e plaats van Nederland 
te behalen. Een mooie uitdaging 
voor het team om volgend seizoen 
dit resultaat te evenaren of zelfs te 
verbeteren. Westlandia werd Neder-
lands Kampioen veldhandbal 2012, 
door de wedstrijd om de 1e en 2e 
plaats tegen Tornado te winnen.

Eerste plaats voor UWTC op 
BMX West Club Challenge
Regio - Afgelopen zondag is voor 
de 1e keer de BMX West Club Chal-
lenge gehouden op de thuisbaan 
van de rijders van UWTC in Uit-
hoorn. Deze wedstrijd is bedoeld 
om de verenigingen van de afdeling 
West uit te laten maken wie de bes-
te vereniging is op dit moment. Aan 
UWTC de eer om deze wedstrijd te 
organiseren. Met vereende krachten 
is er weer voor gezorgd dat er een 
prima wedstrijd gereden kon wor-
den. Zelfs de weermannen konden 
niet voorkomen dat hun voorspel-
ling toch niet uitkwam, zondag zou 
een dag met regen worden. Ieder-
een die geweest is weet dat dat niet 
zo was, de toeschouwers en mede-
werkers op de baan hebben geno-
ten van een heerlijk zonnetje. Voor 
de rijders in de Open Klasse werd 
het op het laatst extra zwaar door 
dat zelfde zonnetje.

Eerst werd de wedstrijd om de ‘be-
ker’” verreden. 10 Verenigingen 
hadden deelnemers ingeschreven, 
niet alle aangemelde rijders kwa-
men opdagen maar inclusief de 
Open Klasse haalden ze toch 327 
inschrijvingen. UWTC was de ver-
eniging met verreweg de meeste 
deelnemers, zij stonden allemaal als 
erehaag opgesteld op de startheu-
vel tijdens de parade van de deel-
nemende verenigingen. Hierna kon 
dan de wedstrijd beginnen. Na de 
gebruikelijke 3 manches werden 
de finaleritten gereden. In elke leef-
tijdsklasse zaten rijders van UWTC 
in de finale. Uiteindelijk behaalden 
ze 7 1e plaatsen, 5 2e plaatsen en 
8 3e plaatsen. Door deze geweldi-
ge uitslagen behaalde UWTC de 1e 
plaats! Deze uitslag moest natuur-
lijk eerst berekend worden, daarom 

werd er ook een Open Klasse verre-
den. Ook in deze wedstrijd lieten de 
UWTC-ers zich van hun beste kant 
zien. In elke leeftijdsklasse reden ze 
in de finale en op 1 klasse na wer-
den er podiumplaatsen behaald. 

Rijders
De rijders die ervoor gezorgd heb-
ben dat de beker in Uithoorn te-
rechtkwam door in de finale van de 
BWCC te rijden, zijn (met hun be-
haalde plaats): Boys 6-; 4e Bo Ver-
steeg, 5e Jayden Bregita, 6e Jur de 
Beij. Boys 7; 2e Rens Grommel, 3e 
Alec van der Mast, 4e Jessy Soede, 
7e Jordi Maijenburg, 8e Daan Corts. 
Boys 8; 1e Ferdi Cevahir,6e Mathieu 
van Driel. Boys 9; 1e Brian Boom-
kens, 2e Max de Beij, 3e Melvin van 
der Meer, 4e Jochem van der Wijn-
gaard. Boys 10; 1e Izar van Vliet, 3e 
Moreno Haans, 4e Dylano Haans, 5e 
Svenno van Kleij, 8e Jordi den Her-
tog. Boys 11; 1e Bart van Bemmelen, 
2e Kevin Boomkens, 3e Maarten van 
der Mast, 6e Jimmy van Woerkom, 
7e Flip van Walraven. Boys 12; 1e 
Joey Nap, 3e Mitchell Vink, 4e Jurre 
Overwater Boys 13; 7e Jordy Twaalf-
hoven, 8e Marc Brugman. Boys 14; 
1e Arjan van Bodegraven, 4e Jai-
vy Lee Vink, 6e Thomas van der 
Wijngaard. Boys 15-16; 3e Mats de 
Bruin, 4e Roberto Blom. Boys 17+ 2e 
Michael Schekkerman. Ladies 15; 
3e Linda Reinders. Cruiser 16-39; 1e 
Wouter Plaisant van der Wal. Crui-
ser 40+; 2e Olaf van der Wijngaard, 
3e Evert de Jong, 4e Wim Pieterse. 
Zondag 24 juni gaan de rijders naar 
Heiloo voor de NHC en het week-
end van 30 juni/1 juli staat er een TC 
in Rijswijk op de agenda. Kijk voor 
de foto’s en volledige uitslagen op 
uwtc.nl/bmx.

Jeugd UWTC rijdt Nederlands 
Kampioenschap wielrennen
Regio - Zaterdag 9 juni vertrok een 
aantal jeugdrijders naar Elim, vlak-
bij Hoogeveen in de provincie Dren-
the om het NK te rijden. Vier ren-
ners van de UWTC hadden zich ge-
plaatst. Als eerste UWTC rijders 
moesten Eric Looij en Owen Geleijn 
in categorie 4 van start. Zij reden 
de ‘kleine’ ronde van 1.5 kilome-
ter. Owen kon prima mee in de kop-
groep van ongeveer 30 renners, Eric 
reed in een achtervolgend groepje. 
In de eindsprint reed Owen naar de 
13e plek, Eric 36e. Tijdens de rit van 
Tristan Geleijn in categorie 3 was 
het iets regenachtig. Hier was het 
veld behoorlijk verbrokkeld. Tristan 
finishte op een kleine 2 minuten van 
de winnaar op de 33e plaats. Pas om 
18.00 uur mocht Britt Buijs van start 
bij de meisjes categorie 2. Zij had 
veel moeite om ingeklikt in de peda-
len te komen, waardoor ze als laat-
ste weg was. Ze wist gedurende de 
wedstrijd toch nog enkele meisjes 
in te halen en eindigde op de 19e 
plaats. Een hele mooie ervaring voor 
de jeugd van de UWTC.

Warnsveld
Zaterdag 9 juni was Rick van Wie-
ringen afgereisd naar Gelderland 
om de ronde van Warnsveld te rij-
den. Ongeveer 40 nieuwelingen aan 
start. Rick kon lekker meerijden en 
eindigde op een keurige 10e plaats.

Uitgeest
Met een goed vertrouwen gingen 
Edwin de Graaff en Joost Springint-
veld 10 juni naar Uitgeest. Edwin 
werd afgelopen donderdag nog 
knap 11e in Rijsenhout en Joost 
had vorig jaar in Uitgeest gewon-
nen. Op het klinkerrondje is er al-
tijd een zware wedstrijd en dat was 
vanaf begin alweer duidelijk. Van-
af de start werd er volle bak gere-
den en het duurde niet lang voor-
dat er een groep van tien man weg 
reed. Bij die tien zat ook Joost. Vlak 
voordat het peloton moest afsprin-
ten sprong Lars van de Vall uit de 

kopgroep weg. Joost ging even la-
ter met Sander Lormans in de te-
genaanval en zij reden het gat op 
Lars weer dicht. En dus mochten 
deze drie uitmaken wie er ging win-
nen. Joost won vorig jaar ook al in 
Uitgeest, dus hij wist wat belangrijk 
was bij het afsprinten. Wie als eer-
ste de laatste bocht inging zou de 
overwinning opeisen, dus herhaalde 
Joost die tactiek met succes en won 
voor Lars van de Vall en Sander Lor-
mans. Edwin zat nog goed in het pe-
loton en werd uiteindelijk 21e.

Interclub Avanti
Zondag 10 juni de interclub in Al-
phen aan den Rijn. Bij categorie 3-4 
reed Tristan Geleijn lekker in het pe-
loton mee. Het peloton van 13 rij-
ders liet het op een massasprint 
aankomen. Tristan eindigde op de 
13e plaats van de 16 gestarte ren-
ners. Bij categorie 5-6 stond een 
groep van 24 renners aan de start. 
Owen Geleijn en Leon Buijs konden 
zonder problemen in het peloton 
van 15 renners blijven. Tom Veraart 
en Daniel Wiegmans reden in een 
achtervolgende groep van 8 man. 
Ook hier moest een massasprint de 
uitslag bepalen. Owen 7e, Leon 8e, 
Tom 17e, Daniel 23e. Owen is eigen-
lijk nog cat 4 rijder maar zoekt in de-
ze streekwedstrijden iets meer uit-
daging en dat gaat hem prima af. 
Bij cat 7 en nieuwelingen ook een 
leuk startveld van 22 rijders. Alleen 
Bart de Veer in de UWTC kleuren. 
De Avanti rijders hadden blijkbaar 
een strijdplan bedacht en sprongen 
beurtelings weg. Uiteindelijk luk-
te het Marco Mook van de thuis-
club ook om echt weg te komen en 
hij reed met een halve baan voor-
sprong onbedreigd naar de over-
winning. Het achtervolgende pe-
loton van 18 renners moest in een 
sprint de overige podiumplaatsen 
bepalen. Bart reed naar een keuri-
ge 6e plaats.

Foto: Britt Buijs

Theo Kuylenburg wint Saint 
Homme en Hans Half Bourges
Regio - Het afgelopen weekend 
werden er weer twee vluchten ge-
vlogen door de duiven van de dui-
venliefhebbers uit de regio. De laat-
ste Vitesse vlucht werd gelost op de 
nieuwe losplaats in het Belgische 
Saint Homme en ging over een af-
stand van gemiddeld 216 km. De-
ze vlucht werd gewonnen door Theo 
Kuylenburg uit Amstelhoek. Zijn 
duif maakte een snelheid van on-
geveer 120 km p/uur. Dat was zeer 
hoog maar met een harde rugwind 
behalen de duiven deze snelheden 
makkelijk. Tweede werd Peter Bos-
se uit Uithoorn en derde werd Ton 
Duivenvoorde uit De Hoef die te-
vens Vitesse Kampioen werd. Twee-
de in deze competitie werd Comb. 
Snoek/Govers en derde Theo Kuy-
lenburg. De duif van Theo eindig-
de in Rayon F als 3 van 1700 dui-
ven. Over heel Noord-Holland werd 
hij 11 van 8567 duiven; een beste 
prestatie van de duif van Theo. Rob 
van de Wal uit Mijdrecht eindigde 
als eerste in de B Poule. De andere 
vlucht was de derde dagfondvlucht. 
Deze werd gewonnen door Hans 
Half eveneens uit Amstelhoek. Zijn 
kras duivinnetje werd om 07.00 uur 
gelost in het Franse Bourges om een 
afstand van 599 km. te overbrug-
gen. Dit deed ze met gemak want 

het diertje kwam zeer fris en fit aan 
en landde om 13.01 uur bij Hans op 
zijn hok. Zij had bijna 100 km. p/uur 
gevlogen. Met deze prestatie werd 
ze 21 in Rayon F van 1111 duiven 
en over heel Noord-Holland Zuid 
65 van 5279 duiven. Tweede op de-
ze vlucht werd Hennie Pothuizen uit 
Vinkeveen en derde Peter Bosse uit 
Uithoorn. Leo v.d. Sluis uit Uithoorn 
werd eerste in de B-poule.

Saint Homme
Theo Kuylenburg – Amstelhoek
Peter Bosse – Uithoorn
Ton Duivenoorde – De Hoef
Snoek / Govers – De Kwakel
Rob v.d. Wal – Mijdrecht
Ron den Boer – Uithoorn
Hans Half – Amstelhoek
Cor v. Bemmelen – De Hoef
Hennie Pothuizen – Vinkeveen
Verweij / Castricum – Mijdrecht
Bourges
Hans Half – Amstelhoek
Hennie Pothuizen – Vinkeveen
Peter Bosse – Uithoorn
Wim Wijfje – De Kwakel
Leo v.d. Sluis – Uithoorn
Ron den Boer – Uithoorn
Harry Hendriks – Vinkeveen
Piet v. Schaik – Uithoorn
Martin Bosse – Uithoorn
Martin v.d. Hoort - Uithoorn

Geslaagd toernooi voor 
judoka’s van Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 10 ju-
ni werd de vertrouwde dojo binnen 
Sport & Healthclub Amstelhof ver-
laten want Judo Ryu Kensui was te 
gast in Aalsmeer. Judoschool Ron 
van Raaphorst organiseerde een re-
creatietoernooi voor judoka’s met 
witte of gele band. Een leuk en ge-
moedelijk toernooi, en een goede 
voorbereiding op eventuele ande-
re toernooien! Judo Ryu Kensui was 
te gast met 27 judoka’s. Leuk om te 
zien dat alle judoka’s streden voor 
elke punt. Sommigen van hen doen 
pas een half jaar aan judo! Dan is 

meedoen eigenlijk al een overwin-
ning! Men heeft veel mooie pun-
ten gezien en er is weer erg geno-
ten van deze sporters. Wat bij deze 
club toch opvalt is de goede en ge-
moedelijke sfeer maar wel met de 
wil om te winnen. De organisatie 
was goed en er was een prijs voor 
iedereen! Na het toernooi dat vol 
strijd en spanning stond kon ieder-
een moe maar trots op het behaalde 
resultaat naar huis. Judoleraar Ruud 
van Zwieten was en is in ieder geval 
enorm trots en zeer te spreken over 
zijn pupillen.

AKU junioren in vorm tijdens 
Nederlandse kampioenschappen
Uithoorn - Afgelopen weekend zijn 
in Breda de Nederlandse kampioen-
schappen atletiek voor junioren ge-
organiseerd. Zes talentvolle junio-
ren van AKU hebben in Breda aan 
verschillende onderdelen deelgeno-
men. Tijdens het NK zijn er maar-
liefst 4 finaleplaatsen behaald.
Jip Mukanay bleek de week voor het 
NK in goede vorm te steken door tij-
dens de Battle of the B’s een pr te 
springen bij het hinkstapspringen. 
Met een afstand van 10,87 meter-
stond Jip 4e op de startlijst, waar-
door ze met vertrouwen naar het 
NK ging. In haar eerste poging kwa-
lificeerde Jip zich gelijk voor de fi-
nale, haar afstand van 10,80 meter 
was goed voor een 3e plaats. Jip liet 
in de finale een constante wedstrijd 
zien en verbeterde zichzelf tot 10,81 
meter. Tot de laatste ronde stond 
Jip op een 3e plaats, wat een bron-
zen medaille zou opleveren. Helaas 
sprong een atlete uit Krommenie in 
de laatste poging 2 centimeter ver-
der dan de AKU atlete, waardoor Jip 
in haar laatste poging alles of niets 
moest springen. Helaas kon Jip haar 
afstand niet meer verbeteren waar-
door ze op een 4e plaats eindig-
de. De atlete die gesponsord wordt 
door Intersport DUO, was erg te-
leurgesteld aangezien de hele wed-
strijd op medaillekoers lag.
Linda van Rossum behaalde in Bre-
da maar liefst twee keer de finale op 
de 100 en 200 meter. De atlete uit 
Mijdrecht liet daarmee zien de vol-
ledige aansluiting te hebben gevon-
den met de nationale top bij de ju-
nioren. Tijdens de series 100 me-
ter kende Linda een goede start en 
liep een prachtig persoonlijk record 
van 12.20 seconden. Dit is ruim 0,2 
sec harder dan haar oude pr. Linda 
kwalificeerde zich met deze tijd als 
7e voor de finale. In de finale kende 
Linda een zeer goed laatste deel van 
haar race, maar omdat haar start 
iets minder was kon ze haar pr in de 
finale niet evenaren. Linda mag zeer 

trots terugkijken op haar 6e plaats 
van Nederland. Op de 200 meter 
liep Linda in de series zeer gemak-
kelijk naar de 3e plaats en plaats-
te zich zo rechtstreeks voor de fi-
nale. In de finale had Linda helaas 
niet meer de kracht om mee te doen 
voor de medailles, maar finishte 
toch knap als 5e van Nederland. Een 
mooi resultaat voor de atlete die net 
als haar trainingsgenoten wordt on-
dersteund door Intersport DUO, fy-
siotherapie Plexus en schoenenspe-
cialist Schiedon. Linda zal volgend 
weekend van start gaan tijdens de 
Gouden Spike op de 100 meter en is 
vanuit de Atletiekunie ook uitgeno-
digd voor de 4 x 100 meter estafet-
te. In het weekend van 16 en 17 ju-
ni zal Linda deelnemen aan het NK 
voor senioren.
Lotte Lubbers maakte zaterdag in 
Breda haar debuut tijdens de Ne-
derlandse kampioenschappen. Lot-
te liep vorig weekend in Amster-
dam twee keer een persoonlijk re-
cord op de 100 meter. De AKU at-
lete kende een zeer goede start, 
maar gaf zelf aan dat het middelste 
deel van haar race wat minder ver-
liep. Ze kon niet goed doorversnel-
len. Het laatste deel van haar race 
kon Lotte toch goed doorversnel-
len en finishte in een tijd van 13,40 
seconden. Aangezien haar pr 13,36 
seconden is mag Lotte erg tevreden 
zijn op haar debuut.
Kim Hittinger plaatste zich zaterdag 
voor de halve finales op de 400 me-
ter. De atlete van het Steenbok Run-
ning Team is dit seizoen laat begon-
nen met haar seizoensvoorberei-
ding vanwege een vervelende knie-
blessure. Gezien deze voorbereiding 
is het erg positief dat Kim zich wist 
te plaatsen voor de halve finale. Tij-
dens de series liep Kim een sterke 
race, waar ze het zwaarste deel van 
de race nog goed door kon lopen. 
Kim eindigde knap als 3e in haar se-
rie en finishte in een mooi persoon-
lijk record van 61,02 seconden.
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Argon A2-mannen promoveren 
naar de derde divisie
Mijdrecht - Zaterdag 2 juni is Ar-
gon A2 gepromoveerd naar de 3e 
divisie door in de finale van de na-
competitie Legmeervogels A1 te 
verslaan met 2-1. De wedstrijd werd 
gespeeld op het sportpark van vv 
Kockengen. Door deze overwinning 
maakt de A2 het verloren terrein 
binnen het jaar weer goed. 

Halve finale
Het pinksterweekend stond in het 
teken van de dubbele ontmoeting 
met Jodan Boys A1. In de compe-
titie wonnen beide teams met 0-1. 
Het leek op voorhand dus een span-
nende ontmoeting te worden. In het 
eerste duel in Gouda had Argon in 
de eerste 65 minuten weinig in te 

brengen. Het kwam net voor rust 
op een 1-0 achterstand. In de laat-
ste fase van de wedstrijd zat de 1-1 
er in, maar uiteindelijk kwam het 
goed weg met 1-0. Twee dagen la-
ter stond de 2e wedstrijd op het pro-
gramma in Mijdrecht. Het werd een 
spannende slijtageslag. Al vroeg 
kwam Argon op voorsprong, waar-

door de ploegen weer in even-
wicht waren. Beide ploegen speel-
den goed georganiseerd. Er waren 
dan ook weinig kansen, maar volop 
spanning en strijd. Toen iedereen 
zich verzoend had met een verlen-
ging zette Jesse van Nieuwkerk nog 
één keer aan, kwam het strafschop-
gebied in en schoot knap bij de eer-
ste paal binnen. Dit betekende een 
finaleplek voor de A2. 

Finale 
De finale moest op neutraal terrein 
gespeeld worden. Aangezien de te-
genstander Legmeervogels was kon 
er in de buurt gespeeld worden. 

Het werd een spannende finale met 
veel zenuwen en weinig kansen. 
De ploegen hielden elkaar in even-
wicht. Legmeervogels had meer 
balbezit, maar Argon was gevaarlij-
ker. Net voor rust bracht Menno met 
een ziedende volley Argon op 1-0. 
Na de rust leek Argon op weg naar 
de beslissing, maar uit het niets 
kwam Legmeervogels op 1-1. Even 
later had het zelfs op voorsprong 
kunnen komen, maar de bal werd 
voor de lijn weggekopt. Een kwar-
tier voor tijd zette Rechad met een 
schitterende bal Jesse oog in oog 
met de keeper van Legmeervogels. 
Zoals eerder deze nacompetitie 
faalde van Nieuwkerk niet en bracht 
Argon wederom op voorsprong. In 
de spannende slotfase gebeurde 
niet veel meer. Het was wachten op 
het laatste fluitsignaal van de uit-
stekend leidende scheidsrechter. 
Na het laatste fluitsignaal konden 
spelers, begeleiding en supporters 
eindelijk opgelucht ademhalen en 

feest vieren. Volgens Kockengense 
traditie werd er een frisse duik ge-
nomen in de Heicop. 

Knappe prestatie
Het winnen van de nacompeti-
tie is een knappe prestatie van de 
A2. In de winterstop leek het team 
kampioen met een voorsprong van 
11 verliespunten. Vervolgens wer-
den zes wedstrijden op rij verloren 
en gaf niemand meer een cent voor 
het team in de nacompetitie. Echter 
in de laatste fase van de competi-
tie was al enig herstel zichtbaar. Zo 
mocht trainer Patrick Hilhorst feest 
vieren in zijn eigen Kockengen en 
keert hij na een jaar terug in de 3e 
divisie. Spelers en begeleiding wil-
len vv Kockengen bedanken voor de 
prima ontvangst. Daarnaast wil het 
alle ouders en supporters bedanken 
voor de steun. Het was heel bijzon-
der en krankzinnig seizoen! 

(Foto’s sport in beeld.com)

Arie van Vliet kampioen 
van de Merel/Heerenlux
Vinkeveen - Arie van Vliet is de 
nieuwe biljartkampioen van biljart-
club de Merel/Heerenlux, uit Vin-
keveen van het seizoen 2011/2012. 
Arie, het hele seizoen al goed in 
vorm, gaf zijn achtervolgers het na-
kijken in de laatste ronden en was 
onbereikbaar geworden voor de te-
genstanders.

Tijdens het seizoenslotfeest was er 
tevens de prijsuitreiking in club-
huis Café de Merel, door de voor-
zitter Walter van Kouwen. Arie werd 
gehuldigd en hij mag zich een jaar 
lang kampioen noemen van biljart-
club de Merel/Heerenlux. Twee-
de werd Hans Levy op ruime ach-
terstand van Arie. No 3 is de kam-
pioen van de voorgaande twee jaar 
Gijs Rijneveld geworden, een paar 
weken op kop gestaan, maar kon de 
druk op het laatst niet meer aan en 
werd derde. De kortste partij speel-
de Hans Levy in 9 beurten. De hoog-
ste serie van het seizoen ging naar 
Dorus v.d. Meer met een serie van 

86 caramboles en een prima 62 pro-
cent score van zijn te maken caram-
boles. De prijzen werden uitgereikt 
door de voorzitter van biljartclub de 
Merel Walter van Kouwen die ieder-
een bedankte voor het gezellige en 
sportieve verloop van de competitie. 
Tevens werden de sponsors, Hee-
renlux verven, restaurant de Veen-
steker, jachtwerf van Vliet, elek-
trotechnischbedrijf van Vliet, sig-
naalservice Wim Roest en Metaal 
Mijdrecht bedankt door de voorzit-
ter. Bloemen waren er voor het be-
stuur Het feest duurde nog tot in 
de kleine uurtjes en was uitstekend 
verzorgd door het team van Café de 
Merel. Al met al weer een geslaagd 
seizoen van biljartclub de Merel. Bil-
jartclub de Merel kan nog enkele le-
den gebruiken voor de onderlinge 
competitie, de clubavond is op dins-
dag, aanvang 20.00 uur in hun club-
huis Café Biljart de Merel aan Ar-
kenpark Mur 43, tel. 0297-263562 of 
0297–264159. Schroomt u niet, stap 
binnen en speel mee!

Vierde plaats voor Veenland 
turnster Kimberly Bouman
De Ronde Venen - Zaterdag turn-
den drie meisjes van Veenland mee 
in de regiofinale divisie 6.
Als eerste mocht Kimberly Bouman. 
Ze begon op balk met een keurige 
oefening wat haar een vierde plaats 
opleverde na een toestel. Daarna 
op naar vloer. Helaas na de hand-
stand spagaat haperde ze en wist 
ze niet meer wat ze moest doen. Na 
een aanwijzing wist ze het gelukkig 
weer en maakte ze haar oefening 
keurig af. Helaas was ze hierdoor 
wel naar de 16de plaats gezakt. Op 
naar sprong. Daar liet ze een mooie 
strakke overslag zien. Ze steeg weer 
naar de tiende plaats. Dan op naar 
brug. Gelukkig valt er niets meer te 
merken van haar angst na de val en 
liet ze weer een ouderwetse strakke 
brugoefening zien. Uiteindelijk was 
men heel verbaasd dat ze op een 
hele mooie vierde plaats net naast 
het podium mocht plaatsnemen.

Tweede
Als tweede was Floor Kouwenberg 
aan de beurt. Floor begon met vloer 
met een oefening waar niet zo veel 
op aan te merken was. Op naar 
sprong. Ook hier een overslag met 
rechte benen dit keer. Op brug viel 
ze helaas met ophurken eraf wat 
haar gelijk een punt kost. Op naar 
de balk! Helaas bleek later dat de ju-
ry wel erg streng was en haar hand-
stand niet heeft geteld waardoor ze 
gelijk 2 eisen mist en dat is een punt 

en ook haar halve draaisprong is 
niet geteld dus nog een 0,5 punt. Ja 
,en dan gaat het hard. Uiteindelijk is 
Floor 23ste geworden.

Laatste
In de laatste ronde was het de beurt 
aan Muriël Coppens. Zij moest be-
ginnen op sprong. Met inturnen luk-
te het totaal niet maar tot ieders ver-
bazing sprong ze met de wedstrijd 
een mooie overslag. Een goed be-
gin dus op naar de brug. Ze be-
gon met heel mooie zwaaien maar 
helaas zaten haar voeten met op-
spreiden niet tegen de legger maar 
de jury was coulant dit keer en tel-
de de afsprong toch. Op de balk 
moest Muriël het rustig doen want 
ze wil nog wel eens te snel willen. 
Maar ook dit keer vergat ze zodra 
ze op de balk stond en ze deed de 
loopsprong zo snel dat ze er gelijk 
af viel. Ook de rest van de oefening 
ging in een sneltreinvaart maar ze 
bleef wel op de balk. Op vloer deed 
ze het rustiger aan en dat was ook 
aan het cijfer te zien: de 10de plaats 
op vloer. Uiteindelijk behaalde ze de 
27ste plaats. Lijkt je het leuk om zelf 
ook te turnen, kijk dan op de web-
site www.veenland.nl voor de tijden 
en kom gerust eens meedoen. Voor 
de selectie rest nu nog één wed-
strijd: de toestelfinales. De beste 6 
of 8 turnsters van het rayon strijden 
dan om de medailles. Deze wed-
strijd is op 23 juni in Breukelen.

Janno en Rudy sterkste 
schuttersduo De Vinken
Vinkeveen - Ook dit jaar werd het 
korfbalseizoen bij K.V. De Vinken 
traditiegetrouw afgesloten met het 
schutterstoernooi. Over twee avon-
den verspreid streden 22 duo’s 
voor de schutterstitel 2012. Vorig 
jaar gingen Stefan Gijsen en Rut-
ger Woud er met de titel vandoor. 
Helaas waren zij dit jaar niet aan-
wezig waardoor er geen titelverde-
digers waren. Hierdoor stond de ti-
telstrijd geheel open en waren het 
Janno van de Plas en Rudy Ousso-
ren die hiervan wisten te profiteren 
door er voor de vijfde keer met de ti-
tel vandoor te gaan.
Op maandag- en woensdagavond 4 
en 6 juni vond het schutterstoernooi 
plaats. Maandag was het weer koud 
en stond er een venijnig windje over 
het veld wat menig schot deed af-
dwalen. Woensdag daarentegen 
was het weer super; zonnig en geen 
wind. Uit alle teams uit de compe-
titie waren mensen vertegenwoor-
digd; mensen uit de selectie, niet-
spelende leden, oud-leden en zelfs 
een speler van hun buurvereniging 
in Mijdrecht.

Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi moest 
ieder duo tegen ieder ander duo 
schutteren. Bij het schutteren wordt 
er over een afstand van zes me-
ter tegen elkaar geschoten, waarbij 
doorloopballen niet zijn toegestaan. 
Een wedstrijd is afgelopen wanneer 
één van beide duo’s één keer tot de 
tien doelpunten is gekomen. Het 
duo dat begon, moest het andere 
duo nog een extra kans geven. Hier-
door waren ook gelijke spelen mo-
gelijk. Dit kwam gedurende het hele 
toernooi zeven keer voor.

Competitie
Vanaf de eerste avond namen Jan-
no en Rudy al de leiding. Ze wer-
den nauw gevolgd door vele ande-
re duo’s. Dus was er nog niets be-
slist na de eerste avond. De twee-
de avond zou bepalend worden voor 
welk duo er met de titel vandoor zou 
gaan. Maar Janno en Rudy verloren 
de minste wedstrijden en speelden 
één keer gelijk, waardoor zij er voor 
de vijfde keer met de titel vandoor 
gingen.

Leerlingen VeenLanden College 
enthousiast over kanopolo
Vinkeveen - Ook dit jaar heeft de 
kanovereniging De Ronde Venen 
als keuzepakket aangeboden om 
de leerlingen te laten kanopoloën 
tijdens de watersportdag van het 
VeenLanden College. 
Op drie middagen is daar gebruik 
van gemaakt. In totaal hebben 15 
leerlingen kennis kunnen maken 
met deze tak van het kanovaren. 
De club is vooral beperkt in het be-
schikbare materiaal. Het voordeel 
van de kleine groepen is dat ieder-
een veel aandacht kan krijgen en 
ook het overzicht bij onverwachte 
zwempartijen is zo goed geregeld. 
Want niet iedereen wist het droog 
te houden. De animo was zo groot 
dat er een behoorlijke groep leer-
lingen teleurgesteld moest worden. 
Degenen die wel mochten varen de-
den dat met veel lol en plezier. Eerst 
nog wat schuchter, maar later met 
meer bravour. De hele middag in 

zo’n wankele kajak blijven zitten viel 
niet mee. Zeker als er ook nog oefe-
ningen moeten worden gedaan en 
er op een doel geschoten moet wor-
den. Niet iedereen is dit ook gelukt 
met verschillende zwempartijen tot 
gevolg. Het mocht de pret niet druk-
ken en iedereen heeft een leuke 
middag gehad. Andere spelers had-
den minder moeite met het spelletje 
en waren talentvol. 

Het kanopolo is nog een jonge on-
bekende sport in Nederland maar 
wordt langzaam bekender en door 
deze activiteit is het polo onder de 
aandacht gebracht van de jongeren 
in De Ronde Venen. Jongeren die 
een keer mee willen trainen zijn van 
harte welkom bij de club. Dit geldt 
zeker voor de leerlingen die vanwe-
ge de grote belangstelling niet kon-
den varen. Kom gewoon een keer 
langs om mee te varen!

Dertigste Rabo Open 
Jeugdtoernooi bij TVM
Mijdrecht - Op dit moment wordt 
er hard gewerkt aan de voorbe-
reidingen voor het 30e Rabo Open 
Jeugdtoernooi bij Tennis Vereniging 
Mijdrecht (www.tvm-mijdrecht.nl) 
dat tijdens de zomervakantie van 
13 tot en met 19 augustus gespeeld 
wordt. Het toernooi staat in de rui-
me omgeving bekend als een spor-
tief maar ook als een gezellig toer-
nooi. Er worden hoge tennispres-
taties geleverd aangezien het een 
1-ster toernooi (JRT*) betreft. TVM 
biedt kinderen van alle leeftijden de 
mogelijkheid om mee te spelen. Er 
kan namelijk in de rubrieken t/m 8, 
t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 in-
geschreven worden. Door de JRT*-
kwalificatie van het toernooi wordt 
er in de rubrieken Jongens en Meis-
jes Enkel en Dubbel t/m 12 en t/m 
14 gespeeld voor jeugdranglijst-
punten. Naast alle sportiviteit en ge-

zelligheid op de banen, organiseert 
TVM vele activiteiten voor de aan-
wezige jeugd. Hierbij kan er gedacht 
worden aan levend stratego, lucht-
kussens, speurtocht, BBQ, round the 
court, knock-out-show en een bon-
te avond. De activiteiten staan in het 
teken van een thema, dat tot het be-
gin van de week altijd geheim blijft. 
Met de activiteiten is er ‘casinogeld’ 
te verdienen. Op zaterdag is de ca-
sino-avond en kan er gespeeld wor-
den met het verdiende geld. Aan het 
eind van het casino worden er loten 
verkocht voor de loterij van zondag. 
Deze mix van tennis en activitei-
ten maakt het toernooi zo uniek en 
bekend in de regio! Tot 31 juli aan-
staande kunnen alle junior-tennis-
sers zich nog opgeven voor het 30ste 
Rabo Open Jeugd Toernooi TVM via  
www.tvm-mijdrecht.nl of via  
www.toernooiklapper.nl




