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Uithoorn - Het leken echt mars-
mannetjes die op de oever van de 
sloot achter de woningen aan de 
Admiraal de Ruyterlaan naast de 
busbaan naar iets aan het zoeken 
waren. 
Navraag leerde dat het hier ging 
om werknemers van het Asbestver-
wijderingsbedrijf Schijf die stukken 
en stukjes asbest raapten en dat in 
een speciale zak deponeerden. De 
toegang naar de sloot was rondom 
met hekken afgezet en voorzien van 

waarschuwingsborden. Kort gele-
den was de sloot uitgebaggerd en 
in het slib werd asbest aangetrof-
fen. Echter niet in een vorm dat dit 
gevaar voor de gezondheid oplever-
de. Toch moet dit materiaal dat in 
voorkomende gevallen zeer scha-
delijk voor de gezondheid is, vol-
gens voorschrift worden verwij-
derd. Dat gebeurt met beschermen-
de kleding. Of de dragers daar met 
dit heerlijke zonnige (warme) weer 
ook blij mee waren vertelt het ver-

haal niet, maar het laat zich raden. 
Omwonenden van de Admiraal de 
Ruyterlaan hadden van de gemeen-
te een brief ontvangen dat zij men-
sen in die hoedanigheid konden 
aantreffen naast de busbaan om 
asbest te ruimen. Wel een vreemde 
gewaarwording dat zij in die pakken 
moeten lopen waar op minder dan 
een steenworp afstand in tuinen en 
op balkons mensen in luchtige zo-
mer- en badkleding van het lekker 
weer genoten...

Marsmannetjes bij de 
Admiraal De Ruyterlaan
Marsmannetjes bij de 

Uithoorn - Tot grote opluchting en 
tevredenheid van de dagelijkse ge-
bruikers van de Randweg om naar 
hun werk te gaan, is deze kort gele-
den weer opengesteld voor het (be-
stemmings)verkeer. Nu defi nitief? 
Het ziet er wel naar uit. Al hoewel je 
weet het maar nooit!

Er is bij de onderdoorgang van de 
veelbesproken fi etsbrug wel een 
verkeersvoorziening aangebracht. 
Even voorbij het fi etspad is een 
paaltje met een voetstuk op ruim 
een meter uit de berm op de weg 
geplaatst. Dat heeft ten doel om tel-
kens maar een auto over de naast-
gelegen rijstrook te kunnen laten 

rijden. Elkaar passeren kan dus niet 
als er van beide zijden autoverkeer 
aankomt; dat moet dan op elkaar 
wachten. Ter plaatse ‘te hard rijden’ 
is er dus meer bij. Trouwens, elke 
verstandige weggebruiker zal zijn 
snelheid hier toch wel moeten be-
perken. Het lijkt het ei van Colum-
bus, maar de ambtelijke staf heeft 
er toch maar mooi een jaar over ge-
daan om dit te bedenken! Hoe mak-
kelijk kan het zijn. Het is even de 
vraag of dit een tijdelijke of perma-
nente oplossing is. Wellicht is een 
fi etshekje aan het einde van de afrit 
op het fi etspad nog zinvol. Dat staat 
er nu nog niet, zoals de foto laat 
zien. Daarna zou het toch allemaal 

veilig moeten zijn, ook voor fi etsers.
Al met al dank namens de motorrij-
ders en automobilisten die nu niet 
meer steeds over het Randhoorncir-
cuit hoeven ‘om te rijden’ naar hun 
werk op de Noorddammerweg, het 
meest westelijke stuk van de Rand-
weg en de Poelweg. Nu eerst maar 
eens afwachten of er door elke 
weggebruiker netjes van deze weg 
gebruik kan worden gemaakt en 
er dus geen andere verkeersmaat-
regelen nodig zijn. Je kunt niet al-
tijd gemakshalve maar de maatre-
gelen van de gemeente veroorde-
len als men zijn eigen weggedrag 
niet aanpast. Zo is het ook nog eens 
een keer.

Randweg weer open voor alle verkeer
Uithoorn - Een willekeurige 
woensdagmiddag met de Voor-
leesgroep Uithoorn. De voorlees-
dames schuiven op woensdag 5 
juni met vijftien kinderen aan in 
het Theaterlokaal. Daar wacht 
een verteltheater met platen. Dit 
keer vertoning van het bekroon-
de Prentenboek van het Jaar 
2012: Mama kwijt! De kinderen 
zijn stil. De platen lokken spon-
taan reacties op, zoals: “Pas op, 
niet vallen kleine uil!” en “Dat is 
niet mama uil, dat is haas!” Het 
verhaal gaat over een klein uil-
tje, dat al slapend uit zijn nest valt 
en op zoek gaat naar zijn mama. 
Eekhoorn zal ‘m wel even helpen, 
maar dan moet kleine Uil wel de 
juiste aanwijzingen geven... Uit-
eindelijk komt het gelukkig alle-
maal goed, met een lekker koek-
je toe. Na het verhaal wordt er 
over gepraat. Een meisje was zelf 
eens haar moeder kwijt en ver-

telde hoe dat voelde. Een jonge-
tje vertelde waarom een moeder 
bezorgd is als haar kindje kwijt 
raakt. “Dan weet zij niet of het 
kindje gepakt is door een vreemd 
iemand.” Alle kinderen vinden het 
heel erg om je moeder kwijt te ra-
ken en zijn heel blij voor kleine 
uil dat eekhoorn en kikker hiel-
pen om mama weer te vinden. 
De kinderen willen graag de vol-
gende keer een spannend ver-
haal en de Voorleesgroep gaat op 
zoek naar opnieuw een avontuur 
om samen te bekijken en over te 
praten. Elke woensdagmiddag 
van 14.30 – 16.00 uur uur is er 
in het wijkcentrum gratis verha-
len lezen met erna het knutsela-
telier voor kinderen tot 7 jaar. Wilt 
u meer weten hierover? Neem 
gerust contact op met Natascha 
Halici, kinder- en tienerwerker, 
telefoon: 06-52646156 of mail: 
nhalici@cardanus.nl

Uithoorn - Op zaterdag 15 Juni zal 
Culinair Uithoorn ad Amstel plaats-
vinden, een succesvol evenement 
met stijl en daar mag natuurlijk 
kunst niet aan ontbreken. Al enige 
tijd heeft u onze kunstwerken kun-
nen aanschouwen langs de Amstel 
in het oude pand van Resmi. Het 
initiatief van kunstenaars uit de re-
gio om mede met de ondernemers 
in Uithoorn het aanzien en daarmee 
het winkel- en wandelplezier in de 
dorpskern aan het water te vergro-
ten is in goede aarde gevallen. Bij 
deze culinaire gelegenheid gooi-
en wij de deuren open zodat u de 
kunstwerken van dichtbij kunt be-
kijken en met ons kunt praten over 
ons werk.
Tevens is er de gelegenheid om 
desgewenst een aankoop te doen. 
Hiermee zullen wij een deel van de 
omzet schenken aan een goed doel. 
Gekozen is voor stichting Corantijn. 

Stichting Corantijn zet zich in voor 
met name kinderen in Suriname. 
http://www.stichting-corantijn.nl/.
Wie kunt u verwachten bij ‘Art aan 
de Amstel?’ Startwarehouse zal een 
deel van haar collectie van George 
Lampe laten zien. Prachtige werken 
van de Nieuwe Haagse School, ab-
soluut een aanrader voor verzame-
laars van moderne kunst. ‘Ama Art’ 
de virtuele kunst website waar veel 
kunstenaars uit de omgeving hun 
werk hebben hangen en bij deze 
gelegenheid dus in natura presen-
teren. Bert Slagt, kunstschilder, die 
met zijn oeuvre ‘New Generalism’ 
Uithoorn aan de Amstel op de kaart 
wil zetten. ‘Compo Art’, dat met een 
innovatieve kunstvorm kunstenaar 
en lijstenmaker met elkaar verbindt.
Wij nodigen U van harte uit om op 
dit culinaire spektakel een kijkje 
te komen nemen in het voormalig 
Resmi pand bij Art aan de Amstel.

Art aan de Amstel bij 
Culinair Uithoorn

Voorleesgroep Uithoorn 
in ’t Buurtnest

Uithoorn - Huurdersvereniging 
Onder Dak houdt voor alle huurders 
in Uithoorn extra spreekuur in ver-
band met de vele vragen over de in-
komensafhankelijke huurverhoging. 

Ook huurders van Europarei kun-
nen sinds kort bij ons terecht. 
Schrijnende verhalen krijgen we te 
horen. Bijvoorbeeld van jonge men-
sen die door de woningnood bij hun 
ouders moeten blijven wonen. Die 
ouders moeten nu wel daar extra 
veel huur voor gaan betalen, terwijl 
de spanningen in huis toenemen 
en de woning te klein is voor zoveel 
volwassenen. Van ouderen die bo-
vendien nog niet weten dat ze de 

extra huurverhoging niet hoeven te 
betalen wanneer ze een aanpassing 
van de WMO in huis hebben. Van 
een bewoner in Thamerdal, waar 
de strontvliegen op de muur zitten, 
maar die nu wel de maximale huur-
verhoging van 6,5% moet gaan be-
talen. 

Van veel huurders is de inkomens-
situatie of het aantal volwassen be-
woners van hun woning veranderd 
sinds 2011. Maar ze krijgen wel de 
maximale huurverhoging die past 
bij dat oude hogere inkomen. De 
huurdersvereniging helpen u om op 
de juiste wijze bezwaar te maken 
tegen de huurverhoging.

Afspraak maken
De extra spreekuren zijn op vrijdag 
14 juni, woensdag 19 juni en don-
derdag 20 juni. Wij verzoeken u om 
hiervoor een afspraak te maken bij 
de voorzitter J. Morren telefoon 
0297-524720. Bij afwezigheid graag 
nogmaals proberen. Het kan ook ’s 
avonds. Bij gehandicapte mensen 
kunnen we thuis komen. Adres is: 
De Gasperifl at 1A (dat is in de aan-
bouw aan de voorkant) in Uithoorn. 
Tevens kan op dat adres gratis de 
“Huurwijzer” van de Woonbond wor-
den opgehaald op woensdagoch-
tend 14 juni of op afspraak. Daarin 
staat alle nodige informatie die met 
de huurverhoging te maken heeft. 

Extra spreekuur over de huurverhoging

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk
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Gemeente Uithoorn 
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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

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

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

cOLOfON

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

pROcEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 

worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den	u	griffi	ekosten	in	rekening	gebracht.	Een	dergelijk	beroepsschrift	heeft	
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

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

voer. 
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal”. Ter inzage van 

3 mei t/m 13 juni 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111. 
- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni 

2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. In-

fo: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
-	 Ontwerpbestemmingsplan	Noorddammerweg	fi	etsverbinding.	Ter	inzage	van	

31 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31 

mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m 

11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
Vervolg op volgende blz.

De komende tijd laat de provincie 
Noord-Holland vanwege de aanleg 
van de nieuwe N201 veel werkzaam-
heden rondom de Zijdelweg uitvoe-
ren. Onderdeel van deze werkzaam-
heden is de reconstructie en herin-
richting van de Zijdelweg zelf. De Zij-
delweg ter hoogte van het viaduct 
over de nieuwe N201 is vanaf vrij-
dagavond 21 juni 18.00 uur tot maan-
dagochtend 24 juni 6.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer (met uitzonde-
ring van de hulpdiensten). 
Omdat de Zijdelweg een drukke en 
belangrijke doorgaande route is, wil 

de provincie het oponthoud zo kort 
mogelijk houden en daarom gaan de 
werkzaamheden	’s	nachts	door.	Ex-
cuses voor de overlast. 

Op- en afritten Zijdelweg
Om	geen	extra	verkeersdruk	te	ge-
ven rondom het bouwterrein op de 
Zijdelweg blijft de op/afrit bij de Zij-
delweg (Uithoornse kant) gesloten. 
Verwachting is dat medio 2014 ook 
de werkzaamheden (fietstunnel en 
rotonde) aan de Amstelveense kant 
gereed zullen zijn. Dan worden beide 
op- en afritten in gebruik genomen.

Zijdelweg van 21-24 juni 
helemaal afgesloten bij viaduct 
nieuwe N201

Bij de bezuinigingsoperatie is onder-
meer besloten het onderhoud aan de 
bloembakken in de gemeente te sta-
ken. Deze bloembakken staan o.a. bij 
de winkels aan de A. v. Schendellaan, 
de Vondellaan en de Prinses Christi-
nalaan en bij het busstation, de Open-
bare Bibliotheek, De Schutse, voor het 
gemeentehuis en in De Kwakel en De 
Legmeer.De tulpen die in de bloem-
bakken stonden zijn uitgebloeid en 
weggehaald. De gemeente zal de 
bakken niet meer vullen. We zijn van 
plan om de bakken weg te halen en op 
te slaan op de gemeentewerf, hopen-
de op betere tijden. Een andere optie 
is dat bedrijfsleven of bewoners een 
bak of bakken adopteren. U neemt de 
bak dan in beheer, richt deze in en ver-
zorgt de bloemen of heesters.
Afgelopen week hebben we al aan 
enkele aangrenzende bedrijven ge-
vraagd of zij interesse hebben. Zoals 
u inmiddels in de Nieuwe Meerbode 
hebt kunnen lezen, heeft politieke par-
tij DUS! de bak bij de Bibliotheek ge-
adopteerd en ingeplant.

Enkele spelregels bij particulier 
bloembakbeheer zijn:
- De gemeente blijft eigenaar van 

de bakken en is niet verantwoor-
delijk voor het onderhoud en/of 
schade aan de planten. Bij scha-
de aan de bakken haalt de ge-
meente ze weg en plaatst ze niet 
meer terug. 

- U bent vrij in uw keuze voor de in-
richting van de bakken. U kunt bij-
voorbeeld kiezen voor vaste plan-
ten of eenjarige planten in combi-
natie met bloembollen. Wilt u re-
kening houden met de keuze van 
de planten / heesters? Zij mogen 
niet zo hoog worden dat ze het 
zicht van de verkeersdeelnemers 
belemmeren, waardoor er onveili-
ge situaties ontstaan.

- U kunt geen aanspraak maken op 
vergoeding van door u in de bak-
ken geplaatste aanplant. 

- Als er in de komende jaren vol-
doende gelden beschikbaar ko-
men, is de gemeente bereid om 
de bloembakken weer zelf te 
gaan verzorgen.

contactpersoon
Mocht u vragen of belangstelling 
hebben dan kunt u contact opnemen 
via tel. nr. 513111 en vragen naar de 
heer Ed van de Biesebos

Bloembakken en zelfredzaamheid

Op 5 juni woensdag heeft wethouder 
Ria Zijlstra via een hoogwerker lieve-
heersbeestjes uitgezet in de Lindes 
langs de Potgieterlaan.
Op een aantal plaatsen in Uithoorn 
is de luizenoverlast namelijk zo groot 
dat de gemeente hier gaat bestrijden. 
Dit doen we op een duurzame biolo-
gische wijze, namelijk door het uitzet-
ten van lieveheersbeestjes. We la-
ten zakjes met eitjes en larven in de 
boom ophangen. De larven vinden 
daarna zelf hun weg in de boom en 
gaan op de luizen af. 

Oorzaak overlast
Plakkerig straatmeubilair, zwarte 
aanslag	op	auto’s,	vaak	de	ramen	
moeten wassen: het zijn bekende 
klachten in de lente en zomer in stra-
ten waar Lindes staan. De overlast 
wordt niet veroorzaakt door de bo-
men, maar door de in de boom aan-
wezige bladluizen. De bladluizen 
voeden zich namelijk met de sappen 
in de bladeren. De suikers in die sap-
pen heeft de luis niet nodig en daar-
om scheidt hij deze uit als kleverige 
vloeistof. Het gevolg is een plakke-

rige	‘regen’.	Niet	zelden	wordt	over-
wogen bomen vanwege deze over-
last te kappen.

Lieveheersbeestjes 
in de aanval
Luisbestrijding met lieveheersbeest-
jes biedt een volkomen natuurlijke 
oplossing, waardoor overlast tot het 
verleden kan behoren. We gebruiken 
larven van het inheemse en vraat-
zuchtige tweestippelig lieveheers-
beestje (Adalia bipunctata). Deze 
soort heeft zich gespecialiseerd in 
bladluizen	en	vreet	er	wel	zo’n	100	
per dag op.

Biologisch bladluizen bestrijden
Wethouder kan de boom in

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

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

planning werkzaamheden N201 
tussen Amstelhoek en Vinkeveen

Op wie kunt  
u rekenen, 
als het even  
tegenzit?  
Vul de enquête in op  
www.uithoorn.nl
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Help de gemeente, 
vul de enquête in 

Soms heeft u ondersteuning nodig. Lang heeft  
de overheid die ondersteuning kunnen bieden.  
Dit gaat veranderen, omdat het Rijk moet  
bezuinigen. Meer en meer moet u zelf regelen.  
Sociale netwerken zijn en worden daarbij  
steeds belangrijker. Daarom is de gemeente  
Uithoorn benieuwd op welk netwerk u een  
beroep zou doen. Familie, vrienden, organisaties  
of toch de overheid? 

De informatie is voor de gemeente van groot belang 
voor het efficiënt inzetten van het beschikbare  
budget. Vul daarom de enquête ‘sociale netwerken’  
in op www.uithoorn.nl. Dank u wel!
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Burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga: Ik ben een sociaal betrokken mens. Dus het ‘naoberschap’ spreekt mij erg aan. Ik zal zelf zeker inspringen 
als het nodig is. Soms kun je wat meer doen en soms wat minder. Maar het gaat om de eerste ingeving: als iemand hulp nodig heeft, staat mijn deur 
altijd open. Dat betekent dat je iemand de helpende hand reikt, niet dat je hem of haar te logeren vraagt. 



- Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscen-
trum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.

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

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

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

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

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

- Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest. Ter inzage van de 
13 juni t/m 12 juli 2013 Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 108, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een aanlegsteiger in de Amstel. Ontvangen 1 juni 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Muur 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 

Ontvangen 2 juni 2013.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 85, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 31 mei 2013.

 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
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Hockey Club Qui 

Vive voor het organiseren van een Lustrumweekend op 22 en 23 juni 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 18 juli 2013.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4C, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een 

sportschool. Bezwaar: t/m 19 juli 2013.
-	 Wiegerbruinlaan	8,	omgevingsvergunning	voor	het	vestigen	van	een	fitnessclub.	

Bezwaar: t/m 12 juli 2013.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat, Marktplein, vergunning aan Lions Club Uithoorn voor het organise-

ren van Culinair Uithoorn aan de Amstel op 15 juni 2013 van 13.00 tot 22.00 uur. 
Bezwaar t/m 19 juli 2013.

-	 Ontheffing	artikel	35	van	de	Drank	en	Horeca	wet	aan	de	deelnemers	van	Culi-
nair Uithoorn op 15 juni 2013 van 13.00 tot 22.00 uur. Bezwaar t/m 19 juli 2013.

Thamerdal
- Colijnlaan 178, vergunning aan Aannemingsbedrijf Gortenmulder B.V. voor het 

plaatsen van een schafkeet tot en met 19 juni 2013. Bezwaar t/m 15 juli 2013
- Meerlaan 18, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

achterzijde. Bezwaar t/m 17 juli 2013.
- Prinses Christinalaan 85, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Bezwaar t/m 18 juli 2013.
- Zijdelveld 45, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande dak-

kapel aan de achterzijde. Bezwaar t/m 17 juli 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde. Bezwaar t/m 15 juli 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Van Gelder Telecom voor het plaatsen van een schaftkeet en 

een ecotoilet nabij de werkzaamheden voor de glasvezelkabel tot en met 31 de-
cember 2013. Bezwaar t/m 16 juli 2013.

- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Aalsmeer Bloemen Tour voor het or-
ganiseren van een Truckersrun op 21 september 2013.

- Vergunning aan Lions Club Uithoorn voor het plaatsen van tijdelijke reclamebor-
den om kenbaarheid te geven aan Culinair Uithoorn aan de Amstel van 3 t/m 17 
juni 2013. Bezwaar t/m 22 juli 2013.

 INSpRAAK EN INLOOpAVOND VOORONTwERpBESTEMMINGSpLAN 
 “BEDRIjVENTERREIN NOORDwEST”
Toelichting
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest betreft het actualiseren van de 

noordkant van het bestemmingsplan Bedrijventerrein uit 1995. Dit betreft het ge-
deelte ten noorden van de Amsterdamseweg dat verder wordt begrensd door de 
Hollandsedijk, Johan Enschedeweg, Anton Philipsweg, Weigerbruinlaan, Thamer-
weg en de busbaan. Naast het actualiseren van het bestemmingsplan wordt in het 
bestemmingsplan ontwikkelruimte mogelijk gemaakt die in lijn is met de door de ge-
meenteraad vastgestelde Nota van ruimtelijke-economische uitgangspunten. 
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein wordt in 2 delen in procedure gebracht. Voor 
het deel van het bedrijventerrein waar het voorbereidingsbesluit op van toepassing 
is, zal later een bestemmingsplanprocedure worden gestart, wanneer er meer be-
kend is over het plaatsgebonden risico van het bedrijf Koppers Netherlands B.V. en 
Resinall Rutgers Resins (ook wel bekend als Amsteldijk Beheer).
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraakprocedure van 
donderdag 13 juni 2013 tot en met vrijdag 12 juli 2013 ter inzage en is digitaal te 
raadplegen op www.uithoorn.nl. 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstij-
den	in	de	openbare	bibliotheek,	Alfons	Ariënslaan	1	te	Uithoorn	en	in	het	dorpshuis	
De Quakel in De Kwakel.
Inloopavond
Op 19 juni 2013 wordt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis een inloop-
avond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. De in-
loopavond begint om 17.00 en eindigt om 19.30 uur. Belangstellenden zijn daarbij 
van harte welkom.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk, 
de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
Gedurende deze terinzagelegging zal ook het voorlopige ontwerp van de nieuw-
bouw worden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van een zogenoemde in-
loopavond. Gedurende deze avond kan ook het ontwerpbestemmingsplan worden 
geraadpleegd.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant 
en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen wor-
den ingediend.

Uithoorn, 12 juni 2013
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OffIcIëLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.

Wanneer u een uitkering van de gemeente 
ontvangt, mag u vier weken per kalenderjaar 
met behoud van die uitkering in het buiten-
land verblijven.
 
Hoe moet ik mijn vakantie aanvragen?
U moet uw vakantie officieel aanvragen. De 
periode waarin u in het buitenland bent moet 
u tenminste vier weken van tevoren opgeven 
aan het cluster Werk en Inkomen. U kunt dat 
doen door een vakantieformulier in te vullen 
en daarna in te leveren bij uw contactpersoon 
of tijdens de inloopspreekuren. U moet uw 
vakantie ook vermelden op uw rechtmatig-
heidsonderzoeksformulier (rof). 
 
Moet ik mij ook melden bij terugkomst?
Wanneer u terugkomt van uw verblijf in het 
buitenland moet u zich bij de balie van Werk 
en Inkomen melden. U moet hierbij de brief 
met de beslissing op uw vakantieaanvraag, 
uw paspoort en/of vliegticket meenemen.
 

En als ik een traject of scholing volg?
Als er scholing wordt gevolgd kan er uiter-
aard alleen tijdens de schoolvakanties va-
kantie worden opgenomen. Volgt u een re-in-
tegratietraject en/of stage dan zult u deze af 
moeten maken voordat u een vakantieperio-
de opneemt, of u moet de expliciete toestem-
ming van de gemeente én het re-integratie-
bureau hebben.
 
Wat gebeurt er als ik te laat terug ben?
Wanneer u niet op tijd terug bent van vakan-
tie, wordt uw uitkering beëindigd of in ieder 
geval geblokkeerd totdat u terug bent. Wij wij-
zen u er met nadruk op dat als u langer dan 
de voor u toegestane periode in het buiten-
land verblijft, er geen sprake meer is van een 
‘gebruikelijke vakantieperiode’. Dit kan bete-
kenen, dat u gedurende uw gehele verblijf in 
het buitenland geen recht heeft op een uitke-
ring en dat wij de verstrekte uitkering over de-
ze periode van u zullen terugvorderen. 

AlgEMEnE inforMAtiEcolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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.

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

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

gesloten
Op vrijdag 21 juni zijn de balie van Werk 
& Inkomen en het Loket WWZ in Aals-
meer gesloten. In verband met een in-
terne verhuizing is er die dag geen in-
loopspreekuur. 
U kunt het cluster Werk en Inkomen en 
het Loket WWZ wel telefonisch berei-
ken via de contactgegevens links op de-
ze pagina.

 

	
	
	

Bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 30 mei 
2013 heeft de gemeenteraad de Veror-
dening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive Uithoorn 2013 vastgesteld. In 
deze verordening worden nadere regels 
gesteld over de bevoegdheid de beslag-
vrije voet tijdelijk buiten werking te stel-
len bij verrekening van de recidiveboete 
wanneer iemand een uitkering ontvangt 
op grond van de Wet werk en bijstand 
(WWB). Deze verordening treedt in wer-
king op 1 juli 2013, met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 januari 2013. 

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amster-
dam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarkt-
vragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridische 
kwesties, personeelsadvies op maat of wer-
ving en selectie van geschikte werknemers. 
Ons uitgangspunt? Werkgevers staan voor-
op. Wij bieden u kosteloze, deskundige en 

op zoek naar personeel of vragen 
over de arbeidsmarkt?

“Waarom werkzoekenden met 
een uitkering aannemen? 

Omdat daar vaak hele 
goede mensen tussen zitten”

Meld u aan als 
vrijwilliger 

bij het 
Mantelzorg 
Steunpuntop vakantie

snelle dienstverlening. Waarom? Omdat we 
het belangrijk vinden dat u en onze kandida-
ten een duurzame werkrelatie aangaan. En 
omdat we een gezonde arbeidsmarkt in de 
regio Groot-Amsterdam willen stimuleren. 
Kijk voor meer informatie op www.wspgroot-
amsterdam.nl of bel naar 06 57 54 24 78. 

Uurtje vrij?
Maak een buurtgenoot blij.
Het mantelzorgsteunpunt is op zoek 
naar vrijwilligers die buurtgenoten thuis 
een uurtje in de week willen helpen. Ze-
ker in de zomermaanden is er meer be-
hoefte aan zorgvrijwilligers. Het Mantel-
zorg Steunpunt biedt vrijwilligerswerk op 
maat. U bepaalt zelf waar en wanneer. 
Kunt u de komende maanden wat tijd 
vrij maken, neem contact op: 0900-1866 
(lokaal tarief), mantelzorg@mantelzorg-
steunpunt.nl of kijk op de website voor 
meer informatie www.mantelzorg-steun-
punt.nl.

Bekendmaking 
Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei 
2013 de “Klachtenregeling samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2)” 
vastgesteld. Met deze klachtenregeling 
beschikt het samenwerkingsverband 
over een eigen proces van afhandeling 
van klachten, waarmee wordt volstaan 
aan één van de items van de audit van 
de Nederlandse vereniging voor schuld-
hulpverlening (NVVK) met betrekking tot 
het verwerven van het volwaardige lid-
maatschap.



De Ronde Venen - Chazz op za-
terdag 22 juni is een bijzonder fes-
tival in een prachtige tuin, geknipt 
en geschoren met waterpartijen en 
bloemen aan de Kromme Mijdrecht 
in De Hoef. Chazz staat voor Chari-
ty Jazz en is meer dan jazz, want be-
halve toegankelijke muziek met een 
heldere melodielijn zoals Colette 
Wickenhagen die brengt is er swin-
gende jazz en boogie woogie met 
dancers. Er zijn muzikale optredens 
van bekende bands als Oosterdok 4, 
die pas nog optraden bij de Ronde-
veense Kunstroute en straks ook op 
het North Sea Jazz Festival spelen. 
The Basily Boys zijn er, jonge gip-
sy gitaristen die met een oude rot 
in het vak als Dim Kesber een mu-
zikale ontmoeting hebben en vast 
en zeker opzwepende muziek zullen 
maken. En dan is er Jaap Dekker 
met Boogie Woogie, die swingt tot 
het dak eraf gaat. En wat te denken 
van een totale dansbelevenis met 
de Savoydancers. De achtste edi-
tie van Chazz belooft helemaal top 
te worden. Chazz vindt plaats in de 
tuin van Boerderij Stroomzicht. Par-
keren in het weiland is gratis, maar 
op de fi ets komen is een aanrader. 
In- en uitlopen kan op elk gewenst 
moment. Behalve de muziek is er 
heerlijk eten, van saté tot brood-
jes beenham, van wraps tot taart 
en borrelhapjes. Er is ijs, fris en bier 
van de tap… en voor de wijndrinker 
naast rood, wit en rosé ook prosec-
co. De muzikanten en medewerkers, 
zo’n 100 totaal, werken geheel be-
langeloos om het iedereen naar de 
zin te maken. En als het een lekke-
re zwoele zomeravond is, kan Chazz 
niet meer stuk. Het bijzondere is dat 
de hele opbrengst naar goede doe-

len gaat, naar onderwijs voor de al-
lerarmste kinderen in Ecuador, Gu-
atemala, Kenia, Nepal en Tanzania. 
Dit zijn de belangrijkste project-
landen van OntwikkelingsSamen-
werking De Ronde Venen en Stich-
ting Mayaschool, die samen het 
festival organiseren. Vriend wor-
den van Chazz kan vanaf 25,- per 
jaar. Daarvoor krijgt u een vrijkaart 
voor Chazz, een ‘plaspartout’ en een 
DVD van Chazz. Kaarten kosten 20,-
. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis 
mee, studenten en scholieren mo-
gen voor de halve prijs. 

Via de website www.chazz.nl en op 
de voorverkoopadressen kosten de 
kaarten 15,-. Voorverkoopadres-
sen: Mijdrecht Boekhandel Mond-
ria, De Lindenboom 11; Wilnis Dro-
gisterij Nagtegaal, Dorpsstraat 30, 
Vinkeveen Drogisterij De Bree, He-
renweg 12, Abcoude Boekhandel 
Sprey, Brugstraat 1-5. Noteer dus: 
22 juni Chazz 2013 - van 15.30 tot 
22.30 uur – Stroomzicht, Westzijde 
50, De Hoef
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen
De avond
4 daagse

Afgelopen week was het weer zover. Drukte in de straten vroeg op 
de avond, slierten van kinderen wandelend, lopend en heen en weer 
stuiterend in een lange rij, vlaggen die her en der te zien zijn met de 
logo’s van de deelnemende scholen en vooral veel lawaai. De avond 
4 daagse werd weer gelopen met dit jaar een mooi kadootje in de 
vorm van prachtig, droog zomerweer. Weken van te voren gaf mijn 
oudste al aan dat hij zeker weer de avond 4 daagse wilde lopen. Dat 
kan natuurlijk en het stond al tijden in de agenda, maar op het mo-
ment suprême vind ik het altijd weer even een gedoe. Op tijd van je 
werk zijn, zorgen dat er vroeg gegeten kan worden want om 18.15 
is het verzamelen voor de 5 kilometer. Je word een beetje geleefd in 
zo’n week en er is maar een manier om er mee om te gaan, namelijk 
je volledig er aan over te geven.

En dat deden we dus. Werkschema’s ombuigen om op tijd thuis te 
zijn, afspreken wie wanneer meeloopt en vooral zorgen voor drinken 
en eten onderweg. Ja, 5 kilometer lopen doe je niet zomaar, daar heb 
je energie en vocht voor nodig. Ergens in het nieuws was al een kri-
tische opmerking geplaatst dat het een snoepfestijn was in plaats 
van een wandelfestijn. Ik vraag me af of diegene echt goed gekeken 
heeft. En als het zo was, dan lijkt het me in deze tijd van obesitas bij 
kinderen nog steeds beter als ze snoepen en met plezier bewegen 
met hun leeftijdsgenoten dan alleen maar snoepen, toch? Een oud 
gebruik bij de avond 4 daagse is een sinaasappel of citroen door de 
midden met een pepermuntje erin gedrukt en dan een zakdoek er-
omheen gewikkeld. De kinderen lopen dus met een stuk fruit in een 
zakdoek om daaraan te likken en het ziet er een beetje vreemd uit, 
maar kennelijk is het wel lekker. En ook dat vind ik nog niet getuigen 
van alleen maar snoepen, eerder een bijzondere traditie.

Dag een was ik van start gegaan met de jongste die het graag wil-
de proberen. Dit was nu wel typisch een geval van ik snoep liever 
dan ik wandel, dus na 800 meter hield hij het voor gezien. Ik vond 
het prima, als jochie van vijf hoef je echt niet alles meteen mee te 
kunnen en willen doen. Even meemaken hoe het nu is, geeft dan 
voor volgend jaar tenminste een reëel beeld. Op dag twee ging ik 
met de oudste en wist ik dat we lekker 5 kilometer gingen doen. De 
kinderen lopen meestal in groepjes en stuiteren wat heen en weer, 
waardoor de ouders ook lekker bij kunnen kletsen met elkaar. Als je 
dan ook af en toe wel contact hebt met je kind is het helemaal per-
fect. Deze dag gebeurde er namelijk iets afwijkends. Bij de start kre-
gen alle kinderen een reclame rugzakje in hun handen geduwd met 
daarin een petje, een ontbijtkoekje (oh alweer suiker) en het aller-
ergste EEN FLUITJE !!! Welke sadistische idioot deze reclame actie 
heeft bedacht moet volgend jaar gedwongen de 10 kilometer mee-
lopen, terwijl alle kinderen, ik herhaal alle kinderen keihard op dat 
pokkefl uitje fl uiten. Met als bonus dan het tunneltje vlakbij het bus-
station en als extra sanctie mag diegene dan niet zijn vingers in de 
oren stoppen. Het recept namelijk voor zere oren en slechthorend-
heid. Maar dat laatste was waarschijnlijk al het geval, iemand moet 
toch gezegd hebben dat het misschien niet zo’n goed idee is om 
honderden stuiterende kinderen te voorzien van een fl uitje ??? Maar 
er is niet naar geluisterd, want op dag 2 liep dus de hele horde met 
die vreselijke fl uitjes. Al die fl uitjes, vooral in de tunnel sneden door 
ieders oren. Mijn oudste moest huilen van de pijn, want als je buis-
jes in de oren hebt, kunnen sommige geluiden heel vervelend bin-
nenkomen. Maar ook zonder buisjes was het een vervelende erva-
ring, ook ik liep met mijn vingers in de oren. 

Ik was vast niet de enige die er niet blij mee was, maar een knappe 
ouder die zo’n net gekregen fl uitje dan kan afpakken van het kind. 
Laat staan als het gaat over een immens grote groep kinderen, daar 
kun je met alle mooie pedagogische maatregelen van de wereld er 
nog steeds helemaal niks mee. Ja, later als individu aanspreken dan 
kan het wel. Want gelukkig waren de dag erna aanzienlijk minder 
fl uitjes te zien maar vooral te horen. Ik ga verder geen reclame ma-
ken voor die idioten, maar alle ouders die hebben meegelopen we-
ten waarover ik het heb. 

Laten we dan gewoon afsluiten zoals het hoort. Met een ze leefden 
nog lang en gelukkig. Want met medaille, wandeldiploma en stoere 
sticker van de avond 4 daagse wandel je zo de paden op , de lanen 
in vooruit met fl inke pas. 

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Mijdrecht, S.van Rummelaarstraat: Witte kat met lapjesvlekken op 

rug en kop. Grijzige staart en erg schuw. Is 5 jaar oud.
- Wilnis, omgeving Wilnisseziel: 12 jaar oude kat.
 Tijgerachtig met bruin. Heet Gijsje.
- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge ongecastreerde cyperse kater. 

Op rug grijze brede strepen. Rood gekleurd om nek. Gechipt.
 Heet Rasher.
- Uithoorn, Bertram: Tamme bruine eend. Kan niet vliegen.
 Heet Guusje.
- Uithoorn, A. Verweylaan: Schildpadpoesje van 6 jaar.
 Is klein en aanhankelijk
- Uithoorn, A. Verweylaan: Grijs langharige boskat van 15,5 jaar.
 De kat heet Juul.
- Vinkeveen, omgeving Prins Bernhardlaan: Grijs-witte poes, zwart 

gestreept, witte pootjes.

Gevonden:
- Abcoude, Peppinghof: Cyperse katertje.
 Heeft een bandje om van de dierenbescherming.
- Abcoude, omgeving Leeuwenburg: Wit-grijs cypers poes van
 ongeveer 6 maanden oud.
- Mijdrecht, omgeving Shell N201: Konijn
- Mijdrecht, Oostlanderweg: Rood-witte kat.

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

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

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

Bijen zijn veel in het nieuws de 
laatste tijd. Het gaat niet echt 
goed met ze, terwijl ze juist 
zo erg belangrijk zijn voor de 
bestuiving van wilde planten 
en cultuurgewassen. 
Over de oorzaak van de pro-
blemen zijn de deskundigen 
het nog niet eens. Het lijkt 
een complex van factoren te 
zijn, variërend van minder en 
minder divers voedsel (door 
de verschraling van het land-
schap), een nieuwe parasiet 
waartegen de Europese ho-
ningbij onvoldoende weer-
stand heeft (de Varroa mijt), 
allerlei virus ziekten die met 
name die Varroa-mijt zeer ef-
fectief kan overbrengen, tot 
bestrijdingsmiddelen (met 
name die uit de groep van 
neonicotinoïden), en nog wel 
meer mogelijke oorzaken.
Wat kunnen we doen om de 
bijen mogelijk te helpen? Van 
alles. Er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat er zoveel mogelijk 
bloeiende planten in de tuin 
staan. 
Een wat meer ingrijpende 
maatregel is om zelf bijen 
te gaan houden. Dat blijk je 
in principe prima te kunnen 
doen in je eigen tuin, zonder 
dat iemand er last van heeft. 
Met dat idee van een eigen 
bijenvolkje in onze tuin, ben 
ik afgelopen voorjaar een 
cursus bijenhouderij gaan 
volgen. Natuur dicht bij huis. 
En weer eens wat anders dan 
een hond of een kat. Maar 
zeker zo leuk!
Er ging een fascinerende 
wereld voor me open. Een 

bij alleen is eigenlijk niks, al-
les draait om het bijen volk, 
een soort superorganisme. Ik 
leerde over huisbijen en haal-
bijen, over de koningin, waar-
van er maar 1 is in een bijen 
volk, en die na haar geboorte 
eerst op bruidsvlucht gaat 
om op een darrenverzamel-
plaats een portie sperma op 
te doen om over een periode 
van 3-4 jaar een paar 100.000 
eieren te kunnen leggen, over 
de darrenslacht in het najaar 
(vanaf het najaar zijn de dar-
ren, de mannetjes, niet meer 
nodig voor het voortbestaan 
van het bijenvolk), en nog veel 
meer.
Veel mensen denken bij bijen 
aan steekbeesten. Maar dat 
valt erg mee. Het zijn vaker 
wespen die overlast veroor-
zaken. Als je je rustig houdt, 
kun je bijen zelfs aaien, met 
je blote handen. Dat is mijn 
uitdaging voor de komende 
zomer, onze dochter de bijen 
te laten aaien.
Bij een beginnerscursus word 
je vaak op weg geholpen met 
je eerste bijenvolkje. Zo ver 
ben ik nu inmiddels. Dat volkje 
moet de komende zomer fl ink 
uitgroeien, tot vele 1.000-en 
bijen (en nog steeds maar één 
koningin). Dat volkje moet dan 
vervolgens de komende win-
ter goed doorkomen, vaak 
een lastige tijd voor bijen. 
En wie weet, volgend jaar 
met wat potjes Mijdrechtse 
bloemenhoning bij de buren 
langs! Wordt vervolgd.

Groeten van een bijige IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Bijen houden

Jazz en meer in
Het Groene Hart

Splinternieuwe combinatie
Regio - Een splinternieuwe C1 
combinatie voor de rijles is maan-
dag 3 juni afgeleverd bij Alblas ver-
keersschool. Dit voertuig is be-
doelt voor de rijles voor het nieu-
we C1 rijbewijs, ook wel het cam-
perrijbewijs genoemd (tot 7500 kg). 
Deze fantastische aanwinst maakt 
dat Alblas een unieke complete ver-

keersschool is. Vanaf 1984 geeft Al-
blas alle soorten rijbewijs opleidin-
gen. ‘’Om die reden willen we met 
deze investering bij blijven in de 
markt. Onze insteek is dat we hier-
mee naar alle tevredenheid weer 
nieuwe rijbewijzen winnen voor te-
vreden leerlingen’’, aldus Frank
Korlas van Alblas verkeersschool

Podiumkunsten van 
basisschool De Vuurvogel
Uithoorn - Vrijdagavond was het 
dan eindelijk zover. Na weken oe-
fenen met zingen en dansen moch-
ten de leerlingen van De Vuurvogel 
eindelijk hun kunsten op een écht 
podium vertonen. Het thema van 
dit jaar was “De Dierenparade” en, 
u raadt het al, elke groep deed een 
lied en een dans waarin een dier 
centraal staat.
Wat waren sommige kinderen ze-
nuwachtig, maar wat ging het goed! 
Zowel kinderen als ouders en fami-
lieleden zaten ademloos te kijken en 
te genieten van de dierenparade die 
voorbijtrok. De olifantjes van de in-
stroomgroep, de apen van groep 1 
met hun prachtige instrumenten, 

groep 2 in hun jeep door de jungle, 
groep 3 met een piepend kuikentje 
en een fl itsende dans, groep 4 met 
hun spannende draak (die zie je in-
derdaad niet vaak!), groep 5 die zo 
graag een krokodil wilde om mee te 
tangoën, groep 6 was gestrand als 
eland op een eiland met een prach-
tige choreografi e, groep 7 met hun 
ingewikkelde maar o zo prachtig 
uitgevoerde zwart witte dierendans 
en schimmenspel en groep 8 die wel 
op zoek wilde gaan naar ontsnap-
te dieren maar gehinderd werd door 
een falend mobiel netwerk.
De kinderen, ouders en andere fa-
milieleden en de leerkrachten heb-
ben een fantastische avond gehad!
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Dit is het centrale thema van de toe-
komstvisie die de gemeenteraad samen 
met inwoners, organisaties en bedrijven 
heeft gemaakt. Waar richten we ons 
op de komende jaren? De toekomstvisie 
is nu in concept klaar. U kunt daar 
uiteraard nog uw mening over geven. 
Op deze raadspagina staat een samenvat-
ting. De volledige visie is te vinden op 
www.uithoorn.nl/ris/strategischevisie.

Kernwaarden
Inwoners in buurten en wijken krijgen 
en nemen de ruimte om zelf vorm te 
geven aan een aantrekkelijke woonge-
meenschap. Ze bouwen zelf, gezamenlijk, 
actief aan de leefbaarheid. De gemeente 
is katalysator voor leven, wonen en 
werken, die zaken op gang helpt of 
versnelt en schadelijke effecten beperkt. 
De gemeente Uithoorn maakt deel uit 
van de Metropoolregio Amsterdam 
en de regio Amstelland. Regionale 
samenwerking is soms een wettelijke 
verplichting, maar wordt steeds vaker 
ingegeven door overwegingen van 
kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. 
De gemeente kent de lokale situatie 
en stemt actief af met samenwerkings-
partners.

Leven: op eigen kracht deel nemen 
aan de samenleving
De gemeente Uithoorn heeft de ambitie 
dat alle inwoners op eigen kracht 
kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Ze zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam 
en kunnen zelfstandig wonen en leven. 
Dit ongeacht hun leefsituatie, leeftijd 
of beperkingen in hun functioneren. 
Inwoners voorzien zelf in hun inkomen 
en voor kinderen zijn er volop kansen 
om zich te ontwikkelen in een veilige 
omgeving. De gemeente is vangnet voor 
kwetsbaren als het eigen netwerk niet 
kan bijspringen. De gemeente Uithoorn 
levert hieraan een effectieve en effi ciënte 
bijdrage. Er is samenhang tussen de 
diverse vormen van ondersteuning 
én ondersteuning wordt binnen de 
beschikbare middelen gerealiseerd. 

Wonen: blijvend aantrekkelijke plek 
op de woningmarkt
De gemeente Uithoorn is en blijft een 
aantrekkelijke woongemeenschap: 
ruim en groen wonen met stedelijke en 
recreatieve voorzieningen binnen hand-
bereik. De ligging aan de Amstel met 
een levendig dorpscentrum en op een 
gunstige afstand tussen Amsterdam en 

het Hollands plassengebied in het Groene 
Hart maakt de gemeente bijzonder. 
De gemeente is vooral aantrekkelijk 
voor gezinnen. Een algehele kwaliteits-
verbetering van de woningvoorraad 
en een aantrekkelijke (recreatieve) 
woonomgeving is het doel. Veranderin-
gen vinden vooral plaats in bestaande 
wijken. Heel gericht stimuleert en 
faciliteert de gemeente ontwikkelingen 
op de woningmarkt, zonder verantwoor-
delijkheden over te nemen. 

Werken: toegevoegde waarde 
in sterke economische regio
Voor de verdere ontwikkeling als aantrek-
kelijke woongemeenschap zijn een vitale 
economie en goede verbindingen van 
groot belang. De gemeente draagt bij aan 
het ontwikkelen van de regionale econo-
mie (Greenport Aalsmeer en Mainport 
Schiphol) én zet in op behoud van lokale 
werkgelegenheid. Voor behoud van 
werkgelegenheid en het benutten van 
kansen in de sierteeltsector is het van 
belang een actieve rol te spelen binnen 
het Greenportverband. De ontwikkeling 
van toerisme draagt bij aan het behoud 
van werkgelegenheid en recreatieve 
voorzieningen voor eigen inwoners. 

Organiseren: zelfbewuste 
overheidsrol 
Onder het motto “Samen wat moet, 
lokaal wat kan” zet de gemeente 
Uithoorn in op stevige samenwerking 
in de regio en daarbuiten. De gemeente 
Uithoorn beschouwt zelfstandigheid 
als uitgangspunt, niet als doel op zich. 
De dienstverlening van de gemeente 
is gebaseerd op zelfredzaamheid c.q. 
selfservice. Lokale herkenbaarheid en 
binding zijn uitgangspunt. 

17 juni uw mening, 
20 juni vaststellen visie
Op 17 juni kunt u tijdens een inloop-
bijeenkomst uw mening geven over 
de toekomstvisie. Vanaf 19.30 uur zijn 
de raadsleden aanwezig in de raadzaal. 
U kunt hen dan toespreken en wellicht 
hebben raadsleden vragen over uw 
reactie. De gemeenteraad is tot 21.00 uur 
aanwezig. Op 20 juni wordt in een 
speciale raadsvergadering de toekomst-
visie vastgesteld. De op 17 juni gehoorde 
meningen van inwoners zullen dan 
worden meegenomen in de raadsbehan-
deling. Er is tevens een mogelijkheid 
om in te spreken. 

Aan de slag met de Strategische Visie.

R A A D S A G E N D A

Datum: 13 juni 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Bestemmingsplan Dorpscentrum 
en Beeldkwaliteitsplan 
Dorpsstraat, Marktplein en 
Wilhelminakade 19.40 uur

4   Bestemmingsplan hoofdontslui-
tingsroute Oude Dorp 19.40 uur

5   Bestemmingsplan 
Zijdelwaardplein 20.45 uur

6   Bestemmingsplan Flora 
Holland zuid 21.15 uur

7   Aanpassen beeldkwaliteit 
Iepenlaan 21.45 uur

8   Gezondheidsnota 2013-2016 
22.15 uur

9   Veiligheidsregio jaarrekening 
2012 en begroting 2014 22.45 uur

10  Omgevingsdienst NZ-kanaal, 
begroting 2014 en raming 23.15 uur

Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De volgende raadsvergadering
is op donderdag 20 juni
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.

“De gemeente Uithoorn 
is een aantrekkelijke 
woongemeenschap met 
ruim en groen wonen 
en grootstedelijke 
voorzieningen binnen 
handbereik. Uithoorn 
biedt het beste 
van twee werelden.”

De toekomst 
bepalen we nu!

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

‘Juist nu heeft Uithoorn meer vrijwilligers nodig’

1 Waarom wil je het hebben 
over vrijwilligerswerk?

“Ook in Uithoorn merken we de gevolgen 
van wat de terugtrekkende overheid 
wordt genoemd. Het Rijk bezuinigt 
en doet een steeds groter beroep op 
zelfredzaamheid van mensen. Dit 
betekent dat meer mensen zich onbaat-
zuchtig zullen moeten inzetten voor 
de samenleving. Ondertussen zie 
ik een maatschappelijke tendens dat 
de bereidwilligheid om bij te dragen 

afneemt. Het wordt bijvoorbeeld voor 
sportverenigingen steeds moeilijker om 
iemand te vinden voor het clubblad of 
de kantinediensten. Op veel plaatsen 
zie je steeds dezelfde gezichten.”

2 Waar ligt dat aan?
“Mensen hebben het natuurlijk 

druk, ook zonder vrijwilligerswerk. 
Zeker als ze gezinnen en een drukke 
baan moeten combineren, en ook 
nog een sociaal leven willen onder-
houden. En misschien spelen ook de 
bezuinigingen van het Rijk wel een 
rol. Vrijwilligerswerk is steeds minder 
vrijblijvend, en steeds meer een nood-
zaak. Het vraagt toewijding. Dat kan 
potentiële vrijwilligers afschrikken.”

3 Waarom zouden mensen 
zich toch moeten inzetten?

“Omdat het voldoening geeft. Als 
vrijwilliger ontwikkel je jezelf. 
Bovendien heeft ook de samenleving 
er baat bij, als vrijwilliger word je 
gewaardeerd door je omgeving. En 
je bouwt er leuke contacten mee op. 
Het meest belangrijke is natuurlijk 
dat je een bijdrage levert aan iets waar 

je waarde aan hecht, zoals een sportclub, 
een muziekvereniging of een school.”

4 Wat zou je tegen alle 
twijfelaars willen zeggen?

“Kruip uit je schulp, probeer het eens. 
Ervaar hoe het is, hoeveel voldoening 
het je geeft. En doe het ook omdat je 
waarde hecht aan het niveau van de 
voorzieningen in onze gemeente. 
Subsidies dalen, budgetten krimpen. 
We ontkomen niet aan meer zelfred-
zaamheid, zeker wanneer we niet 
meer belasting willen gaan betalen. 
We zullen tijd moeten investeren. 
Daarom zeg ik: zet je in en maak 
onderdeel uit van de maatschappij.”

5 En tegen de mensen 
die opzien tegen de 

hoeveelheid tijd die het kost?
“Vele handen maken natuurlijk licht 
werk. Als meer mensen een bijdrage 
leveren, komt niet al het werk op 
de schouders van een kleine groep 
vrijwilligers terecht. Bovendien mag 

het nooit een belemmering zijn dat je 
bang bent om te veel tijd kwijt te zijn. 
Een vereniging of school slokt niemand 
zomaar op. Als vrijwilliger kun je 
altijd afspraken maken. Wat past? 
Wat is haalbaar? Iedereen waardeert 
het wanneer mensen zich belangeloos 
inzetten voor het algemeen belang. 
Ik hoop daarom dat meer mensen 
vrijwilliger worden.” 

‘Als vrijwilliger lever je een bijdrage 
aan iets waar je waarde aan hecht’

In deze afl evering van de 
Raadspagina beantwoordt 
raadslid Arjan Koopmans van 
Groen Uithoorn vijf vragen 
over vrijwilligerswerk in 
Uithoorn. Hij zou graag zien 
dat meer inwoners zich inzetten 
als vrijwilliger. “Als vrijwilliger 
kun je altijd afspraken maken. 
Wat past? Wat is haalbaar?”

Raadslid Arjan Koopmans van Groen Uithoorn

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



 
06   Nieuwe Meerbode  •  12 juni 2013

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

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

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

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Autobedrijf Peek Fordspecialist 
in De Ronde Venen
Mijdrecht/Uithoorn - Nu Ford-
dealer Van Bunningen in Uithoorn 
zijn vestiging heeft gesloten, hoe-
ven eigenaren en berijders van dit 
merk personenauto’s en bedrijfswa-
gens niet al te lang te zoeken naar 
een verafgelegen dealer of gere-
nommeerd autobedrijf voor nieuwe 
Fords en onderhoudsbeurten.

Autobedrijf Peek aan de Rende-
mentsweg 20 in Mijdrecht, biedt 
hiervoor zijn diensten aan. Bij dit 
bekende en reeds 35 jaar bestaan-
de autobedrijf kunnen zij hun voer-
tuig deskundig laten onderhou-
den en repareren. Indien nodig kan 
men gebruik maken van vervan-
gend vervoer. Autobedrijf Peek is 
weliswaar geen officiële Forddea-
ler, maar wordt wel gezien als een 
Fordspecialist vanwege de jarenlan-
ge ervaring met dit merk. Veel rij-
ders van een Ford zijn al lange tijd 
tot tevredenheid klant bij dit auto-
bedrijf. Komt bij dat ook bijzondere 
reparaties die buiten het gangba-
re onderhoud vallen, hier toch kun-
nen worden uitgevoerd. Dat is biedt 
iets extra’s waar je als rijder van een 
Ford een vertrouwd gevoel bij krijgt. 

Bedoeld worden reparaties waar-
voor normaliter de hulp wordt in-
geroepen van of uitbesteed worden 
aan een ander gespecialiseerd be-
drijf. Dat is bij Peek niet nodig gelet 
op het vakmanschap en vaardighe-
den van de garagemonteurs die de 
scepter zwaaien in de 500 vierkan-
te meter grote werkplaats. Buiten 
de auto’s van het merk Ford onder-
houdt en repareert men hier ook au-
to’s van allerlei andere merken. Ook 
die berijders kunnen hier terecht en 
dat zijn er intussen niet weinig. En 
wie gaat voor een nieuwe Ford, on-
geacht het type, kan bij Autobedrijf 
Peek zijn of haar favoriete wagen 
kenbaar maken. Tevens kunnen au-
to’s geleased worden.

Betaalbare occasions
In de 1.200 vierkante meter show-
room zijn bovendien (gebruikte) au-
to’s van diverse merken te koop. Ze 
worden verkocht met garantie (Best 
Car Selection) en voorzien van een 
certificaat dat betrekking heeft op 
de Nationale Auto Pas (NAP) waar-
bij gegarandeerd wordt dat de kilo-
metertellerstand van de wagen juist 
is. Er zijn hele mooie occasions bij! 

In deze dure tijden is het prettig te 
weten dat die tegen zeer betaalbare 
prijzen worden aangeboden. Kijkt u 
maar eens bij occasions op de web-
site www.copeek.nl. Echt de moei-
te waard! Daar kunt u trouwens veel 
meer interessante informatie zien 
en lezen over dit autobedrijf en wat 
er allemaal aan service voor u en 
uw auto geboden wordt. Kortom, bij 
Autobedrijf Peek bent u verzekerd 
van deskundig advies, snelle service 
en een klantvriendelijke bediening. 
U kunt er terecht voor nieuwe en 
gebruikte auto’s, APK, reparatie en 
onderhoud van alle merken perso-
nen- en bedrijfswagens, roetmeting 
van diesels, aanschaf en inbouw 
accessoires, trekhaken, radio’s, na-
vigatiesystemen, carkits, aircondi-
tioningsystemen, alarmen en nog 
veel meer. En wie een kampeerauto 
heeft is hier net zo welkom.

“Wij leveren zowel nieuwe als ge-
bruikte auto’s en bedrijfsauto’s aan 
particulieren en bedrijven. Daar-
mee hebben wij al jaren lang in De 
Ronde Venen een goede naam op-
gebouwd. Dat geldt tevens voor al 
onze andere activiteiten op autoge-

bied, zoals reparatie en onderhoud,” 
vertelt Co Peek, wiens autobedrijf 
dit jaar al weer elf jaar in het rui-
me pand aan de Rendementsweg is 
gevestigd.
“Ons autobedrijf heeft nog meer te 
bieden dan alleen maar verkoop van 
nieuwe en gebruikte wagens van di-
verse merken en het onderhoud aan 
auto’s. Wij maken ook deel uit van 
het wijdvertakte netwerk van Bosch 
Car Service, een organisatie die au-
tomobilisten een breed pakket aan-

biedt in onderhoud en mobiliteits-
ervice. Wie daarover meer wil we-
ten kan het beste inloggen op onze 
website. Maar u bent natuurlijk zelf 
ook van harte welkom in ons auto-
bedrijf. Voor nadere inlichtingen of 
onderhoud aan uw Ford, mocht u 
op zoek zijn naar een vervangend 
autobedrijf nu onze collega in Uit-
hoorn ermee gestopt is. Een vrijblij-
vend bezoek kan geen kwaad om u 
te oriënteren, toch?”
Tel. 0297-281458.

Bindsters Margreet, Amanda en Linda tonen hun opgemaakte zomers getinte boeketten

Neem deze pagina mee naar de braderie en krijg 10% korting

Lex Bloemenservice: Creatieve aanpakkers 
voor bedrijf en particulier

De Kwakel - Lek Bloemenservice is al meer 
dan 40 jaar een begrip als het om bloemen, 
planten en (thema) decoraties gaat. Voor be-
drijven verzorgt Lek Bloemenservice o.a. de-
coraties voor beurzen, feesten of congressen. 
Met het zeer uitgebreide assortiment decor-
materiaal regelt Lek Bloemenservice voor elk 
thema en voor elk budget de juiste finishing 
touch. De bloemenservice van Lek voor bedrij-
ven en particulieren gaat ver; bloemwerk wordt 
met een eigen bezorgdienst door heel Neder-
land bezorgd, indien u een dag van te voren 
uw bestelling plaatst. Dat betekent dat u altijd 
kunt vertrouwen op de kwaliteit en creativiteit 
van Lek Bloemenservice als u bloemwerk ver-
stuurd. Om nog een extra persoonlijke tint aan 
uw bloemengroet te geven is het mogelijk om 
bijvoorbeeld een knuffelbeer, flesje wijn, of een 
persoonlijk geschreven kaartje bij de bestelling 
toe te voegen. Vanzelfsprekend is Lek Bloe-
menservice ook lid van de Fleurop. Aanstaan-
de zaterdag 15 juni staat Lek Bloemenservice 

op de braderie in De Kwakel. Zij zullen u on-
der andere verrassen met bloemrijke variaties 
van de momenteel populaire cupcakes. Verder 
zijn er o.a. zomers inspirerende windlichten en 
scherp geprijsde zomerplanten te vinden. Ook 
is het jaarlijkse Rad van Fortuin weer aanwezig. 
Lezers van deze Nieuwe Meerbode hebben een 
streepje voor bij Lek Bloemenservice. Als u de-
ze pagina meeneemt naar de winkel of de bra-
derie, ontvangt u 10% korting* lezerskorting op 
uw aankopen tot en met zaterdag 22 juni. Heeft 
u speciale wensen op het gebied van bloem-
werk, plantenarrangementen of decoraties? 
De creatieve aanpakkers van Lek Bloemenser-
vice verwelkomen u graag in de winkel aan de 
Drechtdijk 45 in De Kwakel. Lek Bloemenser-
vice is geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 
tot 18.00 uur en zaterdags van 8.30 tot 17.00 
uur. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig. 
*10% korting is niet geldig op cadeaubonnen 
en gelegenheidsbloemwerk. Voor meer info: zie 
ook advertentie elders in dit blad.

Eerbetoon aan 
bejaarden

Uithoorn - Je hoort soms in ge-
sprekken volwassenen bewe-
ren dat onze jeugd onvoldoende 
normbesef heeft. Dat het tegen-
overgestelde in ieder geval voor 
een deel van de jeugd waar is, 
bleek afgelopen zondag op het 
Alkwin Kollege in Uithoorn.

Daar vond de jaarlijkse AK-tie-
dag plaats, een feestdag voor 
bejaarden uit de directe omge-
ving. Leerlingen van de school 
zijn gedurende een paar maan-
den bezig om vervoer te rege-
len, sponsors te zoeken, een 
menukaart te bedenken, enter-
tainment te regelen, medeleer-
lingen te werven en een zaalin-
richting te verzinnen. Dat ze dat 
uitstekend kunnen, bleek eens 
te meer, omdat ze dit jaar zelfs 
een cardioloog als dienstdoen-
de EHBO’er hadden geregeld. 
Ook bij het eten was er iets bij-
zonders: een leerling en een do-
cent hadden twee dagen in de 
keuken gestaan om alle ouderen 
en begeleidende leerlingen een 
verse champignonsoep of verse 
tomatensoep te kunnen serve-
ren. In totaal ging het om onge-
veer 120 te voeden monden. De 
reacties in de zaal waren over-
weldigend. Het Alkwin Kollege 
organiseert de AK-tiedag al ruim 
dertig jaar. De school krijgt daar-
bij vrijwel altijd flinke steun van 
de middenstand. Dit jaar was het 
Albert Heijn Zijdelwaard die al-
le voeding sponsorde. Daarnaast 
leverde Gerberakwekerij Fa. S.C. 
Zwarts de prachtige, kleurrijke 
bloemen die het thema van de 
dag – zomer aan zee – onder-
steunden.

De zon liet het afgelopen zondag 
een beetje afweten, maar dat 
mocht de pret niet drukken. De 
aanwezige bejaarden zeiden in 
groten getale dat ze een gewel-
dige dag hadden beleefd.

Inschrijving Speel Mee
is geopend!!

Uithoorn - Speel Mee wordt dit jaar 
voor de 41 keer georganiseerd. Na 
het succes van vorig jaar is er ook 
tijdens deze editie extra aandacht 
voor bewegen en sport. Daarnaast 
zijn er ook weer de bekende suc-
ces volle activiteiten uit voorgaan-
de jaren!
Van maandag 12 augustus t/m vrij-
dag 16 augustus staan er een tal 
van leuke activiteiten gepland voor 
kinderen van 5 t/m 12 jaar. De in-
schrijving is al geopend via de web-
site van de stichting:
www.speelmeeuithoorn.nl. Daar 
kunt u ook terecht als u meer wil 
weten. Voor dit extra actieve pro-
gramma kunnen we wel nog hulp 
gebruiken! U kunt zich opgeven als 
vrijwilliger voor een dag (of meer) 
via de website.

Programma Speel Mee 
Uithoorn 2013
Op maandag 12 augustus is de leef-
tijd van het kind bepalend voor de 
keuze tussen de twee activiteiten. 
Alleen kinderen van 8 jaar kunnen 
kiezen. De kinderen moeten wor-
den gebracht en gehaald op de lo-
catie van de activiteit. Voor kinde-
ren van 5 t/m 8 jaar is er de grote 
Reis om de Wereld spel, locatie in 
en om Sporthal de Scheg. Het spel 
omvat een spannende reis welke de 
deelnemende wereldreizigers per 
groepje maken. Onderweg beleven 
zij in de verschillende landen avon-
turen. Natuurlijk winnen de stoere 
ontdekkingsreizigers allemaal een 
prijsje! Vanaf 10.00 uur kun je het 
inschrijfnummer afhalen. Om 10.30 
uur start het spel, de activiteit stopt 
om 15.00 uur
Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar 
is er een actief programma bij Pol-
dersport in de Kwakel. Zwemdiplo-
ma is wel verplicht voor de deelne-
mers. Ook hier verzamelen om 10.00 
uur en einde om 15.00 uur.

Dinsdag 13 augustus en woensdag 

14 augustus kunnen de kinderen 
kiezen tussen het Hutten bouwen of 
Creatief, waarbij creatief heel ruim 
wordt bezien bv van koken tot sie-
raden maken.
Denkt u er aan dat de kinderen met 
Huttenbouwen dichte schoenen 
dragen!

Donderdag 15 augustus zijn we te 
gast bij indoor Sport & Event Center 
The Beach in Aalsmeer. Daar kun-
nen alle deelnemers kennis maken 
met verschillende ‘strand sporten’ 
onder leiding van de instructeurs 
van het centrum. Het belooft een 
sportieve stranddag te worden!  De 
kinderen moeten gebracht en ge-
haald worden naar het centrum. 
The Beach vindt u aan de Oostein-
derweg 247a in Aalsmeer. U wordt 
op de parkeerplaats ontvangen en 
het afhalen van het inschrijfnummer 
start om 10.00 uur. Om 15.00 uur 
kunnen alle strandgasten weer op-
gehaald worden. Tip: Sportkleding 
meenemen of al aantrekken thuis.

Vrijdag 16 augustus wordt traditi-
oneel afgesloten met de Kinder-
kermis. Altijd prijs bij elke attractie 
voor iedereen! Bij het afhalen van 
het inschrijfnummer (vanaf 10.00 
uur) ontvangen de deelnemers een 
kaart waarmee alle attracties één 
keer gedaan kunnen worden. Na de 
pauze is er de mogelijkheid om voor 
0,25 losse attractie kaartjes te ko-
pen. De Kinderkermis vindt plaats in 
de sporthal de Scheg van 10.30 uur 
tot 15.00 uur.
Alle activiteiten starten om 10.30 

Feestweekend
Nes aan de Amstel

Nes a d Amstel - Komend week-
end is het weer zover feest in Nes 
aan de Amstel.
Het weekend wordt vrijdagavond 
geopend met de lokale topper 
FC Nes United versus SV Ouder-
kerk om 19.45. Vrijdagavond van-
af 22.00 in de feesttent “De Nieu-
we Band” aangevuld door disco-
theek Fireball. Entree gratis.
Zaterdagochtend vanaf 11.00 
VRIJMARKT voor iedereen die 
wat wil verkopen, dit gebeurt 
op het veld bij de feesttent. Za-
terdagmiddag vanaf 17.00 uur 
dorpsmaaltijd tegen vergoeding.
Zaterdagavond 19.00 uur in-
schrijving voor de alom bekende 
slob en sloot race.

Met om 19.30 uur de start van dit 
modderige spektakel.
Zaterdagavond vanaf 22.00 
uur discotheek Fireball in de 
feesttent,wederom entree gratis. 
Zondagmiddag vanaf 15.00 uur 
allerlei volksspelen en gezellig-
heid bij de feesttent. Ook moge-
lijkheid om de kerktoren van de 
Urbanuskerk te beklimmen.
Zondagmiddag vanaf 17.00 uur 
BBQ bij het dorpshuis tegen ver-
goeding.
Om 20.00 het spectaculaire op-
treden van de Nesserboys met 
De Nes Draait Door.
Om 22.00 uur sluiting alle activi-
teiten. Kortom de Nes staat ko-
mend weekend op zijn kop

Midzomeravondfestival 
van Tavenu
De Kwakel - Op zaterdag 22 juni 
organiseert muziekvereniging Tave-
nu voor de 14e keer het midzomer-
avondfestival in De Kwakel. Vanaf 
19.30 uur vult het plein in het cen-
trum van De Kwakel zich met tro-
pische klanken. Het thema van dit 
jaar is Latin/Caribbean, een thema 
waarin alle onderdelen van Tave-
nu zich thuis voelen. Natuurlijk de 
steelband met z’n tropische muziek, 
maar ook de fanfare en de slag-
werkgroep heeft z’n repertoire voor 
deze avond geheel aangepast aan 
het thema.

Aan het begin van de avond zullen 
leerlingen van het jeugdorkest van 
Tavenu en de blazersgroep van ba-
sisschool “de Tra” laten horen dat 
muziek maken een leuke hobby is. 
Ook is er een optreden van de leer-
ling trommelaars van slagwerk-
groep Bovenkerk.
De fanfare en de slagwerkgroep 

van Tavenu zullen voor een spette-
rend optreden zorgen. De Caribi-
sche muziek en de opzwepende rit-
mes nodigen het publiek uit om te 
dansen. Jazz- en showballet Nico-
le uit Mijdrecht zorgt voor tropische 
shows. Ook het publiek mag dansen 
op de tropische muziek en kan mee-
doen met een workshop salsadan-
sen van Salsarolf. 
Als speciale gast komt de “AMC 
bigband” (inderdaad van het zie-
kenhuis) optreden en zal voor heer-
lijke bigband- en dansmuziek zor-
gen. Zowel “Nicole” als de AMC 
bigband hebben deze avond hun re-
pertoire aangepast aan het thema. 
Hopelijk draagt ook het weer zijn 
steentje bij aan het tropische gevoel 
van deze avond.
Iedereen is van harte welkom op za-
terdag 22 juni vanaf 19.30 uur op het 
plein voor het dorpshuis, Kerklaan 
16, in De Kwakel. De toegang is zo-
als altijd gratis.

uur en eindigen om 15.00 uur, het 
aanmelden van de deelnemers vindt 
plaats op de desbetreffende loca-
tie. Op deze locatie kunnen de kin-
deren ook weer worden opgehaald. 
Let dus goed op waar de activiteit 
plaats vindt:

Inschrijving
Voorinschrijving via de website tot 4 
augustus: 4,00 per dag, betaling via 
overschrijving o.v.v. inschrijf num-
mer en naam van het kind. Vanaf 5 
augustus en tijdens de Speel Mee 
week: 5,00 per dag, contante beta-
ling op de eerste dag van deelname. 

Vergeet u niet het inschrijf nummer!
Door de vele kinderen die zich elk 
jaar aanmelden, is de werkgroep 
genoodzaakt een maximum te stel-
len aan het aantal deelnemers. Het 
maximum aantal kinderen is o.a. 
afhankelijk van het aantal leiding 
welke per dag beschikbaar is. Vol 
is echter vol, hoe moeilijk dat dan 
ook is. Niemand is immers gebaat 
bij een onveilige situatie. Wilt u ze-
ker zijn dat uw kind kan deelnemen, 
schrijf uw ze dan zo snel mogelijk in.

Sponsors & Vrijwilligers
Speel Mee is slechts mogelijk door 
de inzet van vrijwilligers. Zij zorgen 
elk jaar weer voor een afwisselend 
en uitdagend programma. Financi-
eel is de stichting afhankelijk van de 
gemeente subsidie en de vele spon-
sors.

Wilt u weten welke bedrijven ons 
helpen, kijk dan op de website.
Om de week zo leuk en prettig mo-
gelijk te laten verlopen kunnen we 
alle hulp gebruiken. Op de websi-
te vindt u meer informatie en kunt 
u zich opgeven als vrijwilliger. Neem 
gerust contact met ons op, ook voor 
andere vragen, dit kan via de web-
site.





De Ronde Venen - Met een nipt 
verschil is Jan de Boer kampioen 
van Denk en Zet/Advisor geworden. 
Nadat de Boer in de 27 e ronde de 
koppositie op de ranglijst van kam-
pioen van vorig seizoen Kroon had 
overgenomen werd hij steeds door 
anderen belaagd. Met nog 14 ron-
den te gaan lukte het Jan echter 
tot het eind toe steeds de kopppo-
sitie vast te houden. Met name zijn 
goede resultaten in de bondswed-
strijden droegen hiertoe bij. Van de 
laatste 4 wedstrijden wist hij er 3 te 
winnen. In de interne competitie be-
haalde hij uit de laatste 10 partijen 
51/2 punt; 3 x verlies, 3 x remise en 
4 x winst. De winstpartijen werden 
echter wel gehaald toen het er op 
aan kwam; in de laatste 4 ronden 
werd er respectievelijk gewonnen 
van Henk Kroon, remise gespeeld 
tegen Bram Broere en vervolgens 
gewonnen van Harris Kemp en Gert 
Jan Smit! Deze prachtige serie le-
verde Jan terecht het kampioen-
schap op. Met name de winst in de 
laatste partij was zowel technisch 
als psychologisch van hoog niveau. 
Directe concurrent Jeroen Vrolijk 
wist zijn partij tegen Ron Klinkha-
mer vrij snel tot winst te brengen 
en stond hierdoor opdat moment 
virtueel aan de leiding.Winnen was 
voor de Boer opdat moment de eni-
ge optie om als eerste te eindigen. 
Middels zijn inmiddels kenmerken-
de stijl, rustig, secuur schakend en 
een klein voordeeltje geleidelijk uit-
bouwend wist Jan echter netjes de 
winst en daarmee het kampioen-
schap binnen te halen.

Wisselen
Wat de overige plaatsen binnen het 
eerste team betrof, dit was geduren-
de de tweede helft van de compe-
titie een stuivertje wisselen. Harris 
Kemp maakte zijn come back weer 
in het eerste en eindigde, zijn rating 
waardig op een knappe 3e plaats. 
Dit ging ten koste van Thierry Siec-
ker die een slecht schaakjaar draai-
de en dit moet bekopen met een 
plaats in de onderste regionen van 
het tweede team.
De kampioen van de laatste 2 jaren, 
Henk Kroon, draaide ook een slech-
te 2e helft met op een gegeven mo-
ment zelfs 7! verlies partijen achter-
een, middels 2 overwinningen op de 

valreep op Peter de Jonge en Har-
ris Kemp wist hij net nog zijn 4e plek 
veilig te stellen. Met Peter de Jonge 
is meteen de tweede nieuwkomer 
in het eerste genoemd. Hij mag het 
komend seizoen op het 8 ste bord 
gaan waarmaken. Er wordt intern op 
een 75% score gerekend. De junior 
Peter heeft de nestor van S.V.Denk 
en Zet/Advisor, Cees Verburg uit het 
eerste verdrongen. Voor het eerst in 
meer dan 20jr speelt Verburg niet 
meer in het vlaggenschip van Denk 
en Zet/advisor maar gaat hij zijn 
krachten beproeven op bord 2 van 
het tweede team.

Bezet
De borden 5 en 6 van het eer-
ste worden bezet door Bram Broe-
re en Ron Klinkhamer. Het tweede 
bord van vorig jaar Gert Jan Smit is 
nu op7 geeindigd en heeft min om 
meer gewisseld met Jeroen Vrolijk 
die nu zijn aljechin opening en Wol-
ga-gambiet mag testen op tegen-
standers aan het tweede bord.
Bord 1 van het tweede team wordt 
ook dit jaar weer ingevuld door pur 
sang schaker Henk van de Plas, met 
weinig theoretische kennis maar 
met veel schaakgevoel en inzet kan 
mening tegenstander tegen Henk 
zijn krachten weer meten; komt 
men niet met voordeel uit de ope-
ning dan heeft men een probleem.
Vermeldenswaardig is verder nog 
de plaats van ere-voorzitter Engel 
Schreurs, na een lange periode van 
afwezigheid wegens ziekte, heeft 
Schreurs de draad weer helemaal 
opgepakt en zich middels een paar 
knappe overwinningen toch nog op 
het 6e bord van het tweede weten 
te plaatsen.
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Jan de Boer kampioen bij 
schaakvereniging Denk en Zet

TOP weekend voor GVM79!
Mijdrecht - TOP in drukte, het 
grootste deel van de vereniging 
kwam in actie! En TOP in presta-
ties veel medailles bij de recrean-
tenturnsters, maar ook een Neder-
lands Kampioen bij de ACRO af-
deling! Maar liefst 27 turnsters en 
1 turner van GVM waren zaterdag 
8 juni In Kortenhoef te vinden. Een 
wedstrijd waarbij de recreanten le-
den strijden tegen turn(st)ers van 
hun eigen leeftijd en niveau. Anne 
Pothuize, Karlijn Hoornweg, Sandra 
Berger, Iris Koppenol, Sam Bouter-
se, Merel ten Haaf en Lilian Samsom 
beten het spits af in de eerste ron-
de. Deze ronde helaas geen prijzen 
maar wel goede resultaten! Sandra 
Berger werd maar liefst eerste op 
sprong en behaalde uiteindelijk de 
5e plaats. Tijdens de tweede ronde 
was het de beurt aan Julie ten Haaf, 
Meike van Kreuningen, Anne Heek, 
Eva Oudman, Laura Meijer, Renske 
Zuiker en Lisanne Kloet. Maar liefst 
3 prijzen werden er aan onze mei-
den uitgedeeld! Eva 2e, Julie 3e en 
Anne de 4e plaats! Trots stonden zij 
op het podium tijdens de overver-
winningstune! 
Eerste

Chalisa Bocxe, Luna van Sijll, Floun 
van Remmerden, Daantje Burger-
ding, Shenena Meijer, Emma van 
Dijk, Melanie de Graaf, Merel Koek, 
Lisa Snoek, Anne Bruggink en San-
ne Romijn deden in de middag een 

dansje als warming-up en moch-
ten daarna de oefening laten zien. 
Dit keer een prijzenregen. Twee prij-
zen voor onze jongste deelnemers! 
Luna won de 1e plaats en Chalisa 
de 2e plaats! Sanne werd fantas-
tisch 1e op Brug en behaalde over-
all een 7e plaats. Merel werd Kam-
pioen van de Instappers niveau 4 en 
Lisa kreeg met haar 4e plaats ook 
een medaille! Floun werd 1e op de 
vloer en scoorde de 3e plaats op het 
podium! 

Tijdens de laatste ronde was het de 
beurt aan de vertegenwoordiger van 
de jongens: Gijs! Gijs is dit jaar ge-
start in de nieuw opgerichte jon-
gensgroep onder leiding van trai-
ner Menso. Naast de jongens groep 
maakten Marjolein Pijper en Djune 
Visser maakten de dag compleet. 
Djune werd op 0,5 punten net 4e 
en greep helaas een medaille mis. 
De enige jongen die uitkwam voor 
GVM mocht de laatste medaille op 
die dag in ontvangst nemen. Ta-
lent Gijs werd eerste en ontving een 
mooie gouden medaille! GVM is blij 
met al die prijzen, maar vooral het 
plezier de kinderen stond voorop! 

Turnselectie
Trainster Marjolein en assistente 
Justine trokken met 3 selectieturn-
sters naar Hooglanderveen. De re-
giokapioenschappen werden in de 
Bekkumhal georganiseerd In de 

eerste ronde waren er direct twee 
turnsters aan de beurt.. Ze turnde 
de sterren van de hemel en vooral 
op vloer was ze top (10e score)! Uit-
eindelijk kwam ze op de 13e plek. 
Danique Papot begon in dezelf-
de ronde op de balk, zij turnde erg 
netjes, maar moest sommige ele-
menten iets langer aanhouden. De 
sprong was erg mooi en goed uit-
gevoerd. Danique eindigde op de 
34ste plek. De ronde daarna kwam 
Celeste Posdijk voor GVM in actie. 
Helaas viel zij een aantal keer van 
de balk wat tot veel puntenverlies 
leidde. Op de brug nam zij revanche 
en turnde zichzelf naar een fantasti-
sche zesde score van de dag op dit 
toestel. Celeste is uiteinlijk 34ste ge-
worden.

NK acrogym
De acrogymafdeling van GVM’79 
had zich met 2 teams heel mooi ge-
plaatst voor het NK-Acrogym op D-
,E- en pupilniveau. Priscilla en Ben-
te zijn dit jaar voor het eerst een 
team en daarnaast waren zij ook 
nog eens de jongste van een deel-
nemersveld van 16 teams! Het was 
al vreselijk knap dat zij zich hadden 
geplaatst voor dit NK.

Op de wedstrijd straalden ze van de 
vloer af, lieten prachtige en stabie-
le elementen zien. De oefening was 
perfect en ze scoorden dan ook een 
score van 25,100 pnt.. Ook Rink en 

Phoenix mochten hun oefening la-
ten zien. Zij waren er op gebrand 
om de jury van hun kunsten te over-
tuigen en boven de de 25 pnt te 
scoren. Donderdag hadden ze ex-

tra veel tijd aan de choreografie be-
steed in de training en dat kwam ze-
ker tot zijn recht op de wedstrijd! De 
elementen waren ook erg strak en 
mooi uitgevoerd. Met het totaal van 

25,150 pnt was het doel bereikt en 
dat was ook nog eens goed voor de 
gouden medaille. Rink en Phoenix 
kunnen zich dan ook een jaar lang 
Nederlands Kampioen noemen!

Veenland turnster turnen
regiofinale divisie 6

Wilnis - Zaterdag jl. juni werden de 
wedstrijden gehouden in Amers-
foort voor de regiofinale divisie 6. 
Voor Veenland turnde in de eerste 
ronde Femke van de Molen bij de 
instap D2, Kelly Klinkhamer en me-
gan Bakker bij Jeugd 9.. Ze begon-
nen de wedstrijd heel sterk met een 
mooie sprong en een nette oefe-
ning op brug. Maar op de balk lie-
ten ze veel puntjes liggen. Femke 
turnde wel de handstand voor het 
eerst vandaag op de balk. Ze sloten 
de wedstrijd wel prima af met een 
mooie vloeroefening. 
In de tweede ronde mochten Daph-
ne Post en Marijn Zuiker hun fina-
le turnen. Marijn begon heel goed 
op brug en turnde het vierde cij-
fer op dit toestel. Daphne nam het 
advies om niet te hard op te gooi-
en voor de buikdraai iets te letterlijk 
en daardoor mislukte bijna de hele 
buikdraai. Op naar de balk. Ook hun 
lieten hier veel punten liggen door 
slordigheden. Op naar de sprong dit 
ging heel goed 2 fraaie overslagen 
en ook de vloer ging prima. Op de 
uitslag bleek dat ze allebei evenveel 
punten hadden behaald. Er zijn nog 
2 wedstrijden te gaan de districtfi-
nale met Kimberly Moeliker en de 
toestelfinale op 29 juni. 

Zomerbridgedrive 
Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De derde avond (10 ju-
ni) van het zomerseizoen is ook al 
gespeeld. Een aantal paren hebben 
zich vergist in de score die ze heb-
ben gemaakt. Zij waren al naar huis 
vertrokken toen de uitslag bekend 
werd gemaakt. Hun prijs (fles wijn) 
blijft 1 week op hen wachten. Er wa-
ren 54 paren in de Meijert aan de 
Dr. De Haarlaan.
Er werd gespeeld in drie lijnen. De 
uitslag is als volgt:
Lijn A:
1e met 74,11% (!!) Leo van der Meer 
en Ton Keuning
2e met 67,56% Ans Bruggeman en 
Nel Leuwerik
Lijn B:
1e met 60,83% Ria van Bergen en Jo 

van Wijngaarden
2e met 57,44% Cees en Sacha Ver-
weij
Lijn C:
1e met 66,93% Jan Breedijk en An-
nemarie Smit
2e met 65,36% Eric en Joke Schip-
horst
De extra prijs was voor het paar 
Wies Veenstra en Jenny Silver

De volgende ronde is op maandag-
avond 17 juni a.s. Zaal open om 
19:00uur en aanvang om 19:45uur. 
Inschrijfkosten per paar zijn 6,-.
Zowel voor gevorderde als begin-
nende bridgers met wat ervaring 
een leuke avond. Tot ziens in de Me-
ijert.

Boven: coaches Wessel Staal en Thijs Nisters. Onder: Emma Vroegop, Paris 
Koeleman, Sterre van Vliet, Marit de Ruiter, Stella Timmer en Felice Ledegang

HVM Meisjes F2 kampioen 
voorjaarscompetitie
Mijdrecht - Het eerste wedstrijd-
seizoen zit erop voor de meiden van 
HVM MF2. Na een jaar als Benja-
min te hebben getraind, mochten de 
meiden dit jaar voor het eerst wed-
strijden spelen tegen andere clubs. 
En dat is nog niet zo makkelijk want 
bij hockey zijn er veel regels waar 
je je aan moet houden. Onder lei-
ding van de super enthousiaste trai-
ners en coaches Thijs Nisters en 
Wessel Staal werd er dan ook el-
ke week hard geoefend om steeds 
beter te worden. En dat was op het 
veld goed te zien: er werden steeds 
meer doelpunten gemaakt en ook 
het verdedigen ging steeds beter. 
De meiden deden dan ook wel heel 
erg hun best, of het nou stromen-
de regen was of ijskoud, dat maak-
te voor deze meiden niet uit. Maar 
na de veel te lange winterstop leek 
het wel of de meiden echt al jaren 
samen hockeyden! In de voorjaars-
competitie werd de ene na de an-

dere tegenstander verslagen. Dat 
kwam ook omdat de meiden heel 
goed samenspeelden. Niet meer ie-
dereen alleen, maar vrijlopen, over-
spelen en met zijn allen verdedigen 
als het spannend werd. Ook wer-
den de meiden steeds handiger met 
hun stick. De oefeningen van Thijs 
en Wessel waren goed te merken: 
er werd veel harder geslagen, het 
ging allemaal steeds sneller en de 
meiden konden de bal steeds beter 
bij hun stick houden. Super om te 
zien hoeveel ze in één seizoen heb-
ben geleerd.
Afgelopen zaterdag hadden de mei-
den als afsluiting van het seizoen 
nog een leuk toernooi bij VVV waar 
ze naast een aantal wedstrijden 
ook nog behendigheidsoefeningen 
moesten doen. En natuurlijk kregen 
ze toen ook de welverdiende kam-
pioensmedaille uitgereikt. De eerste 
van een lange rij? Dat zullen we vol-
gend seizoen zien.

Ook in Mijdrecht deze 
week de peutervierdaagse
Mijdrecht - Zoals iedereen weet lo-
pen de kinderen vanaf ongeveer 5 
jaar deze week de avondvierdaag-
se met hun ouders of gezellig met 
de school. Ook kinderen van 3 en 4 
jaar vinden het leuk om de avond-
vierdaagse te lopen,maar dat is voor 
deze kleine jeugd vaak toch nog wat 
te vermoeiend voor deze leeftijd. Nu 
hebben de leidster van kinderop-
vang de Blauwe Muis zelf een peu-
tervierdaagse georganiseerd deze 
week. De peuters tot 4 jaar lopen 
samen met de leidsters van maan-

dag 10 juni t/m donderdag 13 Juni  
‘s morgens van 10 tot 12 uur. Ze 
lopen elke dag een leuke en ge-
zellige route met een stop bij de 
geitjes,hertjes of de speeltuin. 
Donderdag 13 Juni is de inhaal-
ochtend en worden de kinderen 
bij de finisch ingehaald en krij-
gen dan een echte medaille. Ieder-
een die de kinderen wil komen in-
halen kan donderdag 13 juni rond 
10.45 bij de finisch staan. Het adres 
is:Oosterlandweg te Mijdrecht 
(boerderij Wickelhof).
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ERA Makelaars zetten de deuren voor u open!
Aanstaande zaterdag Landelijke ERA 
Open Huizen Route
Uithoorn - Wordt het weer net zo 
druk als bij de eerste Landelijke ERA 
Open Huizen Route van dit jaar? Nu 
nog een verrassing maar de Lande-
lijke ERA Open Huizen Route van 
april 2013 was een groot succes. 
Een heel goede opkomst. Mensen 
die hun droomwoning vonden en 
verkopers die hun huis verkochten. 
Mirjam Ohlenbusch, makelaar (K-
rmt) bij ERA De Koning Makelaar-
dij in Nieuwkoop en werkzaam in 
die regio én in regio Uithoorn ver-
telt enthousiast over de vorige Lan-
delijke ERA Open Huizen. “Veel kij-
kers op de dag zelf! In de loop van 
de dag heb ik veel mensen gespro-
ken die vertelden blij verrast te zijn 
over het huidige woningaanbod en 
de prijzen die daar bij horen.

Stabiliseren
De woningprijzen lijken langzaam 
te stabiliseren en de rente voor een 
hypotheek is al laag maar de laat-
ste weken tot twee keer toe weer 
gedaald. Ik hoor geen woningko-
per vertellen dat de woonlasten te 
hoog zijn. De lasten zijn lager dan in 
de tijd dat de huizen nog als warme 
broodjes over de toonbank gingen. 
Het is zelfs zo dat de woonlasten 
vandaag gebaseerd zijn op een vol-
ledige aflossing in dertig jaar. Een 
aantal jaren geleden was dat zon-
der of met een beperkte aflossing. 
De vraag is veel meer; kan de wo-

ningkoper de financiering krijgen bij 
de bank? Ook hier zien wij dat de fi-
nanciële adviseurs van hypotheken 
hun werk goed doen en woningko-
pers zich steeds beter laten voor-
lichten en dan pas op zoek gaan 
naar hun droomwoning.

Koopprijs
Voor de snelle kopers is er nog een 
voordeel te halen tijdens deze Lan-
delijke ERA Open Huizen Route en 
de Open Huizen Avond waar veel 
makelaarskantoren uit de regio Am-
sterdam aan deelnemen. Per 30 ju-
ni 2013 wijzigen de regels voor hy-
potheken met Nationale Hypotheek 
Garantie. Wie voor 30 juni a.s. een 
koopcontract getekend heeft voor 
een huis met een maximale koop-
prijs van €304.761,= kan profiteren 
van het rentevoordeel van een hy-
potheek met NHG. Ook als het ei-
gendom na 30 juni wordt overge-
schreven. Dit is een rentevoordeel 
van circa 0,5 procent. Dat is wel 
een voordeel op de rente van cir-
ca tien tot vijftien procent. Zet u de 
rente vast voor tien jaar dan komt 
dat voordeel tien jaar lang iedere 
maand naar u toe. Mooi meegeno-
men als u toch al van plan bent een 
woning te kopen.
Op zaterdag 15 juni en op woens-
dag 19 juni heeft u alle kans om uw 
droomwoning te vinden. Tijdens de 
Landelijke ERA Open Huizen Rou-

te kunt u naar hartenlust woningen 
bekijken. U hoeft geen afspraak te 
maken. Op zaterdag tussen 11:00 
uur en 15:00 uur en op woensdag 
tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u bij 
alle deelnemende woningen bin-
nenlopen. De Landelijke ERA Open 
Huizen Route én de Open Huizen 
Avond bieden u de kans om ook 
woningen te bekijken die wellicht 
niet uw eerste voorkeur hebben. 
Juist daardoor kunt u min- en plus-
punten goed tegen elkaar afwegen. 
Hierdoor krijgt u een goed beeld 
welke woning wel én niet bij u past. 
Ziet u een woning die wel eens uw 
droomwoning zou kunnen zijn? 
Maakt u dan daarna gerust een af-
spraak met de makelaar voor een 
tweede bezichtiging. Wanneer u ze-
ker bent van uw keuze koopt u bin-
nenkort de woning van uw dromen. 
Gaat u op pad om woningen te be-
kijken? Als u van te voren uw rou-
te plant, rijdt u van de ene woning 
naar de andere, zonder omwegen 
en heeft u alle tijd om de woningen 
te bekijken. Op de website www.de-
koningwonen.nl maakt u gemakke-
lijk een selectie van de woningen 
die uw wilt bekijken. Heeft u vragen 
of heeft u een goed advies of hulp 
bij aankoop nodig? Schroom niet en 
maak vrijblijvend een afspraak met 
een van onze makelaars. Telefo-
nisch is ERA De Koning Makelaar-
dij bereikbaar op tel. 0172-579200.

Geslaagde kennismaking 
met nieuwe buren
Uithoorn - Zondag 2 juni waren de 
toekomstig bewoners van De Oker 
uitgenodigd om een middag te ko-
men poldersporten en barbecueën 
bij Poldersport in De Kwakel. Een 
leuk initiatief van Albert en Astrid 
Blommestijn om kennis te maken 
met de nieuwe buren. 
We startte aan het begin van de 
middag met koffie/thee en kwakel-
se krentenwegge. Na een korte uit-
leg was het tijd voor actie. We be-
gonnen met een zeskamp met on-
der andere de polderstormbaan, 

touwbaanestafette, de hobbelton, 
levend tafelvoetbal en de balanz-
bike’s. Een goed begin voor de be-
woners van de Oker om de nieuwe 
buren te leren kennen.

Na een korte pauze was het tijd voor 
de poldersurvival,. Het was prachtig 
weer dus het maakte de wateracti-
viteiten extra leuk! Vooral onder de 
mannen was een heuse strijd gaan-
de, waardoor er aan het einde van 
alle activiteiten nog maar weinig 
een droog pak hadden! Even dou-

chen en omkleden en daarna in het 
zonnetje aan tafel om te barbecue-
en. We kunnen terugkijken op een 
geslaagde dag en willen bij de-
ze Poldersport nogmaals bedan-
ken hiervoor! Inmiddels is er begon-
nen met het opleveren van de eerste 
woningen, binnen 4 maanden heb-
ben alle bewoners van fase 1 en 2 
de sleutel van hun nieuwe woning! 
De feestcommissie van De Oker is 
al druk met de voorbereidingen voor 
een groots openingsfeest in het 
voorjaar van 2014.

Sportdag basisschool
‘De Regenboog’

een feest als
nooit tevoren!

Uithoorn - Het is 
prachtig weer, wat 
willen we nog meer.

Vroeg in de mor-
gen van 5 juni wor-
den nog in het nat-
te gras de spelletjes 
klaargezet.

Alle juffen, meesters en 
stagiaires helpen hier-

bij. Als alles klaar 
staat, arri-

v e -

ren de kinderen. In de gete-
kende vakken zoeken zij hun 
groep bij elkaar. De onder-
bouw heeft het thema ‘Dis-
ney’.

Wie de ‘Disney’ groep com-
pleet heeft, gaat naar de 
waslijn op het veld. 
Hier hangen 30 spelletjes 
aan. Men kiest zelf een spel 
en kan aan de slag, want de 
uitleg staat erop.

In een mum van tijd is ieder-
een lekker bezig!

Wanneer de kin-
deren klaar 

zijn met een 
spel, mo-
gen ze te-

rug naar de 
waslijn en een 

nieuw spel kie-
zen.

Na een pauze-
hap ging het spor-

ten weer gezellig 
door. Een genot om 

te zien!
De volgende pauze kan 

ieder op een eigen tijd-
stip doen.

De kinderen van de bo-

venbouw sporten op het veld 
ernaast. Zij hebben het the-
ma ‘Bekende sporters’. De 
sportdag staat voor hen in 
het teken van atletiek.
De spellen waar zij uit kun-
nen kiezen, zijn o.a. kogel-
stoten, hoogspringen en ver-
springen. 

De kinderen draaien met hun 
groepsleider/ captain steeds 
door naar een volgend spel.
Ook hier genieten de kin-
deren met volle teugen en 
wordt er fanatiek gespeeld!
Eind van de ochtend verza-
melde de hele school zich 
om te zien wie het beste 
kon touwtrekken. De juffen, 
meesters en stagiaires zetten 
hun beste beentje voor. 
Wie o wie zijn de sterkste?

Intussen genoot iedereen 
van een lekker zakje chips. 
Met een welverdiend diplo-
ma of certificaat in echte re-
genboogkleuren gingen alle 
kinderen naar huis. Het was 
een gezellige, ongedwongen 
super sportdag met stralend 
weer!!

Uithoorn - Op maandag 27 mei is 
ons poesje weggelopen. Wij wonen 
in de A.Verweylaan (Zijdelwaard). 
Ze was net 4 dagen bij ons komen 
wonen dus kent ze ons en de buurt 
niet. Ze is een klein poesje van 6 
jaar oud. Schilpadtekening. Niet 
gesterliseerd en niet gechipt.
Bel: 0297-531610 of 06-83196670.

De CDA 
Goede Ideeën 
Bijeenkomst
Uithoorn - Na de inspireren-
de bijeenkomsten “Bekent Uit-
hoorn Schuld?” en “Een goed ge-
sprek over de zorg” organiseert het 
bestuur van de CDA afdeling Uit-
hoorn/De Kwakel opnieuw een the-
mabijeenkomst. Dit keer staat de 
bijeenkomst in het teken van de ge-
meenteraadsverkiezingen in maart 
2014 en heet de: “De CDA Goede 
Ideeën Bijeenkomst” Hij wordt ge-
houden maandag 17 juni om 20.15 
uur in het Oude Spoorhuis aan de 
Stationsstraat in Uithoorn. Voor een 
goede campagne gaat het CDA een 
aansprekend, begrijpelijke en rea-
listische actiepuntenplan opstellen. 
Daarvoor wordt deze startbijeen-
komst georganiseerd. Zowel CDA-
leden, sympathisanten als andere 
geïnteresseerde inwoners zijn van 
harte uitgenodigd om deze avond 
goede ideeën aan te leveren. Idee-
en die als bouwsteen kunnen die-
nen voor de CDA Agenda 2014-
2018. Centrale vraag is: “Wat moet 
de gemeente doen of juist laten om 
prettig te wonen, werken en samen-
leven in onze gemeente”. Vanuit het 
bestuur en fractie zijn CDA-ers aan-
wezig om deze ideeën te verzame-
len en te bespreken. CDA Uithoorn-
De Kwakel gaat de komende peri-
ode de kandidatenlijst samenstellen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2014. Zij streven naar een 
diverse lijst van kandidaten die het 
belangrijk vinden om, met inachtne-
ming van de zeven principes van het 
CDA, de Uithoornse overheid goed, 
begrijpelijk en daadkrachtig te laten 
functioneren voor onze inwoners en 
ondernemers. In aanvulling op de 
ervaren kandidaten willen zij op de-
ze lijst personen terugzien die her-
kenbaar zijn voor de kiezers in Uit-
hoorn en De Kwakel, ook al zijn de-
ze kandidaten (nog) niet beschik-
baar voor een verkiesbare plek. Zij 
kunnen met hun kennis en ervaring 
namelijk wel als klankbord dienen 
voor de CDA-ers die wel in de ge-
meenteraad worden gekozen.Bent 
u of kent u een betrokken inwoner 
van onze gemeente? Meldt uzelf of 
hem of haar aan!

Vermist
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Kinderboerderij
De Olievaar krijgt 

geldbedrag overhandigd
Uithoorn - Uit handen van Bets 
Raadschelders, van het Buurtbe-
heer Centrum, ontvangen Ciska 
te Boekhorst en Monique Mus 
van de kinderboerderij De Olie-
vaar een bedrag van 390,00 euro.

Een bedrag dat is opgebracht 
met de verkoop van een kalen-
der met foto’s van Uithoorn die 
buurtbeheer, i.s.w. met de Uit-
hoorns fotografe Louise Prins 
heeft gemaakt.

Goed doel
De kalenders zijn gemaakt voor 
de bewoners in het centrum, 
maar er is ook een gedeelte ver-
kocht door de lokale boekhan-
dels voor het goede doel
Ciska te Boekhorst:” we zijn erg 
blij met dit geld en willen het ge-
bruiken om ons Indonesisch mi-
nivarkentje “Suzie” een jaar lang 

te kunnen voeren. We hebben 
het geld hard nodig nu de subsi-
diekraan is dichtgedraaid. Daar-
door zijn wij genoodzaakt om de 
weekenden te sluiten. Dat is na-
tuurlijk verschrikkelijk jammer. 

Pannekoekhuis
Een kinderboerderij hoort juist in 
de weekenden open te zijn. We 
zijn nu bezig met allerlei plannen 
te realiseren om te proberen de 
weekenden weer open te gaan. 
Er zijn ideeën voor een klein pan-
nekoekhuis waar je ook ijs e.d. 
kan kopen te gaan bouwen. Ook 
willen wij een kerstmarkt gaan 
organiseren.

Dit alles kan niet zonder de hulp 
van vrijwilligers. Zou u zo nu en 
dan een handje willen helpen als 
vrijwilliger? Neem dan contact 
op met De Olievaar; 0297540405.
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REACTIE 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 medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten of interviews worden gedaan, in onze 
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die 
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij 
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Reactie over bussluis
Met enige verbazing heb ik 
kennis genomen van uw artikel 
“Veelbesproken bussluis ver-
dwijnt uit de Meerwijk” in de 
editie van 5 juni j.l.
Kern van het artikel is dat de 
verslaggever zich afvraagt 
waarom er een beperkte inte-
resse is over de (her)inrichting 
van de laan van Meerwijk. Het 
gevolg is dat volgens uw ver-
slaggever er achteraf ook niet 
meer geklaagd mag worden 
over het besluit dat wordt ge-
nomen. Dat uw verslaggever dit 
zich afvraagt is verwonderlijk, 
maar ik doe graag een poging 
om dit uit te leggen.

Eén van de grotere bestuurs-
kundige vragen waar vele be-
stuurders mee worstelen is hoe 
de kloof tussen politiek en de 
inwoners verkleind kan gaan 
worden. Hiervoor worden diver-
se initiatieven en instrumenten 
ingezet. Mijn inziens is het sleu-
telwoord geloofwaardigheid. 
Met betrekking tot de bussluis 
heeft een aanzienlijk deel van 
belanghebbenden, zoals be-
woners en ouders van school-
gaande kinderen, zich krachtig 
uitgesproken tegen het openen 
van de bussluis. Ook voor mij 
geldt dat ik de kortere reistijd 
graag opoffer voor een veiliger 

situatie voor de kinderen van de 
Kajuit en de Springschans.
Desalniettemin hebben de lo-
kale bestuurders in Uithoorn 
geen gehoor gegeven aan deze 
argumenten. In een democrati-
sche rechtstaat kan dit en heeft 
de politiek het eerste en laatste 
woord. Dat hebben wij als in-
woners te respecteren. Echter 
de argumentatie van met na-
me wethouder Levenbach was 
op zijn minst zwak te noemen. 
Dit heeft de geloofwaardigheid 
van de Uithoornse politiek geen 
goed gedaan.
Terug naar de vraag. Waarom 
waren er weinig inwoners? Ge-
zien de houding van de loka-
le bestuurders met betrekking 
tot dit dossier, kan ik mij voor-
stellen het gevoel van teleur-
stelling overheerst. Daarnaast 
kan de vraag gesteld worden 
in hoeverre deze inspraakpro-
cedure oprecht is. In Nederland 
is helaas al te vaak gebleken 
dat de bewoners achteraf heb-
ben moeten constateren dat er 
weinig met hun feedback is ge-
daan.
Kortom, de politiek heeft het 
laatste woord. De bewoners 
echter de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2014.

Marco Koopal

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.....

Ooievaar neemt haar
jongen in bescherming

Mijn vader woont in de Prinses Christinalaan 114 in Uithoorn. Hij kijkt 
naar de overkant en achter die huizen staat een ooievaarsnest. Deze is 
gebouwd op een afgezaagde boom door de ooievaars zelf.
Mijn vader heeft vanuit zijn slaapkamerraam ze elke dag, vanaf dat ze zijn 
aangekomen gevolgd. Nu hebben ze jongen. Wij hebben er een foto van 
gemaakt en dachten dat het leuk is om dit in uw weekblad te vermelden.
Op deze foto is een havik in de lucht te zien. Even later was de ooievaar 
al klepperend door de lucht aan het vliegen om de havik weg te jagen. 
Kennelijk had de havik het op het jong voorzien. Deze foto is gemaakt op 
dinsdag 4 juni 2013.

 
Ida Rijkeboer-Toenbreker

Chantal van ’t Startnest
viert huwelijk op schoolplein

Uithoorn - Na maanden van voor-
bereiding was het vrijdag 7 ju-
ni 2013 eindelijk zo ver..! Chantal 
(stamgroepleidster Krullevaar) trad 
in het huwelijk met Robin in aan-
wezigheid van de kinderen uit haar 
groep en de ouders.
Ook een aantal oud-Krullevaar kin-
deren was van de partij. Na de vol-

trekking van het huwelijk kwam het 
kersverse bruidspaar rond lunch-
tijd het schoolplein oprijden in een 
prachtige zwarte Citroën DS om 
uitgebreid gefeliciteerd te worden 
door de rest van de kinderen, ou-
ders en collega’s. De bruid en brui-
degom zagen er schitterend uit op 
deze prachtige dag.

Basisschool de Tra 
doet mee met landelijk 

techniektoernooi!
Uithoorn - Basisschool de Tra 
was 6 juni uitgenodigd om hun 
mooie bootje nogmaals te laten 
varen en mee te doen aan het 
landelijk techniektoernooi. Op 18 
mei deden de kinderen uit groep 
7/8 al mee met het regionale 
techniektoernooi en wonnen toen 
creativiteitsprijs.
Het bootje maakte een mooi 
ploppen geluid door het motor-
tje dat op stoom ging. Hij was niet 
de snelste maar wel de creatiefste 
vond de jury toen. Ook deze keer 
bestond de jury bestond uit een 
2 koppige team van professoren 
in toog. Heel spannend! De jury 
wilde naast het kijken en testen 
van het bootje ook een gesprek 

met de kinderen. Hoe zijn jullie op 
het idee gekomen? Hoe hebben 
jullie het stoombootje gemaakt? 
De begeleider Ingrid Moespot 
mocht zich er niet mee bemoei-
en. Het ging echt om de kinderen. 
Bij het landelijke toernooi waren 
er meer teams die een boortje 
hadden met dit systemen en wa-
ren we helaas niet de origineelste 
meer maar hebben een fantasti-
sche dag gehad in het openlucht-
museum te Arhnem. Volgend jaar 
gaan we zeker weer mee doen! 
Basisschool de Tra besteed veel 
aandacht aan techniek en crea-
tiviteit. Iets ontwerpen, uitvoeren 
en daar waardering voor krijgen 
is natuurlijk de beste leerschool.

Prijsuitreiking bij Discus Van Tol: v.l.n.r.: Johan, Linda, Tanja, Bianca en Lian

Weer klanten in de 
prijzen bij Discus Van Tol
Uithoorn - Bij dierenspeciaalzaak 
Discus Van Tol op het Amstelplein 
vielen afgelopen week weer twee 
klanten in de prijzen. Eerder was dat 
ook al op 23 januari dit jaar.

Dit keer was het op woensdag 5 ju-
ni. Toen werden twee hondenlief-
hebbers Tanja Lammerse uit De 
Kwakel en Bianca Bos uit Uithoorn 
kort in het zonnetje gezet. Uit han-
den van Lian de Beukelaer kregen 
zij namens het diervoedingmerk 
‘Eukanuba’ beiden een zak honden-
voer van 15 kilogram mee naar huis. 
Het merk was als sponsor verbon-
den aan een prijsvraag die onder-
deel was van een demodag over de-
ze (gezonde) huisdiervoeding.

Dat werd met een kraam voor de 
deur van de winkel van Van Tol in 
winkelcentrum Amstelplein onder 
de aandacht gebracht. “De demo 
ging gepaard met een quiz. Die be-
vatte vragen over de producten van 
bepaalde merken, waaronder ‘Euka-
nuba’. Daar konden bezoekers ant-
woord op geven.

Na inlevering bij de kraam kon men 
meedingen naar een prijs die on-
der de goede inzenders werd ver-
loot. Daaruit zijn twee prijswinnaars 
getrokken en dat zijn beide dames 
geworden,” aldus Lian die namens 
en samen met Johan van Tol, enkele 
medewerk(st)ers en stagiaire Linda 
de dierenspeciaalzaak runt.

Verder was er een kleurwedstrijd 
aan de demodag verbonden waar-
aan kinderen konden deelnemen. 
De mooiste ingekleurde tekening 
bleek die van Esmé uit Uithoorn te 
zijn. Helaas was zij niet bij de prijs-
uitreiking aanwezig. Zij heeft daar-
mee een ‘natuuronderzoek set’ als 
prijs verdiend. Die kon zij (later) af-
halen. Nadat de prijzen met de nodi-
ge felicitaties waren uitgereikt wilde 
men dit nog wel even met een foto 
laten bekrachtigen. Bij dezen.
Dierenspeciaalzaak Discus Van Tol 
is een ‘brede’ dierenspeciaalzaak 
met een zeer uitgebreid assortiment 
aan levensbehoeften en attributen 
voor huisdieren, maar waar je ook 
levende have kan kopen zoals ver-
schillende soorten knaagdieren (ko-
nijnen, cavia’s, hamsters etc.) alsook 
goud- en siervissen en mooie vogel-
tjes (parkieten, kanaries, etc.). 

Daarnaast kunnen ook liefhebbers 
van de hengelsport hier uitgebreid 
terecht. Een fraaie en interessante 
winkel waar elke dierenliefhebber 
zijn of haar weg wel weet te vinden. 
Onze nieuwe website www.dieren-
winkeluithoorn.nl is inmiddels ook 
in de lucht,” vertelt Johan van Tol, 
een zak van 15 kg Eukanuba hon-
denvoer torsend. “En we zijn te zien 
op Facebook, wie ons wil ‘liken’ ten-
minste. Dierenliefhebbers kunnen 
nu meer dan ooit zien wat we te bie-
den hebben voor hun favoriete lie-
ve huisdier.”

Kunst op de Regenboog
Uithoorn - Op basisschool de Re-
genboog hebben de kleutergroepen 
de afgelopen weken gewerkt over 
het thema kunst! We hebben veel 
geleerd over kleuren mengen, soor-
ten schilderijen en van verschillende 
kunstenaars zijn werken besproken. 
De kinderen hebben geleerd dat 
kunst niet alleen bestaat uit schilde-
rijen, maar dat je ook met muziek en 
expressie kunst kunt uitbeelden.
De kinderen zijn zelf ook even kun-
stenaar geweest en hebben hier 
hulp bij gekregen van een ech-

te kunstenares. Kunstenares Annie 
Overbeeke kwam op school om de 
kinderen te vertellen over haar ate-
lier.
Daarna mochten de kinderen zelf 
een kunstwerk maken met verf. Als 
afsluiting van het thema werden al-
le kunstwerken gepresenteerd op 
een tentoonstelling. In elke klas wa-
ren er kunstwerken te zien. Er kwa-
men veel papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s kijken bij de tentoonstelling 
en de kinderen vertelden trots over 
hun eigen kunst!

Overleg voor bewoners 
uit de Europarei
Uithoorn - Op dinsdagavond 25 ju-
ni wordt er in Het Buurtnest aan de 
Arthur van Schendellaan 59 weer 
een bewonersoverleg Europarei ge-
houden. Tijdens dat overleg, wat ge-
woonlijk vier keer per jaar wordt ge-
houden, bespreken bewoners van 
de Europarei met elkaar alles wat 
voor de wijk en voor de bewoners 
van belang is. Dat kan gaan over 
veiligheid, over activiteiten voor jong 
en oud, over het onderhoud van het 
groen, over de stand van zaken ten 

aanzien van de renovatie, etc. Kort-
om: over alles wat bewoners bezig-
houdt. Gezamenlijk wordt gekeken 
hoe dit soort zaken vervolgens het 
beste kan worden aangepakt.

Bewoners van de Europarei worden 
daarom van harte uitgenodigd om 
aan dit overleg deel te nemen. De 
agenda is te vinden op de facebook-
pagina van het buurtnest.
Meer info: gdschiffart@cardanus.nl 
Het overleg begint om 19.30 uur
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Super zaterdag voor 
Thamen beeballers
Uithoorn - De Thamen beeballers 
(honkbal pupillen 4) kregen Am-
sterdam North Stars op bezoek. 
Terwijl op het andere veld de trai-
ningsochtend voor nieuw talent al-
weer een super opkomst had. Za-
terdag om 10.00 uur stonden de 
Thamen beeballers een super wed-
strijd te spelen tegen het zeer spor-
tieve team van Amsterdam North 
Stars. De 8 Thamen spelers deden 
super hun best en sloegen er vrolijk 
op los. Echter ook de verdediging 
moest hard werken maar maakte 
veel mooie nullen. En na iets meer 

dan een uur en 3 innings gespeeld 
was de uitslag 18-13 in het voor-
deel van Thamen. Ondertussen was 
op het andere veld alweer de twee-
de trainingsochtend voor jongens 
en meisjes van 4 jaar en ouder die 
gratis training kregen in het beeball. 
Weer stond het veld vol met enthou-
siaste kinderen, 16 stuks, en hun 
ouders. Lijkt het je ook leuk om te 
beeballen dan ben je nog op zater-
dag 15, 22 en 29 juni van 10.00 t/m 
11.00 uur van harte welkom op het 
complex aan de Vuurlijn 24 te De 
Kwakel. De training is geheel gratis.

Handbalmeiden Legmeer-
vogels D1 kampioen
Uithoorn - Deze week speelden 
wij (de handbalmeiden van de Leg-
meervogels D1) de laatste wedstrijd 
van het seizoen. Een bijzondere 
wedstrijd, want wij konden kampi-
oen worden. Daarvoor moesten we 
de thuiswedstrijd wel winnen van 
Havas uit Almere. Dit keer kregen 
we versterking vanuit de D2 door 
Evi, Emma en Megan.  
Met een gezonde spanning namen 
we nog even onze tactiek door en 
kon de wedstrijd beginnen. In het 
begin kon je merken dat we nog een 
beetje nerveus waren, maar toen we 
eenmaal het eerste doelpunt scoor-

den was het hek van de dam. Het 
ene na het andere doelpunt werd 
gescoord. We kregen goede steun 
van onze ouders, die waren gewa-
pend met Vuvuzela’s, kleppers en 
toeters. Bij 16-3 volgde het eindsig-
naal en werden we gehuldigd. 

Dit seizoen spelen we nog één keer. 
Dat is een toernooi in Amsterdam. 
Het nieuwe handbalseizoen begint 
met een openingstoernooi op 24 au-
gustus. Heb je ook  zin om te komen 
handballen, stuur dan een email 
naar legmeervogels@handbal.nl of 
bel met 0297-532.751

Duivensport 
“PV Rond de Amstel”
Regio - Afgelopen zaterdag ston-
den er voor de postduivenliefheb-
bers van P.V. Rond de Amstel twee 
vluchten op het programma.
De laatste Vitessevlucht uit een 
reeks van zes vluchten. Deze keer 
werden de duiven gelost in het 
Belgische Nijvel.Winnaar van de-
ze vlucht werd Ron den Boer. Zijn 
‘505’ vloog de afstand van 187 km. 
met een snelheid van 1221 m. p/
min. hetgeen neerkomt op een ge-
middelde snelheid van ruim 73 km. 
p/uur. Tweede werd Leo v.d. Sluis en 
derde werd Peter Bosse.
De eindstand van de Vitesse com-
petitie werd uiteindelijk zo dat Peter 
Bosse won met slechts 1 punt voor-
sprong op Leo v.d. Sluis. Derde werd 
Hennie Pothuizen.
Aangewezen kampioen werd Theo 
Kuijlenburg uit Amstelhoek. Ook in 
rayon F waar 1607 duiven aan de 
start stonden eindigde de leden van 
Rond de Amstel in de voorhoede. 
Ron werd 12e, Leo 13e, Peter 25e en 
Theo werd 26e.
De tweede vlucht was een dag-
fondvlucht vanuit het Franse Orle-
ans met een gemiddelde afstand 
van 522 km. Voor de duifjes werd 
het een pittige klus met een flinke 
N-O wind.

De start was om 07:30 uur bij mooi 
helder en zonnig weer. De ‘660’ van 
Peter Bosse was het eerste terug en 
landde om 15:45 uur op haar hok 
aan de Thamerlaan. Ze had gevlo-
gen met een snelheid van 1055 m. 
p/min. dat betekent 63 km. p/uur. 
Een zeer goede prestatie gezien de 
weersomstandigheden.
Ook op deze vlucht werd Leo v.d. 
Sluis 2e en Ron den Boer 3e. In Ray-
on F stonden 1370 duiven in con-
cour. Hier werd Peter 12e, Leo 13e, 
Ron 15e, Hans 54e en Piet van 
Schaik werd knap 76e.

De volledige uitslagen
Nijvel
1. Ron den Boer, Uithoorn
2. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
3. Peter Bosse, Uithoorn
4. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
5. Ton Duijvenvoorde, De Hoef
6. Hans Half, Amstelhoek
7. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Orleans
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
3. Ron den Boer, Uithoorn
4. Hans Half, Amstelhoek
5. Piet van Schaik, Uithoorn
6. Harry Hendriks, Vinkeveen
7. Hennie Pothuizen, Vinkeveen

Wederom prestatie VLTV 
Plassentoernooi
Vinkeveen - In de laatste week van 
juli, van vrijdag 19 tot en met zon-
dag 28 juli aanstaande, staat het al-
tijd oergezellige Plassentoernooi 
weer op het programma.
Op het tenniscomplex Molmhoek te 
Vinkeveen zullen in een week maar 
liefst zo’n 500 tennissers strijden om 
de titel en de eer in hun enkel, dub-
bel of mixdubbel wedstrijden in de 
categorieën 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8!
Overdag van maandag t/m vrijdag 
spelen ook de Veteranen 55+ in de 
categorieën 6,7,8 (DD,HD,GD), aan-
gevuld met gemengd dubbel in ca-
tegorie 5. Het plassentoernooi vindt 
al jaren plaats in de laatste week 
van juli.
Een sterk deelnemersveld zal we-
derom zorgen voor toptennis in de 
Ronde Venen, zeker gezien de uit-
breiding dit jaar met categorie 2 
spelers. Maar naast schitterend ten-
nisspel kan er ook genoten worden 
van culinaire verrassingen, verzorgd 
door topkoks uit de omgeving! Jaar-
lijks neemt het aantal deelnemers 
en toeschouwers toe door de ge-
weldige locatie waar van geweldig 

tennis kan worden genoten in com-
binatie met heerlijk eten in een ge-
zellige ambiance.

Finale weekend
In het weekend van 27 en 28 juli 
worden de halve finales en de fina-
les gespeeld, opgeluisterd door een 
spetterende feestavond op de zater-
dagavond. De Veteranen spelen op 
vrijdag 26 juli de finales en sluiten 
deze dag hun toernooi af met een 
overheerlijk slotdiner en dixieland 
muziek. 

Schrijf in
De inschrijving voor dit gezellige 
toernooi is al geopend en sluit op 
woensdag 10 juli 2013. Gezien de 
overweldigende belangstelling de 
laatste jaren raden we aan snel in 
te schrijven, want vol is vol! Inschrij-
ven kan via www.toernooi.nl/plas-
sentoernooi of via www.plassen-
toernooi.nl en voor de veteranen via 
www.plassentoernooi55plus.nl . Op 
deze laatste sites is ook alle overige 
informatie te vinden over het plas-
sentoernooi.

Dames Senioren-
competitie Kampioen
Uithoorn - Dit jaar hadden we een 
flink aantal teams van Tennis Club 
Uithoorn aktief in de seniorencom-
petitie. De competitie werd gespeeld 
van 6 april tot en met 2 juni. Het was 
niet alle weekenden het mooiste 
weer, maar dat mocht het enthousi-
asme van de teams niet wegnemen. 
Prachtige wedstrijden hebben we 
op ons park aan de Hollandse Dijk 3 
in Uithoorn gezien. Het is ieder jaar 

bij een aantal teams weer ontzet-
tend spannend of er wel of niet een 
kampioenschap en een bijbehoren-
de promotie inzit. Ook dit jaar moes-
ten de teams zich weer tot de laat-
ste speeldag volledig inzetten voor 
het kampioenschap en gelukkig een 
aantal met succes!!! Op de zaterdag 
werd Gemengd 2 kampioen en op 
de zondag Dames 2 en Gemend 35 
+ 1eklasse. Gefeliciteerd!!!

Van links naar rechts : Jeroen Wegbrands, Maarten Verhoef, Jordi van Zaal, 
Bas Pieterse (staand) en Wim Verlaan, Mark Lakerveld en Daniël Schoen (zit-
tend)

Topprestaties Team Samen 
Sterker voor kankeronderzoek
Uithoorn - Op 6 juni jl. was het zo-
ver. De zeven berggeiten van Team 
Samen Sterker beklommen de Al-
pe d’Huez voor het Konining Wilhel-
mina Fonds om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar kanker. Rond 
half vijf in de vroege ochtend gingen 
de mannen van start om vele uren 
later totaal uitgeput, maar met een 
enorm voldaan gevoel, weer van de 
fiets te stappen. In totaal beklom-
men zij samen de beruchte Alp liefst 
29 keer. Conclusie: missie geslaagd! 
Geen van deze zeven kerels had 
veel ervaring met klimmen in het 
hooggebergte. Sterker nog, op een 
enkeling na, stapten zij pas een jaar 
geleden voor het eerst op een race-
fiets. Tijdens een vakantie in Ita-
lië beklommen een aantal van de-
ze mannen voor de grap de Mon-
te Baldo vlakbij het Gardameer. Dat 
ging zo goed dat kort daarop voor 
het eerst voorzichtig gedacht werd 
aan een vervolg. En zo ontstond het 
idee om te fietsen voor het goede 
doel, de Alpe d’HuZes. 

Training
Met de trainingsarbeid in de win-
termaanden bij Plux onder bezielen-
de leiding van Gé Alderden werd de 
basis gelegd voor vele kilometers op 
de vlakke Hollandse wegen in het 
voorjaar. Tijdens de toerklassieker 
Veenendaal-Veenenedaal en tijdens 
een speciaal georganiseerd trai-
ningsweekend in Limburg beklom-

men de mannen een aantal beken-
de Nederlandse heuveltjes. Hoewel 
deze soms felle korte beklimmin-
gen in geen verhouding staan met 
de zware beklimming van de Al-
pe d’Huez, bleek de totale voorbe-
reiding de juiste weg naar succes. 
De persoonlijke resultaten: Dani-
el Schoen klom zes keer omhoog, 
Jordi van Zaal vijf keer, Bas Pieter-
se, Jeroen Wegbrands en Wim Ver-
laan vier keer en Mark Lakerveld en 
Maarten Verhoef drie keer.

Indruk
Alpe d’HuZes heeft op Team Sa-
men Sterker een zeer diepe indruk 
gemaakt. Het was niet alleen een 
week van sportieve hoogtepunten, 
maar zeker ook een week van emo-
ties. Een week van het herdenken 
van dierbaren en meeleven met hen 
die tegen de ziekte kanker vechten. 
De duizenden brandende kaarsen 
die in alle bochten en op het gro-
te verkeersplein boven op de Alp 
brandden en de renners tijdens de 
eerste klim in het donker begeleid-
den, waren niet alleen een symbool 
van verdriet en herinneringen, maar 
zorgden ook voor extra kracht en 
energie. Het vormde een bron van 
inspiratie om samen die dag er een 
schepje bovenop te doen en zo een 
bijdrage te leveren in de strijd tegen 
kanker. Team Samen Sterker vond 
het een buitengewone eer om hier-
van deelgenoot te mogen zijn.

Dierenmanieren tijdens Sport en 
Spel bij Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen weekend is 
weer het sport en spelweekend bij 
Legmeervogels geweest. 
Het weekend stond dit jaar in het 
teken van Dierenmanieren en zo 
waren ook de groepsnamen geko-
zen zoals: De Na-Apers, Haantje de 
Voorste, De Slome Slakken, Blaf-
fende vissen, De Zwalkende Zwa-
nen, De Badeendjes etc. In totaal 
waren er 260 kinderen verdeeld in 
25 groepen en verdeeld in 3 leef-
tijdscategorieën. De jongste kinde-
ren waren de C-groepen, de mid-
delste leeftijd waren de B-groepen 
en de oudste kinderen waren de A-
groepen (totaal van 6 t/m 13 jaar). 
De begeleiding bestond ook dit 
jaar weer uit vele vrijwilligers zoals 
: 56 Groepsleiders (m/v), 20 Spellei-
ders (m/v), 12 dames voor de keu-
ken en schoonmaakwerkzaamhe-
den, 10 man Technische Dienst en 
alles onder auspiciën van de Activi-
teiten commissie Sport en Spel Leg-

meervogels. Afgelopen donderdag-
avond werd met prachtig weer, van-
af 19.00 uur begonnen met het op-
bouwen van de tenten en vrijdag-
avond om 19.00 uur was de opening 
van het kamp.

Openingsspel
Nadat de ouders waren uitge-
zwaaid, begon om 20.00 uur het 
openingsspel. Het openingsspel be-
stond uit allerlei bal- en atletiek-
spelen zoals Voet en Handbal, Drijf-
bal, Hoedjesroof, Latje schieten, 
Trefbal speer gooien, Kogelstoten, 
100m sprint etc. Om 22.15 uur gin-
gen de jongste groepen (de C-groe-
pen) naar bed. A en B – groepen 
gingen het avondspel doen. De A 
en B – groepen gingen in de kanti-
ne het Casinospel doen. Alle kinde-
ren kregen een stapeltje van 40 dol-
lars mee waar men op diverse spe-
len kon gaan gokken. De gokspe-
len waren o.a. : Black Jack, Roulet-

te, Hoger-Lager, Boeren, Bierpullen 
schuiven, Paardenrace etc. Om 0.30 
uur gingen de middelste groepen 
(de B-groepen) naar bed. De oud-
ste kinderen gingen nog het nacht-
spel doen. Het nachtspel bestond 
uit een Dierenspel. De teams moes-
ten op zoek naar een dier (wat ver-
stopt was) en door vragen te stellen 
moesten ze raden wat voor dier de-
gene was. Bij elk geraden dier kre-
gen de teams een letter wat uit-
eindelijk het woord LEGMEERVO-
GELS vormde. Om 1.30 uur gingen 
de oudste groepen (de A-groepen) 
naar bed. Waar de oudsten pas echt 
gingen slapen stonden de jongste 
alweer op. Maar om 8.00 uur moest 
iedereen opstaan en zich gaan was-
sen. De A en de B – groepen gingen 
vanaf 9.30 uur de gehele dag een 
Survival Tocht door Uithoorn doen, 
waar ze de volgende spelen tegen 
kwamen: Vulcano, Stormbaan klein, 
Vlot Bouwen en ermee varen, Sloot-
je springen, Abseilen, Indianenbrug, 
Super Glijbaan, Tobbendansen en 
Buikschuiven.

Spel
Als de groepen zich van spel naar 
spel gingen verplaatsen, moes-
ten ze een vastgestelde route vol-
gen, waarin allerlei vragen beant-
woord moesten worden ( totaal 18,5 
km met 17 vragen en 17 foto’s). Ook 
hadden alle groepen twee kampioen 
medailles meegekregen die ze on-
derweg moesten ruilen. Veel groe-
pen kwamen met mooie spullen te-
rug zoals zonnebrillen, bedovertrek, 
ski’s en ski schoenen, champagne-
glazen, kinderwagen, voetballen etc.
Een team had zijn medaille geruild 
voor een vogelhokje. Echter het vo-
gelhokje stond op een van de foto’s 
van de puzzeltocht, dus de teams 
die na deze groep kwamen hebben 
het vogelhokje niet meer gezien en 
konden daardoor geen extra punten 
meer halen. De C – groepen gingen 
om 10.00 uur Levend Ganzenbord 
doen. Om 12.30 uur was het pan-
nenkoeken eten. Na de pannen-
koeken gingen de kleintjes ´s mid-

dags op het sportpark spelen doen 
zoals, Wipe Out Baan (Super Survi-
valbaan), Kegelen, Voetbal spel, Ga-
ten schieten. Vervolgens gingen al-
le kinderen een uurtje zwemmen in 
de Otter. Na het zwemmen konden 
ze meteen aan de barbecue. Nadat 
de A en B - groepen van hun sur-
vivaltocht terug waren gekomen, 
konden ze ook aan de barbecue. 
Om 19.00 uur gingen de B-Groe-
pen en om 20.00 uur de A-Groepen 
op de fiets naar de Otter om lekker 
een uurtje te gaan zwemmen, en de 
C-groepen gingen in de kantine het 
casinospel doen die de A en B groe-
pen Vrijdag hadden gedaan. Na het 
zwemmen was er nog een quiz voor 
de A en B - groepen in de kantine. 
Uiteindelijk konden de jongens en 
meisjes daarna naar bed. 

Meerkamp
Op zondag was het om 8.30 uur op-
staan en wassen. Om 10.00 uur was 
de aanvang van de Meerkamp. Op 
het 1e Veld van Legmeervogels wa-
ren de volgende spelen opgesteld: 
Dronkenbal, Stormbaan Klein, Be-
ker verplaatsen,Vulcano, Slootje 
Springen, Stormbaan Groot, Super 
glijbaan, Tobbendansen, Gat schie-
ten, Levend Tafelvoetbal, Ringste-
ken, Buikschuiven en natuurlijk de 
Wipe Out Baan (Super Survival-
baan). Om 15.00 uur mochten de 
ouders weer het kamp op om nog 
een uurtje mee te genieten van dit 
spektakel. Om 16.15 uur was de 
sluiting van het kamp, waarbij al-
le kinderen een oorkonde met hun 
teamfoto erop mee kregen. Vervol-
gens werden de winnaars bekend 
gemaakt, want er was ´natuurlijk´ 
ook om de punten gestreden. Bij de 
A – groepen is winnaar geworden: 
De Rare Snuiters. Bij de B – groepen 
is winnaar geworden: De Flierenflui-
ters. Bij de C – groepen is winnaar 
geworden: De Tango Tijgers. Zo kan 
iedereen weer terugkijken op een 
prachtig Legmeervogels Sport- en 
Spelkamp 2013. En nu maar weer 
wachten op het tweede weekend 
van Juni 2014.



De 58e Tour De Kwakel 
in voorbereiding
De Kwakel - Het is alweer bijna 
een jaar geleden dat Gerda Voorn 
het nieuwe Tourhome mocht ope-
nen. Al snel hadden de deelnemers 
aan het Kwakelse tourspel hun stek-
je gevonden en kon de nieuwe ac-
comodatie hun goedkeuring weg-
dragen. Op de ouderwetse gezelli-
ge manier werd er de Tour de France 
gevolgd en mocht uiteindelijk Rob 
vd Berg worden geprezen met de fel 
begeerde gele trui.
Inmiddels heeft de tourdirectie de 
draad weer opgepakt, dit deden 
ze zonder de grote animator Frank 
Vlasman die het afgelopen jaar 
kwam te overlijden. In de geest van 
Frank hoopt iedereen zijn tourspel 
voort te zetten. Het huishoudgeld 
van de Tour gaat nu Marga Kouw 
beheren, zij is inmiddels al begon-
nen met het sparen van stuivers 
voor de prijsuitreiking. Tourdirecteur 
Peter Mayenburg mocht Chris Ver-
hoef in de directie welkom heten, er 
gaat meteen een nieuwe wind waai-
en. Naast de gele- en rode trui gaat 
er dit jaar ook gestreden worden 
om de witte trui. Het symbool voor 
het jeugdig talent, de grens is ge-

steld voor deelnemers onder de der-
tig jaar. Of er eventueel nog een grij-
ze trui voor renners boven de zeven-
tig jaar komt is nog de vraag. Dop-
per zal zijn huishoudelijke taken in 
het Tourhome voortzetten en Aran-
zabal gaat weer proberen geschie-
denis te schrijven. Inmiddels mag 
Gerard de Jong weer meters lijnen 
gaan trekken voor het scorebord, 
Mira Wahlen het telraam van zolder 
gaan halen en Jacques vd Hulst zijn 
pennen gaan slijpen. De komende 
week worden de deelnemers gebeld 
om weer mee te doen, met eventu-
eel aanvulling van de reservelijst zal 
het maximum van honderd deelne-
mers wel gehaald gaan worden. Op 
woensdagavond de 26e juni worden 
de ploegen geloot, vanaf 20.00 uur 
in het Tourhome. De namen van de 
ploegen mogen inmiddels verklapt 
worden, twintig verschillende ren-
ners wonnen de etappe op de Al-
pe d Huez. Zij gaan de ploegen aan-
voeren, een daarvan was Coppi. Dat 
‘koppie’ zal straks drie weken bij de 
tourvoorspellers scherp moeten blij-
ven om eeuwige roem bij de Tour de 
Kwakel te schrijven.

Qui Vive Jongens D3 KAMPIOEN!!
Uithoorn - Vanaf half april moesten 
de jongens van Qui Vive D3 nog vijf 
wedstrijden spelen. Waarvan twee 
tegen de koploper, die op dat mo-
ment vijf punten voor stond. Even 
rekenen en dan is het eenvoudig; 
vijf keer winnen en je bent kampi-
oen!
De eerste wedstrijd was thuis tegen 
Hoorn JD3. De wedstrijd in Hoorn 
was verloren omdat het toen ontzet-
tend koud en nat was. Nu wilden de 
jongens van de D3 laten zien dat ze 
echt wel sterker waren dan Hoorn. 
Het was niet eenvoudig om door de 
sterke verdediging van Hoorn heen 
te komen, maar door goed druk 
te houden, is het toch gelukt. Een 
mooie 4-1 overwinning! De twee-
de wedstrijd, was de eerste wed-
strijd tegen de koploper: Bloemen-
daal JD4. Zij kwam in De Kwakel 
op bezoek. Dit was een hele goede 
wedstrijd van de jongens van de D3. 
Ze kwamen gewoon 3-0 voor! Daar-
na kwam Bloemendaal terug tot 3-2 
en leek het toch weer spannend te 
worden. Maar met een geweldig 

slotoffensief wist de D3 deze wed-
strijd met 5-2 te winnen. Dat was 
de tweede overwinning. De derde 
wedstrijd was thuis tegen Xenios 
JD2. Met invallers uit Qui Vive J8E1 
werd Xenios werkelijk opgerold! Een 
mooie 12-0! Dat was overwinning 
nummer drie. Daarna zou de twee-
de wedstrijd in en tegen Bloemen-
daal gespeeld worden, maar deze 
werd, door de hevige regenval (de-
ze wedstrijd zou op “echt” gras ge-
speeld worden, in plaats van kunst-
graf?!) afgelast. Dat was natuurlijk 
jammer, want de jongens van de D3 
waren er klaar voor, om de belang-
rijkste stap naar het kampioenschap 
te zetten. Dus werd de vierde wed-
strijd gespeeld thuis tegen Overbos 
JD2. Ondanks dat je de spanning bij 
de jongens van de D3 zag toenemen 
(er werd wat ongeconcentreerd ge-
speeld) en de geweldig goede kee-
per van Overbos, wisten ze deze 
wedstrijd met 8-2 te winnen.
En zaterdag 8 juni was het dan zo-
ver. Dé kampioenswedstrijd in Bloe-
mendaal. Leuk detail was dat Bloe-

Jongste
deelnemer
Uithoorn – Op deze foto ziet 
u Jesse de Groote.
Met zijn 4 jaar en 5 maanden 
was hij dit jaar de jongste 
deelnemer van De Kwikstaart 
in Uithoorn aan de avond-
vierdaagse.
En zoals u op de foto’s kunt 
zien is hij hier zelf heel erg 
trots op.

Drie keer goud en twee keer 
brons voor Michiel de Ruyter
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft een ploeg van 8 roeiers van 
Michiel de Ruyter meegdaan aan 
wedstrijden in Zaandam. Er werd 
geroeid over 250 meter voor de 
jeugd (10 t/m 14 jaar) en 2x 500 
meter voor de junioren (15 t/m 18 
jaar) op een vier-ploegenbaan. Bij 
de jeugd werd er gestart in de Skiff 
en de dubbeltwee. Er moest dus so-
lo gevaren worden en met z’n twee-
en. De junioren startten twee keer in 
een vier met stuurman.

In de categorie meisjes Skiff 12 jaar 
kwamen Mathilde Fransen en Lotte 
Tolenaars uit. Voor Mathilde was het 
de eerste wedstrijd en ze had veel 

last van de harde wind. Met een tijd 
van 1:29 haalde ze een 5e plek. Lot-
te veroverde met een tijd van 1:11 
de derde plek, wat een bronzen me-
daille opleverde.

Bij de meisjes Skiff 13 jaar haalde 
Marit Naddeo een 6e plek met een 
tijd van 1:13, terwijl Tanisha Fran-
ke bij de 14 jarigen met een tijd van 
1:07 net naast het podium greep 
met een 4e plek. Tanisha veroverde 
op de ergometer nog wel de eerste 
plaats en dus een gouden plak. In 
de dubbeltwee haalde Lotte samen 
met Mathilde nog een derde plek 
en dus de tweede bronzen medaille 
voor Lotte. Tanisha en Marit haalden 

in hun leeftijdscategorie de negen-
de plek in de dubbeltwee. Bij de jon-
gens Skiff 13 jaar haalde Friso San-
ten de eerste plaats met een tijd van 
1:02. Omdat hij geen maatje voor de 
dubbeltwee had, stapte hij ‘s mid-
dags in een vier met stuurman om 
in het jongens 18 veld mee te varen.
Dit deed hij samen met Herman de 
Haan, Frits de Haan en Tom Salden. 
Ze werden gestuurd door coach 
Jorg Santen. Ondanks dat deze 
ploeg gemiddeld een stuk jonger 
was dan de tegenstand, wonnen 
zij met overmacht allebei de races, 
waardoor ze de eerste plaats be-
haalden en Friso dus met twee gou-
den medailles terug naar huis ging.

Nieuwe 
koppels 

stunten bij 
zomerbridge 
De Legmeer

Uithoorn - Als voorberei-
ding op het nieuwe seizoen is 
bridgen in de zomermaanden 
bij uitstek geschikt om op el-
kaar in te spelen. Ans Voog-
el & Ger Quelle en Ruud v/d 
Peet & Wil van der Meer, res-
pectievelijk in de A en B- lijn, 
brachten dit direct in praktijk 
door de eerste plaatsen op te 
eisen met 64,58 en 65,83%. 
Ans nam de felicitaties wat 
beduusd in ontvangst, ze 
moet kennelijk nog even aan 
haar nieuwe status wennen 
en zelfs Wil viel even stil en 
dat viel zeker op.
Ruud Lesmeister , ditmaal bij-
gestaan door Huub Kamp, 
werd tweede in de A met 
59,58% gevolgd door Wim 
Röling & Ans de Koning met 
56,67%, die hiermee ook een 
prestatie van formaat lever-
den.
Jannie Streng & Jan de Jong 
kwamen tot 55% en een vier-
de plek en Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst sloten zich 
met 51,67% aan bij de bes-
te vijf van de in totaal twaalf 
paren. 

In de B- lijn werden, op eer-
biedige afstand, Elisabeth van 
den Berg & Maarten Bregge-
man met 55% tweede. Ze ble-
ven daarmee An van Schaick 
& Marja van Holst-Pellekaan 
nipt voor die op 54,58% uit-
kwamen. Greet & Henk Stol-
wijk hielden de BVU eer hoog 
door met 53,75% vierde te 
worden en Hetty Houtman & 
Atie de Jong behoorden met 
52,92% ook bij de best of five 
van de twaalf.

Wilt u ook oefenen met uw 
nieuwe partner, nieuwe con-
venties uitproberen zonder 
direct ter verantwoording te 
worden geroepen of gewoon 
lekker gezellig kaarten, doe 
dan mee aan het zomerbrid-
gen van Bridge Club De Leg-
meer. Tot eind augustus elke 
woensdagavond in de barzaal 
van sporthal de Scheg. In-
schrijven kan per e- mail: ger-
daschavemaker@live.nl per 
telefoon 0297 567458 of van-
af 19.15 uur in de zaal. Aan-
vang 19.45 uur en de kosten 
zijn 5 euro per paar. En wan-
neer u wint een fles wijn als 
beloning!

Boule Union Thamen strandt 
in de Nationale Competitie
Uithoorn - Vanuit een kansrijke si-
tuatie na twee speeldagen moest 
de equipe Ina Hoekstra, Joan en 
Henk van Rekum minimaal hun der-
de plaats in de 2e klasse B van de 
Nationale Competitie zien te behou-
den om te promoveren. Zij hadden 
daartoe alle mogelijkheden, want 
de tegenstanders waren deze dag 
de nummers 1, 2 en 4 uit de tussen-
stand. De eerste partij was tegen de 
nummer 4, de equipe PV Nieuwe-
gein 1. In het begin ging het nog ge-
lijk op, maar bij een 4-4 stand stop-
te de puntenproductie van de equi-
pes van BU Thamen.
Het werd een 13-4 verlies. Partij 2 
was tegen de nummer 2, Les Mille 
Iles uit Zuid-Scharwoude. Ina, Jo-
an en Henk kregen geen grip op de 
boules en het terrein en gaven de 
tegenstander vollop ruimte om met 
goed spel een 13-0 overwinning te 
boeken. De slotpartij was tegen de 
nummer 1, Entre Nous 2 uit Den 
Helder. Deze equipe was nog onge-
slagen en zeker van het kampioen-
schap. Even zag het er naar uit dat 
Entre Nous een eenvoudige over-
winning zou gaan boeken. BU Tha-
men kwam zelfs op een 12-8 achter-

stand. Maar nu kwam de strijdlust 
toch naar boven en met goed spel 
werd de stand gelijkgetrokken naar 
12-12. Helaas kon de laatste stap 
niet gezet worden en de kampioen 
bleef dankzij de 13-12 overwinning 
ongeslagen.
Het wordt dus weer een periode 
van hard trainen om volgend jaar 
de missie te voltooien. Natuurlijk te-
leurgesteld, maar een vijfde plaats 
is toch een redelijk resultaat in het 
eerste jaar van deelname.
De equipe geeft niet op en zal op 23 
juni aanstaande deelnemen aan het 
Nationaal Kampioenschap tripletten 
dat plaats zal vinden in Vlaardin-
gen. Daarna staan er weer verschil-
lende toernooien en de ATP-cyclus 
van Afdeling 09 van de NJBB op het 
programma.
Meer weten over het petanque als 
wedstrijdsport of als sportieve ont-
spanning? U bent van harte welkom 
om eens een kijkje te nemen op de 
dinsdag- of donderdagavond en de 
woensdagmiddag. Wilt u meer we-
ten over Boule Union Thamen, raad-
pleeg dan onze website www.but-
hamen.nl of neem contact op met 
Henk van Rekum, tel. 0297-565377.

Sportieve 
afsluiting 
B en C 
junioren
De Kwakel - De B en C junioren 
hebben het seizoen op sportieve 
wijze afgesloten. Met circa 60 spe-
lers en leiders werd er lekker gepol-
dersport en na afoop genoten van 
een heerlijke BBQ. Na afloop wer-
den de leiders en trainers in het 
zonnetje gezet en kregen zij een 
sportief zomerpakket. Kortom, het 
voetbalseizoen zit er nu echt op en 
we kunnen tot augustus genieten 
van hopelijk een mooie zomer.

10 uit 10 voor Thamen 
honkballers
Uithoorn - Zondag 9 juni stond de 
uitwedstrijd tegen DVH te Amstel-
veen op het programma voor de 
Thamen honkballers. Een enorme 
groep vaste supporters was mee-
gekomen om deze belangrijke wed-
strijd met eigen ogen te zien. Na 
wat verdwaalde honkslagen in de 
eerste twee innings weet Thamen 
in de derde inning te scoren. Erik 
Veerman slaat een honkslag, komt 
door een opofferings-stootslag van 
Koen Werkman op het tweede honk 
en kan scoren op de honkslag van 
Maikel Benner, 0-1. DVH komt ech-
ter meteen in dezelfde inning te-
rug tot 1-1. Het blijft lang spannend 
waarbij Thamen pas weer in de vijf-
de inning op voorsprong komt door 
wederom Erik die kan scoren op de 
honkslag van Gijs Rikken, 1-2. Bar-
ry Siep weet door een veldfout in 
de zesde inning op het eerste honk 
te komen en door een opofferings-
stootslag van Rob Kooiman komt hij 
op het tweede honk. Erik slaat een 
schitterende tweehonkslag waarop 
Barry kan scoren, 1-3. Pascal Schot-
man staat een prima wedstrijd te 
pitchen en mede geholpen door zijn 
prima verdedigende veld krijgt DVH 

niet veel kansen. In de zevende in-
ning komt Thamen’s eerste honk-
man Ilja Hardewijn ongelukkig ten 
val bij een poging een foutbal te 
vangen, maar na controle in het zie-
kenhuis blijkt er gelukkig niets ge-
broken. Een paar kleine omschake-
lingen in het veld waren noodzake-
lijk en DVH weet nog een puntje te 
scoren, 2-3. 
In de achtste inning bereikt Mike 
van Rekum op een geraakt werper 
het eerste honk. De kortestop van 
DVH maakt een foutje op de hit van 
Erik Veerman en beide spelers kun-
nen scoren op de driehonkslag van 
Koen Werkman, 2-5. Maikel Benner 
slaat een honkslag waarop Koen 
kan scoren, 2-6 en hij komt even la-
ter nog binnen op een honkslag van 
Gijs Rikken, 2-7. Gijs Rikken heeft 
aan het einde van de zevende inning 
het pitchen overgenomen van Pas-
cal en gooit de wedstrijd prima uit. 
Zondag 16 juni staat de topper te-
gen Onze Gezellen op het program-
ma. Beide teams zijn nog steeds on-
geslagen in de 2e klasse B. De wed-
strijd start om 14.00 uur op het com-
plex aan de Vuurlijn 24 te De Kwakel 
en de toegang is gratis.

mendaal het weekend ervoor pun-
ten had laten liggen bij Xenios, 
waardoor Qui Vive JD3 met één 
punt bovenaan stond. Een gelijk 
spel was dus voldoende, maar de 
jongens, onder leiding van coach 
Jitte, gingen natuurlijk voor een 
overwinning! Het was prachtig weer 
en met een hele stoet auto’s ver-
trokken we naar Bloemendaal. Er 
werd geconcentreerd en als een 
team gespeeld. Nadat de opening 
misschien een beetje voor Bloe-
mendaal was, heeft Qui Vive de 
wedstrijd overgenomen. Twee snel-
le uitbraken op rechts brachten de 
stand op 0-2 voor Qui Vive. In de 
tweede helft kwam Bloemendaal 
een beetje terug, maar door de ge-
concentreerde verdediging en ge-
weldig keeperswerk, kon de nul ge-
houden worden. Qui Vive wist er bij 
Bloemendaal nog drie te maken, 
wat de uitslag op 0-5 bracht en het 
kampioenschap voor Qui Vive JD3!! 
Ze hadden het geflikt! Toen was het 
tijd voor een feestje met een ech-
te beker, medailles en champagne!!
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