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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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Peter de Jong
Uithoorn, Zijdelwaardplein 60

Uithoorn - Mede ter gelegen-
heid van het kroonjaar ‘Nederland 
70 jaar bevrijd’ heeft burgemeester 
Dagmar Oudshoorn maandagavond 
8 juni jl. in het gemeentehuis het 
startsein gegeven om aandacht te 
besteden aan de viering van de Na-
tionale Veteranendag die dit jaar op 
zaterdag 27 juni aanstaande in Den 
Haag plaatsvindt. Onderdeel van 
het eerbetoon is de tijdelijke opstel-
ling van een ‘Wall of Honour’ in het 
gemeentehuis. Die staat er nog tot 
en met 24 juni aanstaande. Inwo-
ners kunnen daarop hun eer beto-
nen aan veteranen door een tekst of 
boodschap, vergezeld van een witte 
anjer die erbij wordt aangereikt, op 
deze ‘Wall of Honour’ achter te la-

ten. Het is voor het eerst dat dit eer-
betoon door de gemeente wordt ge-
organiseerd. Een en ander op ver-
zoek van de talloze veteranen die in 
Uithoorn wonen. Daaronder dege-
nen die al behoorlijk op leeftijd zijn 
en zich bij tal van missies soms met 
gevaar voor eigen leven voor het 
land hebben ingezet.
In haar welkomstwoord legde bur-
gemeester Oudshoorn het gezel-
schap uit hoe men bij de gemeente 
tot deze eerste uiting van waarde-
ring voor veteranen was gekomen. 
Simpel weg omdat men daartoe sig-
nalen had gekregen. Uithoorn had 
in dit verband nooit iets onderno-
men aangezien men er geen weet 
van had dat ook in deze gemeen-

te veteranen wonen die een pre-
sentatie van een Wall of Honour bij 
de gemeente erg op prijs zouden 
stellen. Sinds 2015 wordt de Wall 
of Honour ook gebruikt tijdens lo-
kale en regionale veteranenevene-
menten. Dat gebeurt nu ook in Uit-
hoorn. De burgemeester sprak over 
helden die zich hebben ingezet voor 
het behoud van waarden en de vrij-
heid van ons land. Zij had daar veel 
bewondering voor en betuigde haar 
grote dankbaarheid. “Het is de eer-
ste keer, maar naar wij hopen mo-
gen er hierna nog vele momenten 
komen om de veteranen te eren,” zo 
liet zij de aanwezigen weten. 

(Vervolg elders in deze krant)

Startsein viering Nationale 
Veteranendag in Uithoorn

De Kwakel - De nieuwe woon-
wijk De Oker telt momenteel naar 
zeggen 78 huishoudens die er de 
afgelopen tijd in eerste instan-
tie met plezier zijn gaan wonen. 
Maar dat lijkt nu wat getemperd 
door een vermeende parkeerpro-
blematiek. De wijk bestaat uit ver-
schillende typen woningen die al-
lemaal een uitstraling van de jaren 
dertig hebben. Tussen de wonin-
gen zijn speelplaatsen voor kinde-
ren die liggen in groenstroken. De-
ze grenzen op de kopse kant aan de 
rijbaan in twee lanen. Er zijn wonin-
gen met een parkeervoorziening op 
eigen terrein en er zijn rijen losse 
parkeerplaatsen aan de binnenrand 
en in de hoeken van de drie lanen, 
t.w. Pastoor J. van Dijklaan, Pastoor 

L. Pullenlaan en Pastoor C. Vassel-
aan. Die parkeerplaatsen staan al-
lemaal haaks op de rijbaan (par-
keerhavens) en zijn gesitueerd te-
genover de woningen die aan de 
buitenrand liggen. Daar moeten de 
bewoners die geen eigen parkeer-
voorziening hebben hun auto(‘s) 
parkeren. De woonwijk is gebouwd 
met rondom afwateringssloten met 
in het midden een singel (zgn. ka-
noroute) die de woonwijk in twee-
en deelt. Er is slechts één voetgan-
gers/fi etsbrug die de beide woon-
gebieden met elkaar verbindt. Een 
tweede brug die verderop zou ko-
men is vanwege bezuiniging nooit 
aangelegd. Dat betekent dat dege-
ne die bijvoorbeeld woont aan het 
begin van de Van Dijklaan en zijn 

auto in de wijk wil parkeren maar in 
de buurt van zijn woning geen be-
schikbare parkeerplaats kan vin-
den, soms moet uitwijken naar el-
ders in de woonwijk. Zelfs aan de 
andere kant van het water aan de 
Pastoor C. Vasselaan. Omgekeerd 
geldt voor bewoners aldaar hetzelf-
de. Als bewoner aan beide kanten 
van de ‘kanoroute’ moet je dan be-
hoorlijk ‘omlopen’ van of naar je au-
to afhankelijk van waar die staat. Bij 
droog weer wel te doen zou je zeg-
gen, maar bij slecht weer is dat wat 
anders. Kortom, dat is een gegeven. 
Als het tweede brugje alsnog over 
het water zou worden gelegd is de 
bereikbaarheid al veel beter. 

(Vervolg elders in deze krant)

Opgeklopt parkeerprobleem 
bederft woonplezier

Uithoorn - Vandaag, woensdag 10 
juni, vindt in de Thamerkerk aan de 
Amsteldijk-Noord 1 van 16.00 tot 
18.00 uur het start verkoop evene-
ment plaats voor de verkoop van 32 
rij- en hoekwoningen in de eerste 
fase van nieuwbouwwijk De Regen-
tes. De Regentes wordt een nieuwe, 
sfeervolle woonbuurt in Uithoorn. 
Op het voormalige ‘Campinater-
rein’ komen eengezinswoningen in 
een op de jaren ’30 geïnspireerde 
architectuur - variërend in grootte 
en in verschillende prijsklassen - in 
een kindvriendelijke wijk die geken-

merkt wordt door een ruime opzet 
en veel groen en water. Alle wonin-
gen worden uitgerust met een com-
plete keuken en badkamer. Koop-
sommen vanaf �205.000 v.o.n. Voor 
meer informatie en online inschrij-
ving (vanaf 10 juni a.s.) kunt u te-
recht op de projectwebsite: www.
nieuwbouw-regentes.nl 

De ontwikkeling van De Regentes 
is in handen van BPD. De realisa-
tie van de woningen geschiedt door 
UBA Bouw B.V. Verkopend make-
laar is EKZ makelaars uit Uithoorn.

Start verkoop De Regentes

Uithoorn - Zondag 3 mei jl. hebben 
duikers van de Uithoornse brand-
weer de hele middag gezocht naar 
een auto die in de Amstel zou zijn ge-
signaleerd. Er werd toen niets gevon-
den. Op donderdag 4 juni werd weer 
een actie op touw gezet. Woensdag 3 
juni namelijk waren schotten van een 
terras aan het water de Amstel inge-
waaid. Duikers (niet van de brand-

weer) hebben toen de schotten op-
gedoken voor de horecagelegenheid 
en troffen rondom de steiger een au-
to (melding was een oude Kever) 
aan. Donderdagmiddag werd daar-
om besloten om toch een onderzoek 
te doen met duikers. Rond 15.20 uur 
werd de actie gestaakt, er werd geen 
auto gevonden. 
Foto: Yvonne van Doorn

En weer werd er geen 
auto aangetroffen...

Golftassen weg na inbraak
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 6 op zondag 7 juni is ingebroken 
bij de golfbaan aan de Noorddam-
merweg. Om binnen te komen heb-
ben de dieven een ruit van de voor-

deur ingeslagen. Er zijn drie golftas-
sen met inhoud meegenomen. En de 
inbrekers hebben een spoor van ver-
nielingen achter gelaten. Onder an-
dere zijn twee ramen van plexiglas 

kapot gemaakt. Er zijn op het terrein 
nabij de sloot enkele sticks terug-
gevonden. De groep heeft ook het 
naastgelegen kinderparadijs achter 
Amstelhof bezocht. Hier zijn voor de 
deur door de eigenaar diverse lege 
fl essen, blikjes en peuken gevonden.
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den 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 re-
kening gebracht. 

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

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel, Inzageperiode van 

18 april 2015 t/m 10 juni 2015. Inlichtingen bij afdeling Leefomgeving, R. van de 
Pol (0297) 5131111.

- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 15 mei 2015 t/m 26 
juni 2015. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9 juli 
2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk, (0297) 513111.

- Drank en horecavergunning paracommerciële instelling aan Stichting Vita Wel-
zijn en Advies ter inzage van 18 mei tot 30 juni 2015. Info: M. Millenaar, tel 
(0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9 
juli 2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.

- Terinzage legging Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3. Inzage-
periode van 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken.

- Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 2, Inzageperiode 
29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
(0297) 513111.

- Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inzageperi-
ode van 5 juni 2015 t/m 17 juli 2015 ter inzage. Inlichtingen bij afdeling Publieks-
zaken J. Bosschers (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een re-

clame-uiting aan de gevel en aan een lantaarnpaal nr. 7. Ontvangen 29 mei 
2015.

Dorpscentrum
- Irenepad, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een poort bij 

de boodschappensteiger. Ontvangen 26 mei 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 69, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevel. 

Ontvangen 4 juni 2015.
Thamerdal
- Johan de Wittlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel aan 

de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 4 juni 2015.
- Johan de Wittlaan 36, aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel aan 

de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 4 juni 2015.

 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
- Boterdijk 57a, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Be-

zwaar t/m 7 juli 2015.
- Dwarsweg 15, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande 

kassencomplex. Bezwaar: t/m 9 juli 2015.
- Mijnsherenweg 8, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande 

bedrijfsruimte fase 1 en het plaatsen van een toiletgebouw. Bezwaar: t/m 8 juli 
2015.

- Hoek Hoofdweg / Legmeerdijk, omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een V-frame ten behoeve van reclame. Bezwaar: t/m 8 juli 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Be-

zwaar: t/m 15 juli 2015. 
- Eger 25 en 27, omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger. Be-

zwaar: t/m 15 juli 2015. 
- Fort 55. Vergunning aan de heer Hogenboom voor het organiseren van een Fort 

Fair op 14 juni 2015. Bezwaar t/m 9 juni 2015.
- Iepenlaan 49. Melding ontvangen van de heer Reijnen voor het realiseren van 

een uitweg van het perceel Iepenlaan 49.
- Vuurlijn 51. Melding ontvangen in het kader van de Drank- en horecawet van 

KDO voor een activiteit buiten de para commerciële doelstelling op 12 juni 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Bertram 119. Vergunning aan de heer Bosch voor het plaatsen van een afval-

container van 8 t/m 10 juni 2015. Bezwaar t/m 13 juli 2015.
- Randhoornweg. Vergunning aan V.O.F. Amstelland Festival voor het organi-

seren van het Amstelland Festival van 26 t/m 28 juni 2015. Bezwaar t/m 15 juli 
2015.

- Randhoornweg. Ontheffi ng artikel 35 aan V.O.F. Amstelland Festival voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het Amstelland Festival van 
26 t/m 28 juni 2015. Bezwaar t/m 15 juli 2015.

Dorpscentrum
- Oude Dorp. Vergunning aan Star Promotions B.V. voor het organiseren van een 

braderie op 12 juli 2015. Bezwaar t/m 9 juli 2015.
- Oude Dorp. Vergunning aan Stichting Promotie Uithoorn voor het organiseren 

van de Opening Waterlijn van 28 t/m 30 mei 2015. Bezwaar t/m 8 juli 2015.
- Prinses Irenelaan 1-3. Drank en horecavergunning aan Coop Supermarkten 

B.V. voor het exploiteren van een slijterij. Bezwaar t/m 14 juli 2015.
- Prinses Irenebrug. Onheffi ng van het geluid aan Aannemingsbedrijf Klein Wie-

ringen voor schoonmaakwerkzaamheden aan de brug in de nacht van 15 en 16 
juni en in de nacht van 16 en 17 juni 2015. Bezwaar t/m 15 juli 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 42. Vergunning aan de heer Galjaard voor het plaatsen van divers bouw-

materiaal van 15 t/m 27 mei 2015. Bezwaar t/m 8 juli 2015.
- Amsteldijk-Zuid. Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn en Atletiekvereniging 

De Veenlopers Mijdrecht voor het organiseren van de Linieloop op 14 juni 2015. 
Bezwaar t/m 16 juli 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Aalsmeer Bloementour voor het or-

ganiseren van een truckersrun op 19 september 2015.
- Vergunning aan Lions Club Uithoorn/De Kwakel voor het plaatsen van tijdelijke 

reclameborden en spandoeken om kenbaarheid te geven aan Culinair Uithoorn 
op 20 juni 2015. Bezwaar t/m 13 juli 2015.

- Vergunning aan de heer Hoogenboom voor het plaatsen van tijdelijke reclame-
borden en spandoeken om kenbaarheid te geven aan Fort Fair op 14 juni 2015. 
Bezwaar t/m 8 juli 2015.

- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 reclame-
borden om kenbaarheid te geven aan de opening van de Waterlijn op 29 en 30 
mei 2015. Bezwaar t/m 8 juli 2015.

 BEKENDMAKING BESLUIT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE 
 DIRECTEUR VAN DE OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 
 VAN 13 MEI 2015 TOT INSTEMMING MET DE MANDAATVERLENING
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben op 1 april 2015 mandaat is ver-
leend aan de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), met de 
bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de directeur Omgevingsdienst 
IJmond of de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders. Via een aan-
tal pilots in 2015 wordt meer inzicht verkregen in de meerwaarde van een beoogde 
samenwerking tussen de Omgevingsdiensten NZKG en IJmond.
De directeur van de Omgevingsdienst NZKG heeft op 13 mei 2015 besloten om bin-
nen de reikwijdte van de pilots ondermandaat te verlenen aan de directeur van de 
Omgevingsdienst IJmond en de bij de Omgevingsdienst NZKG werkzame teamlei-
ders. Tevens kan het ondermandaat worden uitgeoefend door de door de teamlei-
ders aangewezen plaatsvervangers, na instemming van de directeur van de Om-
gevingsdienst IJmond, dan wel een door de directeur aangewezen waarnemend 
teamleider.
Het ondermandaatbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de heer L.J. 
Bosschers van de afdeling Publiekszaken telefoonnummer 0297 - 513 111.

 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO) 
 ONTWERPBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn zijn van plan om voor-
schrift 1.2.6.A en 1.2.6B aan de op 23 december 2013 (kenmerk 483913-16306) 
aan Quaker Chemical B.V. verleende omgevingsvergunning toe te voegen. In 
voorschrift 1.2.6A is expliciet opgenomen dat in de opslagvoorziening “Hal 2”geen 
brandbare gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) aanwezig mogen zijn. In voorschrift 
1.2.3B is opgenomen dat in de opslagvoorziening “Hal 2”aanvullende organisatori-
sche en technische maatregelen moeten worden getroffen. De inrichting is gelegen 
aan de Industrieweg 7 te Uithoorn.
U kunt het ontwerp besluit inzien
Het ontwerp besluit en alle bijbehorende stukken kunnen van 5 juni tot 17 juli 2015 
worden ingezien: Op het gemeentehuis van de gemeente Uithoorn, Laan van Meer-
wijk 16 te Uithoorn, tijdens inloopuren (0297) 513 111.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Gemeentehuis eerder dicht
Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op 11 en 15 
juni eerder gesloten.
- 11 juni 2015 zijn we open van 8.30 uur tot 15.30 uur.
- 15 juni 2015 zijn we open van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Wij werken grotendeels op afspraak, houdt u daar rekening mee. Voor 
het afhalen van uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of het laten ma-
ken van een uittreksel kunt u de dag daarna vanaf 8.30 uur zonder af-
spraak langs komen. Maak online uw afspraak via www.uithoorn.nl

MOGELIJKHEID NU TOT 
31 DECEMBER 2015

Inwoners van de stadsregio Amster-
dam die hun woonduur willen laten 
omzetten in inschrijfduur bij Woning-
Net, krijgen hier nog tot 31 december 
2015 de tijd voor. De Stadsregio en 
de woningcorporaties hebben afge-
sproken dat WoningNet tot eind dit 
jaar woonduur omzet naar inschrijf-
duur. 
De deadline was 1 juli. Door de ver-
nieuwde wet- en regelgeving (Huis-
vestingswet) vervalt namelijk per 
1 juli 2015 woonduur als mogelijk-
heid om kans te maken op een so-
ciale huurwoning. Omdat er een 
overgangsregeling is, kunnen inwo-
ners van de Stadsregio opgebouw-
de woonduur tijdelijk laten tellen als 
inschrijfduur bij WoningNet. Inschrij-
ven bij WoningNet is hiervoor nood-
zakelijk. 
Het aantal inschrijvingen bij Woning-
Net is hierdoor de afgelopen maan-

den sterk toegenomen, net als de 
hoeveelheid vragen via de telefoon 
en e-mail. Hoewel WoningNet de ca-
paciteit van haar klantenserviceaf-
deling fors heeft uitgebreid, staan 
mensen lang in de wacht of krijgen 
zelfs geen contact. Om klanten tege-
moet te komen zal WoningNet ook in 
het tweede half jaar van 2015 woon-
duur omzetten naar inschrijfduur. 
De extra omzetting sluit aan op een 
aangenomen motie van de Regio-
raad van de Stadsregio Amsterdam. 
Zij gaven opdracht de termijn te ver-
lengen naar 31 december van dit 
jaar. Mensen die zich willen inschrij-
ven krijgen hier dus nog zes maan-
den extra de tijd voor. Dit is onder 
andere gunstig voor inwoners die 
nu een koophuis hebben en seni-
oren die kleiner willen gaan wonen 
en mogelijk in de toekomst gebruik 
moeten maken van het woningaan-
bod dat corporaties publiceren via 
WoningNet.
Meer informatie over de regeling 
vindt u op www.woningnetregioam-
sterdam.nl 

Woonduur omzetten in 
inschrijfduur bij WoningNet 
met een half jaar verlengd

Vervolg op volgende blz.

Praat mee over herbestemming 
van De Hoeksteen!
Open dag De Hoeksteen zaterdag 
13 juni 11-15 uur
Op zaterdag 13 juni is iedereen wel-
kom in De Hoeksteen. Nu is in dit bij-
zondere gebouw van de hand van 
Gerrit Rietveld nog de bibliotheek 
gehuisvest, maar in 2016 verandert 
dat. De bibliotheek krijgt een nieuwe 

huisvesting. Daarom wordt voor De 
Hoeksteen een nieuwe bestemming 
gezocht. Wordt het een Rietveldmu-
seum of toch iets anders. Het uit-
gangspunt is om voor De Hoeksteen 
een maatschappelijke bestemming 
te vinden. Meer informatie vindt u op 
www.herbestemmingnh.nl 

Vanaf 8 juni 2015 leggen we extra par-
keerplaatsen aan op de Vuurlijn. De 
parkeerplaatsen komen op de voor-
malige handbalvelden van Break-
Out. Er komt een inrit naar de par-

keerplaatsen. Hiervandaan maken 
we een voetpad naar HSV Thamen. 
We plaatsen verwijzingsborden naar 
de nieuwe parkeerplaats. De werk-
zaamheden duren ongeveer 4 weken.

Werkzaamheden 
parkeerplaatsen Vuurlijn



Zienswijzen
Als u het met het ontwerp besluit niet een bent, dan kunt u uw zienswijze (graag 
onder vermelding van uw telefoonnummer) tot 17 juli 2015 schriftelijk indienen bij 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE 
Zaandam of per e-mail: wabo@odnzkg.nl. In uw zienswijze moet u aangeven waar-
om u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Geef het duidelijk aan als u een 
ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden. U 
kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Een verzoek voor een 
gesprek moet voor 10 juli 2015 zijn gedaan. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen 
naar wabo@odnzkg.nl ter attentie van de heer C.H.M. van Broekhoven.
Verdere procedure
Wij zullen binnen 6 maanden na binnenkomst van de vergunningaanvraag een de-
finitief besluit nemen. Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingeko-
men zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen 4 we-
ken na de ter inzagelegging een definitief besluit nemen.
Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. 
Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar 
zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dat niet gedaan, dan moet aange-
toond worden dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.

 Toepassing coördinaTieregeling (WeT ruimTelijke 
 ordening) onTWikkeling amsTelplein 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat de 
raad van Uithoorn op 28 mei 2015 heeft besloten de coördinatieregeling als bedoeld 
in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verkla-
ren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Amstelplein 
en het ten behoeve van het project Amstelplein benodigde:
- onttrekkingsbesluit Koningin Maximalaan (artikel 9 Wegenwet);
- verkeersbesluiten (op grond van de Wegenverkeerswet);
- ontheffingsbesluit hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder;
- omgevingsvergunningen voor de activiteit slopen, bouwen, aanleggen, brand-

veilig gebruik en kappen. 

Deze regeling uit de Wro stelt de gemeente in staat om de verschillende besluiten 
en vergunningen ten behoeve van de verwezenlijking van gemeentelijk ruimtelijk 
beleid - in dit geval een bestemmingsplanprocedure Amstelplein - te coördineren. 
In het raadsvoorstel is aangegeven wat het project Amstelplein inhoudt en op welk 
plangebied dit besluit betrekking heeft.
Met deze coördinatie vindt de voorbereiding, terinzagelegging ten behoeve van het 
kenbaar maken van zienswijzen en de beroepsprocedure gelijktijdig plaats. Be-
sluitvorming geschiedt wèl per besluit afzonderlijk, door het daartoe bevoegde be-
stuursorgaan.
Het is niet mogelijk om tegen het raadsbesluit tot toepassing van de coördinatiere-
geling bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht. De mogelijkheid om beroep in te stellen, is wel aanwezig nadat de 
betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die be-
sluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit 
artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wro. Voordat dat gebeurt moet er eerst een ont-
werpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Dan worden de bijbehoren-
de ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opge-
start, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.
Uithoorn, 10 juni 2015

 VasTsTelling noTa grondbeleid uiThoorn 
Op 28 april 2015 heeft de raad besloten om de Nota Grondbeleid Uithoorn vast te 
stellen. In de Nota Grondbeleid  staat het grond- en grondprijsbeleid beschreven 
voor de komende periode.  
passief grondbeleid, tenzij...
De gemeente zal de komende periode een passief grondbeleid voeren. Dit bete-
kent dat de gemeente de grondexploitatie aan de markt overlaat en zich beperkt tot 
haar publiekrechtelijke rol. De gemeente past slechts bij uitzondering een actieve 
grondpolitiek toe als de situatie daar uitdrukkelijk om vraagt. 
De Nota geeft de beleidskaders voor de te hanteren beleidsinstrumenten (verwer-
ving, beheer en uitgifte), de rolverdeling tussen het college van B&W en de raad, 
het gemeentelijk grondprijsbeleid, de financiële beleidskeuzes en de plek van het 

grondbeleid binnen de planning- en controlcyclus. Ook zijn de geactualiseerde uit-
giftekaarten voor snippergroen onderdeel van de Nota Grondbeleid Uithoorn. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeremy Correljé (Afdeling Ont-
wikkeling, cluster projectontwikkeling).
 

 bekendmaking aanWijZingsbesluiT
De burgemeester van Uithoorn en het college van burgemeester en wethouders van 
Uithoorn maken bekend dat zij de heer R.E. Commandeur hebben aangewezen als 
toezichthouder op de naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke ver-
ordening Uithoorn 2015. Deze aanwijzing treedt in werking een dag na bekendma-
king en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

 bekendmaking openbare Vergaderingen 
 WelsTandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 WeT milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding hebben 
ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Napa Thai TakeAway op de locatie Legmeerplein 24 Uithoorn. Mel-

ding ontvangen op 20 mei 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 8 juni 2015
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Vervolg van vorige blz.

Gemeente Uithoorn stelt gratis apps beschikbaar om 
ouderen met dementie langer thuis te laten wonen

Uithoorn maken we samen:
jeugd, welzijn, werk en inkomen

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken 
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
heeft gekregen. Maar ook aan de hulp, zorg en 
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten, 
ondersteuning, hulp en zorg: 
het sociaal domein.

Dementie is een groeiend probleem. Op 
dit moment hebben zo’n 250.000 mensen 
deze hersenziekte. Bij dementie sterven 
hun hersencellen geleidelijk af, waardoor zij 
steeds minder functioneren. Steeds meer 
mensen blijven ondanks hun dementie 
zelfstandig wonen. Bijna zeventig procent 
van hen wordt hierbij ondersteund door 
mantelzorgers, familie en vrienden. De 
dementia-App helpt deze nog thuiswonende 
mensen met dementie en ontzorgt de directe 
omgeving. 

Informatiebijeenkomst
De gemeente Uithoorn stelt 500 gratis apps 
beschikbaar voor dementerenden en hun 

Gemeente Uithoorn

Zorgaanbieders Flexicura, Axxicom, Amstelring, Tzorg 
en Thuiszorg Aalsmeer ondertekenden woensdag 13 mei 
een contract voor ‘Diensten Thuis’. ‘Diensten Thuis’ regelt 
het inkopen van (extra) uren hulp bij het huishouden 
voor een laag tarief. Te denken valt aan (extra) hulp met 
wassen en strijken, het doen van boodschappen of een 
grote schoonmaak. Mantelzorgers (wel ingeschreven bij 
Mantelzorg & Meer) en mensen met een Wmo indicatie 
kunnen een beroep doen op ‘Diensten Thuis’ voor het 
laten schoonmaken van hun eigen huis. 

‘Diensten Thuis’:
Extra hulp voor inwoners

Uitnodiging voor informatiebijeenkomst over dementia-app 
op 1 juli a.s van 19.30-21.30 uur in het gemeentehuis

mantelzorgers. Wilt u meer informatie over de app en 
wat het voor u kan betekenen als dementerende of 
mantelzorger? Kom dan naar de bijeenkomst over de 
Dementia-app op woensdagavond 1 juli aanstaande in 
het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 en 
is om 21.30 uur afgelopen. 
U kunt zich tot 19 juni aanstaande aanmelden door 
een mail te sturen naar gemeente@uithoorn.nl onder 
vermelding van ‘dementia-app 1 juli’. 

Praktisch hulpmiddel
Het doel van de app is om het leven voor alle 
betrokkenen kwalitatief iets dragelijker te maken. 
Bijzonder is het unieke informatieplatform in de 
app; de community waar onder andere de ISAO, 
hulpinstanties, bedrijven en particulieren zich reeds 

aan hebben verbonden om interactief informatie 
en ideeën te delen vanuit hun eigen kennisgebied. 
Zij geven up-to-date adviezen over praktische 
zaken als wet- en regelgeving (gemeenten en 
zorgverzekeraars), bankzaken bij senioren, 
pensioenen, PGB’s en volmachten & testamenten 
(notarissen), voeding, persoonlijke hulp en mantelzorg 
ondersteuning (Mezzo mantelzorg). In de app 
kunnen mantelzorgers bovendien dierbare foto’s 
en (lievelings)muziek samenvoegen om hiermee 
de herinnering te versterken. Maar ook beeldbellen 
met hun dierbare en geheugenspellen zijn als 
functies in de app aanwezig. De dagelijkse agenda 
(verjaardagen, de kapper, vuilnis buitenzetten) mét 
alarmmelding en het logboek kunnen op afstand 
worden beheerd. En uiteraard geeft de app heel veel 
informatie en handige tips over de ziekte dementie.

Belangrijke ondersteuning
De dementia-App is ontwikkeld door de broers Pieter 
en Harm Hasenaar. Twee jaar geleden werd de ziekte 
van Alzheimer vastgesteld bij hun moeder. Op dat 

moment werden zij geconfronteerd met een wereld, 
die zij niet kenden. Als mantelzorgers zochten zij 
een antwoord op veel vragen om haar kwalitatief en 
sociaal beter te ondersteunen. Na gedegen onderzoek 
besloten zij zelf, met hulp van deskundigen, de 
dementia-App te ontwikkelen: www.dementia-app.
nl. De kosten van de app bedragen 10 euro voor 
een jaarabonnement. De gemeente Uithoorn stelt 
de app voor het eerste jaar gratis ter beschikking 
aan 250 dementerenden en hun mantelzorger of 
familielid. Tijdens de bijeenkomst op 1 juli aanstaande 
wordt uitgelegd wat de app inhoudt en hoe hij is te 
verkrijgen. 

Steun in de rug voor mantelzorgers en 
dementerenden
Wethouder Ria Zijlstra heeft de app samen met 
haar moeder uitgeprobeerd: “Ik heb de app samen 
met mijn moeder, die in het verzorgingshuis woont, 
geïnstalleerd. Het was heel makkelijk en zo gedaan. 
Door de app voor een jaar gratis beschikbaar 
te stellen, probeert de gemeente Uithoorn de 
dementerenden en hun mantelzorgers een steuntje 
in de rug te geven. Zij hebben het immers al zwaar 
genoeg. Ik nodig daarom ook iedereen die interesse 
heeft, van harte uit om naar de informatieavond te 
komen op 1 juli in het gemeentehuis”. 

Hoe werkt het? 
‘Diensten Thuis’ is onderdeel van dezelfde organisa-
ties die ook de hulp bij het huishouden leveren in Uit-
hoorn. Zij regelen de aanvraag, de uitvoering en de 
betaling. De aanvragers maken afspraken met de 
zorgaanbieder over de inzet van ‘Diensten Thuis’. De 
totale kosten voor de diensten thuis bedragen €22,50 
per uur zorg. De aanvrager betaalt voor hulp bij het 
huishouden €10 per uur. Het resterende bedrag van 
€12,50 per uur betaalt de gemeente. 

Contact
Mensen met een Wmo-indicatie voor hulp bij het 
huishouden kunnen contact opnemen met de 
zorgaanbieder, die nu al de hulp bij het huishouden 
bij hen levert. Mantelzorgers kunnen terecht bij 
Mantelzorg en Meer via telefoonnr. (020) 333 53 53 
of per e-mail info@mantelzorgenmeer.nl.

Wethouder Ria Zijlstra: ‘Heel fi jn dat we extra handjes 
in het huishouden kunnen aanbieden voor een 
gereduceerd tarief. Ik hoop dat iedereen, die het 
nodig heeft, de weg naar ‘Diensten Thuis’ snel weet te 
vinden. 



Uithoorn - Op zaterdag 13 juni is 
iedereen welkom in De Hoeksteen. 
Nu is in dit bijzondere gebouw van 
de hand van Gerrit Rietveld nog 
de bibliotheek gehuisvest, maar in 
2016 verandert dat.

De bibliotheek krijgt een nieuwe 
huisvesting. Daarom wordt voor 
De Hoeksteen een nieuwe bestem-
ming gezocht. Wordt het een Riet-
veldmuseum of toch iets anders. Het 

uitgangspunt is om voor De Hoek-
steen een maatschappelijke be-
stemming te vinden. In het kader 
van het herbestemmingsprogram-
ma Noord-Holland 2015 wordt op 
13 juni een open dag georganiseerd 
voor allen die in de toekomst van De 
Hoeksteen zijn geïnteresseerd. Er is 
die dag een speciaal programma. 
De openingstijden van de open dag 
vallen samen met de openingstijden 
van de bibliotheek: 11-15 uur.

Programma
Herbestemmingsatelier: presenta-
tie uitkomsten expertmeeting  en 
in gesprek met bewoners over Her-
bestemming De Hoeksteen.  Ieder-
een is welkom om mee te praten. 
1e Atelier om  12 uur  en 2e atelier 
om 13.30 uur. Rondleidingen door 
Bob Berkemeier van St. Hoeksteen 
50 jaar: 1e rondleiding om 13 uur en 
2e rondleiding om 14 uur. Presenta-
tie activiteiten St. Hoeksteen 50 jaar 
(doorlopend). Tekenen met Rietveld 
o.l.v. Roos van Haaften, kunstenaar 
(van 13 tot 15 uur). Pianomuziek van 
Cees Cools, Film De stoel van Riet-
veld in filmzaaltje (doorlopend)

De Hoeksteen
De Hoeksteen is een voormali-
ge kerk uit 1965 naar een ontwerp 
van Gerrit Rietveld. Het is de eni-
ge kerk die hij heeft ontworpen. 
Hij aanvaardde de opdracht om-
dat de kerkvoogdij een gebouw wil-
de voor de liturgie, maar met een 
maatschappelijke functie in de wijk. 
De Hoeksteen is sinds 1984 geen 
kerk meer, maar de maatschappelij-
ke functie is gebleven. Het gebouw 
biedt sinds 1985 onderdak aan de 
bibliotheek van Uithoorn. Deze gaat 
echter verhuizen en daarom is de 
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Beslaglegging op de gronden door Provincie Noord-Holland

Bouwproject ‘Allure aan de Amstel’ 
voorlopig van de baan
Vervolg van de voorpagina.

EKZ Makelaars en Koop Lenstra 
zouden zorg dragen voor de ver-
koop van de woningen. Het op de 
lange baan schuiven van het pro-
ject betekent ook voor hen een dik-
ke streep door de rekening. 
ZeemanVastgoed zegt de zaak te 
betreuren maar zien zich met dit 
feit geconfronteerd. “Dit betekent, 
dat wij helaas genoodzaakt zijn de 
verkoop en uitvoering van ons plan 
‘Allure aan de Amstel’ in de Vinc-

kebuurt voor onbepaalde tijd op te 
schorten. In elk geval voor de duur 
van de cassatie procedure van het 
project Distriport. Naar verwach-
ting is hiermee circa 1 tot 1,5 jaar 
gemoeid,” zo staat verder in het be-
richt. Een uitspraak die meer be-
doeld is voor de aspirant kopers van 
een huis in de Vinckebuurt binnen 
het contingent van ZeemanVast-
goed. De projectontwikkelaar geeft 
aan dat zij de juridische procedure 
zal voortzetten om het beslag van 
de gronden te krijgen. “Onze inzet 

is er onverminderd op gericht om 
het project ‘Allure aan de Amstel’ 
tot een succes te maken. Zo niet 
nu, dan toch zeker in een later sta-
dium.” Mochten toekomstige kopers 
die zich al voor een woning hadden 
aangemeld zolang niet willen wach-
ten, kunnen zij dat bij ZeemanVast-
goed kenbaar maken.

Wist de gemeente dit?
De Provincie Noord-Holland heeft 
drie jaar geleden dus al beslag la-
ten leggen op de bouwgronden 

Dit laat nog wel even op zich wachten...

van Zeeman Real Estate BV aan de 
Vinckebuurt in Uithoorn. Reden is 
een schadeclaim van miljoenen eu-
ro’s aan het adres van de project-
ontwikkelaar die volgens de Provin-
cie samen met andere partijen ‘ge-
sjoemeld’ zou hebben bij de aan- 
en verkoop van gronden in de buurt 
van Scharwoude en Hoorn (Kogge-
land). De Provincie zegt daar scha-
de door te hebben geleden en is 
toen een gerechtelijke procedu-
re gestart die nog steeds loopt. Uit 
gerechtelijke stukken die in het be-
zit zijn van deze krant, blijkt de Pro-
vincie in het gelijk te zijn gesteld en 
is het opleggen van een schade-
claim aan Zeeman toegewezen. Zo-
lang die niet is voldaan, ofwel dat 
de cassatie ten gunste uitpakt van 
Zeeman Real Estate B.V – wat voor-
alsnog geen optie lijkt, blijft het be-
slag van kracht. De lopende proce-
dure kan nog wel anderhalf jaar du-
ren.
De vraag rijst natuurlijk: wist/weet 
de gemeente hier ook van? Her-
haaldelijk is aan zowel de gemeente 
als de projectontwikkelaar de vraag 
voorgelegd wanneer er nu eens na 
zoveel jaren van voorbereiding en 
wijziging van het bestemmings-
plan, het afgeven van een bouwver-
gunning e.d. bouwactiviteiten zul-
len plaatsvinden in de Vinckebuurt. 
De start van de nieuwbouw van 
de grondgebonden koopwoningen 
en koopappartementen zou in het 
voorjaar van 2012 van start zijn ge-
gaan… Maar de ‘crisis gooide roet 
in het eten’…Niet dus, dat was de 
beslaglegging op de gronden!

Circus Renz komt naar 
Uithoorn
Uithoorn - Hooggeëerd publiek... 
Circus Renz uit Berlijn is de nieuwe
Europatour 2015 begonnen en zal 
binnenkort naar Uithoorn komen. 
Het in 1842 opgerichte circus komt 
met een geheel vernieuwd pro-
gramma en zal in Uithoorn daveren-
de voorstellingen verzorgen. Circus 
Renz Berlin brengt u een voorstel-
ling van hoog niveau met een uitge-
breid en adembenemend program-
ma. Voorlopig maakt het circus een 
tour door Nederland en is Uithoorn 
de volgende plaats van de ongeveer
35 plaatsen die het circus in 2015 
aan zal doen. Na de succesvolle op-
tredens van de laatste jaren zal het 
grote circusdorp van 11 t/m 14 ju-
ni zijn opgebouwd zijn op het eve-
nemententerrein Legmeer-west a/d 
Randhoornweg.

Dieren
Natuurlijk zijn er, zoals gebruike-
lijk bij circus Renz, vele dieren in 
het programma te bewonderen, 
zoals Indische olifanten, kamelen, 
honden en vele paarden. Ondanks 
het feit dat er in Nederland moge-

lijk een verbod gaat gelden op wil-
de dieren in het circus mogen de In-
dische olifanten in Uithoorn nu nog 
wel gewoon optreden. Zeer bijzon-
der is het feit dat er onlangs weer 
vele dieren zijn geboren, die natuur-
lijk te bezichtigen zijn voor de be-
zoekers. Artiesten uit de gehele we-
reld, die het afgelopen jaar vele prij-
zen hebben gewonnen, zullen het 
programma compleet maken. Maak 
de show in Uithoorn mee en beleef 
de betoverende wereld van zand en 
zaagsel. In diverse winkels en plaat-
selijke kranten zullen reductiekaar-
ten verschijnen waarmee u met zeer 
aantrekkelijke kortingen een bezoek 
kunt brengen aan het circus. Voor 
meer informatie kijkt u op www.cir-
cus-renz-berlin.nl

Voorstellingen:
Donderdag 11 juni 19.00 uur: 
première
Vrijdag 12 juni 17.00 uur
(familiedag, alle plaatsen: 
volw. 15 euro, kinderen 10 euro)
Zaterdag 13 juni 15.00 en 19.00 uur
Zondag 14 juni 14.00 uur

Open dag De Hoeksteen  zaterdag 13 juni 11-15 uur

Praat mee over herbestemming 
van De Hoeksteen!

gemeente op zoek naar een nieu-
we bestemming voor De Hoeksteen.

Herbestemming NH
De Hoeksteen is door de gemeen-
te Uithoorn aangemeld voor Herbe-
stemming NH 2015, een programma 
van de provincie Noord-Holland dat 
door Cultuurcompagnie Noord-Hol-
land wordt uitgevoerd. Herbestem-
ming NH mobiliseert expertise en 
aandacht voor leegstaand gebouwd 
erfgoed in Noord-Holland. Als aan-
jager initieert het programma de 
dialoog tussen eigenaren, experts, 
creatieve professionals en bewo-
ners over potentiele nieuwe functies 
van leegstaande karakteristieke ge-
bouwen. Zo krijgt niet alleen het ge-
bouw zelf maar ook het omringende 
gebied een nieuwe impuls. In de af-
gelopen vijf jaar zijn meer dan tien 
gebouwen een stap verder gehol-
pen naar een nieuwe bestemming. 
De Hoeksteen is samen met Hoeve 
Overslot in Egmond aan den Hoef en 
Gebouw 320 op het Hembrugterrein 
in Zaandam voor Herbestemming 
NH 2015 geselecteerd.
 
Programma 2015
In de periode van mei tot september 
2015 organiseert Herbestemming 
NH voor drie geselecteerde objec-
ten inspirerende sessies waarbij 
omwonenden en experts innovatie-
ve ideeën voor herbestemming van 
de desbetreffende gebouwen gene-
reren. Op vrijdag 11 september 2015 
wordt het programma met de Dag 
van de Herbestemming afgesloten.

Foto : fotograaf Kenneth Stamp 

Startsein viering Nationale 
Veteranendag in Uithoorn
Vervolg van de voorpagina.

Hoewel veel veteranen in de ge-
meente wonen was de opkomst ma-
tig, maar niet minder indrukwekkend 
te noemen. Zeventien veteranen van 
de verschillende krijgsmachtonder-
delen waren samen met hun fami-
lie naar het gemeentehuis gekomen 
om in de kantine na het openings-
woord van de burgemeester hun 
boodschappen met een witte an-
jer op de Wall of Honour te prikken. 
De eer dit als eerste te doen was ge-
gund aan de jongst aanwezige ve-
terane, Sophie Sjöquist, 22 jaar van 
de afdeling geneeskundige dienst. 
Zij is twee jaar op de grens van Sy-
rië en Turkije op missie gelegerd ge-
weest op de plaats waar de contai-
ners met Patriot raketten stonden 
opgesteld. De andere veteranen die 
na haar hun boodschap schreven en 
dit met een witte anjer bezegelden, 
waren haar in leeftijd ver de baas, de 
oudsten zo tegen de negentig jaar! 
En nog steeds vief. Petje af voor de-
ze kranige mannen en vrouwen! Na 
de plechtigheden was er nog een ge-
zellig samenzijn om met elkaar ken-
nis te maken en ‘bij te praten’. Wie er 
niet op deze avond bij kon zijn – en 
dat geldt niet alleen voor veteranen, 
maar ook voor alle inwoners - heeft 
nog twee weken de tijd om in het ge-
meentehuis een boodschap te schrij-
ven op de Wall of Honour.

Witte anjer
De Wall of Honour is een initiatief 

van de Stichting Anjerveteranendag 
en werd in 2013 geïntroduceerd. De 
stichting beoogt de Nederlandse be-
volking te bewegen om jaarlijks op 
de Nationale Veteranendag een wit-
te anjer te dragen. Dit als zichtbaar 
symbool van waardering voor haar 
oorlogs- en vredesmissieveteranen. 
Onder het motto ‘Voor wie draag jij 
de witte anjer?’ plaatsen bezoekers 
van de Nationale Veteranendag in 
Den Haag op deze ‘muur’ een witte 
anjer, vergezeld van een persoonlij-
ke boodschap. Hierdoor ontstaat een 
bonte verzameling van berichten en 
vele witte anjers die waardering en 
respect overbrengen naar de Neder-
landse veteranen. Vóórdat de Vetera-
nendag plaatsvindt worden de Walls 
of Honour bij alle gemeenten opge-
haald en naar den Haag gebracht 
waar ze als eerbetoon aan de vete-
ranen in de vorm van één lint wor-
den opgesteld tussen het Centraal 
Station en het Malieveld. De Natio-
nale Veteranendag is een eerbetoon 
aan alle Nederlandse veteranen. Ve-
teranendag wordt sinds 2005 geor-
ganiseerd en vindt plaats op de laat-
ste zaterdag van juni. De belang-
rijkste activiteiten op Veteranen-
dag vinden plaats in Den Haag. Er-
kenning en waardering voor vetera-
nen staan hierbij centraal. Zo is er 
bijvoorbeeld een defilé en een gro-
te bijeenkomst op het Malieveld. Tij-
dens Veteranendag kunnen bezoe-
kers en veteranen met elkaar kennis-
maken. Meer informatie vindt u via  
http://dewitteanjer.nl.

Kwakels initiatief vindt steun fractie 
Gemeentebelangen
De Kwakel - In de Kwakel speelde 
zich afgelopen donderdag weer een 
staaltje burgerparticipatie af. Van-
uit de ouderenbond KBO was bij de 
gemeente een verzoek gedaan om 

de biggenruggen bij het winkelcen-
trum in De Kwakel wit te schilderen. 
Biggenruggen zijn betonnen verho-
gingen, geplaatst aan het einde van 
parkeerplaatsen, om te voorkomen 

dat auto’s te ver op de trottoirs par-
keren. Deze verhogingen kunnen in 
het donker nog wel eens als forse 
obstakels ervaren worden. Er heb-
ben zich in het verleden twee onge-

vallen voorgedaan en voorzitter Ben 
Plasmeijer van de KBO De Kwa-
kel vatte het plan op om deze big-
genruggen wit te schilderen en zo-
doende beter zichtbaar te maken. 
Hij maakte daarbij de opmerking 
dat hij genoeg vrijwilligers zou kun-
nen mobiliseren om het geheel bin-
nen de Kwakelse gemeenschap zelf 
uit te kunnen voeren. De fractie van 
Gemeentebelangen vond dit een ty-
pisch voorbeeld van burgerpartici-
patie waar De Kwakel bekend om 
staat en zegde toe te komen hel-
pen als de vrijwilligers aan de slag 
gingen. De toestemming vanuit het 
gemeentehuis werd gegeven en op 
donderdag 4 juni was het zover. Ben 
Plasmeijer had alles goed georgani-
seerd. Van afzethekken, afzetlinten 
tot verf en verfmallen waren aanwe-
zig en ook het weer zat mee. Ria en 
Edward van Het Dorpshuis De Qua-
kel zorgden voor de “koffiestop”.
De heren Gerrit van de Wijde, Hans 
Meijer, Steef Verlaan en Mart Bur-
gers van de KDO “Groengroep “ 
werden bijgestaan door raadslid 
Herman Bezuijen namens de fractie 
Gemeentebelangen. Na afloop no-
digde gastvrouw Joke van Bistro 9 
de vrijwilligers nog uit voor een kop 
koffie op het nieuwe terras. De klus 
is geklaard en het ziet er niet alleen 
weer mooi uit, maar ook is een bij-
drage geleverd aan de veiligheid 
van voetgangers in De Kwakel.
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Uithoorn - Zaterdag 13 juni is het 
weer zover, de 2e open huizen dag 
van 2015. U bent bij meerdere wo-
ningen welkom, u hoeft geen vrije 
dag op te nemen en u hoeft geen af-
spraak te maken met een makelaar; 
met de ERA Open Huizen Route 
kunt u op uw gemak meerdere wo-
ningen bekijken en met elkaar ver-
gelijken. Op zaterdag 13 juni zetten 
de verkopers van De Koning make-
laars de deuren weer voor u open! 
Het voorjaar is een mooie periode 
om woningen te bekijken. U ziet de 
tuinen in volle bloei en ervaart de 
rust en kwaliteit van het buitenle-
ven bij een woning. Weet u al pre-
cies waar uw nieuwe woning aan 
moet voldoen? Of bent u zich nog 
maar net aan het oriënteren op wat 
er te koop is op de woningmarkt? 
De ERA Open Huizen Route is voor 
iedereen die op zoek is naar die ene 
woning die, zoals De Koning make-
laars dat zeggen, uw woondroom 
waarmaakt. U kunt tussen 11:00 en 
15:00 uur binnenlopen bij verschil-
lende woningen en dat maakt het 
wel heel gemakkelijk om toch even 
die ene woning te gaan bekijken, 
die u anders misschien buiten be-
schouwing had gelaten. Stel dat de-
ze woning het nu juist is.

Profi teren
Mirjam Ohlenbusch, één van De Ko-
ning makelaars, vertelt ons welke 
ontwikkelingen zij waarneemt; aller-
eerst is er de Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG). Een woning kopen 
met NHG levert een fi nanciering op 
met lagere maandlasten, natuur-
lijk een belangrijk onderdeel van de 
koopbeslissing.
Ingaande 1 juli a.s. kan NHG alleen 

nog bij woningen met een koop-
som tot 231.132,-, dit is tot 1 juli a.s. 
250.000,-. Wie nog voor 1 juli a.s. 
een woning koopt kan nog profi te-
ren van de oude hogere koopsom, 
mits de hypotheekofferte voor 1 juli 
verstrekt is. Staat u op het punt een 
woning te kopen in deze prijsklasse, 
dan gaat het om een maandelijks 
terugkomend voordeel voor vele ja-
ren. Iets wat ook opvalt, is dat goed 
verzorgde woningen en apparte-
menten waar “alles aan klopt” in de 
belangstelling staan. Deze worden 
vaak vlot verkocht en de koper van 
vandaag maakt weer kans achter 
het net te vissen. Dit fenomeen zal 
degenen, die al een paar maanden 
op zoek zijn naar een woning, be-
kend voorkomen. Mijn advies is dan 
ook voordat u een woning koopt: 
bereidt u goed voor, of schakel een 
aankoopmakelaar in; deze helpt u 
professioneel bij het aankopen van 
een woning. De deelnemende wo-
ningen vindt u op www.dekoning-
wonen.nl of bel naar 0172-579200.
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Open Dag bij
“Het VerkeersCollege”
Mijdrecht - Het VerkeersCollege 
verzorgt op zaterdag 20 juni weer 
de jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht. 
“Het VerkeersCollege” heeft mo-
menteel 4 vestigingen in verschil-
lende regio’s en beschikt daarbij 
over 15 lesauto’s, bromfi etsen, mo-
toren een BE combinaties en een ei-
gen vrachtauto. Voor al uw rijbewij-
zen bent u hier dus aan het juiste 
adres. Wilt u een kennismaken met 
Het VerkeersCollege en de instruc-
teurs in Mijdrecht of heeft u altijd al 
eens een rondje met een vrachtau-
to of motor willen rijden dan is za-
terdag uw kans. Kom gezellig langs 
voor een gratis rijtest met de auto, 
vrachtauto of motor. Ook kunt u een 

theoriesessie over de nieuwe ver-
keersregels bij wonen. Natuurlijk 
kunnen wij ook al uw vragen beant-
woorden over: 2todrive (16,5 jaar B 
rijbewijs) en de code 95 (nascho-
ling chauffeurs) en het nieuwe mo-
torrijbewijs. Deze Open Dag heb-
ben zijn er speciale Kortingsacties 
voor de auto en bromfi ets en on-
ze Rijsimulator! Komt u ook even 
langs? De koffi e en de instructeurs 
staan voor u klaar! Op Zaterdag 20 
juni van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bij 
“Het VerkeersCollege”, Diamant 6 in 
Mijdrecht (naast het VLC). 
Zie onze website voor meer infor-
matie www.verkeerscollege.com of 
bel met: 0297-250 638.

Kid Creole and The Coconuts
Regio – Vrijdag 26 juni komt de 
band Kid Creole and The Coconuts 
naar Patronaat Haarlem, voor een 
heerlijk zomers feestje.
Fameus in de jaren ‘80 en nog steeds 
onweerstaanbaar! Kid Creole and 
The Coconuts is een Amerikaanse 
muziekgroep rond de zanger en op-
richter August Darnell (Kid Creole) 
die samen met zijn trio van glamou-
reuze achtergrondzangeressen (The 
Coconuts) de temperaturen op het 
podium tot grote hoogte laat stijgen. 
De groep speelt een aanstekelijke 
mix van vrolijke latin, soepele jazz 
uit de jaren 30 en broeierige up-

tempo funk. Met tracks als ‘Annie 
(I’m Not Your Daddy)’ en ‘Stool Pi-
geon’ (allebei wereldhits) weten ze 
nog altijd een sound neer te zetten 
waarbij het moeilijk is om de heu-
pen niet te bewegen.

Het optreden in Patronaat is de eni-
ge show die de band in Nederland 
zal geven, dus wees erbij! Dit con-
cert begint om 21.00 uur maar Pa-
tronaat is 26 juni al open vanaf 20.00 
uur. Kaarten in de voorverkoop zijn 
€25,- en aan de deur €27,50. Zijl-
singel 2, Haarlem. Informatie: 023-
5175850 of www.patronaat.nl

De Botshol roei excursies 
komen er weer aan!
De Ronde Venen - Je ziet ze niet zo 
snel, maar hoort ze wel degelijk... de 
rietzangers. Hopelijk zien we de le-
pelaars weer, en de koekoek vliegt 
‘koekoek’ roepend voor ons uit. 

Gidsen van het IVN zullen in het 
mooie, stille en afwisselende ge-
bied een excursie verzorgen. Zij zul-
len op zoek gaan naar kranswieren, 
de welriekende nachtorchis en an-
dere orchidee soorten, vlinders en 
libellen. Wellicht vliegt er een bui-
zerd over of een andere grote roof-
vogel zoals de havik of bruine kie-
kendief. Ga mee, geniet van de oog-
strelende omgeving en laat je ver-
rassen. In ieder geval is het gebied 
zelf al spannend met zijn vele sloten, 
het hoge riet, zijn moerasbos en de 
Grote en Kleine Wije. Je kunt er ver-
dwalen door het hoge riet dat van 
de sloten een doolhof maakt. Maar 
met een plattegrond en gidsen erbij 
gebeurt dat niet. 

De data waarop de excursies 
zijn gepland zijn: 
Dinsdag 16 juni  19.00-21.00 uur 
Donderdag 18 juni  19.00-21.00 uur
Zondag 21 juni  10.00-12.00 uur
Dinsdag 23 juni  19.00-21.00 uur
Zondag 28 juni  10.00-12.00 uur
(tel. aanmelden bij 0297-230890)
Het verzamelen is bij boer Verweij,
Botshol 14, 1391 HP Abcoude. In 
verband met de huur van de bootjes 
is aanmelden gewenst! Dit kan op 
de website van het IVN: www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/
activiteiten/roeien-botshol 
Daar vindt u ook de route beschrij-
ving naar de startplaats. Of bij: Ma-
rianne v.d. Bosch: 0297-257287. Voor 
de excursie op 28 juni kunt u tele-
fonisch aanmelden: 0297-230890. 
Kosten: zijn voor IVN-leden en do-
nateurs €4,- voor anderen €5,-. 
Gráág gepast geld meenemen. Het 
aantal deelnemers wordt bepaald 
door beschikbare boten en gidsen.

Fiat Zomer Inruil Boost
Regio - Fiat heeft deze maand een 
mooie zomer inruil actie ingezet. De 
gehele maand juni ontvangen ko-
pers van een nieuwe Fiat tot wel � 
3000 extra inruil voor hun huidi-
ge auto. Fiat maakt het kopen van 
een nieuwe auto hiermee wel heel 
aantrekkelijk. De aankoopprijs van 
bijvoorbeeld een Fiat Panda komt 
hier inclusief inruilboost op slechts 
8895,- te liggen. Kies je voor een 
Cabrio? Dan kun je gebruikmaken 
van de gratis upgrade, dat levert na-
melijk een voordeel op van 2900,-! 

Sinds begin dit jaar staat de super-
hippe crossover van Fiat in de show-
rooms, de 500X. Ook deze auto kan 
nu met voordeel worden aange-
schaft zodat u al voor 18495,- een 
splinternieuwe 500X koopt.
Een overzicht van de inruilpremies 
op de diverse Fiat modellen is te-
rug te vinden in de showrooms van 
Fiat Van Kouwen in Amsterdam en 
Hoofddorp en op de website www.
vankouwen.nl.
De actie loopt alleen deze maand, 
dus profi teer zolang het kan.

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, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Uithoornse snoek
Deze jongen op de foto heeft een paar dagen geleden 90 cm lang 
snoek gevangen in een van de slootjes in Uithoorn. Wij waren er bij! 
Gewoon op het juiste moment op de juiste plek. Want de snoek ging 
meteen na de fotosessie weer het water in. Lang leve de natuur!

Valeria Krassovskaia

Dit gebeurd er bij 
vrijgeven vuilcontainer

Uithoorn - Er word gevraagd naar foto’s als je iets opvallends ge-
constateerd hebt. Wij vonden dit wel iets opvallend, dit is het resul-
taat als je de vuilcontainers in de grond vrij geeft, sinds die tijd is het 
elk weekend raak Container vol en dan word het er maar naast ge-
zet waar de kraaien erg blij mee zijn, die trekken de zakken stuk met 
het volgende resultaat. Zie foto, deze is gemaakt bij de ingang Willem
Alexanderpoort/Prins Bernhardlaan.

Jan van Beek

ERA Open Huizen Route

Programma juni van het 
Amstel Blazers Collectief
Uithoorn - De afgelopen maanden 
heeft u diverse keren in deze krant 
kunnen lezen over het Amstel Bla-
zers Collectief. De focus lag daar-
bij vooral op de grote festival op-
tredens tijdens Elfi a. De maand juni 
zal vooral in het teken staan van een 
aantal optredens in Uithoorn, zodat 
het Uithoornse publiek ook kennis 
kan maken met deze enthousiaste 
groep muzikanten. Dirigent Richard 
Wortel heeft hiervoor een gevari-
eerd programma samengesteld en 
wij hopen dat dit bij u in de smaak 
zal vallen.

20 juni - AH Jos van den 
Berg Amstelplein
In het kader van de sponsoractie 
heeft AH Jos van den Berg een op-
roep gedaan aan de deelnemende 
verenigingen om een idee in te stu-
ren om je als vereniging nog even 
extra in de picture te zetten. Daarbij 
kun je ook nog eens extra sponsor-
punten verdienen. Ons orkest is één 
van de winnaars en we zijn dan ook 
uitgenodigd om bij de AH winkel te 
komen spelen.
Dit doen wij natuurlijk graag! U kunt 
ons als AH orkest tijdens het bood-
schappen doen aantreffen op het 
Amstelplein op zaterdag 20 juni tus-
sen 10.00 uur en 13.00 uur. Als jon-
ge vereniging kunnen wij de ex-
tra punten heel goed gebruiken en 

wij stellen het dan ook zeer op prijs 
als u ook aan ons uw sponsorpun-
ten toekent.

28 juni - Amstelland Festival
De maand juni wordt afgesloten met 
een gezellig optreden tijdens de 2e 
familiedag van het Amstelland Fes-
tival. Dit is een 3-daags evenement 
(26,27 en 28 juni) en omvat naast 
twee thema-feestavonden (Party 
NL en Summer Dance Classics) ook 
nog twee familiedagen, met o.a. een 
groot kidsplein voor kinderen tot 
13 jaar, een rommelmarkt, een ge-
zellige braderie, een wereldkeuken 
en diverse optredens. Het festival 
vindt plaats op het evenemententer-
rein aan de Randhoornweg in Uit-
hoorn. Het Amstel Blazers Collectief 
zal tijdens de familiedag op zondag 
28 juni aanwezig zijn en het orkest 
zal een optreden verzorgen tussen 
12.30 uur en 13.30 uur. 

De muzikanten van het Amstel Bla-
zers Collectief hebben er veel zin in 
en we hopen u tijdens een (of meer-
dere) van onze optredens te ont-
moeten. Ook horen wij graag wat 
u van onze optredens hebt ge-
vonden. U kunt een berichtje ach-
terlaten op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/AmstelBlazers-
Collectief. Of stuur ons een mailtje: 
abcuithoorn@gmail.com.

EHBO-diploma’s in De Kwakel
De Kwakel - Maandagavond 8 april 
is bij KDO het examen afgenomen 
voor het diploma eerste hulpverle-
ner. Hierin kwam van alles aan bod; 
van het verbinden van een vinger 
tot het reanimeren incl. het bedie-
nen van een AED.
Het examen werd afgelegd door 5 
cursisten, waarvan 3 van St. Vincen-
tius. Tijdens het examen moesten de 
cursisten laten zien wat ze hadden 
geleerd tijdens de cursus. Hiervoor 
waren 2 lotussen aanwezig die al-
lerlei verwondingen en aandoenin-
gen naspeelden. De behandeling 
door de cursist werd vervolgens be-
oordeeld door een medisch advi-
seur en een docent eerste hulp. Ook 
werd de theorie getoetst d.m.v. een 
fl ink aantal vragen. Aan het eind 
van de avond bleek dat gelukkig al-

le cursisten waren geslaagd! Maan-
dag 1 juni hebben Astrid van Len-
ten, Erwin Hogervorst en Nel Bus-
kermolen dan ook hun diploma en 
een bloemetje in ontvangst mogen 
nemen! We feliciteren hen van harte 
met het behaalde resultaat!
In aanvulling hierop, willen we in het 
najaar een cursus ‘EHBO bij kinde-
ren’ opstarten. Zowel voor mensen 
met, als mensen zonder ‘gewoon’ 
EHBO-diploma. Afhankelijk hiervan 
duurt de cursus 4-6 avonden. Mocht 
u deze cursus willen volgen? Of een 
algemene cursus EHBO? Aarzel dan 
niet, ga naar onze website en geef 
u op! Het zijn leerzame, maar zeker 
ook zeer gezellige avonden! 
Dus: www.ehbo-de-kwakel.com, of 
bel 06 52 333 445, of mail secreta-
ris@ehbo-de-kwakel.com.
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Regio - Eik of linde, wilg of iep? 
Vraagt u zich dat ook wel eens af, 
als u een fraaie boom of bomen-
rij ziet?  In de dorpskernen van De 
Ronde Venen staan vele duizenden 
bomen, maar het aantal soorten is 
uiteraard veel kleiner. Wie het 
interessant vindt om meer te 
weten over bomen en boom-
soorten is op zondag 14 ju-
ni welkom in Mijdrecht. Dan 
vindt van 10:00-12:00 uur een 
bomenwandeling plaats door 
de dorpskern van Mijdrecht 
onder leiding van een IVN na-
tuurgids. Verzamelen op de 
grote parkeerplaats naast de 
fa. van Walraven/ hoek Indu-
strieweg - om even voor 10 
uur. Wilt u daarnaast ook op 
eigen gelegenheid rondwan-
delen door de Rondeveense 
kernen en daarbij bomen le-
ren herkennen, schaf dan het 
IVN Bomenboekje aan, dat be-
schrijvingen van 32 boomsoor-
ten bevat, met allerlei kenmer-
ken, gebruik door de mens, 
volksverhalen en nog veel 
meer. Het boekje is dan voor 
u7,50 verkrijgbaar bij de gids. 

(graag gepast geld meenemen). De 
bomenwandeling zelf is gratis; aan-
melden is niet nodig. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Marianne van den Bosch, tel. 
0297-257287.

Regio - De vakpers is laaiend en-
thousiast over de nieuwe Opel 

KARL. Dit splinternieuwe mo-
del staat vanaf 15 juni officieel in 
de showrooms bij de Opel dealers. 
Van Kouwen maakt er een feestje 
van op donderdag 11 juni in Am-
sterdam en op vrijdag 12 juni in de 
Hoofddorp. Dat zijn komst feeste-
lijk gevierd wordt door Van Kouwen 
heeft er vooral mee te maken dat 
deze auto nu al hoge ogen gooit: 
De ANWB concludeerde na het 
testen van de nieuwe Opel KARL: 
De Opel KARL is luxer, veiliger en 
voordeliger dan we tot nog toe in 
deze klasse hebben gezien. Wilt u 
ook als eerste de KARL bekijken 
onder het genot van een hapje en 
een drankje? Breng dan een be-
zoek aan Opel Van Kouwen.

Op donderdagavond 11 juni in de 
Opel Flagship Store in Amsterdam, 
Snijdersbergweg 99-101 en op vrij-
dag 12 juni in Hoofddorp, Sonder-
holm 164. De Flagship Store is op 
zich al de moeite van een bezoek-
je waard. Afgelopen week bracht 
Dr. Karl-Thomas Neuman, CEO van 
Adam Opel AG een bezoek aan de-
ze bijzondere dealervestiging. Hij 
was zeer enthousiast over de wijze 
waarop de Opels in de showroom 
gepresenteerd worden en over hoe 
de Opel History Tour door het ge-
hele bedrijf de Opel beleving ver-
sterkt. 

Tijdens het gesprek met de beide 
directeuren van Van Kouwen, gaf 
de heer Neumann aan dat hij een 
opleving verwacht van de Opel ver-
koop door de introductie van de 
compacte Opel KARL, waar nu al 
veel belangstelling voor is. Maar 
ook dat de nieuwe Opel Astra, 
waarvan zeer recent de foto’s zijn 
vrijgegeven, een succes gaat wor-
den. Van Kouwen is er trots op dat 
ze de heer Neumann mochten ont-
vangen; zijn aanwezigheid werkt 
inspirerend en motiverend voor het 
hele Van Kouwen team! Op de foto 
v.l.n.r. Theo van Kouwen, Karl-Tho-
mas Neumann en Frank Vaneman.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 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
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
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

128e 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

Mijmeringen
Avond-
vierdaagse
Afgelopen week was in Uithoorn de 
avond vierdaagse en deze week in Mijdrecht. De vierdaagse, je houdt 
er van of je haat het. Een moeder schreef vorige week een column 
waarin ze vertelde de avond vierdaagse en alles erom heen te haten. 
Wat als je niet van wandelen houdt, het al druk genoeg hebt en je de 
sociale druk eromheen maar niks vindt? Deze moeder kreeg veel kri-
tiek over zich heen, maar natuurlijk ook veel medestanders. Uiteinde-
lijk moet iedereen natuurlijk doen wat hij of zij zelf het beste denkt te 
vinden.

De paden op
Met 2 kinderen die de avond vierdaagse lopen en dan zowel de 5 als 
de 10 kilometer zorgt voor een chaotische week, voldoende beweging 
plus ook veel plezier. Het is een week van op kantoor zeggen dat je 
uiterlijk 16.00 uur naar huis moet, je 17.00 normaal avondeten op ta-
fel wilt hebben staan en om 17.45 met een rugzak vol naar het verza-
melpunt haast om dan aan de kilometers te kunnen beginnen. Bewe-
gen blijft echter ontzettend belangrijk voor de mens en alleen daarom 
vind ik de avond vierdaagse leuk. Zowel kind als ouder worden in be-
weging gezet plus dat het een sociale aangelegenheid is en dan heb je 
twee pijlers te pakken van de algemene gezondheid. We hebben alle-
maal immers beweging nodig en sociaal samenzijn.

Organisatie
Altijd vallen er wel zaken op waarvan je denkt dat die te verbeteren zijn. 
Een aantal dingen die opvielen dit jaar was het start en eindpunt. Dit 
was op de Legmeervogels voor alle lopers in Uithoorn. Gevolg daarvan 
is dat er niet alleen veel mensen op de fiets kwamen, maar ook zeer 
velen met de auto. Dat laatste is nou het gedrag wat je niet wilt stimu-
leren met een wandelevenement. Misschien zou het toch goed zijn om 
het scenario van een paar jaar terug erbij te pakken, toen elke dag nog 
op een verschillend startpunt startte. Eerlijker verdeeld voor alle deel-
nemers, wellicht minder autoverkeer maar vooral ook een 5 kilometer 
wandeling met variatie. De wijk Legmeer hebben de deelnemers van 
de 5 nu wel gezien. 

Inhalen
De kroon op het werk, de kers op de taart is het inhalen op de laatste 
avond. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een geslaagde avond: 
het weer was goed, de fanfare stond klaar, de burgemeester was er en 
alle vrijwilligers waren er klaar voor. Vlak voor het einde echter stop-
pen op het schoolplein van de Brede school Legmeer was wat verwar-
rend. Aangezien daarna de hele stoet weer in beweging moest komen 
om alsnog naar het officiële eindpunt moest lopen. En waarom een 
fanfare uit Leimuiden? Met alle respect naar hun toe, maar hebben we 
dan echt geen lokale drumband meer? Eenmaal aangekomen was het 
een drukte van belang en kregen alle kinderen hun wandeldiploma en 
speldje. Het was een prachtige wandelweek. Organisatie en vrijwilli-
gers, allemaal reuze bedankt!!!

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.

Kerkuilen leven in Nederland 
vooral buiten de randstad. Maar 
in ons gebied is er de laatste 
tien jaar ook broedsucces, me-
de dankzij nestkasten van IVN. 
In topjaren zijn er in Neder-
land tot wel 3000 broedparen. 
De jaarlijkse aantallen verande-
ren evenwel als gevolg van het 
voedselaanbod. Als de winter 
streng is geweest, zijn er weinig 
veldmuizen en is er niet veel te 
eten voor kerkuilen. In ons ge-
bied zijn er jaren achtereen goe-
de broedresultaten geweest, 
vooral in door IVN geplaatste ui-
lenkasten. Van vier tot zeven jon-
gen per broedsel. Maar 2015 is 
een daljaar. Naar een verklaring 
voor de onbezette nestkasten en 
kleine legsels kunnen we slechts 
gissen. 

Uilen bij boer Roest. 
In een nestkast in een open 
schuur bij boer Roest waren vo-
rig jaar zeven jongen en dit jaar 
slechts twee. Voor die twee werd 
de uilenringer ingeseind om te 
komen voordat ze zouden gaan 
uitvliegen. Vorige week kwam 
hij, en een paar IVN-ers waren 
erbij om mee te genieten. Bij het 
plaatsen van de ladder tegen de 
nestkast zagen ze een ouder-
vogel wegvliegen naar een an-
dere schuur op het erf. De rin-
ger haalde de jongen voorzichtig 
uit de kast, deed ze in een zak-
je om ze veilig te vervoeren naar 
de ringapparatuur. Maar hoe 
voorzichtig de uilenringer ook te 
werk ging: één jong scheet hem 
direct bij het vrijkomen onder en 
het andere jong deed ’t later als-
nog. Het wegen, meten en rin-
gen verliep verder probleem-
loos. Vervolgens werden de ou-
dervogels gevangen en bekeken. 
De kleinste oudervogel bleek al 
geringd. De andere oudervogel, 
het iets grotere vrouwtje niet. Ze 

werd gewogen, gemeten en van 
een ring voorzien. De gegevens 
werden zorgvuldig genoteerd
Ringen levert wat op 
De gegevens worden gemeld bij 
de vogelbescherming. Met be-
hulp van ringgegevens uit het 
hele land wordt veel kennis ver-
gaard over aantallen, leeftijd en 
gedrag van vogels. Het ringen 
zelf is een leuke en educatieve 
bezigheid. 

De uilskuikens waren lief en 
kwetsbaar, pluizig en lelijk. Maar 
het volwassen kerkuilvrouwtje 
was ook aandoenlijk toen ze met 
haar poten omhoog op de weeg-
schaal lag. Ze hield zich angstig 
koest. Het venijn kwam toen ze 
weer werd opgepakt. Toen zet-
te ze haar flinke klauwen in de 
hand die haar oppakte, en kwam 
tot op het bot. Au, au, au… Dat 
leert je dat je beter uilskuikens 
kunt hebben dan hun ouders. 
De jongen schijten wel, maar 
slaan geen klauwen uit.

Ria Waal

Kerkuilen en hun 
uilskuikens

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.

Nieuwe Opel KARL bij Van 
Kouwen in de showroom

Vaderdagidee?
Gezellig dagje vissen?
Regio - Ga mee een dagje op vis-
avontuur! Het water op met een er-
varen visser achter de Hollandse 
zoetwaterrover aan! Wil je een volle-
dig verzorgde dag in een compleet 
uitgeruste visboot beleven, dan is dit 
je kans. Charles Rolling ‘ King Char-
ly’ gepensioneerd maar nog meer 
gepassioneerd roofvisser en snoek-
baarsvisser ‘pur sang’, neemt je mee 
in zijn boot naar de beste en mooi-
ste visstekjes om snoekbaars te 
vangen. Een dag op pad met King 
Charly is echter vooral een dag bui-
ten spelen voor volwassenen. Een 
heerlijke outdoor ervaring: lekker 
een dag met de wind in de haren en 
de zon op de kop. Een regenbuitje 
hoort er soms ook bij, maar dan ma-

ken de vangsten je wel weer warm. 
Camera en zonnebril mee dus. Voor 
de gasten aan boord zijn er hengels 
met molens aanwezig en het nodig 
(soft) kunstaas. Ook natuurlijk aas is 
altijd voorhanden. In overleg kan er 
een lunch en koffie of thee worden 
verzorgd.
Waar gaan ze vissen? In principe 
de Amstel, Het IJ, Noordzeekanaal, 
Molenplas, Mooie Nel, Gooimeer, 
Nieuwe Meer en Ouderkerkerplas. 
Maar wilt u naar Hollands Diep/Ha-
ringvliet kan dat ook. Wanneer en 
hoelang er gevist wordt is aan de 
klant. In principe kan het elke dag 
van de week. Meer weten? Zie ad-
vertentie elders in dit blad of kijk op: 
www.kingcharlyroofvisgids.nl.

IVN bomen excursie

Huiswerkclub voor tieners
Uithoorn - De jongerenwerkers 
van Sportservice Haarlemmermeer 
organiseren 2 maal per week een 
huiswerkclub voor tieners van 12 
t/m 16 jaar. Tijdens de huiswerk-
club kun je samen met je vrienden 
en vriendinnen je huiswerk maken. 
Ook is er begeleiding aanwezig voor 
als je ergens hulp bij nodig hebt.

De huiswerkclub is gratis. Even-
tueel kunnen we, als dat nodig is, 
ook bijles en/of Leren Leren or-
ganiseren. Huiswerkclub Regen-
boog, Woensdag van 15.00-18.00 
uur, Johan de Wittlaan 83, Uithoorn. 
Tel: 0647080932 en Huiswerkclub 
Buurtnest, Donderdag van 16.00-
19.00 uur, Arthur van Schendellaan 
59 Uithoorn. Tel: 065211282. 
Dus moet jij nog even heel erg je 
best doen om over te gaan? Vind je 
het fijn om samen huiswerk te ma-

ken? Dat kan nog iedere week tot 
aan de zomervakantie. Wil je eerst 
eens kijken of de huiswerkclub wat 
voor je is? Kom dan naar de Kick-
Off van de Talent Academy op za-
terdag 13 juni! Je kunt dan kennis-
maken met de begeleiders en bij-
voorbeeld een leerstijltest doen! Wil 
je meer weten? Dan kun je mailen 
naar: jongerenwerkuithoorn@gmail.
com

Sponsors gezocht!
We zouden voor de huiswerkclub, 
maar ook voor onze Talent Aca-
demy, nog graag computers aan-
schaffen. Hiervoor zoeken we spon-
sors! Dus wilt u ons project financi-
eel ondersteunen? Of heeft u wel-
licht nog computers staan die niet 
meer gebruikt worden? Dan kunt u 
altijd contact met ons opnemen. Tel: 
0647080932

Geld en
sieraden uit huis 
weg
Uithoorn - In de avond of nacht 
van zaterdag 6 op zondag 7 juni is 
ingebroken in een woning op de 
achtste verdieping van de Romaflat.
De bewoners konden bij thuiskomst 
niet naar binnen. Het cilinderslot 
was compleet uit de voordeur ge-
boord. De politie is ter plaatse ge-
gaan met een slotenmaker, die de 
deur uiteindelijk wist te openen. De 
hele woning is doorzocht.
Er zijn geld en sieraden gestolen. 
Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.
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Opgeklopt parkeerprobleem 
bederft woonplezier
Vervolg van de voorpagina.

Er zijn bewoners die zich afzijdig 
houden van de problematiek. Me-
debewoners echter hebben gecon-
stateerd dat er in hun visie te weinig 
parkeerplaatsen zijn in de wijk. De 
parkeerdruk is er volgens hen hoog, 
iets wat de gemeente bestrijdt. Die 
geeft aan dat de norm van 1,7 au-
to per woning in de wijk is toege-
past. Bovendien wordt de beschik-
bare parkeerruimte onvoldoende 
benut, zo stelt men. Er zijn ook be-
woners die zeggen dat ze het daar-
mee eens zijn en dat er voldoende 
parkeerruimte is. Ook al gezien de 
vele open plekken die er vaak zijn. 
Zondagsmorgens vroeg wordt daar-
bij als voorbeeld aangegeven. Niet-
temin blijkt uit gesprekken met an-
dere bewoners dat sommigen van 
hen die in de late avonduren thuis-
komen, toch vaak buiten de wijk 
hun auto moeten parkeren om-
dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. 
Niet zelden parkeren zij daarom hun 
voertuig langs de groenstroken, met 
name in de Van Dijklaan. Dat heeft 
weer aanleiding gegeven tot onvre-
de met bewoners die er tegenover 
wonen die naar hun zeggen moei-
te hebben met in- en uit parkeren 
vanaf hun eigen terrein de straat op 
omdat de geparkeerde auto’s een 
sta in de weg zijn. Verder zouden 

geparkeerde auto’s een onveilige si-
tuatie creëren voor spelende kinde-
ren bij het oversteken van de straat. 
Om die redenen beklaagde een 
aantal bewoners zich daarover bij 
de gemeente. Deze liet het onder-
zoeken door ‘verkeerskundige amb-
tenaren’. Het resultaat was dat begin 
dit jaar een verkeersbesluit werd in-
gesteld dat langs de randen van de 
groenperken er niet gestopt noch 
geparkeerd mag worden ter hoogte 
van de woningen met de huisnum-
mers 14 t/m 18, 28 t/m 32 en 40 t/m 
44. Een en ander zal zichtbaar wor-
den gemaakt met een gele marke-
ring langs de randen. Het besluit 
werd op 5 februari gepubliceerd in 
de Staatscourant. (Opmerkelijk is 
dat er ter plaatse al een stopverbod 
was omdat stilstaande voertuigen 
daar hinder zouden veroorzaken op 
de weg...)

Bezwaar
Twee bewoners, de heren Junior 
Berk en Ron Kroes, vonden dit al te 
gortig en tekenden bezwaar aan te-
gen deze maatregel en wezen daar-
bij ook op het tekort aan parkeer-
plaatsen. In hun kielzog kregen zij 
liefst 57 huishoudens als onderte-
kenaars van het bezwaarschrift met 
zich mee. Wethouder Marvin Polak 
(Verkeer & Vervoer) bevestigt het 
aantal. Bezwaarmakers zijn van me-

ning dat de gemeente een eenzijdi-
ge afweging van de belangen heeft 
gemaakt. De belangen van de ver-
schillende partijen zijn onvoldoen-
de in kaart gebracht en is er slechts 
samenspraak geweest met een 
klein deel van de bewoners in de 
wijk over de manier van parkeren. 
Bij volle parkeerhavens is er bin-
nen een redelijke straal van de ei-
gen woning vaak geen andere par-
keergelegenheid te vinden dan pa-
rallel aan de groenstroken of zelfs 
buiten de eigen woonwijk. Met het 
stopverbod is men bij het laden en 
lossen of in- en uitstappen als alle 
parkeerplaatsen vol zijn, aangewe-
zen op het trottoir voor de wonin-
gen, veelal vlak voor of op het eigen 
terrein van andere bewoners. Langs 
de groenstroken mag het immers 
niet. Ook geeft de gemeente in het 
kader van de veiligheid voor spelen-
de kinderen geen enkele argumen-
tatie voor het genomen verkeers-
besluit. Tot slot, dat er geen onder-
zoek is ingesteld door een onafhan-
kelijke partij naar de parkeerdruk 
op verschillende momenten van de 
dag. (Overdag op een werkdag con-
stateerden wij wel voldoende ruim-
te. Red.). In het bezwaar wordt ook 
aangehaald dat de parkeerdiepte 
op het eigen terrein samen met de 
wegbreedte voldoende ruimte biedt 
om normaal in- en uit te parkeren 

Eindelijk zomer
De Kwakel - En dat komt goed uit 
voor de jaarlijkse picknick van de 
Zonnebloem Afd. De Kwakel/Vrou-
wenakker. Wat hebben onze gasten 
genoten afgelopen donderdag 4 ju-
ni in de mooie tuin van de familie 
van Tol in de Vrouwenakker. Niet al-
leen genoten van het heerlijke weer, 
van de vogels of van de bloemen 
maar ook van heerlijke hapjes die 
door de vele vrijwilligers waren ge-

maakt. Op en top verzorgd was het 
en dat werd ook zeer gewaardeerd 
door een ieder. 
Onze afdeling organiseert regelma-
tig activiteiten of kleine uitstapjes 
en denkt u dat wij wellicht iets voor 
u kunnen betekenen als gast of als 
vrijwilliger, dan kunt u a.s. zondag 
langs komen op de Fortfair in De 
Kwakel vanaf 14.00 uur alwaar wij 
tevens Zonnebloemloten verkopen. 

zelfs als er aan de overkant van de 
straat langs de groenstrook een ge-
parkeerde auto staat. En er was al 
een stopverbod…Dus waarom dan 
nóg een stopverbod, wat het kern-
punt is van de bezwaarmakers die 
in hun betoog bovendien aange-
ven dat de woningen met huisnum-
mers 14 en 40 niet eens tegenover 
een groenstrook liggen… Aan de 
andere kant kan men zich afvragen 
of de ruimte langs de groenstroken 
zoveel (extra) parkeerplaatsen zal 
opleveren dat daarmee de parkeer-
druk afneemt.

Vervelende reacties
In de brief aan het college van B&W 
d.d. 11 februari wordt door de be-
zwaarmakers gewezen op het grote 
aantal bewoners dat zich via het be-
zwaar niet kan vinden in het besluit. 
Zij verzoeken het college derhal-
ve het besluit te herroepen. Verder 
is het verzoek om een betere ‘hoor 
en wederhoor’ toe te passen in de 
woonwijk en een grondig onafhan-
kelijk onderzoek te laten doen naar 
de vermeende parkeerproblematiek 
in de wijk. Om vervolgens na goed 
overleg met alle betrokken partijen 
– politie, wijkagent, buurtbeheer en 
bewoners – een weloverwogen be-
sluit te nemen wat te doen aan het 
parkeerprobleem in De Oker.
Wethouder Polak zegt inmiddels 
met de bezwaarmakers te hebben 
gesproken over de aard van hun 
bezwaar en dat hij de inhoud en de 
bijbehoren zaken momenteel be-
studeert. De wethouder geeft te-
vens aan dat hij daarna weer met 
de bewoners contact zal opnemen. 
De Bezwaarcommissie heeft al wel 
een uitspraak gedaan, maar dat is 
nog niet naar buiten gebracht. Ove-
rigens is het tijdstip waarop de ge-
meente op de zienswijzen gaat re-
ageren, met zes weken verlengd. 

den gestopt, anonieme dreigemen-
ten worden geuit en de politie op-
getrommeld wordt om foutparke-
rende bewoners een bekeuring aan 
hun broek te geven.’ Los daarvan: 
“Dat kan de sfeer natuurlijk nooit 
ten goede komen in de wijk,” aldus 
Berk die zegt samen met Ron Kroes 
en de betrokken partijen graag te 
willen bijdragen aan een harmoni-
euze oplossing voor het vermeende 
parkeerprobleem in De Oker.

De uitspraak zou eerst op 12 juni 
zijn. Dat duidt erop dat de gemeen-
te (lees wethouder) meer tijd nodig 
heeft.
In zijn schriftelijk betoog laat Berk 
nog weten: ‘Ik merk dat er onvre-
de heerst bij de bewoners in De 
Oker. Partijen zijn in de wijk tegen-
over elkaar komen te staan. Som-
mige bezwaarmakers blijken nega-
tieve ervaringen met klagende be-
woners te hebben waarbij vervelen-
de briefjes onder ruitenwissers wor-

De Kwakel - Op zondag 14 juni 
organiseert de Kwakelse Onder-
nemers Vereniging een gezellige 
Fair op ’t Fort in De Kwakel. Van-
af 14.00 uur bent u van harte wel-
kom! Er zijn vele activiteiten voor 
zowel jong als oud. Diverse loka-
le ondernemers presenteren hun 
producten en diensten op de kra-
menmarkt. De gehele middag zijn 
er optredens en demonstraties. Zo 
kunt u kijken naar een demonstra-
tie fi guur-kettingzagen en zal het 

Vissersvrouwenkoor “Haring met 
Ui” u met optredens vermaken.
Poldersport zorgt ervoor dat u kunt 
kanovaren op de Fortgracht. Gaat 
u liever lopen over water, dan is 
dit mogelijk in een van de z.g.n. 
aquarollen. Aan de kinderen is ook 
gedacht! Bloemsierkunst Chris-
ta Snoek verzorgt diverse kinder-
workshops en er is een spring-
kussen aanwezig. Bovendien kun-
nen kinderen zich laten schmin-
ken. Vanzelfsprekend kunt u vol-

op genieten van diverse hapjes en 
drankjes die ter plekke aangebo-
den worden terwijl DJ’s Gerrino en 
Arjan zorgen voor muzikaal enter-
tainment met hun discotheek.
Tijdens de Fortfair is er tevens een 
poffertjeskraam aanwezig, een pa-
lingrokerij, een ijskraam en een su-
shikraam en verzorgt Yves Krim-
penfort van Fort Waver-Amstel 
voor u een wijnproeverij.
De Fortfair is geopend van 14.00 tot 
20.00 uur en de toegang is GRATIS!

Zondag a.s. Fortfair in De Kwakel
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Moeizame overwinning 
voor Thamen honkballers
Uithoorn - Na de spectaculaire 
overwinning vorige week bij Crom-
tigers kregen de Thamen honkbal-
lers vandaag het altijd lastige DVH 
uit Amstelveen op bezoek, en las-
tig werd het. In de eerste slag-
beurt weet Rob Kooiman het eerste 
honk te bereiken door een velders-
keus, Rick Groen volgt met een vier 
wijd. Op de hit van Maikel Benner 
maakt de derde honkman van DVH 
een veldfout waardoor Rob en Rick 
een honk kunnen opschuiven. Beide 
kunnen scoren op de hit van Patrick 
Schuchard waarop Maikel sneu-
velt op het tweede honk. DVH heeft 
tot de vierde inning weinig kans op 
het prima werpen van Patrick. Ech-
ter door vier wijd, twee veldfoutjes 
en een honkslag weet DVH de stand 
gelijk te trekken tot 2-2. In de gelijk-
makende vierde inning lukt het Tha-
men weer uit te lopen door honksla-
gen van Ernst Koole, Menno Schou-
ten en kunnen beide heren sco-

ren op de honkslag van Floris Bolk, 
2-4. DVH scoort niet in de vijfde in-
ning. Thamen begint de gelijkma-
kende vijfde inning met een honk-
slag van Maikel en Thomas Spijker 
en op de honkslag van Mike van 
Rekum weet Maikel de thuisplaat te 
bereiken 2-5. Thomas scoort op de 
honkslag van Menno en die scoort 
even later weer op de honkslag 
van Rob, 2-7. In de zevende inning 
neemt Marijn van Ham het pitchen 
over van Patrick en worden er nog 
wat verschuivingen in de defen-
sie gemaakt. DVH weet in de acht-
ste inning nog twee punten te sco-
ren door voornamelijk vier wijd en 
geraakt werper, 4-7. Thamen laat 
die achtste inning drie honklopers 
achter bij één uit en dus werd het 
toch nog spannend. In de negende 
inning neemt Rick Groen het wer-
pen over van Marijn en krijgt toch 
nog wat ongelukkige hits tegen en 
opeens staan de Thamen heren te-

John Nederlands Kampioen 
wielrennen masters 50+
Uithoorn - Op 7 juni werd er Ne-
derlands kampioenschap gereden 
in Nieuwegein.
John oudshoorn had goede benen 
en was in goede vorm.
Getuigen de prestaties van afgelo-
pen weken. John had al vaak op het 

hoogste podium gestaan maar nog 
nooit bij een NK. Afgelopen zondag 
was het dan zover, na 70 km koers 
werd het een massasprintJohn was 
wederom de snelste en mag zich nu 
een jaar lang hullen in het rood-wit-
blauwe tricot.

41e Editie Avond4daagse 
voor De Kwikstaart!
Uithoorn - De kop is eraf! De Kwik-
staart is van start gegaan voor de 
41e editie van de Avond4daagse.
Alle 380 leerlingen verzamelden zich 
afgelopen maandag op het terrein 
van de Legmeervogels aan de Rand-
hoornweg. Om exact 18:00 uur ging 
de 10 kilometer ploeg van start en 
om 18:15 uur volgden de deelne-
mers aan de 5 kilometer. Door JOGG 
Uithoorn werd aan iedereen een 
flesje water uitgedeeld om het wa-
ter drinken te stimuleren onder de 
basisschool leerlingen van Uithoorn. 
In het zonnetje gingen de leerlin-
gen achter de vlaggendrager aan 
door Legmeer-West, langs de bus-
baan en door het inmiddels beroem-
de tunneltje onder de Zijdelweg. In 
het tunneltje liet iedereen weer flink 
van zich horen en de sfeer zat er pri-
ma in! Het was fijn om te zien dat 
(bijna) iedereen in het oranje veilig-
heidshesje, wat op maandagmor-
gen uitgereikt is in de klas, gesto-
ken was. Hierdoor is voor iedereen 
goed te zien waar de leerlingen van 

De Kwikstaart lopen en dit komt de 
veiligheid zeker ten goede! Na een 
rondje te hebben gelopen ging de 5 
kilometer lopers wederom met het 
nodige kabaal het tunneltje door 
en langs de busbaan, via Weegbree 
en Aan de Zoom weer richting de 
sportvelden. De 10 kilometer moest 
uiteraard een stukje verder: via Tha-
merdal een stukje door het Oude 
Dorp van Uithoorn om daarna via 
het Industrieterrein en Zijdelwaard 
ook weer richting Legmeervogels te 
wandelen. De tweede dag hadden 
we wat minder geluk met het weer: 
er was code geel afgegeven! Hier-
door lieten de leerlingen zich niet af-
schrikken en vol goede moed werd 
er weer van start gegaan. Dit keer 
ging de route via de Waterlinie en de 
Vuurlijn naar het rustpunt. Voor de 5 
kilometer was dit bij Honkbalvereni-
ging Thamen, waar onze dank naar 
uitgaat voor het gebruik mogen ma-
ken van de kleedkamers en de toi-
letruimtes! Voor de 10 kilometer 
groep was er een kraampje ingericht 

Legmeervogels D-Selectie wint 45e JC 
Nieuwenhuizen toernooi

tegenstanders werden over het alge-
meen gedecideerd op een nederlaag 
getrakteerd. Alleen tegen Ouderkerk 
werd gelijkgespeeld. De D2 werd met 
afstand 1e in de poule. Ook de D1 liet 
mooie dingen zien. Dit team stroomt 
grotendeels door vanuit de D2 van vo-
rig seizoen met enkele aanvullingen 
voor jongens die afscheid genomen 
hebben. Er werden in de poule mooie 
overwinningen geboekt tegen de 2 
hoofdklassers: Roda ’23 en Ouder-
kerk. Ook de D1 werd 1e in de poule.

BMX Noord-Holland Cup 
in Bussum
Uithoorn - Een prachtige zonnige 
dag was het afgelopen zondag 7 ju-
ni. Misschien dat daarom zich veel 
UWTC rijders hadden gemeld voor 
de tweede wedstrijd in Bussum. Er 
werd weer gestreden voor de fel-
begeerde Noord Holland cup be-
kers die aan het eind van het wed-
strijdseizoen worden uitgereikt. Het 
is een prachtige baan in Bussum en 
misschien ook wel door het mooie 
weer vonden er gelukkig weinig val-
partijen plaats. Het afroepen van de 
namen bracht bij het publiek van 
FCV Schagen veel gejuich teweeg. 
Het voelt als een warme deken al-
dus commentator Olaf. Een mooie 
strijd in de A finale tussen Michael 
Schekkerman en Roberto Blom. He-
laas gaat Roberto in het heetst van 
de strijd over de kop en finisht hier-
door als vijfde. Ook een vermelding 
waard voor Bowie Baars, Jasper 
Bouwma, Stef Spring in’t Veld, Kick 
Schippers en Sjoerd Zwerver. Ze rij-
den in Boys8/girls9. 
Ze hebben hartstikke hun best ge-
daan maar helaas niet genoeg pun-
ten gehaald voor een plek in de A 
of B finale. 

De volgende plaatsen zijn door 
de UWTC rijders behaald
Boys5/girls6: Gino Soede 1e in de A 
finale. Boys06/girls07: Sopie Mas-
tenbroek 3e in de A finale. Boys07/
girls08: Aiden Franken 6e in de A fi-

nale. Boys8/girls9: Misja Baron 5e 
in de B finale. Boys09/girls10: Jay-
den Bregita 4e en Bo Versteeg 7e in 
de A finale. Valentijn van der Schaft 
1e, Milan Smink 8e in de B finale. 
Boys10/girls11: Daan Corts 1e, Go-
vanni de Haan 2e, Luuk van Diemen 
5e in de A finale. Finley Baron 2e, 
Joost Burgers 4e enThijs Voorn 5e 
in de B finale. Boys11/girls12: Max 
Kroon 2e in de A finale. Joa van den 
Berg 4e en Pascal Konijnenburg 
6e in de B finale. Boys12/girls13: 
Jens van Diemen 3e, Sem Knook 
4e in de A finale. Daan Mantel 5e 
in de B finale. Boys13/girls14: Jor-
di den Hartog 5e in de A finale. Mo-
reno Haans 4e, Jesse Versteeg 5e, 
Julius van der Schaft 6e en Dyla-
no Haans 8e in de B finale. Boys14/
girls15: Jesse van Hattem 3e, Jim-
my van Woerkom 4e, Joeri Nap 5e 
en Flip van Walraven 8e in de A fina-
le. Jeffrey Koeleman 1e, Lisa Bouw-
meester 6e en Jasper Mols 7e in 
de B finale. Boys15-16/girls16: Jor-
dy Twaalfhoven 5e in de A finale. 
Pauldaan van den Berge 2e en Max 
Bouwmeester 3e in de B finale. Boys 
17+/girls17+: Michael Schekkerman 
1e, Thomas van der Wijngaard 2e en 
Roberto Blom 3e in de A finale. Lars 
Wiebes 2e en Bas van Kuijk 3e in de 
B finale. Cruisers: Roberto Blom 1e, 
Mike Veenhof 2e, Sven Wiebes 3e, 
Bas van Kuijk 4e en Miriam Soede 
6e in de A finale.

Dorpentocht weer een groot succes
Regio - De 38e versie van de Dor-
pentocht was weer een ouderwets 
gezellige fietsdag. Het weer was, 
met 20 graden en niet veel wind, 
erg aangenaam. Daarom besloten 
2200 mensen om weer op hun fiets 
te stappen voor een leuke fietstocht 
voor het Goede Doel. En dat heeft 
de organisatie geweten. De start-
posten van de Dorpentocht waren 
dit jaar: Amstelveen, Amsterdam, 
Nes aan de Amstel, Abcoude, Wilnis, 
Mijdrecht, Uithoorn en Aalsmeer. 
Omdat het mooi weer was, kozen 
veel deelnemers voor de traditionele 
afstand van 55 kilometer. Uiteinde-
lijk kon men tijdens de route beslui-
ten om alsnog voor de 35-kilometer 
afstand te kiezen. De hoofdpost was 

dit jaar opnieuw bij het Keizer Ka-
rel College te Amstelveen. Vandaar 
uit ging de route via de polder rich-
ting Amsterdam. Op de hoogte van 
de snelweg A10 stak men de Am-
stel over en kwam men via fiets-
pad bij de Ouderkerkerplas. Vervol-
gens via een steile fietsbrug over 
de snelweg A2. In Amsterdam Zuid 
Oost langs de spoorbaan naar Ab-
coude en vervolgens door de pol-
der naar Baambrugge. Daarna niet 
over, maar via een fietstunnel onder 
de snelweg A2 naar Vinkeveen. Dan 
naar de weinig bekende Demmerik-
se sluis en via de polder naar Wilnis, 
Mijdrecht en door naar Uithoorn. 
Toen was het nog maar een klein 
stukje via Aalsmeer naar Amstel-

veen terug. Op meerdere plaatsen 
konden de deelnemers eten of drin-
ken kopen. Maar veel fietsers heb-
ben de schoonheid van het gebied 
benut en hebben langs de kant van 
de weg gepicknickt. Dat gaf voor de 
fotografen mooie plaatjes. Enkele 
foto’s zijn te zien op de website van 
de Dorpentocht, www,dorpentocht.
net. Waar was ‘t allemaal om t doen? 
Het Goede Doel van dit jaar, Stich-
ting Kind Aan Huis (Dushi Huis). De-
ze stichting heeft tot doel om kinde-
ren en jong volwassenen met forse 
hechtingsproblematiek (een verge-
ten doelgroep) een veilige woonsitu-
atie te bieden waarin ze tot rust ko-
men en hun basisvertrouwen kun-
nen herstellen om uiteindelijk uit te 

Duivenvereniging P.V. 
Rond de Amstel
Regio - Deze week weer twee 
vluchten de Vitesse en de Fond 
vlucht De Vitesse vlucht 218 km. De 
fond vlucht 580 km. 

De Vitesse vlucht was als eerste aan 
de beurt. 11 Deelnemers 271 dui-
ven. De eerste duif werd geklokt 
door A.M. Duivenvoorde om 10.59 
uur. De tweede duif R. den Boer 
11.02 uur en de Derde peter Bosse 
11.02 uur. Als tweede aan de beurt: 
9 deelnemers en 160 duiven. 
Toen was het wachten op de fond 
vlucht en daar was de eerste Duif 

van H. Half om 16.00.39 uur tweede 
H.C. Pothuizen om 16.00.46 Derde K. 
Roelofsen om 15.59.32 uur

Quievrain uitslag 
1 A.M. Duivenvoorde. 2. R. den Boer 
3 Bosse en zn. 4 H. Half. 5 Th. Kuy-
lenburg. 6 M. v/d Hoort. 7 K. Roelof-
sen. 8 R. v.d. Wal. 9 H. Hendriks. 10 
H.C. Pothuizen

Bourges uitslag
1 H. Half. 2 H.C. Pothuizen. 3 K. Roe-
lofsen. 4 Bosse en zn. 5 R. den Boer. 
6 A.M. Duivenvoorde. 7 P.J. Schaik

groeien tot een normaal functione-
rend en aan de maatschappij deel-
nemend mens. Op zondagavond, di-
rect na de fietstocht, kon de voor-
zitter van de Dorpentocht, de heer 
Marco de Knegt, in aanwezigheid 
en onder luid applaus van alle vrij-
willigers - symbolisch - een bedrag 
van € e6.250,- overhandigen aan de 
voorzitter van de Stichting Kind Aan 
Huis, die deze gift met veel dank in 
ontvangst nam. In dit verslag mag 
niet onvermeld blijven, dat deze 
fietstocht niet mogelijk was geweest 
zonder de bijna 40 vrijwilligers van 
de beide stichtingen. De organisa-
tie bedankt hen allemaal voor hun 
tijd en inzet. Maar de grootste dank 
gaat uit naar de vele fietsers. Want 
alleen dankzij hen was het mogelijk 
om zo’n groot bedrag aan het Goede 
Doel te kunnen schenken.

gen een achterstand aan te kijken, 
9-7.. en Thamen moest dus vol aan 
de bak. Met één uit bereiken Marijn, 
Rob en Rick het eerste honk op vier 
wijd. Door de vier wijd van Maikel 
scoort Marijn, 9-8. Patrick slaat een 
honkslag waarop Rob kan scoren, 
9-9. Door een verre hit in het bui-
tenveld van Thomas, die wel wordt 
gevangen, kan Rick scoren en wint 
Thamen alsnog met 9-10. Op zon-
dag 14 juni gaan de Thamen honk-
ballers op bezoek bij Flying Petrels 
te Purmerend en de wedstrijd start 
om 14.00 uur. 

op de speelvelden bij Traverse in De 
Kwakel. Na wat gegeten en gedron-
ken te hebben, werd de stormachti-
ge tocht vervolgd om rond half acht 
(5 kilometer) en half negen (10 ki-
lometer) zich snel af te melden en 
thuis onder de warme douche te 
gaan staan. Dankzij de vrijwilli-
ge verkeersregelaars kon iedereen 
veilig oversteken op de rotondes 
en op diverse punten in De Kwa-
kel. Fijn dat er zoveel mensen zijn 
die zich hier belangeloos voor in-
zetten: ontzettend bedankt! De laat-
ste 2 avonden hebben we gelukkig 
weer prachtig wandelweer! In het 
warme voorjaarszonnetje werd de 
Avond4daagse uitgewandeld. Op 
de finaledag werd er aan het einde 
verzameld bij De Kwikstaart waar 

de deelnemers werden getrakteerd 
op een ijsje en de leerkrachten een 
oranje roos uitdeelden. Ook het 
Twirlteam van Uithoorn heeft weer 
haar uiterste best gedaan om een 
leuk optreden te verzorgen, waar-
voor onze hartelijke dank! Hiervan-
daan werd er gezamenlijk naar het 
sportpark gewandeld waar de deel-
nemers werden onthaald door fami-
lie, vrienden en belangstellenden. 
Ook de burgemeester was aan-
wezig om de wandelaars te prij-
zen voor hun inzet en enthousias-
me! Hier ontvingen de kinderen hun 
felbegeerde medaille en konden ze 
vol trots huiswaarts keren om uit te 
rusten na een sportieve, vermoeien-
de, hectische en ontzettend gezelli-
ge Avond4daagse!

Uithoorn - Zondag 7 juni speelden 
de jongens van de 1e en 2e jaars D-
selectie (voor het nieuwe seizoen) 
een gezamenlijk toernooi bij Sporting 
Martinus. Dit toernooi werd al voor de 
45e keer georganiseerd. Over de he-
le dag heen werden per team 5 wed-

strijden van 20 minuten gespeeld. De 
deelnemende clubs: Roda’23, DSOV, 
Swift, s.v. Ouderkerk, Sporting Mar-
tinus en Legmeervogels waren alle-
maal met hun nieuwe selecties opge-
komen. De ouders en toeschouwers 
werden verwend met enthousiaste 

partijtjes voetbal onder een stralen-
de zon. De D2 (allen eerste-jaars spe-
lers), die bestaat uit jongens van de 
E1 en E2 van het afgelopen seizoen, 
liet tijdens dit toernooi zien dat ze zin 
hebben om op een groot veld te gaan 
voetballen het komende jaar want de 
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Bondsbiljarten in
De Kwakel
De Kwakel - De strijd is weer ge-
streden. Na 30 wedstrijden zit het 
er weer op voor de biljarters van 
bondsclub Het Fort in De Kwakel. In 
deze club zijn er 26 leden die aan-
gesloten zijn bij het district Veen en 
Rijnstreek. Buiten de bondscompe-
titie houden zij ook nog een onder-
linge stand bij van alle leden, met 
als hoofdprijs de Speltbokaal.

Deze bokaal is dit jaar gewonnen 
door de enige dame van onze club, 
namelijk Jolanda Brandse, na een 
zeer spannende strijd met Willem 
Wahlen.

De eindstand van dit jaar:
1e  Jolanda Brandse  291,67%
2e Willem Wahlen 291,03%
3e  Rik v. Zanten 277,38%
De prijzen werden uitgereikt door 
de heer Jan Spelt.
Dan nog wat nieuws over de Ge-

westelijke finale`s, de Libre teams 
werden helaas in een vroeg stadium 
uitgeschakeld. Maar er waren nog 2
Driebanden teams die gingen strij-
den voor het kampioenschap van 
West Nederland na een kwartfina-
le en een halve finale kwamen als 
de vier beste teams uit de bus Vlaar-
dingen, Dordrecht, en 2 teams van 
Het Fort uit De Kwakel. Na een lan-
ge en spannende dag, kwam het 
team van Marco van Kessel, Jan 
van Doorn en Theo Bartels als trot-
se winnaar te voorschijn, met Vlaar-
dingen als 2e en het team van John 
van Dam, Jos spring in het veld, en 
Do van Doorn op een 3e plaats (ook 
niet slecht) en Dordrecht sloot de rij 
af met een 4e plek.
Dat betekend dat het team van Mar-
co, Jan en Theo naar het Nederlands 
Kampioenschap mag, dit wordt eind 
Juni gespeeld in Nieuwegein. 
Wij hopen op een mooi resultaat!

Seniorencompetitiewedstrijd bij 
AKU succesvol verlopen
Uithoorn - Zondag 6 juni organi-
seerde AKU voor de eerste keer in 
haar geschiedenis een wedstrijd 
voor senioren in de 3e divisie. 15 

Heren- en 10 damesteams streden 
in deze derde competitiewedstrijd 
om goede persoonlijke resultaten 
maar vooral voor een goed vereni-

gingsresultaat. AKU was jarenlang 
niet in staat om representatieve se-
niorenteams op te stellen. Dit jaar 
lukte het wel om voldoende atleten 
te vinden om zowel met een dames- 
en herenteam in te schrijven voor 
deze wedstrijden.
Met een matige wind maar een 
heerlijk zonnetje om te sporten, 
werd er vanaf 11.00u. op sportpark 
Randhoorn op de verschillende at-
letiekonderdelen de strijd aange-
bonden. Elk team bestond uit ge-
middeld 10 atleten en deze kwa-
men op één of twee onderdelen uit. 
De onderdelen die meetelden voor 
de totaalscore zijn 100, 200, 400, 
1500 en 5000 meter en daarnaast 
100/110 horden, verspringen, hoog-
springen, discuswerpen, speerwer-
pen en kogelstoten.

AKU heeft al veel ervaring in de or-
ganisatie van baanwedstrijden, en 

hoewel een seniorenwedstrijd an-
dere eisen stelt aan de organisa-
tie, verliep ook deze wedstrijd vol-
gens planning zonder problemen. 
AKu werd daarbij niet alleen onder-
steund door zijn eigen vrijwilligers 
als juryleden maar ook de deelne-
mende verenigingen leverden ieder 
een jurylid.

Er werden een aantal opmerkelijke 
prestaties geleverd, zoals hoogte-
sprongen van 2.00 meter bij de he-
ren en 1.71 bij de dames, en een at-
leet presteerde het om de speer 60 
meter weg te gooien en een tijd van 
48.8 op de 400 meter is van natio-
naal niveau.
Door AKU-atleten zijn ook een aan-
tal goede prestaties geleverd. Wou-
ter Heinrich liep 1.56 op de 800 me-
ter, Thijs Heemskerk, A-junior, liep 
56 seconden over de 400 meter en 
Isabel Hooyman, zelfs nog B-juni-
or, liep eeen mooie 27.5 op de 200 
meter.

AKU kan terugkijken op een ge-
slaagde en succesvolle competitie-
wedstrijd.

Zomerbridge De Legmeer 
van start
De Kwakel - Met twee lijnen van 
ieder veertien paren werd de aftrap 
gedaan voor dertien weken zomer-
bridge.

In de A- lijn een flitsende start voor 
Joop van Delft & Frans Kaandorp die 
met 66,31% duidelijk maakten waar-
om ze in de reguliere bridgecompe-
titie tot de sterkste paren behoren. 
Het tweede paar, Elisabeth van den 
Berg & Ineke Hilliard, bevestigde 
met 63,54% hun enorme progressie 
van de laatste maanden. Ruud Les-
meister & Cora de Vroom hebben 
er duidelijk een concurrent bij ge-

kregen, ze deden het overigens erg 
goed als derde met 62,50%, maar 
toch! Cobie Bruine de Bruin vorm-
de een gelegenheidspaar met Jan 
Egbers hetgeen een keurige vier-
de plek opleverde van 55,21%. Fran-
cis Terra & Wim Slijkoord tekenden 
als vijfde aan met 54,17% en ook zij 
maakten iets duidelijk, ze horen er 
weer helemaal bij! In de B- lijn voor-
lopig ook een “Legmeer” overwicht, 
Ans de Koning & Wim Röling scoor-
den een zestiger van 61,46% en 
werden daar de primus interpares 
van deze lijn mee. Trudy van den As-
sem & Rietje Tijssen werden twee-

Clubkampioenen 2015 BV 
De Kwakel bekend
De Kwakel - De afgelopen maan-
den werden bij Badmintonvereni-
ging De Kwakel de clubkampioen-
schappen gespeeld. Dit maal vol-
gens een geheel nieuwe opzet 
waarbij het verschil met voorgaan-
de jaren de komst van de categorie 
‘veren shuttles’ was. In poules wer-
den voorrondes gespeeld en daarna 
volgden kruisfinales om uiteindelijk 
in tien onderdelen tot een finale te 
komen. Zeer veel wedstrijden verlie-
pen spannend en soms ook verras-
send qua uitslag. Bovenaan stond 
het spelplezier en de sportiviteit. Al-
le finalisten ontvingen op de ALV 

een applaus en prijs ter herinnering 
aan hun mooie prestatie.

Uitslag nylon shuttles: 
Damessingle 1e Angelique Tim-
mer, 2e Bertine Kneppers. Heren-
singel 1e Kevin Kneppers, 2e Mike 
Kneppers. Damesdubbel 1e Anne-
mieke Hogerwerf & Ayesha Timmer, 
2e Mirjam van Diemen & Angelique 
Timmer. Herendubbel 1e Gerwin 
van Scheppingen & Kevin Kneppers, 
2e Adriaan & Hans Koeleman. Mix 
1e Mirjam van Diemen & Rimantas 
Minkevicius, 2e Maricke Ofman & 
Jeroen Bergsma.

Bridgen bij Hengelsport
Uithoorn -Je zult toch maar net en-
kele bridgelessen hebben gehad (of 
even tijdens die lessen niet hebben 
opgelet), kom je te spelen in restau-
rant De Uithoek in Hotel Hengel-
sport. En dat alles om de “BVU Be-
ginners Zomerdrives“ te spelen. Je 
kunt nog amper een kaart leggen, 
maar Hans de bridgegoeroe, zegt 
dat het wel gaat lukken om mee te 
spelen en dus geloven we dat maar.
En daar heeft ie gelijk in. 
Het is daar ’s maandags goed gere-
geld; we spelen in ons eigen tem-
po, ondersteund door meer ervaren 
bridgers, maar met in ons achter-
hoofd weten we van Hans dat ons 
tempo afwijkt van het normaal ge-
bruikelijke, let op, 4 spellen per half 
uur (wij doen 3 spellen). We laten 
ons inmiddels inpalmen om dat dan 
ook maar als standaard te gaan in-
troduceren; kijken wat daar van te-
recht komt; wordt vervolgd. 
Het was maandavond 1 juni een 
echt leuke avond bij Hengelsport; 
Hulde aan de Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) die dit allemaal ook 
buiten het reguliere seizoen moge-
lijk maakt. We gaan zeker met Hans 
en zijn clubje doorspelen in de zo-

mer tot het serieuze BVU bridgesei-
zoen weer in september 2015 be-
gint, maar wij zijn dan getraind als 
echte C-lijners. Veel oefenen dus. 

We kunnen ons nog elke maandag-
avond inschrijven t/m 17 augustus.
Heeft u als beginnende of licht ge-
vorderde bridger ook belangstelling 
voor de leerzame en vooral gezellige 
BVU-Beginnersdrives in Hotel Hen-
gelsport, meldt u dan aan bij Hans 
Wagenvoort (mail: wagenvoort-
hans@gmail.com of mob: 06 53 368 
948). Deze bridgeavonden staan in 
het teken van gezelligheid en edu-
catie (oefenen onder begeleiding). 
Er worden nog steeds 3 spellen per 
half uur gespeeld, maar de aanwezi-
ge begeleiding zal er op toezien dat 
dit tempo geleidelijk wordt opge-
voerd naar de gebruikelijke 4 spel-
len per half uur.
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is of heeft u belangstelling voor het 
lidmaatschap, neemt u dan contact 
op met onze secretaris, Marineke 
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is 
(na 18.00 uur) bereikbaar onder te-
lefoonnummer 569432 of via e-mail 
bvu@telfort.nl.

Uitslag veren shuttles:
Damessingle 1e Mandy Markwat, 
2e Ilse Hogerwerf. Herensingle 1e 
Frank Stricker, 2e Iwan van Oost-
waard. Damesdubbel 1e Simone 
de Vries & Mandy Markwat, 2e Ma-
rieke & Ilse Hogerwerf. Herendub-
bel 1e Dave Buskermolen & Mauri-
ce Hogerwerf, 2e Laurens Kuipers & 
Iwan van Oostwaard. Mix 1e Mandy 
Markwat & Iwan van Oostwaard, 2e 
Marieke & Maurice Hogerwerf.

Alle uitslagen zijn terug lezen op 
de website van de club: www.
bvdekwakel.nl

Thamen Beeballers op de 
Landelijke Beeballdag
Uithoorn - Zondag 7 juni was de Lan-
delijke Beeballdag waarop verenigin-
gen zich uit het hele land op toernooi-
en in konden schrijven. De Thamen 
Beeballers gingen op bezoek bij Zuid-
vogels te Huizen. De Thamen Beebal-
lers waren al vroeg op pad. Na een 
fotomoment begon de gezamenlijke 
warming-up met de andere 20 teams 
die hadden gekozen voor het toer-
nooi bij Zuidvogels. De eerste wed-
strijd was tegen HCAW uit Bussum en 
het was dat wij de eerste inning niet 
zo heel veel puntjes wisten te scoren 
waardoor wij na twee innings met 12-
8 van HCAW verloren.
Ook de tweede wedstrijd tegen TIW/
Survivors uit Diemen werd met een 
nipt verschil verloren, 6-4. De ouders 
en coaches werden heel enthousi-
ast want er waren deze dag kansen 
op een eerste overwinning. De jon-
gens en meisjes van dit team gaan el-
ke week beter spelen en elke week 

maken wij meer nullen en slaan wij 
net weer iets harder. Na een korte 
pauze was de derde wedstrijd tegen 
Badhoevedorp en er waren een paar 
mooie nullen en goeie klappen en dan 
is het eindelijk zover de WINST, 8-4. 

De dag kon dus al niet meer stuk en 
alle kinderen, en hun ouders, ston-
den te glimmen. En dan nog een laat-
ste wedstrijd tegen Quick Amersfoort. 
Helaas waren die gewoon weer heel 
wat stapjes verder in het veld en wer-
den nullen gemaakt die we de he-
le dag nog niet hadden zien gebeu-
ren. De Thamen beeballers gingen 
vol enthousiame door en deden echt 
hun best maar helaas werd deze ook 
verloren.. Voor ieder team was er een 
mooie troffee en kreeg iedere deelne-
mer een leuk tasje met inhoud. Ge-
lukkig en blij stapte iedereen na de-
ze mooie dag weer in de auto rich-
ting huis

Qui Vive MD8 kampioen
De Kwakel - MD8 is een team 
van enthousiaste meiden die alle-
maal pas tussen de 1 en 2 jaar hoc-
key spelen. Na de winterstop moch-
ten ze voor het eerst als elftal spe-
len voor de Lente competitie. Dit de-
den ze met verve, de ene na de an-
dere wedstrijd werd gewonnen tot 
midden in de competitie de wed-
strijd tegen Mijdrecht onnodig werd 
verloren. Hierdoor werden de laat-
ste weken van de competitie nog 
erg spannend. Gelukkig verspeelde 
andere teams ook enkele punten en 

pakten MD8 de draad weer op met 
overwinningen. Vorig weekend was 
de laatste wedstrijd, uit tegen HC 
Bloemendaal, bij winst zou het kam-
pioenschap binnen zijn! De meiden 
waren gespannen en Bloemendaal 
was extra gemotiveerd om Qui Vive
van het kampioenschap af te hou-
den. Gelukkig konden de meiden de
wedstrijd winnend afsluiten, het 
kampioenschap was binnen, het 
feestje kon beginnen! Iedereen 
bloemen en de (kinder) champagne 
vloeide rijkelijk.

Op de foto staand van links naar rechts, Milou (trainster), Nina, Eline,
Polina, Esmee, Fenna, Jolien, Mijs, Nikita en coach Remco.
Op de voorgrond, vlnr Marit, Mette, Annelies en Kiara.

UWTC doet mee met Nederlands 
BMX Club Kampioenschap
Uithoorn - Afgelopen zater-
dag werd het Nederlands kampi-
oenschap voor clubs gehouden 
in Luyksgestel. Ook 17 rijders van 
UWTC deden hun best om ervoor 
te zorgen dat UWTC de beste BMX 
club van Nederland wordt. 41 Ver-
enigingen uit heel Nederland had-
den zich hiervoor ingeschreven en 
er kwamen in totaal 653 rijders aan 
de start, dit zou dus een heel zwaar 
karwei worden!

Om 10.50 uur begonnen de in to-
taal 100 manches. Roberto Blom en 
Sven Wiebes deden goede zaken  in 
de cruiser categorie 17-29. Zij reden 
alle drie de manches bij de eerste 
vier en konden zo gelijk doorstro-
men naar de finale. Patrick Kroon, 
rijdend bij de cruisers 40-44, deed 
dit ook, gelijk een finale plek voor 
hem. Miriam Soede, rijdend bij de 
dames cruisers, moest in haar man-
ches flink aan de bak, maar ze wist, 
als ik bij de eerste drie eindig, dan 
heb ik ook recht op de finale. Miri-
am deed natuurlijk wat van haar ge-
vraagd werd en kon zich gaan op-
maken voor de “grande” finale.
De kleinste man van UWTC Gino 
Soede reed in zijn klasse bij de boys 
5- alleen maar manches, maar wist 
daarin een zeer goed resultaat neer 
te zetten. De eerste manche ein-
digde hij op de tweede plaats in de 
tweede manche gleed hij voor de 
laatste bocht van zijn trapper maar 
wist toch de tweede plaats goed 
vast te houden. In de derde man-
che werd hij net op de eindstreep 
geklopt maar toch nog een mooie 
derde plek en heel veel puntjes voor 
UWTC.

Bij de boys 10 moesten de mannen, 
Jessy, Rens, Joël, Daan en Jordi flink 
aan de bak voor hen was het ze-
ker niet meteen een finale maar zij 
moesten zelfs eerst nog een kwartfi-

nale rijden. Alle vijf de mannen wis-
ten deze kwartfinale te halen! 

Finale
In de kwartfinale leek het wel een 
clubwedstrijd, Jessy. Joël, Daan en 
Jordi zaten bij elkaar. Voor Jessy en 
Daan liep het goed af, Jordi kwam 
helaas ten val en Joël redde het niet 
om bij de eerste vier te eindigen. 
Rens reed in de andere kwartfinale 
wel bij de eerste vier. In de halve fi-
nale zaten Rens en Daan  bij elkaar, 
Daan werd 8ste en Rens werd nipt 
op de eindstreep geklopt geen fina-
le voor hem. Jessy werd helaas in de 
andere halve finale 8ste. Max Kroon 
reed bij de boys 11 in de manches 3 
x een vijfde plaats, geen kwartfina-
le voor hem. Jochem v.d. Wijngaard 
rijdend bij de boys 12 wist wel de 
kwartfinale te halen. Hij werd hier-
in 7e. Flip van Walraven boys 14 wist 
ook de kwartfinale te halen en werd 
hierin 8ste. Voor Michael Schekker-
man sportklasse 25-29 gelijk een fi-
naleplek. Hij reed in zijn manches 
heel solide steeds naar de 4e plaats. 
Sophie Mastenbroek (girls 7/8), 
voor haar voor het eerst een ech-
te grote wedstrijd, deed het uitste-
kend. Geen last van de zenuwen en 
reed in haar manches 4,5,4 net ge-
noeg om gelijk een finale te rijden, 
Super gedaan!
Eind van de middag begonnen 
de grote finales hierin wisten de 
UWTC-ers de volgende resultaten 
te behalen: cruisers 17-29 Rober-
to Blom 2e , Sven Wiebes 6e, crui-
sers 40-44 Patrick Kroon kwam he-
laas ten val en werd hierdoor laat-
ste, cruiser women Miriam Soede 
7e, sportklasse Michael Schekker-
man 6e, Girls 7/8 Sophie Masten-
broek  8e.
Eind van de dag werd bekend ge-
maakt welke club de beste club van 
Nederland is, UWTC eindigde op 
een zeer verdienstelijke 16e plaats. 

de met 59,72%, op de hielen geze-
ten door Atie de Jong & Evert We-
vers die op 59,38% uitkwamen. De 
vierde ereplaats was voor de eer-
ste buiten legmeerse inbreng. Barry 
Ouendag & Alice Oosterling stelden 
met 58,33% toch even paal en perk 
en dit signaal moet natuurlijk opge-
pikt worden. 
Tini Lotgerink & Nel Gaarenstroom 
sloten met 55,21% de eregalerij van 
deze eerste avond netjes af. Werpt 
uw schroom af en kom zomerbrid-
gen bij Bridgeclub De legmeer. El-
ke woensdagavond in Dans & Party 
Centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 in Uithoorn. Inschrijven bij voor-
keur per e- mail: gerdaschavema-
ker@live.nl of tussen 19.15 en 19.30 
uur in de zaal. De kosten bedragen 
6 euro per paar en de aanvang is om 
19.45 uur.
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Einde aan grandioze week 

zwem4daagse  in het Veenweidebad
Einde aan grandioze weekEinde aan grandioze weekEinde aan grandioze week

zwem4daagsezwem4daagsezwem4daagsezwem4daagse  in het in het VeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebadVeenweidebad
De Ronde Venen - Voor het derde achtereen-
volgende jaar heeft Zwem- en polovereniging 
De Amstel in samenwerking met Optisport/
Veenweidebad en dankzij een groot aantal re-
gionale sponsors de afgelopen week weer een 
prestatie van jewelste neergezet. Vijf avonden 
lang hebben zo’n 450 deelnemers tussen de 6 
en de  90 jaar genoten van een aantal sportie-
ve zwemavonden, waarbij dagelijks tussen de 
250 en 2500 meter werd afgelegd. Tussen-
door was er een scala van gezellige en spor-
tieve activiteiten, georganiseerd door een 
grote hoeveelheid vrijwilligers en verenigin-
gen uit de eigen regio.
Op maandagavond was het zover, na we-
ken van voorbereidingen, plannen maken, 
promotie en organisatie, stond De Am-
stel met een heel groot aantal vrijwilli-
gers klaar om te gaan starten. Bij de in-
gang van het zwembad was een groep 
van 7 man aanwezig om de uitgifte van 
de startkaartjes en het eventuele afreke-
nen in goede banen te leiden, zodat ie-
dereen om klokslag zes uur getuige kon 
zijn van het offi ciële startsein door bur-
gemeester Divendal. 
Er werd gestart met een korte demon-
stratie door de waterpoloërs en wed-
strijdzwemmers, waarna de deelne-
mers konden gaan starten met hun 
eerste baantjes.  In het doelgroepen-
bad werd onderhand gestart met een 
sessie aquajoggen door één van de 
instructeurs van het Veenweidebad. 
Buiten kon men volop aan de slag 
met jongleren terwijl Schaakvereni-

ging Denk en Zet Advisor in het club-
huis van De Amstel de mogelijkheid bood 

om te dammen en te schaken. In dat-
zelfde clubhuis konden de kinde-

ren onder het genot van de mu-
ziek van Accordeonvereniging 

Con Amore, cupcakes maken, 
gebruik maken van de grab-
belton en poffertjes eten. De 
avond werd afgesloten met 
snoep en limonade. 
Op dinsdagavond was 
de inschrijving van (nog 
nieuwe) deelnemers be-
perkt en kon men snel 
aan de slag voor de 
tweede sessie van 10 tot 
100 baantjes zwemmen. 
Helaas kan de badminton 
clinic door Badminton-

vereniging de Veenshut-
tle geen doorgang vinden 

in verband met het slech-
te weer. Wel staan vanavond 

op het programma een clinic 
kanoën in het doelgroepenbad 

door Kanovereniging De Ronde 
Venen, “het maken van wonden” on-

der leiding van Ineke Hond, instructrice 
Lotus te Uithoorn en een hardloop clinic 

georganiseerd door Atletiekver-
eniging De Veen-
lopers. Ook van-
avond weer dam-
men en 
scha-

ken en een kleurwedstrijd, spijkerpoepen en een 
lezing Sportvoeding. Ook weer een snoepje en li-
monade. De muziek in het bad wordt deze avond 
verzorgd door Kunst De Ronde Venen uit Wilnis en 
de avond wordt afgesloten met een ijsje mede ge-
sponsord door l’Opera Ice en een appeltje voor de 
dorst van de fi rma Ruizendaal.

Op woensdagavond zit het ritme er bij de zwem-
mers inmiddels goed in voor het baantjes zwem-
men. Al bij de ingang van het zwembad is de at-
tractie voor vanavond duidelijk als we daar de 
pony’s van Lucky Stable zien staan: Ponyrijden! 
Voorts in het bad vanavond een clinic vlinderslag 
voor volwassenen en in clubhuis Bubbels lotus-
wonden, cupcakes, grabbelton en snoep en li-
mo. Ook vanavond de mogelijkheid om je te la-
ten schminken.

Op donderdag komt het eind al een beetje in zicht, 
voor enkelen zelfs al de laatste avond. De attrac-
tie voor buiten is vandaag het springkussen 
terwijl in het clubhuis ruimte gemaakt is voor 
knutselen en een kleurwedstrijd. Buiten kan 
er weer gejongleerd worden, en voor de lief-
hebbers: steltlopen en éénwielfi etsen. Ook 
vanavond kan er weer deelgenomen wor-
den aan de hardloopclinic. In het bad is er 
een clinic wedstrijdzwemmen en een clinic 
waterpoloën. Ook dit jaar geeft Muziek- en 
showkorps Triviant weer een prachtige de-
monstratie door in volle glorie enkele mu-
ziekstukken ten gehoren te geven, waar-
bij de kleine waterpoloërs toch wel even 
afgeleid worden door de langskomende 
majorettes.  

Op vrijdagavond is het steevast Disco-
avond en dus weer een drukke avond 
waarbij het overgrote deel in de rij 
komt voor zijn of haar medaille en ro-
de roos. Dus meteen na de vierde en 
laatste sessie zwembaantjes afl eggen 
naar het clubhuis voor het inleveren 
van je banenkaart en het in ontvangst 
nemen van je medaille en toegangs-
stempel voor de disco. Ook dit jaar weer 
de medailleuitreiking voor ons onze oudste 
deelneemster; de inmiddels 90-jarige Toos 
Hallewas die haar 17e medaille opge-
speld krijgt. Onderhand dat de Amstel-
vrijwilligers de “scholentelling” gaan 
uitvoeren spoeden de kids zich naar 
de twee recreatieve baden voor de 
disco, die ook dit jaar weer pro-
fessioneel uitgevoerd wordt met 
veel licht en geluid. De muziek 
wordt even onderbroken door 
de jaarlijkse loterij en de uitrei-
king van de wisselbeker “meest 
zwemlievende school”. Eigenlijk 
was het al geen verrassing dat 
ook dit jaar de beker weer ging 
naar de Proostdijschool, die met 
maar liefst 59 leerlingen het hoog-
ste percentage (bijna 44%) 
aan deelnemers behaalde. 
Jongens en meisjes gefelici-
teerd!

Ook dit jaar was de Zwem4daagse dankzij een 
grote hoeveelheid vrijwilligers, sponsors en Ron-
de Veense  verenigingen weer een overweldigend 
succes. Allemaal hartstikke bedankt dat jullie dit 
weer mogelijk gemaakt hebben voor zo’n 450 
enthousiaste deelnemers en allemaal 
graag weer tot volgend jaar.  

Voor alle foto’s kun je 
naar https://www.fa-
cebook.com/DeAm-
stelZwem4daag-
se en om te zien 
wat De Amstel 
jouw nog meer 
te bieden heeft 
kun je kijken 
op www.zpv-
de-amstel.nl.
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Ice Man bij het Amstelhof
Uithoorn - Luid applaus klonk er 
van Nederlanders, Duitsers, Ameri-
kanen en Chinezen als The Iceman 
(Wim Hof) weer een record verbrak. 
The Iceman is misschien in andere 
landen nog wel bekender dan in zijn 
eigen land door het alsmaar verbre-
ken van records op kanalen als Dis-
covery Channel, BBC, National Ge-
ographic, NBC. Hij was te zien op 
de Duitse, Amerikaanse en Chine-
se televisie als hij opnieuw een re-
cord vestigde door zolang mogelijk 
in een cabine te zitten, waarbij het 
ijs hem tot aan zijn nek stond. The 
Iceman heeft hiermee aangetoond 
waar het menselijk lichaam toe in 
staat is zodra je je daar fysiek en 
mentaal toe zet. Alhoewel Wim Hof 
nog altijd een uitdaging ziet in het 
verbeteren van zijn huidige presta-
ties, ziet hij nu vooral de uitdaging 
om jou te laten inzien welke moge-
lijkheden van je lichaam je allemaal 
onbenut laat. Door de juiste training 
en oefeningen maak je je lichaam 
sterker en weerbaarder tegen ziek-
tes. Door het Radboud UMC is be-
gin 2014 aangetoond dat men het 

“autonome” zenuwstelsel kan be-
invloeden door de Wim Hof Metho-
de (WHM) te leren en te beoefenen. 
Iets wat tot op dat moment als on-
mogelijk werd geacht.
Op 4 juli komt Wim Hof een work-
shop geven bij het Amstelhof in 
Uithoorn. In een workshop wordt 
er uitgebreid uitleg gegeven over 
fysiologie en de werking van de 
geest. Tijdens de workshop wor-
den er ademhalingsoefeningen ge-
daan waarmee je het zenuwstelsel 
kunt beïnvloeden. Hierdoor merk je 
direct dat je een groter vermogen 
hebt met dezelfde energie. Ook gaat 
Wim dieper in op de vragen: wat is 
concentratie en hoe raak je zo goed 
mogelijk geconcentreerd, zodat je 
met succes doelgericht kunt wer-
ken. Door de oefeningen en tech-
nieken zorg je voor een zenuw-
stelsel dat rustiger en meer in ba-
lans is. Indien u interesse in of vra-
gen over de workshop heeft kunt 
u contact opnemen met het Am-
stelhof door te bellen naar 0297-
531855 of een mail te sturen naar  
Frank.vahle@amstelhof.com.

Qui Vive Jongens C1 kampioen!
Uithoorn - Eigenlijk was het zater-
dag 23 mei al zover... 

De jongens van Qui Vive JC1 had-
den geen wedstrijd terwijl de num-

mer 2 uit hun poule moest spelen 
tegen de nummer 3. Bij puntenver-
lies van de nummer 2; Bennebroek 
JC1, zou Qui Vive al niet meer in te 
halen zijn en was het kampioen-

schap een feit. Bennebroek, ver-
loor en al zittend op de bank werd 
Qui Vive JC1 kampioen! Zaterdag jl. 
werd, nota bene ín Bennebroek, ook 
de laatste wedstrijd gewonnen met 

2-4 en kon het kampioenschap in 
stijl gevierd worden! 
Ongeslagen kampioen in de Top-
klasse B. Dat is best iets om trots 
op te zijn!

Legmeervogels C4 Zaterdag kampioen! Uithoorn - Afgelopen zaterdag is 
de C4 van Legmeervogels, met 1 
wedstrijd minder gespeeld, kampi-
oen geworden. De competitie bleef 
tot het allerlaatste fluitsignaal span-
nend. Door 2 afgelaste wedstrijden 
gedurende het seizoen, hadden we 
slechts de mogelijkheid om 1 thuis-
wedstrijd in te halen en die moest 
dan met 2 doelpunten verschil wor-
den gewonnen. En deze thuiswed-
strijd moest bij de tegenstander 
worden gespeeld door gebrek aan 
ruimte op eigen velden. Ga d’r maar 
aanstaan. Maar de C4 is een goed 
stel en die kunnen die druk wel aan! 
Na 23 minuten was de stand 3 – 0, 
virtueel kampioen en safe, zou je 
denken. Dit was ook de rust stand. 
In de tweede helft schoot toch de 
kramp in de bovenkamers, 3 -1 weg 
marge. De wil was er wel, maar het 
liep niet. Uiteindelijk kwam er toch 
weer meer voetbal in werd de 4-1 
gemaakt. DRC scoorde 4-2 en de 
wedstrijd werd met geknepen bil-
len uitgespeeld om na het laatste 
fluitsignaal de kampioenmedailles 
in ontvangst te kunnen nemen! Jon-
gens gefeliciteerd met jullie kampi-
oenschap jullie hebben er hard voor 
gewerkt, geniet ervan!

Tanisha en Inger 3e op 
schoolroeikampioenschap
De Kwakel - Vrijdag 5 juni werd op 
de bosbaan in Amsterdam het NS-
RK of te wel het nationaal school-
roeikampioenschap georganiseerd. 
De Kwakelse Tanisha Franke (4e 
klas) en Inger van Dok (3e klas), 
beide leerling op het Amstelveen 
College, gingen van start in de dub-
bel twee meisjes bovenbouw. Bei-
de dames zijn lid van roeivereni-
ging Michiel de Ruyter in Uithoorn 
en moesten 2 maal een 500 meter 
afleggen.
Om 10 uur in de ochtend gingen ze 
voor het eerst van start oor plaat-
sing in de A-, B- of C-finale. Die 
eerste race verliep goed. Ze had-

den een flitsende start en verslap-
ten niet naar het einde toe, met als 
eindtijd 1.59.89.
Met een tweede plek in hun heat en 
vierde tijd overall mochten ze door 
naar de A-finale die middag. Het 
was rond half twee het heetste mo-
ment van de dag, maar de meiden 
hadden er zin in! Het doel was podi-
um en dat lukte. Na een ietwat rom-
melige start konden ze goed mee in 
het veld en werden ze tot slot nog 
derde, met een eindtijd van 1.57.50. 
Het was een geslaagde wedstrijd 
en ze troffen het met het prachti-
ge weer. Volgend jaar doen ze ze-
ker weer mee!

Samenwerking tussen Qui 
Vive en HockeyPeople
De Kwakel - Qui Vive gaat samen-
werken met HockeyPeople, een 
nieuw recruitment bureau, dat al 
nauw samenwerkt met verschillen-
de hockeyverenigingen. Hockey-
People matcht hockeyers die een 
eerste of volgende baan zoeken met 
bedrijven en organisaties die op 
een of andere manier iets met hoc-
key hebben. Qui Vive wil haar leden 
hiermee een ingang bieden om een 
baan te vinden, haar sponsors en 
andere relaties gebruik laten maken 
van het goede arbeidspotentieel bij 
hockeyverenigingen maar ook op 
deze manier sponsorgelden binnen 
halen. HockeyPeople is opgericht 
door hockeyers met jarenlange er-
varing in o.a. de recruitment bran-
che, als ondernemer/manager en op 
het hockeyveld. Van sporters is be-
kend dat zij veelal goed zijn opge-

leid en door op jonge leeftijd al ver-
antwoordelijkheid te krijgen (fluiten, 
coachen, trainen en deelname aan 
besturen/commissies) zijn hun so-
ciale vaardigheden vaak goed ont-
wikkeld. Verder bezitten zij leider-
schapskwaliteiten en hebben een 
gezonde ambitie. Naast de juiste 
opleiding, ervaring en vaardigheden 
is het vooral deze specifieke achter-
grond waar veel bedrijven en orga-
nisaties naar op zoek zijn. Met deze 
gedachte als uitgangspunt is Hoc-
keyPeople opgericht en niet zon-
der succes. Diverse leden van an-
dere hockey verenigingen, waar 
HockeyPeople al mee samenwerkt, 
zijn geplaatst bij opdracht- gevers. 
Als hockeyers via HockeyPeople 
een baan vinden of als via Qui Vi-
ve een sponsor of een andere relatie 
aan een goede medewerker is ge-

holpen heeft het ook nog financieel 
een aantrekkelijke kant. Hiermee 
worden namelijk extra sponsorin-
komsten genereren omdat Qui Vive 

hiervoor een fee ontvangt. Meer in-
formatie hierover is terug te vinden 
op de site van HockeyPeople en van 
Qui Vive

Op de foto van Caroline Spaargaren van links naar rechts: Rob Smelt (Hockey-
People), Rob Das (Qui Vive) en Daan van Boerdonk (HockeyPeople)

MOSW Choszsno wint de meeste 
internationale Amsterdam Open ooit!

wonnen. De wedstrijd tegen de or-
ganiserende club Michiel de Ruyter 
was spannend tot het laatste mo-
men. Slechts luttele seconden voor 
het eind trokken de Polen aan het 
langste eind. MOSW vervolgde hun 
winning-streak en versloegen op 
weg naar de finale onder andere de 
‘French Virgins’, een team van Fran-
se (ex)- internationals en Taipei Ci-
ty, de Taiwanese landskampioen. De 
finale tegen Odysseus uit Alkmaar 
was een waar spektakel! De strijd 
ging lang gelijk op. Het duurde tot 
twee minuten voor tijd tot de Alk-
maarders geen antwoord meer had-
den op het 6e doelpunt van de Po-
len; 6-5 de eindstand. In de twee-
de divisie won het tweede team van 
MOSW gevolgd door Nomads uit 
Engeland en de Finse herenselec-
tie. De derde klasse werd gedomi-
neerd door het Belgische TNT, ge-
volgd door de jeugd van WSF Liblar 
en Viking Venlo. 

Dit jaar nieuw was de vierde divi-
sie, ondanks de internationale aan-
dacht voor deze klasse werd het po-
dium gevuld door drie Nederland-
se teams; Odysseus J. won voor 
KVDRV. De eer van de thuisclub 
werd gered door Michiel de Ruy-
ter 7 dat knap derde werd. Michiel 
Rombouts van TNT werd met meer 
dan 30 doelpunten topscoorder van 
het toernooi en won daarmee de 
KanopoloShop topscorers lijst.

AKU-atleet Bram naar Europese 
jeugdkampioenschappen
Uithoorn - De ontwikkeling van 
Bram Anderiessen als atleet blijkt 
voorlopig nog niet stil te staan. De 
afgelopen winter en het voorjaar 
heeft hij weer enorme progressie 
geboekt op de middenlange afstan-
den. In de eerste wedstrijden van 
het baanseizoen heeft hij weer een 
aantal voortreffelijke tijden neerge-
zet waardoor hij zich heeft gekwa-
lificeerd voor de EYOV, de Europe-
an Youth Olympic Festival voor C- 
en B-junioren in de leeftijd van 14 

t/m 16 jaar, die dit jaar worden ge-
houden in Georgië. Waar een tijd 
van 4.05 min. voldoende was om 
zich te plaatsen voor de 1500 me-
ter, verbaasde hij iedereen door een 
tijd van 3.56 min. neer te zetten. Een 
enorme verbetering van zijn per-
soonlijk record. Een vergelijkbare 
prestatie leverde hij een week later 
door 1.56 min. te lopen op de 800 
meter. De kampioenschappen wor-
den gehouden in de hoofdstad Tibli-
si van 26 juli tot en met 1 augustus.

Uithoorn - Zaterdag 30 en zon-
dag 31 mei vond op de Amstel de 
18e editie van de Amsterdam Open 
plaats. 52 t Teams uit maar liefst 

11 landen gingen de strijd met el-
kaar aan. Zondag even over de klok 
van 4 werd MOSW Chozszno uit Po-
len als winnaar afgefloten.

De Polen, een week eerder reeds 
verliezend finalist in Essen, ken-
den een sterk toernooi. In de pou-
le werd van alle tegenstanders ge-



‘Ans Randstad’ na 38 jaar 
met pensioen
Uithoorn - Op maandag 9 juni 2015 
was daar dan ‘de dag... De laatste 
werkdag van Ans de Meulmees-
ter op de Randstad vestiging in Uit-
hoorn, om vervolgens te gaan ge-
nieten van haar welverdiende pensi-
oen! Opgewacht door haar collega’s 
met een rode loper, ballonnen en 
champagne, werd dit een onverge-
telijke dag voor haar. In 1977 is Ans 
aan huis begonnen met een Rand-

stad-meldpost, later werkte zij op de 
inhouse vestiging bij Flora Holland, 
toen nog Bloemenveiling Aalsmeer. 
Een vertrouwd gezicht in Uithoorn 
verdwijnt. Menig inwoner van Uit-
hoorn en omstreken heeft Ans aan 
een nieuwe baan geholpen en zul-
len haar kennen. 

s’ Avonds was er bij Sjiek aan de 
Amstel een prachtige afscheidsre-

ceptie voor alle klanten, collega’s, 
familie, vrienden en overige geno-
digden. Er werden diverse spee-
ches gehouden, gedanst en gezon-
gen. Tevens waren enkele leden van 
‘haar toneelgroep’ Maskerade aan-
wezig die een prachtig lied vertolk-
ten. Het was een prachtige en tege-
lijkertijd emotionele dag. Een vrouw 
met hart voor de zaak. Ans het is je 
gegund, geniet van je pensioen!

Fantastische eindshow bij 
dansschool Shanna Elliswijk
Uithoorn - Na maanden gerepe-
teerd te hebben in de Dancestu-
dio op de Prinses Margrietlaan was 
het zaterdag 30 mei eindelijk zo ver: 
Eindshow 2015! In alle vroegte ver-
trokken leerlingen, ouders en do-
centen naar Theater de Griffioen 
in Amstelveen om zich voor te be-
reiden op de generale repetitie en 
twee voorstellingen. Na een goe-
de generale repetitie ging om 13.30 
uur de eerste show van start met 
een knallende opening door de se-
lectiegroepen waarna er in rap tem-
po choreografieën volgden in diver-

se stijlen (klassiek ballet, modern, 
jazz en hip hop) gedanst door jong 
en oud. Het plezier straalde van de 
gezichten van alle leerlingen af! Vol 
trots lieten zij aan hun ouders, opa’s 
en oma’s en vriendjes en vriendin-
netjes wat zij het afgelopen seizoen 
geleerd hebben.

Het publiek bleek net zo trots en en-
thousiast en beloonde alle leerlin-
gen na het finale nummer met een 
staande ovatie en oorverdovend ap-
plaus! Een fantastisch einde van een 
geweldig dans- en theaterseizoen 

en een afsluiting van een bijzondere 
periode op de Prinses Margrietlaan, 
want na lang wikken en wegen is er 
besloten om te stoppen met lesge-
ven op deze huidige locatie. 
Na een korte intensieve zoektocht 
konden wij zaterdag 30 mei, tij-
dens de eindvoorstellingen, met 
grote blijdschap bekend maken dat 
wij twee nieuwe leslocatie’s heb-
ben gevonden waar wij met de ver-
trouwde docenten vanaf september 
weer les kunnen geven! 
Vanaf 14 september starten wij met 
het geven van danslessen voor kin-

Zeer geslaagde 
Kunstroute 
Zijdelveld te 
Uithoorn
Uithoorn - Het is voor de 5e keer gelukt om 
Kunstroute Zijdelveld tot een succes te maken. 

Afgelopen zaterdag en zondag hebben de deelne-
mende kunstenaars, artiesten en vele bezoekers niet 
alleen kunnen genieten van het fantastische weer. 
Stralende gezichten, positieve reacties en enthousi-
aste verhalen hebben weer duidelijk gemaakt dat dit 
culturele evenement een grote aanwinst is voor Uit-
hoorn en omgeving.

Gala op Thamen een 
geweldig feest!
Uithoorn - Vrijdag 29 mei heeft op 
R.K. Scholengemeenschap Thamen 
het gala plaatsgevonden. De leer-
lingen zijn klaar met hun eindexa-
mens en met een geweldig feest 
hebben ze hun middelbare school-
tijd afgesloten. De laatste jaren is 
vooral de entree uitgegroeid tot 
een ware happening. Dit jaar speel-
de het weer niet echt mee, maar dit 
mocht de pret niet drukken. De op-
komst van familie, vrienden en an-
dere toeschouwers was weer onge-
kend groots. Iedereen kon zich ach-
ter de dranghekken vergapen aan 
de mooiste voertuigen. De entree 
ging gepaard met veel spektakel. 

Van koetsen, trekkers en klassiekers 
tot stretch-limo’s, peperdure sport-
wagens en alles wat je daar tussen-
in kunt bedenken. Alles kwam voor-
bij. Het leek wel op een uitzending 
van het programma Top Gear. 
Nadat iedereen was gearriveerd 
mochten de leerlingen via de ro-
de loper de school betreden. De 
aula was omgetoverd tot een heu-
se feestzaal waar tot in de late uur-
tjes flink gefeest is. Dit jaar zijn Jef-
frey van Schaik en Chilin Könst tot 
‘Promking’ en ‘Promqueen’ gekozen. 
Het gala zal voor de eindexamen-
kandidaten van Thamen een dierba-
re herinnering zijn.

Poging inbraak 
in Fiat Punto
Uithoorn - In de nacht van dinsdag 
2 op woensdag 3 juni is geprobeerd 
in te breken in een Fiat Punto. De 
eigenaar had zijn auto geparkeerd 
bij Zilverschoon. Geprobeerd is het 
slot open te breken. Er is veel scha-
de ontstaan.

Jas in water na 
vechtpartij
Uithoorn - Om vier in de nacht van 
vrijdag 5 op zaterdag 6 juni heeft 
een vechtpartijtje plaatsgevonden 
eerst in de Julianalaan en later in 
de Emmalaan. Een 43 jarige café-
bezoeker uit Mijdrecht greep om 
nog onbekende redenen een 20 ja-
rige man uit De Kwakel bij de keel. 
Vervolgens pakte hij de man zijn jas 
af en gooide deze in het water. De 
man uit Mijdrecht is door de poli-
tie aangehouden. Hij kon zich van 
de vechtpartij niets herinneren. Hij 
had teveel alcohol gedronken. De 
man uit De Kwakel heeft aangifte 
gedaan.

4 Wieldoppen 
gestolen
Uithoorn - Tussen zaterdag 6 en 
maandag 8 juni zijn van een Volks-
wagen Golf vier sierwieldoppen ge-
stolen. De eigenaar had zijn auto 
geparkeerd bij de flat in Zevenblad. 
De schade bedraagt zo’n 260 euro. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Wel of niet auto 
te water?
Uithoorn - Op woensdag 3 juni 
moest een medewerker van een ca-
fé aan de Wilhelminakade de terras-
schermen uit het water van de Am-
stel vissen. Deze waren er door de 
storm ingewaaid. Het was modde-
rig en dus weinig zicht, maar toch 
dacht de medewerker een auto te 
voelen. De volgende dag zijn twee 
duikers van de brandweer te water 
gegaan. Er is geen auto aangetrof-
fen. Wel zijn delen van een bakfiets 
onder de nieuwe steigers gevonden. 
Mogelijk was dit wat de medewer-
ker gevoeld heeft.

Hulp voor 
bewoner na val
Uithoorn - Op maandag 8 juni om 
half vier in de middag zijn door een 
medewerker van de thuiszorg de 
hulpdiensten ingeschakeld voor 
een onwel geworden bewoner in 
de Roland Holstlaan. De medewer-
ker had de 81 jarige bewoner zien 
liggen achter de voorkeur. Hij rea-
geerde niet. De brandweer heeft de 
deur open gemaakt. De politie en 
de ambulancedienst zijn ter plaatse 
gegaan. De bewoner is met spoed 
vervoerd naar  het Amstelland zie-
kenhuis.

Eigenaar fiets 
gezocht
De Kwakel - Op zondag 7 juni rond 
een uur in de middag is door de 
politie een fiets aangetroffen in de 
berm van de Boterdijk. Het betreft 
een Gazelle Grenoble, waarvan het 
serienummer eindigt op 176. Er is 
nog geen aangifte van diefstal ge-
daan. De gemeente is in kennis ge-
steld.

deren en volwassenen bij Sportcen-
trum PLUX (Johan Enschedelaan 
180, Uithoorn). Plux heeft de be-
schikking over een prachtige grote 
studio met spiegelwand en zweven-

de vloer. Een uitstekende locatie om 
onze danslessen voort te zetten. De 
productieklas gaat vanaf september 
repeteren in R.K. Scholengemeen-
schap Het Thamen.
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar 
expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. 
Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee 
heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel 
vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw 
kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog 
eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!Locatie Uithoorn 
Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, 1422 BB Uithoorn
uithoorn@goudwisselkantoor.nl

Openingstijden
Elke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur
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www.goudwisselkantoor.nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar 
expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. 
Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee 
heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel 
vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw 
kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog 
eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!Locatie Uithoorn 
Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, 1422 BB Uithoorn
uithoorn@goudwisselkantoor.nl

Openingstijden
Elke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur

Goudwisselkantoor is eigendom van 
familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!
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