Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

22 juni 2011

Editie: Uithoorn, De Kwakel

3

APK keuring

Vanaf heden
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Blinde medemens, kijk uit!
Uithoorn - Het was een heel gedoe om de Zijdelweg op te knappen, maar nu is hij dan eindelijk
klaar. Het gezwoeg van de mannen
met machines en de kerels in de gele pakken is voorbij. Tijdens de zo-

merse hitte deden zij hun voortreffelijke werk. Het is jammer dat dit
mooie werk nog een enkele onvolkomenheid telt. Bij de oversteekplaats naar In Het Rond loopt het
blindegeleidepad dood op een stel

regelkasten voor de verkeerslichten.
Vermoedelijk worden die nog roodmet-wit geschilderd, zodat ze beter
zichtbaar zijn.
Sjoer Schokker uit Uithoorn

Parochie en gemeente delen de kosten:

Technische onderzoeken
Schanskerk
Uithoorn - Het college van burgemeester en wethouders van
Uithoorn en het bestuur van de
Rooms-Katholieke Parochie Emmaüs laten gezamenlijk twee tech-

nische onderzoeken uitvoeren onder de Schanskerk en het gebied
daaromheen. De onderzoeken worden gestart in de maanden juni en
juli, de kosten worden gedeeld door

beide partijen. De uitkomsten van
de onderzoeken zijn bepalend voor
de keuzes voor de toekomst van het
kerkgebouw en de mogelijke functies van het gebouw.
Funderingsonderzoek
Een onderzoek naar de fundering
van de Schanskerk moet uitwijzen of de huidige fundering voor
de komende veertig jaar voldoende draagkracht heeft en stabiliteit geeft om het gebouw te handhaven. Daarnaast moet het onderzoek antwoord geven op de vraag
of de huidige fundering voldoende
sterk is om één of meerdere verdiepingsvloeren in de kerk aan te brengen. Mocht op één van beide vragen het antwoord ‘nee’ zijn, moet in
de onderzoeksresultaten ook worden aangegeven welke oplossingen
mogelijk zijn en welke kosten daarmee gepaard gaan.
Geotechnisch onderzoek
De gemeente Uithoorn heeft plannen voor de bouw van onder meer
woningen in het gebied rond de
Schanskerk. In het Masterplan
Dorpscentrum is hiervoor de basis
gelegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven met de ontwikkeling van het
Schansgebied te willen beginnen.

Werk van vrijwilligers niet gewaardeerd door kerkbestuur

‘Kerkhof bijna onkruidvrij
en nu deze brief’
Uithoorn – Al weken is een tiental
vrijwilligers van leden van de vereniging tot behoud van het kerkhofje ’t Zijdeltje’ elke zaterdag hard
aan het werk om het door het parochiebestuur van de Emmaüsparochie zwaar verwaarloosde kerkhofje aan het Zijdelveld weer onkruid
vrij te maken.

Dit tot voor een jaar terug prachtig onderhouden kerkhofje staat bij
het parochiebestuur op de nominatie om ‘ontmanteld’ te worden, maar
mede dankzij de groep nabestaanden is deze sloop van het kerkhof
tot op heden nog niet gebeurd.

Bij de start van het weghalen van
de grafstenen werd ontdekt dat bij
het slopen van deze graven, er asbest vrijkwam en dat moet dan via
een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. Dit asbest werd vroeger gebruikt bij het afdekken van de kisten, maar doet geen kwaad als je
maar niet aan het graf gaat slopen.
Een jaar geleden werd de sloop stilgelegd en werd direct ook niets
meer gedaan aan het onderhoud
van het kerkhofje, hoewel er nog
tientallen graven ieder jaar keurig
betaald worden en daarom nog jaren recht hebben op een goed onderhouden kerkhof.

Brief
Ruim een maand geleden begonnen
de vrijwilligers het kerkhofje weer
toonbaar te maken. Het onkruid gewied, het grindpad vuilvrij gemaakt.
Je ziet het weer opknappen. Maar
wat zien de vrijwilligers zaterdag
jl. op het kerkhof: een bordje met
daarop de volgende tekst: ‘Veel van
de afdekplaten van de graven op
deze begraafplaats bevatten hechtgebonden asbesthoudende vezels.
In verband met het risico op een
(verdere) verspreiding van brokjes
asbestvezels bevattende plaatmaterialen is het tijdelijk niet toegestaan
om werkzaamheden in de grond te

Geotechnisch onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre bouwactiviteiten (boven- en ondergronds)
van invloed zijn op de fundering en
stabiliteit van het kerkgebouw. Het
onderzoek zal ook uitwijzen welke
kansen en beperkingen er zijn voor
de hoeveelheid bebouwing.
Geschiedenis in het kort
De Schanskerk is grotendeels in de
tweede helft van de 19e eeuw gebouwd. In de jaren ’60 van de vorige eeuw is het priesterkoor, wegens bouwvalligheid en ter vergroting van de kerk, vervangen door
een ruim en eenvoudig koor met
een zijkapel. In 1991 is de kerk opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Eind 2007 heeft het
parochiebestuur op last van de verzekeringsmaatschappij besloten om
de kerk buiten gebruik te stellen
vanwege de slechte bouwkundige
staat. Het gebouw is later ook ‘ingepakt’. De parochie beschikt op dit
moment over twee kerkgebouwen:
De Schans en De Burght.
Standpunt gemeenteraad
In 2009 heeft de gemeenteraad,
na diverse oproepen uit de bevolking, besloten om zich in te spannen om delen van het kerkgebouw
voor Uithoorn te behouden vanwege het beeldbepalende karakter.
Dat voornemen heeft de raad uitgesproken in vier moties. Het gaat
daarin om het behoud van de kerktorens en de pastorie in hun huidige vorm plus de contouren (dus niet
het bouwwerk zelf) van het middenschip. Daarnaast heeft de gemeenteraad het omliggende gebied ruimtelijk en financieel bij het geheel betrokken en daarbij gesteld dat nieuwe ontwikkelingen recht moeten
doen aan het monumentale karakter van de kerk en het dorpse karakter van het gebied. Tot slot heeft
de gemeenteraad afgesproken dat
over de financiering van restauratie
en onderhoud van de torens en overige beeldbepalende delen pas een
besluit wordt genomen als er zicht
is op financiële haalbaarheid.

verrichten. Hierbij wordt vooral gedacht aan schoffel- en graafwerkzaamheden. Werkzaamheden in de
grond zijn pas weer toegestaan nadat alle asbesthoudende materialen
door een gecertificeerd bedrijf zijn
verwijderd. Wel is het toegestaan
om de begraafplaats te bezoeken.
De gemeente zal bij constatering
van ongeoorloofde werkzaamheden
in de grond overwegen om handhavend op te treden. Wij verzoeken iedereen zich aan deze voorwaarden
te houden. Was getekend Het parochiebestuur’.
Geschoffeld
“Het is toch weer te gek voor woorden wat dit parochiebestuur nu
weer verzonnen heeft. We schoffelen alleen het onkruid weg. Dit gebeurt al tientallen jaren, nooit iets
gebeurd. Nog geen anderhalf jaar
geleden heeft ditzelfde parochiebestuur een stuk grond van dit kerkhof
verkocht aan de naast het kerkhof
gelegen kinderopvang en zijn er bomen gerooid en is er een hekwerk

FORD RIJDERS OPGELET:

In juni, juli en augustus

GRATIS vakantie inspectie ter waarde van € 19,95
Uw auto wordt door ons gecontroleerd
op de volgende punten:

• Koelsysteem
• Accu
• V-snaren
• Verlichting
• Ruitensproeier
• Banden

• Remblokken
• Waterslangen
• Trekhaakaansluiting
• Wisserbladen
• Oliepeil

De aanbieding is geldig tot en met 31 augustus 2011.

Maak nu een
afspraak!!!
Inclusief gratis unieke
Ford Beachball Set

(zolang de voorraad strekt)

Uithoorn • sportlaan 17 • (0297) 56 69 77

Wij zijn met spoed op zoek naar

EEN bEzorgEr voor EEN
NiEuwE wijk iN uithoorN

(bij het Medisch Centrum), Geometrielaan e.o.
Nu nog 100 kranten. Breidt in de loop van de tijd uit.
Inl: (tijdens kantooruren) vragen naar Rogier of Marco.
www.verspreidnet.nl
info@verspreidnet.nl

0251-674433
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gezet waarbij er meters diep is gegraven. Toen was er zeker niets in
de grond. Nu zorgen wij ervoor door
alleen maar onkruid te wieden, dat
het kerkhofje er toonbaar uit blijft
zien en nu zou er plotseling dat asbest gaan opdwarrelen. Nee, dat asbest komt alleen naar boven als je
de grafstenen van de afdekplaten
gaat lostrekken. Als ze dat niet wil-

len, laten ze dan gewoon die grafstenen laten waar ze zijn.
Geen asbest, geen vervuiling, geen
dure rekeningen en vele honderden
burgers blij dat ze weer gewoon
naar dit mooie kerkhof kunnen”, aldus de eerste reactie van de vereniging tot behoud van het Kerkhof ‘t
Zijdeltje.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland:
Radio ether: FM 88.9,
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

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

Expositie Stad en land

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 23 juni 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een korte schorsing volgt de Raadsvergadering om 22.00 uur of zoveel eerder
of later als het Informatief Beraad is geëindigd.

Wat kan je als ouder doen? Meer dan je denkt. Onderzoek heeft duidelijk laten zien: als ouders duidelijke afspraken maken over drankgebruik, neemt het gebruik van jongeren af. Maak dus afspraken met uw
puber over drank: in elk geval geen alcohol onder de 16 en daarna met
mate. Wilt u tips over hoe dat aan te pakken? Ga dan eens naar de
website www.hoepakjijdataan.nl. Goede tips, filmpjes en advies. Kijk er
eens naar. Want grenzen stellen helpt echt. Ook bij pubers.

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

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 23 Juni 2011
informatief Beraad

Voorzitter: A.C.M. Smits

1

Opening – Agenda informatief Beraad.
1.1. inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
1.2 mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
1.3 Bestemmingsplan meerwijk (RV11.27)
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Meerwijk vast te stellen en enkele daarmee verband
houdende besluiten te nemen. Doel: informatieve
bespreking in de raad en met het college van b&w ter
voorbereiding op het politiek debat en de besluitvorming.
1.4 Bestemmingsplan thamerdal/Burgemeester
Kootpark e.o. (RV11.26)
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o. vast te stellen en
enkele daarmee verband houdende besluiten te nemen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
1.5 energiek op weg! Duurzaamheidsbeleid
uithoorn (RV11.28)
Het college van b&w stelt voor de nota ‘Energiek op weg!
Kader voor duurzaamheid in Uithoorn’ vast te stellen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
1.6 Platform bedrijventerreinen en kantoorlocaties
(presentatie)
Het college van b&w informeert de raad door middel van
een presentatie over het platform bedrijventerreinen en
kantoorlocaties (PlaBeKa). Doel: Informatie aan de raad.
sluiting informatief Beraad en korte schorsing

Raadsvergadering

19.30 uur

19.40 uur

20.20 uur

21.00 uur

21.25 uur

21.55 uur

Voorzitter: D.H. Oudshoorn
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ACtiViteiten KALenDeR

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

nieuws uit de
gemeenteraad

Doen...

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

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

s

Eerst Goud van Oud, straks Tropical Night. Het is (bijna) zomer en dus
wordt het gezellig in het Oude Dorp. Maar voor sommigen van onze
jongeren gaat die gezelligheid gepaard met alcoholgebruik, vaak met
teveel alcoholgebruik. En als ouder houd je soms je hart vast. Niet alleen ben je bang dat er ongelukken kunnen gebeuren. Het is de laatste
jaren ook steeds duidelijker geworden dat alcohol slecht is voor de ontwikkeling van jonge hersenen.

Geen 16, geen druppel; wel 16, niet teveel

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

-

w

Ouders spreken af!

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

meer weten?

u

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

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

e

ALGemene inFORmAtie

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

Activiteiten en evenementen

i

22 Juni 2011

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 3 juli
22 juni
22 juni
22 juni
24 juni
24 juni
24 juni
24/25 juni
25 juni
2 juli
2 juli
3 juli
7 juli
9 juli
10 juli

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Expositie Stad en Land in galerie Fort aan de Drecht,
Grevelingen 50. Open: do/vr 14.00-17.00 uur en in het
3
weekend 12.00-17.00 uur
Bingo in ‘t Buurtnest. Om 13.30 is de zaal open, start 13.45 uur.
Feestelijke Opening Zijdelweg, 14.00-17.00 uur,
3.1
Hoek Wiegerbruinlaan/Zijdelweg
Buurtschouw Reigersbek, start bij parkeerplaats Reigersbek,
19.00 uur
Jaarmarkt in Oude Dorp, 9.00-21.00 uur
Concert aan de Amstel door harmonieorkest KNA op hoek
Julianalaan/Marktplein. 19.00-20.30 uur.
High tea 13.00 uur-15.30. Kosten 10 euro. Kaarten ‘s morgens te
koop aan de bar in wijksteunpunt Bilderdijkhof
Jeugdweekend HSV Thamen, 16.00 (24 juni) -17.00 uur (25 juni)
Goud van Oud, 20.00-01.00 uur, Dorpscentrum/Schans,
Werkgroep Horeca Uithoorn
4.1
Midzomeravond, 15.00-01.00 uur feestcomité De Kwakel,
Kerklaan (plein Dorpshuis)
Optreden kinderkoor Xing olv Ireen van Bijnen met het liedjes4.2
programma “Xing viert de lente en de zomer”. 14.00 uur.
Danscentrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn, Toegang vrij.
Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, CREA Uithoorn,
Grevelingen 56. 13-17 uur.
Alzheimer Café, 19.30-21.30 uur, Hoge Heem
Spelend Schilderen, een Cadeautje, 13.30-16.30 uur. Atelier De
Rode Draad, Centriek 86, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: € 32,50
Open Tuindag, 13.00-16.00 uur, Tuin Bram de Groote, t/o
Boterdijk nr. 61

evenementen vanaf medio juli 2011 staan op www.uithoorn.nl

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 23 juni 2011
mededelingen
Besluitenlijst raad 9 juni 2011
ingekomen stukken tot en met week 23
spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

22.00 uur

Politiek debat

interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
22.05 uur
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
Rapport Rekenkamer onderwijshuisvestingsbeleid;
22.15 uur
reactie b&w
Het college van b&w heeft, op verzoek van het presidium,
een reactie gegeven op het rapport van de Rekenkamer
over het onderwijshuisvestingsbeleid zoals besproken
in het Informatief Beraad van 3 februari 2011.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad
22.35 uur
fracties

stemmingen

stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Jaarrekening 2010 en Begroting 2012
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (RV11.22)
2. Begroting 2012 stadsregio Amsterdam (RV11.23)
3. wijzigingsverordening werk en inkomen
uithoorn 2010 (RV11.24)
4. Afstemmingsverordening ioaw en ioaz uithoorn
2010 (RV11.25)
sluiting openbare vergadering

22.40 uur

22.45 uur
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

WERKZAAMHEDEN
ROTONDE
WIEGERBRUINLAAN

Maandag 20 juni 2011 begint aannemer BAM Wegen BV te Zaandam met de aanleg van de rotonde
op de kruising Wiegerbruinlaan-Ach-

terberglaan-Guido Gezellelaan. Om
deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk de verbindingen van de Wiegerbruinlaan met de Achterberglaan
en de Guido Gezellelaan voor al het
wegverkeer af te sluiten. Het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, wordt omgeleid. De omleidingsroutes worden met bebording aangeduid. De verwachting is dat het werk
Fase 1
uiterlijk vrijdag 29 juli is afgerond.
Fasering en bereikbaarheid
Het wegverkeer kan gebruik blijven
van de Wiegerbruinlaan. Wel wordt
een rijbaanversmalling toegepast ondersteund door tijdelijke verkeerslichten. Het werk wordt uitgevoerd in 2 fasen. Zie ter illustratie hiernaast. (indicatief).

HOOFDLIJNEN VERGADERING
GEMEENTERAAD UITHOORN 9 JUNI 2011
In de raadsvergadering van 9 juni 2011 is door één inwoner ingesproken over
hangjongeren in het burgemeester Kootpark.
In het Informatief Beraad is gesproken over de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en over begroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam.
Door de fractie van de VVD zijn mondelinge vragen gesteld over busbaan en
het ﬁetspad naast de N201.
De raad heeft in het politiek debat uitgebreid stilgestaan bij het programma
Wonen in Uithoorn. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
23 juni 2011. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grifﬁe (email: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Fase 2

de Achterberglaan en de Arthur
van Schendellaan, en maken in
plaats daarvan gebruik van de
Wiegerbruinlaan en de Zijdelweg.
- Ter vervanging van het busvervoer op de Arthur van Schendellaan en de Achterberglaan zet de
gemeente een pendellijn in: met
een taxibus reizen de passagiers
van halte 8 naar halte 14 en vice
versa. Van daaruit kunnen de passagiers overstappen op de bussen 146 of 170 bij halte 1 of de tijdelijke halte langs de Zijdelweg
(schuin tegenover halte 1).
- De haltenummers 8 tot en met 14
op de Arthur van Schendellaan en
de Achterberglaan worden aangedaan door de pendellijn.
Op het onderstaande kaartje staan
deze voorlopige busroutes en haltes
aangegeven. Connexxion houdt u op
de hoogte over de (tijdelijke) wijzigingen met betrekking tot de dienstregeling.

Het wegverkeer, inclusief ﬁetsers en
voetgangers, wordt omgeleid. Daarvoor worden omleidingsroutes ingesteld die met bebording worden aangeduid.
Gevolgen voor het openbaar
vervoer
De verkeersmaatregelen hebben ook
gevolgen voor de routes van de bussen van Connexxion. In overleg met
Connexxion zijn de volgende afspraken gemaakt voor de periode van 20
juni t/m 29 juli:
- De buslijnen 146 en 170 ontzien
de Wiegerbruin tussen de Alfons
Arienslaan en de Achterberglaan,

Actuele informatie over het project en
de omleidingsroutes kunt u vinden op
de website van de gemeente, www.
uithoorn.nl en de provincie, www.
nhbereikbaar.nl.

Bereikbaarheid hulpdiensten
Het gebied blijft bereikbaar voor hulpdiensten en andere (gemeentelijke)
dienstverleners. Deze diensten zijn
op de hoogte gesteld van de geplande werkzaamheden en maatregelen.
Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Dan kunt u altijd contact opnemen
met de gemeentelijke projectleider,
de heer J. de Jong. Dit kan telefonisch via 0297-513111 of per e-mail
via gemeente@uithoorn.nl

WERKZAAMHEDEN
ROND DE EMMASCHOOL

De gemeente Uithoorn is vanaf 14
juni begonnen met de herinrichting
van het parkeerterrein en het groen
rondom de Emmaschool. Er worden enkele bomen gekapt en vervangen door nieuwe bomen. De paden en parkeerplaatsen worden herstraat. Voor de bezoekers en leveranciers van KNA wordt er ter hoogte van
Muur een tijdelijke in- en uitrit gerealiseerd.
Planning
Vanaf 14 juni a.s. gaan we beginnen met voorbereidende werkzaamheden en het inrichten van het werkterrein. Daarna wordt de Emmaschool aangesloten op het rioolstelsel ter hoogte van Muur. Vanaf 20
juni 2011gaan we beginnen met de
herinrichting van de openbare ruimte. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden medio september 2011
afgerond. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

AANLEG FIETS/VOETPAD
RINGDIJK

Medio mei is de aannemer begonnen met de aanleg van het fiets/
voetpad tussen Ringdijk en Gerberalaan. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot eind juni. De omleiding is met borden aangegeven. Met
vragen kunt u terecht bij de heer E.
Valkenburg, tel. 0297-513111 of via
gemeente@uithoorn.nl

ASFALTWERKZAAMHEDEN MIJNSHERENWEG

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

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: onbeperkt.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. Inzageperiode: onbeperkt.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. Inzageperiode: tot mei
2012. Informatie: cluster ﬁnanciën, 0297-513111.
Tijdelijk:
- Herindelingsontwerp grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-Holland. Ter inzage van 6 mei t/m 1 juli 2011. Verantwoordelijke instantie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Contactpersoon: de heer J. Kleinhessink, tel.: 0704416173.
- Gewijzigd bestemmingsplan De Kwakel-Zuid, het besluit van de gemeenteraad
en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Kwakel-Zuid liggen met
ingang van 19 mei t/m 30 juni 2011 ter inzage. Contactpersoon: mw. J. Filippo,
0297-513111.
- Besluit tot opheffen gereserveerde Autodate-parkeerplaatsen aan Marijnenlaan 46 en aan Laan van Meerwijk 16. Ter inzage: van 25 mei t/m 6 juli 2011.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie ligt ter inzage van
19 mei tot 30 juni 2011. Contactpersoon: de heer R. Drieman (Waternet) 020
-6082487.
- Verkeersbesluit evenementen zomer 2011 in het Dorpscentrum van Uithoorn,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Verkeersbesluit rotonde Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gezellelaan,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt ter
inzage van 3 juni t/m 14 juli 2011. Contactpersoon: mw. J. Filippo , 0297513111.
- Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland 2012. Ter inzage van 31 mei tot 11
juli 2011. Informatie: mw. A.B.H. Blakborn (Provincie Noord-Holland) 0235144068
- Het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks ligt van 10 juni 2011 tot en
met 22 juli 2011 ter inzage. Informatie: mw. L. Meijers, 0297-513111.
- Voorgenomen verlening omgevingsvergunning voor in gebruik nemen hotel Zijdelveld 54. Genoemd plan ligt van 10 juni 2011 tot en met 21 juli 2011 ter inzage.
- Het voorontwerpbestemmingsplan Boterdijk 91 (Landelijk gebied). Ter inzage
van 17 juni 2011 t/m 30 juni 2011. Informatie: R. Noorhoff 0297-513111.
- Legger regionale keringen Hoogheemraadschap van Rijnland. Ter inzage van
13 juni 2011 t/m 7 september 2011. Beroepsperiode 13 juni t/m 27 juli 2011. Informatie: Hoogheemraadschap van Rijnland: mw. M. Kruitwagen 071-3063988
of marieke.kruitwagen@rijnland.net. Gemeente Uithoorn: dhr. R. van Buuren
0297-513111. De leggerkaarten en aanvullende stukken zijn ook raadpleegbaar via de website van Hoogheemraadschap van Rijnland: www.rijnland.net.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
de bestaande beheerdersruimte. Ontvangen 14 juni 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Ontvangen 9 juni 2011.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg voorlopig nummer 199, melding ontvangen van Portakabin B.V.
voor het realiseren van een uitweg van het perceel Chemieweg met voorlopig
nummer 199 naar de Chemieweg.
- Industrieweg 7, omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 19 juli 2011.
De Kwakel
- Boterdijk 206b, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: t/m 21 juli 2011.
- Fresialaan 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw met
dakkapel. Bezwaar: t/m 19 juli 2011.
- Het Fort 19, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de woning.
Bezwaar: t/m 21 juli 2011.
- Iepenlaan 40, omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande loods.
Bezwaar: t/m 27 juli 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Langs de Baan 68, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op
de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 22 juli 2011.
- Geertruidahoeve 21, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 21 juli 2011.
Dorpscentrum
- Schans, Wilhelminakade, Schans, Marktplein, Koningin Julianalaan, WillemAlexanderpoort en Stationsstraat, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren van de evenementen Goud van Oud op 25
juni 2011 en Tropical Night op 27 augustus 2011 waarbij ook diverse attributen
op de openbare weg worden geplaatst.
Onthefﬁng van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend aan café De
Gevel, café Het Dorp, The Poolshack, Johnny’s Feestcafé, Drinken & Zo, Het
Oude Spoorhuis, De Herbergh 1883 en Pizzeria Pappagallo voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken vanuit het tappunt tijdens deze evenementen. Bezwaar t/m 22 juli 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 55, omgevingsvergunning voor het vergroten van een steiger. Bezwaar: t/m 18 juli 2011.
- Kuifmees 119, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kelder onder
de uitbreiding van de achterzijde. Bezwaar: t/m 20 juli 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 20, omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van
een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 19 juli 2011.
- Achterberglaan 49, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 juli 2011.
KENNISGEVING VOORGENOMEN TOEPASSING
WIJZIGINGSBEVOEGDHEID BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 29 van het bestemmingsplan Landelijk gebied gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het genoemde bestemmingsplan voor het hierna te noemen perceel:
De Kwakel
- Noorddammerweg 15, het wijzigen van de bestemming van het perceel van bedrijven in werken in het groen.
Genoemd voornemen ligt van 24 juni 2011 tot en met 4 augustus 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn
van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPlAgE: 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

Inschrijving voor de Speel
Mee 2011 is geopend!
Uithoorn - Speel Mee editie 2011
belooft weer een grandioze week te
worden. Van maandag 29 augustus
t/m vrijdag 2 september staat er een
tal van leuke activiteiten gepland
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Zoals al vele jaren wordt ook dit jaar
sporthal ‘De Scheg’ gebruikt als
middelpunt van de activiteiten.
De inschrijving is al geopend via de
website van de stichting:
www.speelmeeuithoorn.nl
Ook dit jaar kunnen de vrijwilligers
nog hulp gebruiken! U opgeven als
vrijwilliger voor een dag (of meer)
kan ook op de (vernieuwde)website.
Programma 2011
Ook dit jaar worden weer veel geslaagde elementen uit programma’s
van vorige jaren herhaald.
Zo is er het altijd luidruchtige huttenbouwen, worden de bezoekers
wederom creatief aan het werk gezet en wordt de beruchte kinderkermis ook niet overgeslagen. Dinsdag
wordt een verrassingsdag vol activiteiten met als thema’s theater, concert en dans: ‘Haal het doek maar
op! Op maandag t/m donderdag
zijn de activiteiten van 10.30 uur tot
15.00 uur. Vrijdag wordt om 11.00
uur gestart, maar om 16.00 uur geeindigd. Op dinsdag en vrijdag zijn
de ouders een half uur voor het einde welkom om te komen kijken.
Een half uur voor aanvang van de
activiteiten in de Speel Mee week,
kunnen de kinderen zich melden bij
de tafels om o.a. een sticker te krijgen met hun naam en nummer.
Voor de lunch moet iedereen zelf
eten en drinken meenemen. Wilt u
a.u.b. de naam van uw kind(eren)
op hun tas vermelden! Dit geldt
ook voor de hamers,die de kinderen
meenemen voor het huttenbouwen.
De inschrijving
Voorinschrijving via de website 4,00

euro per dag en tijdens de Speel
Mee week 5,00 euro per dag.
Inschrijven kan op
www.speelmeeuithoorn.nl. Na inschrijving ontvangt u direct een inschrijfnummer. Tot 26 augustus
kunt u dan onder vermelding van
het inschrijfnummer en de naam
van het ingeschreven kind het bedrag overmaken op rekeningnummer 696607646 van Speel Mee t.n.v.
R.J.M. Goedhart v/d Lugt
Vanaf 26 augustus kunt u nog wel
inschrijven via de website, maar de
betaling dient dan op de eerste dag
dat uw kind deelneemt te worden
voldaan. Vergeet niet het inschrijfnummer te noteren! Uiteraard heeft
u na inschrijving op de website een
betalingsverplichting.
Let op! Door de vele kinderen die
zich elk jaar aanmelden, is de werkgroep genoodzaakt een maximum
te stellen aan het aantal deelnemers. Het maximumaantal kinderen is afhankelijk van het aantal leiding welke die dag beschikbaar is.
Vol is echter vol, hoe moeilijk dat
dan ook is. Niemand is immers gebaat bij een onveilige situatie. Wilt u
zeker zijn dat uw kind kan deelnemen, schrijf uw kinderen dan zo snel
mogelijk in.
Sponsors & vrijwilligers
Speel Mee is slechts mogelijk door
de inzet van vrijwilligers. Zij zorgen
elk jaar weer voor een afwisselend
en uitdagend programma. Financieel is de stichting afhankelijk van de
gemeentesubsidie en de vele sponsors. Wilt u weten welke bedrijven
helpen, kijk dan op de website.
Om de week zo leuk en prettig mogelijk te laten verlopen kan de organisatie alle hulp gebruiken. Op de
website vindt u meer informatie en
kunt u zich opgeven als vrijwilliger.
Neem gerust contact met de organisatie op, ook voor andere vragen!

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

WWW.mEErBODE.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren.
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het
openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Wat gebeurt er toch met
Hotel Hengelsport?
Vele Uithoornaars hebben goede herinneringen aan Hotel
Hengelsport, een van de laatste
karakteristieke plekken in Uithoorn langs het Zijdelveld.
Is het niet dat er nog enkelen
herinneringen hebben aan de
zwemlessen in het Zijdelmeer,
dan hebben vele inwoners goede herinneringen aan de ijspret
en het opwarmen erna bij Hengelsport. Ook hengelaars hebben er hun verhalen over aas en
goede vangst, al of niet gepaard
met biertjes.
De gebroeders Hogerwerf kwamen op leeftijd en steeds meer
activiteiten werden afgestoten.
De laatste jaren stond het pand
er nog mooi bij, maar gebeurde
er niet veel meer.
Sinds 1 mei is er een nieuwe eigenaar en vanaf die tijd volgen
de gebeurtenissen in rap tempo
elkaar op.
Het pand werd vanbinnen volledig gestript en nu vindt er
aan de buitenkant een kaalslag
plaats. Er blijft geen boom over-

Zaterdag 2 juli aanstaande

Slagwerkfeestje in De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 2 juli zal
het midzomeravondfestival van muziekvereniging Tavenu in het teken staan van slagwerkmuziek. Vier
slagwerkgroepen, Triviant uit De
Ronde Venen, Bovenkerk uit Amstelveen, Volharding uit Borculo en
Tavenu uit De Kwakel zullen laten
zien dat slagwerkmuziek meer is
dan een beetje trommelen. Ieder zal
op zijn niveau laten horen en zien
wat ze in huis hebben.
Het belooft een gevarieerde avond
te worden. Als opening zullen alle
groepen gezamenlijk enkele num-

mers spelen die ’s middags met elkaar geoefend zijn.
Tussen de optredens van de slagwerkgroepen door zullen de Steelband van Tavenu, de Sambaband
van Bovenkerk en Capoeira Sul da
Bahia uit Amstelveen te zien en
te horen zijn. Na afloop treedt de
groep Samba Tula uit Amsterdam
op met Braziliaans slagwerk.

eind en het terrein ziet er desolaat uit. Zelfs bomen van de beschermde bomenlijst werden
gekapt.
Op de website:
www.hotelhengelsport.nl wordt
melding gemaakt van sloop en
op het gemeentehuis liggen volledig uitgewerkte plannen tot
verbouw van het huidige pand
als hotel/motel.
In de tuin staat een bord met ‘Te
koop’. Het pand is dus weer in
de verkoop en waarom dan toch
nog die volledige kaalslag op
het terrein.
Wie snapt hier nog iets van? Het
is triest om te zien hoe een karakteristiek plekje Uithoorn vervalt in dit desolate landschap.
Moeten behalve de bewoners
ook de vogels verdwijnen?
Kom uzelf overtuigen en leg het
vast op de foto. Misschien kunt
u er een artikel aan wijden.
Paula Schulte
Zijdelveld 56
Uithoorn

Reactie Parkeerbonnen tijdens
begrafenis van Julija Williams
Waar is het respect gebleven van
de politie voor de medemens?
Kan mij voorstellen dat als er
heel veel mensen hun auto’s
daar parkeren, dat dit gevaar zou
kunnen opleveren, maar dit slaat
echt alles. Vind je het gek dat er
totaal geen respect voor de politie meer is, hier vragen zij zelf
om.

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
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Heb met afschuw het bericht gelezen in uw krant, en wil daar
graag op reageren.

brAnDweer
& PoLitie

www.112.nl

R E AC T IE VA N E E N LE Z E R

Het had ook anders kunnen
gaan. De tijd die zij kwijt waren
aan het uitschrijven van deze bekeuringen, hadden zij ook kunnen besteden om er voor te zorgen dat er geen onveilige situaties zouden kunnen ontstaan tijdens de kerkdienst, of leest de
Politie geen Nieuws!

Waar hebben wij het over, 1
uur misschien 2 uur, maar NEE,
schrijven maar, leuk als de mensen terugkomen uit de kerk en
ze vinden zo’n geel briefje. En
stond de politie daar nog... denk
het niet. RESPECTLOOS
Dit is misselijkmakend, en ik
schaam mij diep dat ik in zo’n
gemeente woon.
Burgemeester, doe hier iets aan!
Ik hoop dat dit gedrukt en gelezen wordt en dat die mensen die
een bekeuring kregen gecompenseerd worden.
Dat zou pas respectvol zijn!
T.M. Hoffman
Mijdrecht

Dag met gouden randje
voor ontmoetingsgroep

Het evenement vindt plaats voor het
Dorpshuis de Quakel in het centrum
van De Kwakel en begint om 19.30
uur. Kom op tijd om niets te missen.
De toegang is gratis.

Tastoo bespeelde publiek in
jongerencentrum The Mix
Uithoorn - De avond in The Mix
kwam pas laat op gang, maar miste het doel niet: een heerlijke avond
vol live-raggae!
De 15-koppige formatie Tastoo be-

Workshop Spelend
Schilderen, een Cadeautje!
Uithoorn - Hoe je ook schildert, je
schilderij praat tegen je, als je bezig
bent. De verf doet iets anders dan
jij verwacht, kleuren werken anders
uit... Sta je open voor deze gebeurtenissen? Dan wordt het een proces
van geven en ontvangen, en je schilderij is een cadeautje! Joke Zonneveld geeft in haar atelier De Rode

Draad de workshop Spelend Schilderen, een Cadeautje! op zaterdag 9
juli van 13.30 tot 16.30 uur in Centriek 86, Prinses Margrietlaan 86 te
Uithoorn. Kosten 32,50, incl alle materiaal, koffie/thee. Uitgebreide info www.jokezonneveld.nl, tel 0206418680,
info@jokezonneveld.nl.
Het atelier is ook te huur in deeltijd.

speelde het publiek met levensechte raggae ‘from the heart’.
De band speelde de hele avond met
als climax “Child in Time” van Deep
Purple op de raggae-manier!

Uithoorn - Afgelopen vrijdag vierde Ontmoetingsgroep Uithoorn voor
Vergeetachtigen haar 10-jarig bestaan. Het ochtendgedeelte was
voor de huidige deelnemers samen
met hun mantelzorgers.

Alles werd muzikaal omlijst door het
pianospel van de heer Harry Lichtendahl.

Zij werden verwend met heerlijk
gebak en een feestelijke lunch. De
presentatie met de foto’s over de
afgelopen jaren was een feest van
herkenning: de uitstapjes die ze samen hebben ondernomen, de creatieve middagen, de locaties waar de
ontmoetingsgroep begonnen is.

Fijn dat het belang van de Ontmoetingsgroep ook door de huisartsen
van Uithoorn wordt onderstreept.
Dr. van de Bosch nam de honneurs
waar en kwam met een gezamenlijk
gift van alle huisartsen.
Ontmoetingsgroep Uithoorn voor
Vergeetachtigen wil graag via de
Nieuwe Meerbode nogmaals iedereen bedanken voor alle felicitaties
en voor het geslaagde feest.

Het officiële gedeelte werd geopend
door wethouder mevrouw D.J. Zijlstra. De directeur van Vita welzijn
en advies Dion de Leeuw benadrukte het belang en de open sfeer van
de Ontmoetingsgroep in zijn woord.
Voor deelnemers en collega’s was
het leuk dat Joke Dijkstra, coördinator van het eerste uur, een terugblik
gaf over de beginperiode.

Wilt u graag iets meer weten over
de ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en mantelzorgers, neem
gerust contact op met Caroline Vrijbergen-coördinator Ontmoetingsgroep of Monica van der Laan-activiteitenbegeleidster.
Ontmoetingsgroep Uithoorn is gevestigd aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn, tel: 0297-533540.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners
van Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het minimum. De hoogte van uw inkomen, of het eigen
vermogen (eigen huis, spaargelden, caravan,
boot, etc.) waarover u beschikt, is wel van invloed. Als u een inkomen op minimumniveau
ontvangt, krijgt u meer vergoed dan iemand met
een wat hoger inkomen. Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt
betalen, kunt u wellicht aanspraak maken op de
bijzondere bijstand. Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht te boven gaan. De kosten moeten te maken hebben
met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats op grond van uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag vóór
de uitgave doet. Daarmee voorkomt u financiële problemen.

openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Welke kostenposten vallen onder
deze regeling
In onderstaande lijst vindt u een aantal bijzondere kostenposten. Dit zijn slechts een aantal
voorbeelden. Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u het beste bespreken met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen.
bril (plus glazen), contactlenzen;
bevallingskosten, kosten van kraamdagen
die voor eigen rekening blijven;
dieetproducten (als de normale kosten van
voeding worden overschreden);
eigen bijdrage thuiszorg;
kosten gehandicaptenparkeerkaart;
extra waskosten van kleding en beddengoed door ziekte of handicap;
gebit, tandprothese, orthodontie behandeling(en), kroon of brug (als de zorgverzekeraar maar een deel vergoedt);
een gehoorapparaat (plus batterijen);
kinderopvang, oppas- of crèchekosten in
verband met scholing of werk;
orthopedische schoenen, steunzolen;
rechtsbijstand, kosten die voor eigen rekening blijven;
reiskosten om uw familie in het ziekenhuis,
de gevangenis etc. te bezoeken;
ouderbijdrage en kosten schoolreisje (kinderen op de middelbare school);
woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen huurtoeslag wordt verstrekt.

Wist u dat?
De Wmo-raad Uithoorn en de Wmoraad Aalsmeer adviseren over maatschappelijke onderwerpen (zoals een
leefbare buurt, goed vervoer, aangepaste woningen en ondersteuning bij
de zorg)
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg een
Vrijwillige Hulpdienst heeft. Het Loket
bemiddelt tussen de vraag van de burger en de vrijwilliger. De vrijwillige hulpdienst is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
U alle informatie over het Loket en de
Wmo kunt terug vinden op de website
van uw gemeente?

Bereikbaarheid
afdeling
inburgering
De afdeling inburgering is elke werkdag van
8.30 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via
(0297) 51 31 33. Wilt u liever langskomen? Dit
kan op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30
uur in het gemeentehuis van Uithoorn.

gebruik spreekuren diverse loketten
Het cluster Werk & Inkomen kunt u elke werkdag bereiken. Wij merken echter dat buiten
de spreekuren andere balies (zoals de receptie, burgerzaken en het Loket WWZ) van de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn steeds vaker worden gebruikt door cliënten van Werk
& Inkomen.
De belangrijkste regels voor u op een rij:
1. Producten en diensten van Werk & Inko-

men kunt u aanvragen tijdens het telefonisch of inloopspreekuur.
2. Formulieren kunt u inleveren tijdens de
inloopspreekuren of in de donkergrijze
brievenbus in de hal van het gemeentehuis (direct links bij de schuifdeur) van Uithoorn of de algemene brievenbus aan de
buitenkant van het gemeentehuis Aalsmeer inleveren (recht van de draaideur)*.
3. Kopietjes kunt u maken in de supermarkt

of een consulent kan dit doen tijdens het
inloopspreekuur.
*

Let op: de groene ton die in de hal staat
van het gemeentehuis Aalsmeer zal per
1 juli 2011 verdwijnen. U kunt uw rechtmatigheidsformulier of andere formulieren voortaan in de algemene brievenbus
aan de buitenkant van het gemeentehuis
inleveren.

gewijzigde uurtarieven
zorgaanbieders
Met ingang van 18 juli 2011 veranderen de uurtarieven van de zorgaanbieders voor Huishoudelijke Verzorging in natura.
Op basis van de CAO Thuiszorg (VTT) worden
door de G2, het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, de uurtarieven met 0,75 % verhoogd. Vanaf 18 juli 2011 gelden de volgende
uurtarieven per zorgaanbieder:
Algemeen Thuiszorgbureau
Tzorg
Thuiszorg Aelsmeer
Axxicom Thuishulp
Amstelring
Flexicura
Thuiszorg Service Nederland

€ 21,94
€ 21,91
€ 21,96
€ 22,18
€ 23,10
€ 23,20
€ 23,20

De inning van de eigen bijdrage voor Huishoudelijke Verzorging vindt plaats via het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Betaalt u reeds
de maximale periode bijdrage? Dan merkt u
weinig van de wijziging van de uurtarieven. Indien u de hoogte van uw eigen bijdrage wilt berekenen, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Wij maken u erop attent dat de uitkomst
van de berekening van de eigen bijdrage via de
site van het CAK slechts een indicatie geeft van
de eigen bijdrage die u gaat betalen.
Heeft u vragen over de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw eigen bijdrage? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Telefonisch zijn zij dagelijks te bereiken van 8.30 tot
12.00 uur. Het telnr. is (0297) 51 31 31.
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Mieke Peeters van Mirande Lingerie (2e van li.) overhandigt samen met haar echtgenoot Piet een cheque van 2.000
euro aan vertegenwoordigers van KWF, Eva Smink en Age Oyevaar

Mirande Lingerie doneert
aan KWF Fonds
Uithoorn – Eigenaresse Mieke Peeters-van Bunningen van de bekende lingerie speciaalzaak Mirande
aan De Schans naast winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn, overhandigde samen met haar echtgenoot Piet afgelopen donderdag 16
juni een cheque van 2.000 euro aan
vertegenwoordigers van de KWF
kankerbestrijding ten bate van het
borstkankeronderzoek. De promotor
voor Randstad West, de heer Age
Oyevaar en zijn opvolger, mevrouw
Eva Smink, namen de cheque blij in
ontvangst. Het geld wordt besteed
aan verder onderzoek om borstkan-

ker te voorkomen en te genezen. De
donatie sluit aan bij een specifieke
activiteit van Mirande Lingerie die
als één van de weinige zaken gespecialiseerd is in lingerie en badkleding waaraan een prothese ten
grondslag ligt. Eén en ander voldoet
aan de hoogste pasnormen en kwaliteitseisen.
Jubileumactie voor KWF
In het licht van de protheselingerie hadden Mieke Peeters en haar
echtgenoot begin dit jaar een actie op touw gezet om ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum van

Mirande geld in te zamelen voor het
KWF Fonds, in het bijzonder voor
het opsporen en genezen van borstkanker. Dit in plaats van een cadeau
aan de jubilerende eigenaren van
de lingeriezaak. Tevens werd geld
ingezameld tijdens de ‘varende modeshows’ aan boord van het partyschip ‘Princess’ van rederij Triton op
22 maart jongstleden. “Al met al is
er door iedereen een leuk bedrag bij
elkaar gebracht. We bedanken namens het KWF Fonds al die mensen
die dit voorjaar eraan hebben bijgedragen. Wij hebben het bedrag verhoogd en afgerond op 2.000 euro”,

Rectificatie: de ene juwelier
Sparnaay is de andere niet
Uithoorn - Wie op internet naar de
website van Juwelier Sparnaay zoekt,
krijgt weliswaar een fraaie presentatie te zien, maar niet van degene
waar u zo naarstig naar op zoek was,
namelijk de vestiging van Juwelier
Sparnaay in winkelcentrum Amstelplein nr. 33.
Ook onze redactie is dit overkomen
met de invulling van de winkelomschrijving in de ‘Amstelplein-bijlage’
van 8 juni jl. in deze krant. “Helaas
zijn de lezers daarom een beetje op

het verkeerde spoor gezet, maar dat
kan voorkomen.”
Sparnaaay Amstelplein: “De vestigingen in Hoofddorp en Aalsmeer
zijn wel familie, maar hebben niets
met onze zaak op het Amstelplein te
maken. Bovendien leveren wij sieraden en horloges van andere merken
dan die genoemd zijn”, aldus Diederik Sparnaay die verder toegeeft met
een eigen website bezig te zijn maar
die nog niet in de lucht is. Diederik
heeft ruim vier jaar geleden de zaak

Aanstaande zaterdag en zondag

Zorgboerderij Inner-Art
houdt open dag
De Kwakel - Zorgboerderij InnerArt in De Kwakel zet de staldeuren
open voor publiek op 25 en 26 juni
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom om rond te kijken op de boerderij en kennis te maken met de
mogelijkheden voor dagbesteding.
Mensen, jong en oud, kunnen gezonde, afwisselende, natuurlijke
dagbesteding vinden op de boerderij waar eigenlijk alle dieren aanwezig zijn, behalve koeien. Nederland Bloeit steunt van harte de zorgboerderijen in Nederland. Zorglandbouw slaagt er op een unieke ma-

nier in om stad en platteland aan elkaar te verbinden. Waar er vroeger
vanzelfsprekend contact tussen boer
en burger was omdat ieder wel iets
te zoeken had op de boerderij (eieren, kaas, melk, groenten, seizoenswerk, spelend helpen, enz.) is dit nagenoeg verdwenen en weten helaas
weinig burgers nog van de natuurlijke gang van zaken op een boerderij. Door het meer toegankelijk maken van de boerderij worden inzicht
en begrip vergroot en vinden veel
mensen met verschillende doelen
en interesses hun weg. Ook de zorg-

van zijn vader Jas Sparnaay overgenomen. Laatstgenoemde is overigens nog wel enkele dagen per week
actief in de winkel. De zaak bestaat
al sedert 1848, toen een verre overgrootvader van Diederik een winkel
in dit genre opzette.
Ongekende service
Graag willen we u bij dezen alsnog
informeren over Juwelier Sparnaay
in Uithoorn. Juwelier Sparnaay ziet
zichzelf als een ‘dorpsjuwelier’. Of-

boerderij is zo’n verbindende schakel. De zorglandbouw biedt mensen een prettige en leerzame plek
op een boerderij. Hier komen mensen tot rust, kunnen zij even bijtanken, ontdekken zij waardevolle eigenschappen in zichzelf, kunnen zij
(weer) zinvol werk doen en zichzelf hervinden. Op deze manier helpen de Nederlandse zorgboerderijen mensen een volwaardige plek te
geven in de maatschappij. De zorglandbouw is er voor jong en oud en
voor alle culturen.
Van de ongeveer 1000 zorgboerderijen in Nederland is Zorgboerderij Inner-Art één van de nog weinige
boerderijen met een Kwaliteitskeurmerk. Daar is hard aan gewerkt door
Inner-Art. De boerderij is er dan
ook trots op. Veel zorgverzekeraars
en hulpverleners willen logischerwijze waarborg voor kwaliteit. Daar

geeft Mieke te kennen. “Er is voor
de symboliek een mooie en duidelijke cheque gemaakt, zodat het wat
impact heeft bij de overhandiging
van het bedrag. Maar dat doet de
Rabobank natuurlijk met een overschrijving.”
Age Oyevaar was als promotor voor
KWF bijzonder in zijn nopjes met
het gedoneerde bedrag. “Het geld
zal een goede bestemming krijgen.
Onderzoek naar borstkanker en de
eventuele genezing daarvan bevindt
zich al in een vergevorderd stadium
en heeft al zijn vruchten afgeworpen. Maar er mag niet stilgestaan
worden bij de huidige bereikte resultaten. We moeten door. Daarvoor is weer geld nodig en dat zal
goed besteed zijn”, aldus Oyevaar.
Van maandag 5 tot en met zaterdag
10 september dit jaar zullen meer
dan 100.000 collectanten in Nederland weer op pad gaan voor de ruim
1.600 afdelingen van KWF. Die worden bestuurd door overwegend vrijwillige bestuursleden. Aangezien
er altijd behoefte is aan méér collectanten kunnen gegadigden zich
daartoe bij KWF aanmelden via de
website: www.kwfkankerbestrijding.
nl/collecte. Wie bereid is om in Uithoorn en De Kwakel te collecteren
voor dit goede doel kan zich daar
dus opgeven.
Jubileum of niet, de grote betrokkenheid van Mieke Peeters met
haar team van Mirande Lingerie zal
zich ook na de zomer ongetwijfeld
weer doen gelden bij de dan ophanden zijnde nieuwe actie ten behoeve van het onderzoek naar borstkanker.
Mirande Lingerie is een speciaalzaak met een omvangrijk assortiment lingerie en corsetterie voor
dames, herenondergoed en ondergoed voor kinderen, zowel jongens als meisjes. Maar tevens baden strandkleding voor deze doelgroepen alsook nachtkleding in de
breedste zin van het woord.
Het betreft hier kleding van bekende merken in het middensegment
en de wat hogere prijsklassen.

.

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

Vos in het Libellebos
Uithoorn - Schrik nou niet meteen, ‘t is een vlinder. Het is de Kleine Vos.
Aglais urticae, zo heeft mijnheer Linneaus hem genoemd.
Hij is wijdverbreid en komt overal in het algemeen voor. In parken en
tuinen, maar ook midden in de stad. Het is één van de eerste vlinders in
het voorjaar. Hij valt onder de Schoenlappers Familie. Déze is van ‘ons’
Uithoornaars. Ik zag hem bij de kinderboerderij in het Libellebos.
Jan Vriend, Uithoorn

Het ringen van de ooievaars

Bovendien heeft Mirande Lingerie
voor de rijpere vrouw een uitzonderlijke keuze uit de wat grotere maten.
tewel een juwelier met ‘voor ieder
wat wils voor de locale samenleving’,
waaronder een breed aanbod aan
sieraden en horloges. Daarnaast een
ongekende service en klantvriendelijkheid die hoog in het vaandel staat.
Voorts biedt deze juwelier de mogelijkheid om in opdracht ook sieraden
te (laten) maken door professionele
goudsmeden. Sparnaay heeft kortom de deskundigheid van een horloger en juwelier in huis om klanten op
een breed terrein van dienst te zijn.
Diederik: “Wij hebben een mooie
collectie horloges en sieraden in huis
van diverse bekende merken. Bij de
horloges noem ik dan onder meer
Edox, Torgoen, Esprit, Guess, Seiko,
Citizen en TW-steel. Als je het over
sieraden hebt zijn de belangrijkste
wel Ti Sento, Zirkonia, Blush, Mi Moneda, Pandora, Trollbeads en Buddha to Buddha. Verder hebben wij
een grote collectie fotolijstjes, spaarpotten en kinderbestekjes en een
leuke collectie kindersieraden. En
wil een klant iets hebben wat we niet
in huis hebben of iets speciaals van
een ander merk, dan kan dat vanzelfsprekend besteld worden.”
Naast de verkoop van horloges en
sieraden kunt u voor meer zaken bij
Juwelier Sparnaay terecht. Bijvoorbeeld voor het taxeren van sieraden en horloges, of het repareren en
schoonmaken van (antieke) klokken,
horloges en sieraden. Voor horloges
is er bijzondere aandacht voor het
testen op waterdichtheid. Nadat aan
het horloge werkzaamheden (batterij vervangen) zijn verricht, kan deze test met eigen apparatuur direct
worden verricht.
“Reparaties aan horloges en kleine
reparaties aan goud en zilver doen
wij zoveel mogelijk in het tijdsbestek
van ‘klaar terwijl u wacht’, iets wat
je tegenwoordig ook wel uniek kunt
noemen. Kortom, voor al de hierboven genoemde zaken bent u in onze zaak op het Amstelplein van harte
welkom”, aldus Spaarnaay.

dient aan tegemoet gekomen worden. Maar… de boer moet wel boer
kunnen blijven. Het mooie van dagbesteding of wonen op een zorgboerderij is juist dat er niet de sfeer
van verpleging of hulpverlening is,
maar juist sprake is van een meer
gelijkwaardige, ontspannende setting waarbij eigen inzet hoe dan ook
het eigen welbevinden en dat van de
boerderij en haar dieren en planten
dient! Ook het omgaan met dieren,
de ruimte en de vele soorten werkzaamheden die uitgevoerd kunnen
worden bieden de mogelijkheid om
verschillende mensen met verschillende achtergronden dagbesteding
te bieden. Het gevoel nuttig te zijn,
gewaardeerd te worden, mensen
te ontmoeten, allerlei werkzaamheden te kunnen doen - al naar interesse en kunnen of ook eerder ervaring - zijn van groot belang om men-

Uithoorn - Donderdagochtend 16 juni was het zover. De drie kleine
ooievaars werden geringd. En ik mocht erbij zijn. Van een grote afstand
mocht ik de kleintjes altijd fotograferen. En nu... lagen ze vlak voor mij
op een kleed om geringd te worden. Ik kon het natuurlijk niet laten om
ze héél even aan te raken. Wat een geweldige ervaring.
Mijn dank gaat uit naar mevrouw Burgraaf .
Petra Hoogendoorn, Uithoorn

sen langer uit bijvoorbeeld opname
te kunnen houden.
Platteland
Zorgboerderijen vormen een vitaal
onderdeel van het platteland en verhogen ook de kwaliteit en effectiviteit van de zorgverlening in Nederland. Dagbesteding kan dienen als
respijtzorg, ontlasting van mantelzorg, kan vereenzaming voorkomen, zelfredzaamheid vergroten en
zelfstandigheid verlengen waardoor
kostbare behandeling en zelfs opnamen kunnen worden verminderd of
voorkomen. Ook noodzaak tot medicatie ziet men gelukkig in veel gevallen verminderen. Allemaal pluspunten die druk op (kostbare) hulpverlening kunnen verminderen. Op
een zorgboerderij zijn de zorg en
begeleiding belangrijk, maar ligt de
nadruk op wat mensen wel kunnen
en waar ze plezier in hebben.
Centraal staat persoonlijke aandacht voor de mens, die zich minder ziek en bezwaard kan voelen in
een natuurlijke sfeer, waarin de client een bijdrage levert in het reilen
en zeilen van de boerderij.
Schoonmaken
Er zijn op Zorgboerderij Inner-Art
talloze klussen te doen. Alles natuurlijk naar eigen kunnen en interesse en het doel dat men voor
ogen heeft: Dierenverblijven moe-

ten schoongemaakt, dieren moeten verzorgd, maar ook vertroeteld! Planten in de groentetuin moeten gezaaid, gepoot. Ook schoffelen, wieden, maaien, kantjes afsteken zijn terugkerende werkzaamheden. Fruit, groenten en kruiden moeten geoogst en verwerkt worden tot
jams, siropen, taarten en wijn. Huishoudelijk werk als afwassen, soep
maken, tafel dekken, de koffie verzorgen, de vloer vegen, stoffen, enz.,
houdt ook nooit op en anders kan
er nog wel gebreid, wol gesponnen
of een andere creativiteit of spel gedaan worden. De tuinen, het ruime
erf, de bomen, het land, de sloten, de
gebouwen hebben veel onderhoud
nodig en de hongerige kachel die
ook in de zomer bij koud weer lekker wordt gestookt, vraagt het benodigde hout! De verzorgers gaan mee
met de seizoenen en het weer. Ook
het vee vraagt telkens weer andere
zorg en aandacht. Zo is iedere dag
weer anders. Ieder kan zichzelf zijn
of worden op de zorgboerderij.
Werken is fijn, maar het moet niet!
Gewoon lekker rustig zitten op een
van de vele plekjes en genieten van
een dier op schoot, de ruimte, de
wind, de zon, een luisterend oor, een
goed gesprek zijn van grote waarde.
Adres en informatie: Zorgboerderij
Inner-Art, Gera Hoogendoorn-Verhoef, Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. Tel. 0297-563753.
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Kinderkoor Xing viert de lente
en de zomer in liedjesshow
Regio - Op zaterdag 2 juli a.s. gaat
kinderkoor Xing onder leiding van
Ireen van Bijnen optreden bij danscentrum Colijn. Xing brengt een
leuk programma met 14 liedjes over
de lente en de zomer. Drie liedjes
daarvan zijn speciaal voor Xing geschreven! Joost Tel (vader van twee
Xing-leden) heeft twee mooie liedjes geschreven. Eén over lentekleuren (wat is nu eigenlijk dé len-

tekleur?) en één over zin in de zomer. Verder heeft Henk van ’t Hoff
een grappig liedje geschreven over
kwallen op het strand.
Kinderkoor Xing bestaat momenteel
uit wel 25 kinderen. Als koor klinkt
dat al geweldig, maar daarnaast
mogen de kinderen die dat willen
ook nog een stukje solo zingen. Best
spannend, natuurlijk!

Special guest zijn de artiesten van
Jeugdcircus Acrobatico uit Badhoevedorp; zij voeren een spectaculaire acrobatiekact op in Afrikaanse
sfeer. Heel bijzonder!
Iedereen is van harte welkom om
te komen luisteren naar kinderkoor
Xing in Danscentrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn. Het optreden begint om 14.00 uur. De toegang is vrij.

Speciaal Remeha HRe®-certificaat uitgereikt aan
KroonTechniek B.V.

Nieuwe cv-ketel wekt ook
uw eigen elektriciteit op
Regio - Een cv-ketel die alleen maar
zorgt voor verwarming en warm water is binnenkort ouderwets. De Nederlandse fabrikant Remeha heeft
een cv-ketel op de markt gebracht
die daarnaast ook elektriciteit opwekt. De Remeha eVita is geen HR
maar een HRe®-ketel, een soort
privé-energiecentrale. Door middel
van micro-warmtekracht- koppeling (WKK) wekt de eVita 1000 Watt
elektriciteit op terwijl hij het huis
verwarmt. Dit betekent een fors lagere energierekening én, niet minder belangrijk, een 60% lagere CO2uitstoot dan nodig is voor de stroom
die nu uit uw stopcontact komt. De
plaatsing van zo’n geavanceerde
cv-ketel vereist wél een speciaal opgeleide installateur. KroonTechniek
B.V. in Nieuw Vennep is als een van
de eerste installatiebedrijven in Nederland door Remeha officieel eVita
HRe®-gecertificeerd.
Remeha is met de introductie van
de eVita HRe®-ketel niet over één
nacht ijs gegaan. De ketel is jarenlang op grote schaal getest en heeft
zich eerst in meer dan 1.000 Nederlandse woningen moeten bewijzen.
Om goed te kunnen omgaan met
de innovatieve techniek waarmee
de eVita vol zit is ook een speciaal
opleidingstraject ontwikkeld voor
de installatiebranche. Alleen door
Remeha HRe®-gecertificeerde bedrijven mogen deze speciale ketel verkopen en installeren. KroonTechniek B.V. behoort tot de eerste
lichting gecertificeerde bedrijven en
heeft daarmee unieke expertise in

huis gehaald. Remeha verwacht de
komende jaren vele duizenden eVita HRe®-ketels te verkopen, mede
dankzij de fikse aankoopsubsidie
van de overheid in het kader van de
subsidieregeling Duurzame Warmte.
Solo- en combiketel
De belangrijkste cv-ketelfabrikanten beschouwen micro-WKK als dé
oplossing voor de nabije toekomst.
Zij werken hieraan dan ook nauw
samen in de Smart Power Foundation. Remeha is de eerste fabrikant
die een HRe®-ketel op de markt
brengt, en de enige die zowel soloals combiketels van dit type produceert. Combiketels, met ingebouwd
direct gestookt warmwatervat, worden in Nederland het meest verkocht omdat ze weinig ruimte innemen en in vrijwel iedere woning
geïnstalleerd kunnen worden. Een
soloketel werkt met een losse, veel
grotere boiler die meer warm water kan bevatten maar dus ook meer
ruimte nodig heeft. De Remeha eVita is er dus in beide uitvoeringen, en
kan desgewenst ook nog worden
gecombineerd met een zonneboiler.
25% lagere energienota
Het milieuvoordeel van de HRe®ketel is zo groot, dat massale invoering de CO2-doelstellingen van de
overheid in één klap binnen bereik
zou brengen. KroonTechniek B.V.
denkt dat veel kopers daar wel gevoelig voor zijn, maar dat de besparing op de energierekening doorslaggevend zal zijn bij de aankoopbeslissing. Hoe groot die besparing

is verschilt per huishouden en woningtype, maar hoe meer draaiuren
de Remeha eVita maakt, des te groter is het voordeel. Voor een gemiddeld Nederlands gezin is een besparing haalbaar van 25% op de totale energienota. Bij een jaarverbruik van ca. 1.900 m3 gas wekt met
de Remeha eVita ± 2.500 kWh elektriciteit op. Dat is 65-75% van wat
een gemiddeld gezin op jaarbasis
aan elektriciteit verbruikt. In klinkende munt komt dat, bij de huidige energieprijzen, neer op 350,tot 550,- per jaar. Naarmate energie
duurder wordt, wordt de besparing
alleen maar groter.
Als de eVita op enig moment meer
stroom levert dan er in huis wordt
verbruikt, wordt het surplus automatisch teruggeleverd aan het net.
De elektriciteitsmeter loopt dan
(vaak letterlijk) achteruit. Een zgn.
‘terugleververgoeding’ van het energiebedrijf kan dan direct geld opleveren. De Remeha eVita is door zijn
hoogwaardige techniek een flinke
investering, maar dankzij de aankoopsubsidie en door vergoedingen voor teruggeleverde elektriciteit
verdient de investering zich binnen
de levensduur van de ketel ruimschoots terug.
KroonTechniek B.V. is niet alleen gecertificeerd eVita-installateur, maar
geeft ook voorlichting over de (soms
ook regionale) subsidies en vergoedingen. Bel 0252 - 673076 of e-mail
info@kroontechniek.nl voor meer
informatie. U kunt ook terecht op
www.smartpowerfoundation.nl, de
website van de wkk-branche.

Nuttigen van alcohol
alleen binnen de grenzen
Uithoorn - Alle evenementen en
festiviteiten die vanaf heden in Uithoorn worden georganiseerd, vallen
onder het nieuwe alcoholbeleid van
de gemeente dat onlangs in werking is getreden.
Het beleid geldt voor alle te organiseren evenementen en festiviteiten
die er in Uithoorn op grote schaal
worden gehouden. Te beginnen met
Goud van Oud op zaterdag 25 juni a.s. van 20.00 tot 01.00 uur. Met
behulp van borden wordt deze tijd
aangegeven, maar ook de van te voren afgebakende zone waarbinnen

men alcoholische drank mag drinken. Daarbuiten is dat niet (meer)
toegestaan!
Vorig jaar heeft de gemeente samen
met de plaatselijke horeca en politie geëxperimenteerd met een alcoholverbod dat gold buiten het aangewezen gebied waar evenementen
als Goud van Oud en Tropical Night
werden georganiseerd. Dat is de zone vanaf de Herberg aan de Amstel,
de Dorpsstraat, Markt en Wilhelminakade tot aan het Oude Spoorhuis en achterlangs via de Bern-

hardlaan naar het Amstelplein. Wie
buiten dat gebied met alcohol in het
glas of een fles werd aangehouden,
kreeg op z’n minst een stevige bekeuring. Er binnen mocht men wel
met drank lopen/zitten. Doel was de
veiligheid en openbare orde controleerbaar te houden. Tijdens de afgelopen jaren is het altijd gezellig,
maar ook vaak luidruchtig tijdens
dit soort festiviteiten geweest. Behalve dat een aantal bezoekers flink
‘diep in het glaasje’ kijkt binnen het
gebied waar de evenementen zich
doorgaans afspelen - waar overi-

Jonge blazers geslaagd
voor muziekexamens
Uithoorn - Drieëntwintig jeugdige
blazers van verschillende muziekverenigingen, waarvan zestien leerlingen van de Hint hebben zaterdag
18 juni met goed gevolg de diverse
praktijkexamens afgelegd in de locatie van Kunstencentrum de Hint in
Uithoorn. De examens werden afgenomen door Stephan Koppelaar en
Michiel de Boer (klein koper),
Leon van Mil (saxofoon), Judith Glasbeek (dwarsfluit), Miranda Keukelaar, Lieke Voorn en Saskia Bruines(directeur). De geslaagde kandidaten hebben zowel het
theorie- als het praktijkexamen behaald voor de erkende opleiding
voor de harmonie- en fanfare orkesten. Daarbij worden zowel de
technische kennis en vaardigheden,
als muzikaal inzicht, gehoor en uitvoering getoetst. De examens staan
ook open voor musici die geen lid

zijn van een vereniging. Ondanks de
spanning dat het examen met zich
meebrengt is er door de kandidaten
geconcentreerd gewerkt en prachtig gemusiceerd.

gens niets op tegen is als men zich
blijft gedragen - blijken sommigen
zich van te voren ook al flink tegoed
hebben gedaan aan alcoholische
drank. Niet bij de locale horeca,
maar eerder door dit zelf mee te nemen om zich buiten op straat al vol
te zuipen, in enkele gevallen zelfs
met bewusteloosheid tot gevolg.
Comazuipen heet dat. Geen wonder
dat dit vaak uitmondde in behoorlijke heibel of erger. Verder werden
ook nogal eens veel jongeren buiten
het feestgebied aangetroffen die
een voorraad alcoholische drank bij
zich hadden en daarmee vervolgens
een eigen feestje gingen bouwen in
een woonwijk, bij een winkelcentrum of op een schoolterrein. Overlast was mede daardoor het gevolg.
Maar dat wordt nu (terecht) de kop
ingedrukt.

alleen zo dat wij met deze maatregel alcoholmisbruik willen tegengaan, maar ook het bijbehorende
gedrag in andere banen willen leiden. De een heeft een goede dronk
over zich, maar de andere een kwade. En juist die laatste veroorzaakt
de overlast. Dat willen we met deze maatregel proberen een halt toe
te roepen. Er is voldoende bewaking
en politie op de been om zo nodig
handhavend op te treden. Hetzelfde geldt om te voorkomen dat men
na afloop op de fiets, brommer of in
de auto stapt met een stevige slok
op. Wie dat wel doet kan rekenen op
een fikse boete of erger.”

kenlappen heibel trappen en het
vandalisme niet schuwen. Wij hebben als horeca onderling, maar ook
met de buurtregisseur en de bewaking van het bewakingsbedrijf, een
goed contact. Zodoende kunnen
we eventuele meldingen dus snel
aan elkaar doorgeven. Na elk evenement evalueren wij gezamenlijk
het verloop en de resultaten, waar
we weer van leren voor een volgende keer. Van de resultaten en zienswijzen van de afgelopen twee jaar
hebben we een draaiboek samengesteld dat we voortdurend aanpassen. Daar hebben we baat bij en
dat werkt goed.”

Blij met maatregel
Han Nollen, eigenaar van Drinken en Zo en woordvoerder van de
stichting Werkgroep Horeca Uithoorn, onderschrijft dit. “Wij zijn als
horeca exploitant heel blij met deze
maatregel. Het zijn vaak hele leuke
evenementen die worden georganiseerd en veel mensen hebben het
dan ontzettend naar hun zin. Maar
er zijn daaronder ook bezoekers
die zich van te voren al hebben ingedronken. Als die bij ons dan nog
eens het nodige bestellen hebben
ze zoveel op dat wij, maar ook zij het
niet meer in de hand hebben en de
sfeer verzieken. Wij hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid
om te zien of iemand al meer dan
genoeg drank op heeft, maar uiteraard ook of ze niet te jong zijn om
te drinken, dus onder de zestien. En
als iemand al een behoorlijke borrel
op heeft kan je dat wat afremmen.
Maar als men zich van te voren al
heeft ingedronken kan je diegene
hooguit geen drank meer verkopen.
De ellende speelde zich tot voor
kort voornamelijk af aan de rand
van het evenement, niet binnen de
zone zelf. Maar dat is nu beter onder controle. Daarnaast gooi je als
gemeente en als horeca je naam te
grabbel bij van buitenaf komende
bezoekers en toeristen, bijvoorbeeld
zij die met een boot aan de kade liggen. Die zien daar een zootje dron-

Taak voor ouders
“Het nieuwe alcoholbeleid is niet alleen een zaak die de openbare orden aan gaat, maar het is ook een
gezondheidsverhaal. Niet alleen de
overlast die wordt veroorzaakt door
alcoholmisbruik, maar ook het teveel aan alcohol en dan met name het comazuipen is funest voor
de hersenontwikkeling van jeugdige personen”, laat burgemeester
Oudshoorn nog weten. “Men kan er
hersenbeschadiging door oplopen.
Wij hebben hier in Uithoorn comazuipers gehad en misschien zijn die
er nog wel. Niet alles wordt ons verteld. Jongeren willen stoer doen en
liefst binnen tien minuten dronken
worden. Dat is voor niemand goed.
Hier ligt ook een taak voor de ouders van vooral jongeren. Zij zouden
er meer op moeten letten dat hun
kinderen niet ‘aan de drank’ gaan
of zich van te voren volzuipen als zij
naar een feest of evenement gaan.

Strenge aanpak
Het nieuwe alcoholbeleid is vanaf
heden als ‘staand beleid’ binnen de
gemeente Uithoorn verankerd als er
grote evenementen of festiviteiten
worden georganiseerd. “Dat is er
niet alleen op gericht om de openbare orde en veiligheid te handhaven, maar ook om alcoholmisbruik
te voorkomen”, vertelt burgemeester Dagmar Oudshoorn. “Wij hebben het vorig jaar op experimentele basis uitgevoerd door een gebied
van het Oude Dorp waar de festiviteiten worden gehouden, virtueel
af te bakenen. Dat hebben we toen
met posters en borden aangegeven. Binnen deze zone mogen bezoekers drinken en met hun drankje op straat van het ene evenement
naar het andere lopen, maar daarbuiten niet. Daar wordt ook op gecontroleerd. Erbuiten of aan de rand
van dat gebied met zelf meegenomen flessen drank of kratjes bier alvast beginnen met indrinken, is verboden. De drank wordt dan in beslag genomen. Na evaluatie blijkt
dit goed te hebben gewerkt. Er was
veel minder overlast. Reden dat wij
dit alcoholbeleid nu als vast stramien hebben ingevoerd. Het is niet

Geslaagden
A examen:
Emma Rietveld, dwarsfluit, lid van
Viribus Unitis; Patrick Spaargaren,
Boukje de Boer, saxofoon, lid van
Vios; Rutger Hofman, saxofoon, lid
van KnA; Demi van Andel, saxofoon,
lid van Flora; Andrea Veldman, Mara
van Diemen, dwarsfluit, lid van KnA
Lianne Janmaat, Deborah Hartman,
Melissa van Buuren, dwarsfluit, lid
van Vios; Bram Rietveld, euphonium, lid van Viribus Unitis; Mark den
Teuling, bariton, lid van Viribus Unitis; Maaike Stam, Felicia van Schie,
trompet, lid van Viribus Unitis
Sjoerd Kompier, alt-hoorn, lid van

Concordia, Gert-Jan van Selm,
trombone, lid van Concordia
Miranda Enthoven, trombone, lid
van KnA
B examen:
Laura Haakman, saxofoon, lid van
Flora; Vera Brugman, saxofoon,
geen verenigingslid; Thomas v.d.
Wals, saxofoon, lid KnA; Mara van
Diemen, dwarsfluit, lid van KnA
Stefan van der Wilt, Gerjanne Meijers, bugel, lid van Viribus Unitis
C examen:
Emma Schrama, dwarsfluit, lid van
Vios
Na afloop van elk examen werd het
diploma uitgereikt en ontvingen de
geslaagden een kleine attentie. In
het najaar vinden de examens voor
slagwerk plaats.

Dat is de oproep die ik bij dezen aan
hen doe. Wij kunnen het niet alleen.
Wij zijn bij machte om een evenement beheersbaar en gezellig laten
verlopen, zonder excessen op welk
gebied dan ook. Maar alcoholmisbruik buiten ons gezichtsveld kunnen we niet tegengaan. Zoals het
thuis indrinken. Daar is ouderlijk
toezicht voor nodig. Dat is hun verantwoordelijkheid.”
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Drie zussen tegelijkertijd
geslaagd voor het VWO

Que Pasa speelt in de Julianalaan

Zaterdagavond weer groot feest in Uithoorn

Horeca Uithoorn
presenteert: Goud van Oud
Uithoorn – Komende zaterdagavond wordt het weer feest in Uithoorn. Horeca Uithoorn heeft traditiegetrouw weer de Goud en Oud
avond georganiseerd. U kunt weer
gaan genieten van de heerlijke muziek uit de gouden jaren. Vanaf eetcafé Herbergh 1883 aan de Amstel,
bij Drinken en Zo in het Oude Dorp,
Het Oude Spoorhuis aan de Stationsstraat tot de Sjonnie’s en The
Poolshack in de Julianalaan. Overal zijn verschillende bands en kunt u
gaan swingen op de muziek.
Qua oasa
Bij de horeca aan de Kon. Julianalaan, The Pool Shack, treedt de
band ‘Que pasa’ op. Deze groep is
een jaar of 12 geleden ontstaan nadat een aantal jongens al ervaring
had opgedaan in andere bands en
het nu tijd vonden worden voor wat
nieuws.
De stijl is rockcovers van o.a. acts
als: Status Quo, David Bowie en
C.C.R. maar ook heeft de band wat
eigen werk in die stijl.
In eerdere jaren heeft er wel nog
wat wisseling in de bezetting plaatsgevonden, maar sinds een jaar of 5
is de bezetting hetzelfde, namelijk 2
gitaristen, bas, drums en de charismatische Jan Feeleeus als zanger.
Regelmatig komen er ook wel gastmuzikanten opduiken dan wel zangers met gitaar, toetsen, altijd een
verrassing !
Que Pasa is een band met behoorlijk wat aanhang en een duidelijke
rockachtergrond die de muziek voor
iedereen beluisterbaar en leuk wil
houden .
Drinken en Zo
Bij Drinken en Zo kunt u uw hart
ophalen met The Deal. The Deal
is een coverband die zoveel mogelijk covers speelt die iedereen
kent maar die niet zo vaak gecoverd worden. De bezetting is: Jaap
Mooibroek-gitaar en zang, Joaquin
Lorenzo-gitaar en zang, Herman
Honsbeek-drums en zang, Willem

van Zweeden-basgitaar en zang,
Michael van der Leeuw-gitaar. Een
kleine greep uit hun repertoire:
heroes-david bowie, true love thats
a wonder-sandy coast, sex on firekings of leon, daddy cool- boney M,
rebel yell-billy idol, gangsters-the
specials en nog veel meer!!!
Dus kom allemaal meezingen, dansen, gillen?? op het jaarlijkse GOUD
VAN OUD spektakel bij Drinken&zo
in Uithoorn.
Eetcafé Herbergh 1883
In eetcafé Herbergh 1883 kunt u deze avond gaan genieten van ‘ Ouwe
Jongens Krentenbrood 20 Years of
Pop & Rock.
“Ouwe Jongens Krentebrood” en
wij mogen wel zeggen dat wij een
veelzijdige
vijfmanssuperformatie uit Schagen en omstreken zijn!”
Het Krentebrood gezelschap staat
en gaat voor plezier, gezelligheid en
ongedwongen avonden met goede
en explosieve muziek uit het vorige
millennium. Werkelijk iedereen van
jong tot oud zal deze muziek uit de
80-er en 90-er jaren aanspreken.
Met een prachtig eigen geluid worden nummers in stijlen Pop, Mo-

town, Disco, Rock & Roll van stevig
tot balads op eigen en unieke wijze gebracht.
Top bands en superartiesten zoals
Queen, Joe Cocker, Santana, Stones, Blues Brothers, Eagles, Super
Tramp, Pink Floyd, Credence Clearwater Revival, Tina Turner, Bryan
Ferry, Gary Moore, van Halen en nog
vele anderen zijn nu nog steeds populair en worden met gevoel en respect door de ouwe jongens in ere
gehouden. De krenten in de pap van
deze band zijn gesmeerde baspartijen, steady geklopt drumwerk, herkenbare gitaarsolo’s, brede synth
sounds, bluesy mondharmonica,
sensationele saxofoon solo’s en zeker niet te vergeten: de perfecte vocalen.
Kortom: smullen maar. Kom luisteren en voetjes van de vloer, want het
enthousiasme wat van deze jongens
afstraalt en ten gehore wordt gebracht werkt zeer aanstekelijk. Hun
motto is “Those were the days and
tonight they will be yours!! We will
be Seeing you soon”.
Er is genoeg te beleven in Uithoorn
komende zaterdagavond vanaf
21.00 uur.

Uithoorn - Drie zussen uit een gezin in Uithoorn hebben hun laatste schooljaar met succes bekroond door tegelijk het VWO-diploma te behalen. Dat zie je niet
vaak. Najla (18) en Amal (18), studenten op het Alkwin Kollege, hielden het hoofd koel tijdens de examenperiode van de afgelopen weken en behaalden voor alle vakken
een mooie voldoende. Hun andere
zus Lamia (20), heeft haar schooltijd
ook grotendeels op het Alkwin Kollege doorgebracht, maar doubleerde een jaar en rondde haar studie
VWO aan het Nova College Taalopleidingen in Amstelveen met deelvakken af. Najla en Amal zijn tweelingzussen en kozen voor hetzelfde vakkenpakket op het gebied van
economie en maatschappij, waaronder management en organisatie
plus Spaans. Hoewel de schooltassen aan de buitenmuur van de woning hangen, zullen die na de zomervakantie weer in gebruik worden genomen.
“Mijn wens is verder te studeren in
de accountancy en bedrijfskunde
en dit te combineren met een baan
op een accountancykantoor. Dat is
gelukt. Een dag per week ga ik studeren aan de universiteit Nijenrode
in Breukelen en vier dagen mag ik
gaan werken bij KPMG in Amstelveen waar ik ben aangenomen”, vertelt een overgelukkige Najla. Tweelingzus Amal doet niet voor haar onder. Als ‘goede tweeling’ volgde zij
hetzelfde vakkenpakket als Najla.
En, hoe kan het anders, ook zij gaat
naar Nijenrode en heeft een baan
aangeboden gekregen bij KPMG.
Een uitzonderlijk gebeuren! Beiden hadden altijd al de ambitie om
bij de KPMG te mogen werken. Lamia sluit zich graag bij haar zussen
aan, zij het met een ander vakkenpakket. “Ik heb voor natuur en gezondheid gekozen, met natuurkunde en Spaans als extra en wil volgend jaar medicijnen gaan studeren
aan de VU in Amsterdam.” Is werken in Amstelveen en studeren in
Breukelen niet een handicap als je
dat met het openbaar vervoer moet
doen? “Nee, Nijenrode biedt voor
haar opleidingen ook andere locaties aan waar je dit kan doen en dat
is op de VU. Het is dus goed te combineren met de werklocatie. Je hoeft
maar een keer in de maand naar
Breukelen”, aldus Amal.
Stimula ns
De zussen hebben het niet van een
vreemde. Ook hun ouders zijn hoogopgeleid. Zo voltooide bijvoorbeeld
hun moeder in Marokko een universitaire opleiding rechten en volgde

The Deal is te bewonderen bij Drinken en Zo

Parasol gewonnen door Selma Melberg

De gelukkige winnares van de parasol is Selma Mellberg uit De Kwakel.
Op de foto is te zien hoe Bas Roeleveld, werkzaam als Assistent Teamleider, de parasol uitreikt aan mevrouw Mellberg.

goed zijn best te doen om ook VWO
te volgen. “Ik wil net als mijn tweelingzussen de economische kant op
met mijn studie. Wat dat betreft valt
mijn zus Lamia een beetje buiten de
boot met haar studie medicijnen…”
Broer(tje) Nassim (9) komt ook even
kijken en blijkt op de basisschool
De Regenboog te zitten. Hij weet alles over voetbal maar wil toch geen
‘prof’ worden…. Overigens blijken
zijn zussen destijds ook op De Regenboog het basisonderwijs te hebben gevolgd, evenals Issam. Lekker
dichtbij huis, zoals het Alwin Kollege dat ook is, want het gezin woont
op de Dreeslaan.
De kinderen zijn geboren en getogen in Uithoorn.
De buren zijn vol lof over de kwaliteiten van de zussen, maar spreken in dezelfde mate over de beide jongens. “Een fijn gezin met een
heel sociale en gezellige uitstraling.
Nooit last. De kinderen krijgen een
opvoeding waar ze later in de samenleving heel veel aan zullen hebben. Wij zijn blij en vereerd naast
ze te wonen. Compliment voor die
meisjes met hun diploma. Die komen er wel in het leven. De jongens
denk ik ook wel.” Aldus de buurman
die buiten ook even een foto van het
drietal kwam maken.

Uithoorn – Op donderdag 16 juni jl. heeft een tot nu toe onbekend persoon schade veroorzaakt aan een
auto. Dit is gebeurd tussen 9.30 en 12.30 in de Wikke, pal tegenover de steenopslag op de hoek Wikke/
Geertruidahoeve. Als er iemand iets gezien heeft, dan graag even melden bij de politie in Uithoorn.

Ouwe Jongens Krentenbrood

Tijdens een zeer succesvolle actie
met Lay’s in verband met de winst
van de Zo”Z-award, konden de
klanten kans maken op een mooie
parasol of één van de tien picknickkleden.

die tweetalig, namelijk in het Frans
en het Arabisch. Hoewel de zussen gaan studeren en werken, verlaten zij niet het ouderlijk huis. Hier
hebben zij hun verzorging en worden door hun ouders gestimuleerd
en gemotiveerd bij hun studie en
hun werk. Goede scholing is belangrijk, zo wordt hun voorgehouden en terecht. Geen van de drie
meisjes heeft een vriend of partner. Studie en werk vragen veel tijd.
Daarnaast houden zij van reizen en
in contact treden met andere culturen. Naar eigen zeggen worden zij
in vrijheid en met eigen verantwoordelijkheid opgevoed. Zij zijn weliswaar overtuigd moslima maar beleven dat op hun eigen manier binnen
de kaders die er zijn. “Dat hangt niet
van het dragen van een hoofddoekje af”, laat Najla weten. “Het gaat om
het respect dat je voor een ander
opbrengt in zijn of haar overtuiging,
maar ook als mens en omgekeerd
moet dat ook zo zijn. Je kunt van elke cultuur wat leren. Als meer mensen dat zouden doen ziet de wereld
er heel anders uit. Bovendien hangt
het van je eigen gedrag af in de samenleving.” Zij heeft helemaal gelijk.
De zussen blijken nog twee broers
te hebben. Issam (13) zit in de brugklas op het Alkwin en is voornemens

Getuigen gezocht
‘Uithoorn in beweging’ met
Olga Commandeur groot succes!
Uithoorn - Motion Fysiotherapie en Preventie bestaat dit jaar 10
jaar en organiseerde ter gelegenheid daarvan afgelopen zaterdag 18
juni een open dag.

Uithoorn – Deze week werd er
weer een prijs uitgereikt bij AH Jos
van den Berg.

Drie zussen die tegelijkertijd het VWO-diploma hebben behaald. V.l.n.r.: Amal,
Najla en Lamia

Vele belangstellenden meldden zich
voor de activiteit ‘Uithoorn in Beweging’, onder begeleiding van Olga
Commandeur.
Olga Commandeur presenteert het
tv-programma Nederland in Beweging. Nederland in Beweging is bedoeld voor volwassenen (met name
55-plussers) die willen investeren in
hun gezondheid en daarvoor eenvoudige beweegoefeningen en gezondheidstips aangereikt willen krijgen.
Een zaal vol mensen, van jong tot
oud, heeft met veel plezier met Uithoorn in Beweging meegedaan. Olga Commandeur heeft eerst, op de
voor haar kenmerkende enthousiaste wijze, verteld over de opzet en
werkwijze van het televisieprogramma.
Daarna begon het beweeggedeelte:
eerst een korte warming-up, daarna krachtoefeningen en een stukje rompstabiliteit en balans. Bij alle
onderdelen gaf Olga uitleg over het
nut van de oefening en mensen kregen indien nodig ook feedback. Er
werd afgesloten met ademhalingsen ontspanningsoefeningen.

2e katern

Met de leerlingen op excursie naar Barcelona

Diploma-uitreiking met theatervoorstelling voor ouders en geslaagden

Paul van Roekel stopt met lesgeven
op de RKSG Thamen
Uithoorn - Na bijna 10 jaar onderwijs te hebben gegeven op de
Rooms-Katholieke Scholengemeenschap Thamen stopt Paul Roekel als
onderwijzer. Hij hangt zijn lokaalsleutels ‘aan de wilgen’ zoals hij dat
zelf formuleert en zegt toe te zijn
aan een nieuwe uitdaging. Over zijn
ervaringen in het onderwijs en het
hoe en waarom wil hij zelf uitleg geven en wij laten hem hierna dus aan
het woord.
“Na mijn middelbare school ben ik
in het weekend in een Uithoornse
kroeg gaan werken, te weten ‘t Stokpaardje (in het pand waar nu alweer
een hele tijd een Grieks restaurant
gevestigd is. Vóór die tijd ben ik 13
jaar beroepsmilitair geweest. Toen
ik 30 jaar was heb ik ontslag genomen uit het leger, want ik wilde verder in het Transport- en Logistieke
bedrijfsleven. Meerdere jaren heb ik
toen gewerkt bij o.a. Zurel Aalsmeer,
G. Snel in Woerden en de N.W.M. in
Uithoorn. Ten slotte ben ik in 1993
op mijn zolderkamer in Wilnis voor
mijzelf begonnen als Transport Consultant. Als zelfstandig ondernemer viel het echter niet altijd mee
om de opdrachtenstroom op peil
te houden en op een gegeven moment zei iemand tegen mij op een
verjaardag: ‘Je raadt nooit wat ik tegenwoordig doe. Ik sta tegenwoordig voor de klas! Hartstikke leuk! Je
zou eens met de lokale school moeten gaan praten.’ Enfin, om een lang
verhaal kort te maken, de toenmalige schooldirecteur zag wel mogelijkheden voor mij omdat hij graag
op termijn een bovenbouwafdeling
Transport & Logistiek wilde starten
op RKSG Thamen in Uithoorn. Een
hele logische keuze, gelet op de nabijheid van onder andere de Bloemenveiling en Luchthaven Schiphol.
Maar hij wilde me ook per direct een
baan aanbieden als docent Algeme-

ne Techniek. Iets waar ik na wat orientatie op andere scholen in 2001 ja
tegen heb gezegd.”
Sokken-in-sandalen cultuur
“In het begin moest ik wel wennen
aan de fleecetruien en sokken-insandalen cultuur in de school. Ik
kwam dan ook regelmatig ‘in kostuum’ naar school. Op vragen van
collega’s en leerlingen ‘of ik ging
solliciteren’ gaf ik aan die middag te
moeten afdansen bij de dansschool.
Toch kon ik mijn draai aanvankelijk goed vinden op Thamen. Het vak
Techniek in al zijn facetten kon ik
authentiek en met veel enthousiasme goed kwijt aan mijn leerlingen,
mede vanwege mijn uiteenlopende
ervaring in het bedrijfsleven. Leuk
was ook het contact met ouders,
die soms niet precies meer wisten, waar ze mij van kenden, maar
dat was dus de kroeg, ‘t Stokpaardje. In de loop van de jaren ondernam ik van alles met de leerlingen.
Buitenlandse reizen naar Oostenrijk, Barcelona, en Parijs. Niets was
mij te dol. Heel veel oud-leerlingen
die gevraagd werden op ‘wat vond
je nou het leukste van je middelbare
school tijd?’ kwamen met mijn reizen als antwoord.”
Politiebureau
“Door de jaren heen zag ik ook de
leerlingenpopulatie
veranderen.
Daarnaast werd ik bijgeschoold in
het omgaan met leerlingen die onder andere gedragsproblematiek
veroorzaken, waarbij het lijkt of dat
er steeds meer worden. Waarschijnlijk vanwege het wegvallen van het
Speciaal Voortgezet Onderwijs. Ook
de invloeden van leerlingen uit andere culturen en landen, binnen en
buiten de EU, waarbij in veel gevallen de ouders ‘de school’ een heel
andere rol toedichten dan wij in Nederland gewend zijn, stemde mij

weleens tot teleurstelling. Zit je bijvoorbeeld op hen te wachten tijdens
een ouderavond, dan komen ze gewoon niet, sterker nog: in enkele
gevallen zelfs nooit. Wel weten die
leerlingen meestal precies te benoemen waar hun rechten liggen.
In die 9 jaar heb ik inmiddels, nadat
ik bijvoorbeeld een meisje met mijn
hand op haar schouder verzocht
‘even op de gang te gaan afkoelen’
en zij vervolgens met een huisartsenverklaring van blauwe plekken
en een aangifte tegen mij op het politiebureau terugkwam, drie keer op
het politiebureau gezeten…”
Vakoverstijgend
De lesinhoud veranderde ook. Vanuit Den Haag moest het allemaal
‘vakoverstijgend’ en meerdere vakken vanuit dezelfde boeken en methode. Daarmee zag ik het vak Techniek, waarvoor ik, tegen wie het
maar wilde horen, bleef verkondigen dat het vak moest blijven wat
het was, langzaam veranderen en
onderdeel worden van het leerdomein Mens&Natuur. Zowel de leerlingen die ik voorheen binnen Techniek ook kon laten proeven aan mogelijke bovenbouwkeuzes, als mijn
praktijkcollega’s zagen het met lede ogen gebeuren. De school ging
vervolgens reorganiseren. Niet meer
horizontaal in jaarlagen, nee, we
moesten in zes teams gaan werken,
waarbij we met een kleinere groep
docenten korter op een leerweg
met leerlingen komen zitten (en dat
is ook zo).
Voor de docenten betekent dit dat
de variatie in leerlingen van verschillende niveaus voorbij is en je soms
acht uur achter elkaar les geeft aan
dezelfde type leerlingen, al dan niet
gemotiveerd en gesteund van thuis
uit, voorzien van het gemaakte huiswerk, pen en boeken om de lessen
te volgen.”

Commerciële prikkels
“Tijdens een van mijn buitenlandse excursies overkwam mij een
vervelend incident met een collega. Ik dacht dat het, na het aanbieden van excuses van hem, opgelost was. Echter, via een achterdeur
werd hij onlangs aangesteld als een
soort hoofdconciërge, verantwoordelijk voor het gebouw, de lokalen,
en ook alle materiaalinkoop. En laat
er nou geen dag voorbijgaan dat ik
daar bij mijn lesgeven in een praktijklokaal last van heb en mijn materialenstroom ook bijna compleet zag
opdrogen. Zo gaat dat dan.
Enfin, na 9 jaar de meeste tijd met
veel plezier voor de klas te hebben
gestaan, werd ik mij bewust van het
feit dat ik dan inmiddels wel 56 jaar
oud ben, maar toch nog zeker 10
jaar moet werken. Hoe dan ook, ik
stelde mij voor op zoek te gaan naar
een nieuwe uitdaging. In mijn functie als docent miste ik bijvoorbeeld
‘commerciële prikkels’. Die kon ik
wel kwijt in 2008 bij de organisatie
van ‘Ontdek Techniek’ op het evenemententerrein in Uithoorn, waar
ik van ongeveer 100 basisscholen
groep 7 en 8 leerlingen kennis liet
maken met allerlei technische beroepen. Maar ook mijn parate moderne talen kon ik op Thamen niet
echt kwijt. Vervolgens heb ik het besluit genomen te stoppen.”
Nieuwe stap
“Nadat ik besloten had in overleg
met het thuisfront om ontslag te nemen bij de RKSG Thamen, kwam ik
in contact met een soort headhunter. Na een pittige toetsing en beoordeling op geschiktheid en diverse gesprekken ben ik gevraagd
voor de functie van Technisch Trainer bij een bedrijf dat ingewikkelde
machines maakt voor het steriel vullen van flessen met zuivelproducten en vruchtensappen. De klanten
zitten over de hele wereld en nadat die zo een machine hebben gekocht, krijgen de operators (bedienaars) van een dergelijke machine een vijfdaagse training op locatie, om het apparaat te kunnen bedienen. En dat ga ik doen. Noorden Zuid Amerika, Indonesië, Australië, je bedenkt het maar, daar staan
mijn toekomstige leslokalen. Ik kan
rustig in De Kwakel blijven wonen,
want na vijf dagen training ga ik
weer naar huis. Fantastisch! Aan de
andere kant zal ik de meeste van
mijn (oud-)leerlingen met hun ouders en een aantal van mijn collega’s toch wel missen.
Half juli ben ik voornemens op gepaste wijze afscheid te nemen
waarna ik mij zal gaan richten op de
nieuwe doelstelling in mijn leven.”

‘Kijk, zo doe je dat’. Techniekles houtbewerking.

Op kamp met brugklas logistiek

Nog een passie van Paul: zijn Porsche

Het gaat jullie allen goed!
(meester) Paul van Roekel
Transport & Logistiek op Thamen

Paul van Roekel tijdens een groepsles in techniek

Aankomst gasten op galafeest 2010

Paul heeft onder meer een passie voor parasailen

Op de fiets met Waterschapbestuur
Amstel, Gooi en Vecht
Regio - Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseerde
van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 juni jl. een ‘fietsdriedaagse’ door
het gebied dat door AGV wordt beheerd. Daarvoor waren behalve
bestuursleden en medewerkers van AGV ook die van Waternet, gemeenteen stadsdeelbestuurders uitgenodigd om hieraan (op vrijwillige basis)
deel te nemen. Ook de regionale pers was hiervoor uitgenodigd waarbij
onze verslaggever zich niet onbetuigd liet en ruim 50 kilometer met
het gezelschap meefietste. In dit geval op donderdagmiddag door het
veenweidegebied vanaf startpunt Nederhorst den Berg via landelijke
wegen en fietspaden - voor zover mogelijk langs watergangen - naar
Uithoorn. Eén van de zes deeltochten door het gebied van AGV. Tijdens
deze interessante fietstocht werden door een bestuurder van AGV de
taken en verantwoordelijkheden van het waterschap toegelicht. Het kon
niet beter, want niet minder dan dijkgraaf Johan de Bondt gaf onderweg
tijdens enkele stops uitleg over wat het waterschap doet en wat de visie
is. Het toekomstbestendig maken van het veenweidegebied, de veiligheid
waarborgen van het wonen ‘achter de dijk’ (dijkversterkingen), verbeteren
van de waterkwaliteit, in stand en op peil houden van de waterwegen voor
zowel beroepsvaart als recreatie en adviseren in de aanleg van (nieuwe)
natuur en/of woon- en industriegebieden, zijn daarin toonaangevend.
KENMERKENDE TOCHTEN
Dan hebben we het niet alleen over het veenweidegebied, want er waren
nog vijf andere kenmerkende tochten per fiets door delen van het gebied
dat behoort tot het waterschap AGV. Daaronder de onmiddellijke omgeving
van Amsterdam met aandacht voor het stedelijk afvalwater en Ouderkerk
aan de Amstel; de gebiedsontwikkeling en toekomstbestendigheid van
de Watergraafsmeer; het noordelijk Vechtplassengebied met Ankeveense
plassen en Horstermeerpolder met als kenmerkende plaatsen Nederhorst
den Berg, Naarden, Bussum, Hilversum, Laren, Blaricum en Wijdemeren;
omgeving Abcoude met de dijkverbetering langs het Gein, met Abcoude,
Muiden en Weesp als voornaamste plaatsen in dat gebied met een fietstocht
van Abcoude via Weesp naar Maarssen en als laatste een tocht langs de Vecht
van Vreeland naar Maarssen met uitleg over het uitbaggeren van de Vecht.
Voor elke tocht die een ochtend of een middag duurde, waren de colleges
van de plaatsen uit het betreffende gebied uitgenodigd.
BETER BEGRIP
wethouder
Waar
bij
de
Opening ‘Meerbaddijk’ in Abcoude door rd Korrel
tocht door het
Ingrid Lambregts en AGV bestuurder Gera
veenweidegebied
(foto: Ron Offermans)
bestuurders van
zowel De Ronde
Venen, Uithoorn,
Aalsmeer
en
Nieuwkoop waren
uitgenodigd,
bleken behalve
onze verslaggever
alleen
CU/SGP
raadslid Harmen
Hoogenhout uit
De Ronde Venen
en de wethouders
Ria Zijlstra en
Jeroen Verheijen
uit
Uithoon
bereid het stalen
ros te beklimmen
om een rondje
mee te fietsen.
De
anderen
lieten het om
uiteenlopende
redenen afweten
of hadden geen
belangstelling.
Doel van deze
‘fietsdriedaagse’ was op een ontspannen
manier contacten te onderhouden met gemeentelijke bestuurders, uitleg
te geven van hetgeen AGV doet en waar nodig actuele watervraagstukken
met elkaar te bespreken. Daarnaast wilde AGV haar medewerkers laten
kennismaken met die van Waternet en omgekeerd om beter begrip te krijgen
voor het functioneren in elkaars deelgebieden. Een evenzo interessant als
leuk initiatief!
‘MEERBAD DIJK’
En passant werd vrijdagmorgen 10 juni jl. langs de oever van Het Abcouder
meer achter het zwembad ‘Meerbad’ in Abcoude het gereconstrueerde
deel van de dijk langs de Amsterdamse weg officieel toegankelijk verklaard
door wethouder Ingrid Lambregts. Dit dijkdeel is een prachtige wandelen fietsroute geworden waar bewoners, fietsers en wandelaars volop van
kunnen genieten. Voor fietsers en wandelaars is dit een belangrijke schakel
in de recreatieve structuur van De Ronde Venen. Vanaf nu beschikken fietsers
over een snelle en aantrekkelijke route van Abcoude naar Amsterdam
Zuidoost. Het pad is onderdeel van de fietsroute ‘Rond Gaasp en Gein’ van
Groengebied Amstelland.
Wethouder Lambregts verrichtte de openingshandeling samen met de heer
Gerard Korrel, lid van het Dagelijks bestuur van AGV. In de dijk zijn de nieuwste
technieken toegepast om lekkage te voorkomen. Zo is in de versterkte dijk

een kwelscherm aangebracht, dat ervoor zorgt dat de dijk niet lekt. Tevens de bewoners ‘achter de dijken’. Hij was niet bang voor herhalingen zoals de
is er een natuurvriendelijke oever met o.a riet ingericht waardoor de flora en dijkverschuiving in Wilnis. Dat er wat aan de waterkwaliteit moet worden
fauna in het Abcouder meer zich beter ontwikkelt. Bovendien functioneert gedaan in de polder in het raam van de Kaderrichtlijn water, staat buiten kijf.
de natuurvriendelijke oever ook als ‘golfbreker’.

Dijkgraaf Johan de

Bondt geeft uitleg ov
er dijkversterkingen

in de polder GMN

SCHOONMAKEN VECHT
Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht inmiddels
ook aan het schoonmaken van de fraaie rivier Vecht. De komende 4 jaar (!)
schept Waternet van Muiden tot Utrecht vervuilde bagger van de bodem,
in totaal 2,5 miljoen kuub. Ook de bodem van enkele zijwateren wordt
schoongemaakt. Hierdoor gaat de kwaliteit van het water vooruit, neemt
de diversiteit aan planten en dieren toe en wordt de doorvaart verbeterd.
Dit betekent een flinke verbetering voor iedereen op en langs de Vecht.
Een kraan op een ponton schept het slib van de bodem en lost dit in een
duwbak. Er wordt zo diep geschept als de vervuiling reikt. Volle duwbakken
worden via het Amsterdam-Rijnkanaal afgevoerd naar één van de depots
voor vervuild slib. Ter bescherming van de oevers wordt gewerkt tot 1 meter
uit de oever of rietkraag. Dus dat blijft allemaal onaangeroerd.

UITHOORN AAN DE AMSTEL
Naarmate er meer westwaarts werd gereden langs de Waverdijk werd
gewezen op de dijken daar die een steilere vorm hebben omdat die
uit meer kleigrond bestaan dan veen. In de Amstel ter hoogte van de
Hollandse dijk wordt gewerkt aan een bescherming en versterking van
de oevers in het kader van de bouw van het aquaduct bij Amstelhoek
in het tracé van de N201. In de Noorderlegmeerpolder, tussen Uithoorn
en Amstelveen, wordt in opdracht van het hoogheemraadschap AGV
een nieuw poldergemaal gebouwd. Doel ervan is te zorgen voor een
stabiel waterpeil in deze polder. Het bestaande gemaal wordt door
dit nieuwe vervangen omdat hiervan de pompcapaciteit groter is
waardoor de afwatering in de Amstelveense nieuwbouwwijk Westwijkwest wordt verbeterd. Eerst wordt een tijdelijke pompinstallatie
aangelegd die mettertijd de functie van het bestaande gemaal
overneemt. Daartoe is langs de Hollandse dijk en de Amsteldijk-Zuid
een buis gelegd. Het waterbeheer richt zich verder op de herinrichting
van de Bovenkerkerpolder waar nieuwe natuur wordt gecreëerd ter
compensatie van de omlegging van de N201.
Bij een (laatste) stop aan de Amstel ter hoogte van de Thamerkerk gaf
wethouder Jeroen Verheijen van de gemeente Uithoorn uitleg over de
ambitieuze plannen van het college om in het kader van ‘Uithoorn aan
de Amstel’ de oevers vanaf de Thamerkerk tot voorbij de Irenebrug te
gaan herinrichten. Dit moet als het ‘Amstelfront’ Uithoorn de uitstraling
van meer ‘allure’ aan de Amstel geven. Een en ander compleet met
jachthaven en mogelijkheden om meer bedrijvigheid te ontwikkelen
waar ondernemers op kunnen inhaken. Tevens om het wonen aan de Amstel
aantrekkelijk te maken (Vinckebuurt) en het toerisme te bevorderen. Aan het
einde van de rit werd in Het Rechthuis onder het genoegen van een hapje
en een drankje in een informele sfeer nog nagepraat over de fietstocht en
werden vragen -voor zover die er nog waren – beantwoord.
UITDAGING
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht en de gemeente Amsterdam. Het beheergebied van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is verspreid over de provincies Utrecht, Noord-Holland
en Zuid-Holland en beslaat niet minder dan 700 vierkante kilometer met 95
vierkante kilometer open water. Het laat een afwisselend landschap zien met
veel verschillende functies: van natuur en recreatie tot stadsleven en landbouw
in de vorm van pittoreske dorpen, prachtige polders, schilderachtige riviertjes
en laaggelegen veengebieden tot dichtbevolkte steden, uitgestrekte bossen
en enorme waterplassen. In het waterschapsgebied wonen, recreëren en
werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. Daarmee is dit het op één na meest
verstedelijkt gebied van alle waterschappen. Het gebied omvat verder 23
gemeenten, 12 zuiveringsinstallaties en meer den 200 poldergemalen. Er zijn
59 waterkeringen en sluizen. Voor Waternet/AGV is het een uitdaging om de
vaak tegengestelde belangen van natuurbehoud, recreatie, het stadsleven
en agrarische werkzaamheden in evenwicht te brengen.
In het gebied van Waterschap AGV ligt 825 kilometer dijk. Dijken beschermen
ons tegen het water. Ze zorgen ervoor dat de polders, en dus onze voeten,
droog blijven. Omdat dijken na verloop van tijd inzakken of uitdrogen,
moeten ze onderhouden worden. Anders kunnen ze doorbreken met
wateroverlast tot gevolg. Het waterschap is ervoor verantwoordelijk dat alle
dijken sterk genoeg zijn én blijven. Om te

VEILIG ACHTER DE DIJK
De fietstocht door het Veenweidegebied die goeddeels betrekking had op
de ‘eigen regio’ startte in het centrum van Nederhorst den Berg en verliep via
een fraaie route langs de Vecht naar Vreeland en vervolgens naar Loenersloot
aan de Angstel. Vandaar uit ging de tocht naar Baambrugge en vervolgens
werd doorgestoken naar Vinkeveen (kruising Groenlandse kade/Vinkenkade/
Baambrugse Zuwe). Tussen de plassen door naar de Herenweg en Achterbos,
Botsholsedijk, Botsholsedwarsweg (met Waverhoek) en Hoofdweg naar het
gemaal bij de Waver. Via de Waverdijk naar Nessersluis (pont) en vervolgens
via de Amsteldijk Zuid en –Noord naar de Wilhelminakade tot aan het
eindpunt bij Het Rechthuis in Uithoorn. Een prachtige fietstocht waarbij
regelmatig werd gestopt en de 14 deelnemers aan deze tocht uitgebreid
uitleg kregen van een van de AGV-medewerkers en/of dijkgraaf Johan de
Bondt over het beheer van het veenweidegebied door Waternet en AGV.
Tevens dat de dijken langs de Ringvaart, de Vinkeveense plassen,
Winkel, Waver en Amstel zijn versterkt en verhoogd. De
rwegen, zoals de Angstel
houden van recreatieve vaa
veendijken voornamelijk met kleigrond, waardoor er een
Onderhoud en toegankelijk
zware laag vanaf de helling tot aan de teen van de dijk ligt
en die beter bestand is tegen de waterdruk aan de andere
kant. Zo beschermt de dijk langs de oostkant van het riviertje
Oude Waver de achterliggende Noordpolder (Botshol) tegen
het hoger gelegen boezemwater. In mei 2006 is er plaatselijk
een dijkverbeteringproject opgestart en uitgevoerd. Daaraan
wordt nu vervolg gegeven met een tweede fase omdat een
aantal deeltrajecten destijds niet kon worden uitgevoerd. Deze
tweede fase heeft tot doel de nog niet verbeterde deeltrajecten
uit te voeren. Waternet werkt intussen aan deze waterkering
langs de rivier. De bodem bestaat uit slappe grond, waardoor
de dijk langzaam zakt. Toch moet de waterkering in extreme
situaties voldoende water kunnen tegenhouden. Daarom
wordt de dijk periodiek opgehoogd.
Daarnaast werd ruim aandacht geschonken aan de
natuurontwikkeling in de polder Groot-Mijdrecht Noord en
het probleem van de waterkwaliteit vanwege verschillende
kwellen. Voorts de voorzichtigheid waarmee men met het
oppervlak moet omgaan om ‘opbarsten’ van de bodem te
voorkomen. Over deze problematiek en mogelijke oplossingen
is overigens in de achterliggende jaren door deze krant uitvoerig
voorkomen dat dijken onveilig worden, gelden
gepubliceerd (de 7 varianten). Inmiddels is het zo dat de laatste variant er regels volgens een landelijke norm. Regelmatig worden de dijken getoetst
waarbij niemand uit de polder hoeft te vertrekken, door alle partijen is en gecontroleerd of ze nog aan de regels voldoen. Mocht dat niet het geval
omarmd en het is nu afwachten wat de provincie in samenwerking met de zijn, dan is er nog geen acuut gevaar. Elke dijk heeft een veiligheidsmarge
gemeente De Ronde Venen de komende tijd gaat doen. In het kader van waardoor er voldoende tijd is om de dijk weer hoog en sterk genoeg te
de (stevige) bezuinigingen die ook de provincie Utrecht moet doorvoeren, maken. Alleen wist men in 2003 (nog) geen raad met de kenmerken en
zullen de voorgestelde oplossingen wel eens in fasen worden uitgevoerd, eigenschappen van uitgedroogde veendijken met de dijkverschuiving in
of voorlopig worden uitgesteld. Niettemin was dijkgraaf De Bondt tevreden Wilnis tot gevolg. Van die ervaring heeft men nu geleerd.
met wat AGV en Waternet tot nu toe hebben gedaan voor de veiligheid van
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Qui Vive Jongens D2
winnen regenboogtoernooi

Mountainbike Clinic
UWTC voor BSO Legmeer

De Kwakel - Zaterdag 18 juni
moesten de jongens D2 aantreden
op het regenboogtoernooi voor de
jongens en meisjes D bij Qui Vive.
Teams uit allerlei plaatsen in Nederland deden mee. Om 10.00 uur was
de eerste wedstrijd tegen Alkmaar
D2 in de regen. Jeetje, wat waren
die jongens groot. Het was ook een
tweedejaarsteam. En daar moesten
de Qui Vive boys zonder wissels tegen spelen omdat Jorit helaas ziek
was geworden. Maar toch bleken de
Qui Vive jongens niet geïmponeerd.
Al snel was Qui Vive de betere. Het
ging eigenlijk zo makkelijk dat ze allemaal wel wilden scoren. Het werd
steeds drukker voor de goal maar
de bal wilde er maar niet in. 0-0 was
de eindstand. Zonder pauze toen
meteen tegen het altijd lastige Amsterdam. Gelukkig was er geluisterd
naar de aanwijzingen want Amsterdam was ook goed en Qui Vive
moest dus beter overspelen en niet

Uithoorn - Op dinsdag 14 juni hebben de ‘Vikingen’ en de ‘Muiters’
van de BSO Legmeer in hun vakantie van een sportieve middag genoten. Met vijftien kinderen vertrokken
zij naar Sportpark Randhoorn om
daar een mountainbike clinic van
de Uithoornse Wieler Trainings Club
(UWTC) te volgen.
De kinderen mochten hun behendigheid, onder supervisie van trainer

met ze allen in het midden van het
veld gaan lopen. Emiel, Stijn, Martijn en Menno vielen via de zijkant
aan, Bram als regisseur en Fabrice
stond in de spits klaar om aangespeeld te worden. Het was al snel
2-0 voor Qui Vive. Het werd nog 2-1
maar Maik, David, Vitas en Tom hielden het achter dicht met als sluitpost “SuperPim”. Vervolgens even
de strafballencompetitie winnen
waar Pim 10 van de 13 strafballen
stopte. Het was tijd voor een heerlijke lunch met worstjes en verse witte bolletjes. En nog veel meer lekkere dingen. Wat werden ze verwend.
De volgende wedstrijd was tegen
Qui Vive D3. En daar weten ze van
dat die goed zijn, misschien wel net
zo goed als D2. Maar gelukkig ging
D2 steeds beter spelen. Ook die
wonnen ze. Als ze nu de wedstrijd
tegen Mijdrecht D1 winnen zouden
ze 1ste zijn. En ja hoor, ook dat lukte. Joep mocht nog even meedoen.

Succesvol toernooi voor
meisjes C Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
Legmeervogels met twee C-teams
vertegenwoordigd op het jeugd-

toernooi, georganiseerd door handbalvereniging Venus/Nieuwegein.
De weersvoorspellingen waren niet

2-0 werd het en ze mochten de beker in ontvangst nemen.
In de strafballenfinale moesten de
beste jongens van elk team een
strafbal op Pim nemen. Bijna niemand kreeg de bal langs Pim. Hij
bleef maar ballen tegenhouden.
Omdat iedereen voor het donker

thuis wilde zijn werd Pim maar tot
winnaar gekroond.
Nadat ze de organisatie bedankt
hadden voor een geweldig toernooi
gingen de D2-boys om half vijf moe
maar voldaan met de beker naar
huis. En het weer was al met al ook
wel meegevallen.

best voor deze dag maar uiteindelijk viel het ter plaatse reuze mee en
kon er lekker gehandbald worden.
Het combinatieteam C2/C3 van
Legmeervogels speelde met hun
nieuwe handbalsters Britney en
Kirsten. Het team was ingedeeld in
een behoorlijk zware poule, maar de
meiden wisten zich, onder begeleiding van hun enthousiaste coaches,
goed stand te houden.
Drie wedstrijden tegen GoCon/Fortissimo, RKDES en V.V.W. werden
verloren maar de wedstrijd tegen
Venus/Nieuwegein werd overtuigend gewonnen met 7-5. Nina, Michelle, Eline, Merle, Claudia, Britney, Kirsten, Marcelle en Tessa …
heel goed gedaan, meiden! Het C1
team van Legmeervogels ging het
gemakkelijker af. De eerste wedstrijd tegen Leidsche Rijn werd met
4-1 gewonnen en de tweede wedstrijd tegen Venus/Nieuwegein met
8-1. De derde wedstrijd werd gespeeld tegen het jongensteam van
Venus/Nieuwegein en werd door de
meisjes van Legmeervogels gewonnen met 10-6, en door ook nog eens
met 7-0 te winnen van het jongensteam van Rijnstreek nam Legmeervogels de beker mee naar Uithoorn.
Daarnaast kregen ze voor hun behaalde 1e prijs nog een mooi roze
vest van de organisatie, waar ze al-

lemaal heel blij mee waren! Meiden, van harte gefeliciteerd en namens de trainers en coaches bedankt voor jullie inzet tijdens het afgelopen seizoen.
Na de zomervakantie op naar een
succesvol seizoen 2011-2012.

Zomerbridge werkt als
een kweekvijver
Uithoorn - Net als bij schaken en
dammen kun je het niet zomaar en
moet ook bridge geleerd worden.
Het moment bij uitstek dat je in het
bridgediepe kunt springen zonder
gelijk te verdrinken is de zomerdrive.

van der Roest die Ko en Adrie Bijlsma zo over de drempel hielpen.
In de B-lijn, waar deze paren in uitkwamen, smaakte Anton Berkelaar
het genoegen om met Jan Breedijk
de eerste plaats met 58,33% te veroveren.

De normaal in de competitie gestaalde kaders nemen dan een al
dan niet schuchtere beginner tot
partner en paren die op elkaar zijn
uitgekeken proberen eens wat anders, zodat de krachtsverhoudingen
min of meer gelijk getrokken worden.

Zijn bridge-ex, Hetty Houtman, deed
er met behulp van Nel de Ruiter
echter weinig voor onder en eindigde als tweede met 55,95%. Verandering van spijs doet eten! Gerbrand
Nigtevegt & Rie Bezuien pakten de
derde plaats met 52,08% en Map
Kleingeld & Mieke Peeters stuntten
met een vierde plek en 51,79% die
ze weliswaar met To van der Meer
& Mieneke Jongsma moesten delen,
maar toch!

Op de derde woensdagavond van
dit seizoen een speciaal woord van
waardering voor Mees en Heleen

Remco, laten zien op de mountainbikes. Met helmen op zigzagden ze
om de pionnen. Tot slot mocht een
aantal ‘wat grotere kinderen’ een
heel rondje om de wielerbaan rijden.
En daar werd flink de vaart in gezet!
Wil je ook een keertje meedoen met
een mountainbike clinic of een BMX
les? Kijk dan op de website van
UWTC: www.uwtc.nl

In de A-lijn overtreffen Ben ten
Brink en Jan Bronkhorst, kennelijk
vrij van competitiestress, alle verwachtingen met alweer een eerste
plaats met zelfs 64,06%.
Ruud Lesmeister & Cora de Vroom
klommen deze maal op naar een
voor hun meer herkenbare positie
twee met 58,33%, gevolgd door Ria
van Geelkerken & Greet Overwater
met 55,21% als derde.
Reina Slijkoord & Rita Vromen tekenden voor nummer vier met
52,60% en Cobie Bruine de Bruin
schaarde zich met Trudi Zandbergen bij de beste vijf met 51,56%.
Woensdag 22 juni volgt de vierde zomerbridge avond met als plaats van
handeling de barzaal van sporthal
De Scheg. Inschrijven bij voorkeur
per e-mail gerdaschavemaker@live.
nl, per telefoon 0617240344 of tussen 19.15 en 19.30 uur aan de zaal.
De kosten zijn 5 euro per paar en de
aanvang is 19.45 uur.
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Uithoorn - Wie vorige week woensdagmiddag boodschappen kwam
doen in winkelcentrum Amstelplein mét de kinderen - want ja, in
Uithoorn en omgeving hadden de
scholen vakantie - was blij verrast.
Bij Albert Heijn Jos van den Berg
stond een gezellige kraam opgesteld waar de kinderen een mooie
dieren-boembakkes konden kleuren, uitknippen, versieren enz. Mét
hulp als het nodig was, want er waren ook ‘juffen’ bij die je konden
helpen. Ook kon je je prachtig la-

ten schminken in alles wat je maar
mooi vond. Bij navraag bij Jos van
den Berg wat dit voor een actie was,
was zijn antwoord simpel: “Wij hebben gewoon een leuke knutselmiddag en schminkuurtjes in het leven
geroepen. Eigenlijk nergens speciaal voor, maar omdat het nog kindervakantie was... vandaar.” De kinderen vonden het prachtig en de
moeders en/of oma’s waren ook
blij, zo konden zij rustig even boodschappen doen, terwijl de kinderen
genoten.
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Postduivenvereniging ‘Rond de Amstel’

Hennie Pothuizen wint
vlucht Molincourt/Noyon

Regio – Vrijdag en zaterdag stonden
twee belangrijke vluchten op het
programma voor de leden van Rond
de Amstel, de Koninginnevlucht vanuit het Spaanse St. Vincent met een
gemiddelde afstand van 1056 km en
de Midfond (middenafstand)vlucht
vanuit het Franse Morlincourt/Noyon met een gemiddelde afstand van
322 km. Door slechte weeromstandigheden werd de vlucht vanuit St.
Vincent uitgesteld naar zaterdag, en
de duiven werden toen om 13.30 uur
aldaar gelost. Omdat dit een overnacht fondvlucht is, kwamen deze
duiven dus pas zondag weer thuis.
De duiven in Morlincourt/Noyon
werden zaterdag al om 06.45 uur
gelost, en deze kwamen als gejaagd
door de wind naar huis, en ondanks
de regen die ze onderweg kregen

werd er door de winnende duif van
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen een
snelheid gemaakt van 2005,392 meter per minuut, ofwel 120,3 km per
uur. Met dit resultaat werd Hennie 1e in de afdeling Noord-Holland
en Rayon F, met een eerste vermelding op het Landelijke Teletekst van
de NPO. Deze is altijd op SBS pagina 861 te vinden. Bosse & Zn uit
Uithoorn werd 2e op deze vlucht, en
staat als 10e op Teletekst. In de afdeling met 7444 duiven in concours
werd Martien v.d. Hoort 12, Leo v.d.
Sluis 96e. In Rayon F werd Martien
8e, Leo 35e, Hans Half uit Amstelhoek 48e, Henk Snoek uit De Kwakel
52e en Ron den Boer uit Uithoorn 93.
Zondagmorgen moesten de leden
die duiven mee hadden naar St. Vincent vroeg uit de veren, want met

Motorcrosser Alexander de
Haan breekt zijn sleutelbeen
Regio - Aprilia-rijder Alexander de
Haan uit De Hoef heeft tijdens de
zesde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Supermoto in Hellendoorn zijn sleutelbeen
gebroken.
In de slotfase van de eerste manche

was Alexander aan het strijden voor
de elfde plaats totdat het op een
dubbelschans mis ging.
Zijn achterwiel gleed bij het oprijden van de bult weg en omdat hij
tegen de tweede bult aan kwam,
werd hij hard van de motor ge-

Boettoernooi Qui Vive
wederom groot succes

De Kwakel - Afgelopen zondag 19
juni, op Vaderdag, vond het Boettoernooi 2011 op de accommodatie van hockeyvereniging Qui Vive
plaats.
Het was dit jaar niet zulk mooi weer
als de afgelopen jaren, maar gelukkig is het op een zware regenbui in

de ochtend na, zo goed als droog
gebleven.
Met 21 teams sterk, vrienden en
familie, jong en oud, de vrijwilligers, en natuurlijk niet te vergeten
de bijdrage van hoofdsponsor ABN
AMRO uit Uithoorn! Met dank aan
al deze mensen is ook dit jaar het

AKU vindt nieuwe
sponsors voor Polderloop
Uithoorn - Met Kooyman BV als
hoofdsponsor en C1000 en de Hardloopwinkel als subsponsors ziet de
toekomst voor de Polderloop De
Kwakel er weer veelbelovend uit.
Na het aflopen van het contract met
de vorige financiële ondersteuner
is de sponsorcommissie van AKU
er in geslaagd drie nieuwe begunstigers te vinden. Dat een oer-Kwakels bedrijf dat ooit ruim 25 jaar geleden aan de Boterdijk is begonnen
dit evenement wil steunen is bijzonder verheugend.
Inmiddels is de firma uit zijn jas gegroeid en verhuisd naar de Poelweg-hoek N201, waar een overdekte showtuin van 1600 m2 de blikvanger is. De specialist in tuinbenodigdheden, welke variëren van sierbestrating, tuinhout, natuursteen,

zwarte grond en zand, bekommert
zich intensief om de regionale activiteiten.
Logisch dus dat het nu zijn naam

zo’n harde zuidwestenwind heb je
altijd duiven die ‘s nachts doorvliegen, en dat gebeurde in den lande
nu ook weer. Er waren duiven die
om 03.00 uur op het hok terug waren. daar moest dus rekening mee
gehouden worden. Om 07.23.22 uur
meldde zich de eerste duif van de
vereniging bij Verweij-Castricum in
Mijdrecht, en deze duif maakte een
gemiddelde snelheid van 1517,260
meter per minuut, dat is ruim 91 km
per uur. Ginkel & Berg uit De Kwakel
werd 2e en Wim Wijfje uit De Kwakel werd 3e. In de afdeling NoordHolland, waar 1379 duiven in concours stonden, betekende het dat
Verweij-Castricum 16e werd, Ginkel & Berg 48e, Wim 59e. In Rayon
F werd Verweij-Castricum 3e, Ginkel
& Berg 13e, Wim 16e, Rob v.d. Wal
uit Mijdrecht 30e en Harrie Hendriks
uit Vinkeveen 32e. Prachtige resultaten voor P.V. Rond de Amstel. De uitslagen zijn;
Morlincourt/Noyon
257 duiven en 17 deelnemers
1. C. Pothuizen
2. Bosse & Zn
3. M. v.d. Hoort
4. L. v.d. Sluis
5. H. Half
6. H.P. Snoek
7. R. den Boer
St. Vincent
39 duiven en 7 deelnemers
1. Verweij-Castricum
2. Ginkel & Berg
3. W. Wijfje
4. R. v.d. Wal
5. H. Hendriks
6. Th. Kuijlenburg
7. P. Baas

worpen. Alexander brak hierbij zijn
sleutelbeen.
In het ziekenhuis werd al snel duidelijk dat er wellicht meer aan de
hand is dan enkel een sleutelbeenbreuk.
De doktoren twijfelen eraan of ook
de pezen niet zijn afgescheurd.
Alexander moest een nacht ter observatie blijven in het ziekenhuis
van Almelo.
Er zal verder bekeken worden hoe
ernstig de blessure is.

KDO A1 sluit seizoen af

De Kwakel - Afgelopen vrijdag 17
juni hebben de spelers en begeleiders van KDO A1 samen met hun
ouders en vriendinnen het voetbalseizoen afgesloten.
‘s’ Avonds om 18.00 uur werd iedereen verwacht bij Het Hol. Een mooi
onderkomen voor een goed stukje
feest. De ouders en spelers hadden
het er snel naar hun zin. Nadat er
gegeten was werden de spelers nog
in het zonnetje gezet door Ron Plasmeijer van KDO voor het behalen

verbonden heeft aan het sportieve gedeelte van het Polderfeest in
De Kwakel door de Kooyman Polderloop. C1000 Zijdelwaardplein/
Irenelaan, al jaren verbonden aan
de scholieren veldloop, steunt nu
ook een deel van de Polderloop. Een
nieuwe naam is die van de Hardloopwinkel gevestigd in het Olympisch Stadion te Amsterdam.

sloten.
Namens de spelers en begeleiders
wil KDO hoofdsponsor John Vork
bedanken voor zijn bijdrage.
Tevens wil KDO ook de ouders bedanken voor hun support tijdens het
seizoen.
Een aantal spelers gaat naar de
KDO selectie en de rest gaat een eigen team oprichten.
Namens Robert en Paul wil KDO allen bedanken voor dit mooie voetbalseizoen.

UWTC rijdt BMX West Competitie
in nat en winderig Zoetermeer
Regio - Zondag 19 juni is de vijfde
wedstrijd in de BMX West Competitie verreden.
Via een omleiding (de A12 afgesloten) kwamen de rijders plus hun begeleiders bij de fietscrossbaan van
fcv Zoetermeer ’77. De weersvoorspelling beloofde in de loop van de
dag opklaringen, alleen waren die in
Zoetermeer niet te vinden. De hele
dag door een straffe wind en flinke
plensbuien.
Door de wind werd er niet gesprongen en door de regen hadden vooral de jongste rijders moeite om op
de startheuvel op hun plaats te komen. Totaal inschrijvingen van deze
dag was 289 rijders in hun eigen en
de open klasse, dit resulteerde in 48
ritten. Van deze 289 rijders waren er
37 van UWTC.

Boettoernooi weer een geweldig
geslaagd evenement geworden.
Het toernooi stond in het teken van
helden en schurken. Alle teams waren uitgedost als hun grootste held
of schurk. Zo waren helden als Mega Mindy en Spiderman en schurken als piraten en de Daltons van
de partij. Ook een heuse belastingdienst inclusief een FIOD-hond
mocht niet ontbreken.
Wedstrijd en
De gehele dag werden er wedstrijden gespeeld, niet alleen hockey
maar ook knotshockey en voetbal.
Daarnaast was een stormbaan aanwezig en werd er een afmatrace gespeeld. De teams die het er daarbij het best vanaf hebben gebracht
zijn wel even het vermelden waard.
De winnaars bij de vriendenteams
zijn geworden de Smurfen en bij de
familieteams zijn de Spongebobs
er met de beker vandoorgegaan.
Daarnaast heeft de belastingdienst
vanwege haar originaliteit en sportiviteit de welbegeerde Marcel Smit
trofee gewonnen.
Na een dag vol sportiviteit en gezelligheid is de dag afgesloten met
een barbecue. Tevens zijn er op het
einde van de dag teamfoto’s en een
groepsfoto gemaakt door een fotograaf. De foto’s zijn te vinden op de
site van de fotograaf:
www.IgorRoelofsen.nl.

van het kampioenschap. Daarnaast
werd er nog een aantal spelers gehuldigd. Trainer/coach Paul vertelde
dat deze groep een goed en sterk
collectief in het seizoen heeft opgebouwd om tot deze prestatie te komen. Fabian werd topscoorder met
15 doelpunten en 10 assists. Talent
van jaar werd Daniël en speler van
het jaar Lars. Daarna mochten de
spelers op de foto. Het feest ging
nog door tot in de late uurtjes zodat het seizoen waardig werd afge-

Van deze rijders waren er 2 die
de finale niet haalden, en 5 die de
overwinning op hun naam konden
schrijven. De cruiserklasse 16- was
een UWTC aangelegenheid, 3 rijders deden mee en alledrie dus een
finaleplaats.
De 1e plaats was voor Sven. Bij de
cruiser 17+ was Wouter de beste,
zowel in de manches als de finale
ging hij als 1e over de finish. Ferdi,
Alec en Milan rijden gedrieën bij de
Boys 7, in de manches niet bij elkaar
in de rit, wel alledrie steeds bij de 1e
3. In de finale werd Ferdi 1, Milan
4 en Alec 6. Door een slecht begin
van Melvin reed hij de B-finale waar
hij 1e werd. Bij de Boys 11 is het
steeds spannend, wie gaat het winnen, Joey of Bart. Ook zij zaten niet
bij elkaar in de manches en werden
beiden 3x 1e. In de finale was Bart
net iets sneller. Dan de Boys 13, Arjan heeft de smaak te pakken.
Overwinning
Ook hij pakte de totale overwinning.
De uitslagen van de BWC zijn:
Cruiser 16- Sven Wiebes 1-1-1 Finale 1; Wiljan Brouwer 2-2-2 Finale 2;
Danny de Jong 3-3-3 Finale 3.
Cruiser 17+ Wouter Plaisant van der
Wal 1-1-1 Finale 1; Kevin de Jong
5-4-5 Finale 5.
Cruiser 40+ Gerard de Veer 5-5-5 BFinale 3; Evert de Jong 2-3-3 A-Finale 8; Wim Pieterse 4-4-4
A-Finale 6. Boys 7 Ferdi Cevahir
2-2-1 A-Finale 1; Alec van der Mast
2-3-1 A-Finale 6; Milan Ritsema
3-3-3 A-Finale 4. Boys 8 Melvin van
der Meer 7-6-3 B-Finale 1; Max de
Beij 5-5-4 A-Finale 4;
Jochem van der Wijngaard 4-3-3 A-

Motorcrosser Tino Winter
komt weer in vorm
Regio - Vorig jaar had Tino zijn
kruisband en maniscus afgescheurd
tijdens een wedstrijd in Den Dungen. In oktober werd hij geopereerd
en kreeg een nieuwe kruisband en
moest 6 tot 9 maanden revalideren.
Eind april was het 6 maanden en
ging Tino het weer proberen. Met de
eerste wedstrijd in Lelystad had tino
al een nette 4e plaats behaald. Hemelvaartsdag reed Tino zijn 3e
wedstrijd in Lille (België). De eerste manche een matige start maar
reed netjes naar een 2e plaats De
2e manche viel Tino na 2 rondes en
moest weer van achteren naar voren vechten maar haalde toch weer
de 2e plaats. Totaal werd hij 2de en
kreeg een mooie beker mee naar
huis. Van België reden ze door naar
Axel (Zeeland) waar zaterdag een
clubwedstrijd was. De eerste manche ging Tino als 15e de bocht in en
op dit zware zandcircuit was dit een
hele strijd maar reed toch naar de
4e plaats. De 2e manche lag Tino
al gauw 6e en vocht zich uiteindelijk naar weer een 4e plaats Totaal 4de en ook weer een beker erbij. Van Axel reden ze naar Utrecht
waar een nationale wedstrijd voor
de MX3 werd verreden. De eerste
manche had tino een slechte start
omdat hij een stootje van zijn buurman kreeg, en moest door de 2de
bocht als 30ste komen. Uiteindelijk
na 20 min. en 2 rondes werd Tino af-

gevlagd als 3e. De 2e manche ging
de start beter en Tino lag al snel 5e.
Maar na 3 rondes gleed Tino onderuit en moest vanaf de 9e plaats
weer terug komen. De laatste ronde
pakte Tino nog nummer 2 en eindigde Tino als 2e. Totaal bij de nationale wedstrijd werd Tino 2e en kreeg
zijn 3de beker van dat weekend.
Maandag 2e pinksterdag had Tino
een nationale wedstrijd in Waardenburg. Hij had een 6e tijd neer gezet
en kon een goed start plekje opzoeken, na de eerste bocht lag hij al 5e
en in de slot fase raakte Tino even
de motor kwijt en had even een engeltje op zijn schouders. Hij schoot
door de berm en zag niks meer omdat zijn helm tegen het stuur klapte,
en zijn mondstuk voor zijn gezichtsveld kwam Gelukkig kon hij weer
de baan op en pakte de eerste man
ook nog 2 rondes voor de finish en
kwam als winnaar over de streep.
De 2e manche had hij een slechte
start maar schoot in de eerste rondes naar voren en lag al gauw weer
3e. 3 rondes voor het eind pakte
hij de kopman en kwam als eerste
over de streep. Met een mooie eerste plaats totaal is hij weer goed gestegen in het klassement. Afgelopen weekend was er een wedstrijd
in Nieuw-Vennep. Op vrijdagavond
was er een triatlon, er moest in 40
min 1 rondje over de crossbaan gefietst worden en 1 rondje om de

Finale 7; Daan de Bruin 5-6-5 B-Finale 4; Sem Knook 7-7-7
B-Finale 7. Boys 9 Izar van Vliet 2-22 A-Finale 5. Boys 10 Yiri van der
Plas 6-5-5 B-Finale 1; Maarten van
der Mast 1-1-2 A-Finale 4. Boys 11
Mitchell Vink 2-3-3 A-Finale 5; Jurre
Overwater 4-4-5
A-Finale 7; Bart van Bemmelen 1-11 A-Finale 1; Joey Nap 1-1-1 A-Finale 2. Boys 12 Scott Zethof
1-1-1 A-Finale 3. Boys 13 Arjan van
Bodegraven 1-1-1 A-Finale 1; Jaivy
Lee Vink 3-3-4 A-Finale 5;
Thomas van der Wijngaard 4-4-4
A-Finale 6. Boys 14 Guven Cevahir
6-7-6; Tom Brouwer 2-2-2
A-Finale 4; Lars Wiebes 6-6-6 B-Finale 5; Mats de Bruin 3-3-3 A-Finale 7; Bart de Veer 4-4-4 A-Finale 8
Boys 15-16 Wiljan Brouwer 3-3-4
A-Finale 4. Boys 17+ Arno van Vliet
3-3-3 halve finale 5 B-Finale 1;
Rick Doornbos 6-6-6 herkansing 5;
Michiel Jansen 4-4-4 halve finale 8
B-Finale 5; Michael Schekkerman
1-1-1 halve finale 2 A-Finale 2.
Bij de Open Klasse was er vandaag
geen 1e plaats voor een UWTC-er.
Wel 15 finale plaatsen.
Ferdi Cevahir 5, Milan Ritsema 6,
Sem Knook 7, Alec van der Mast 8.
Izar van Vliet 6. Bart van Bemmelen
3, Scott Zethof 5, Joey Nap 7, Jurre
Overwater 8. Tom Brouwer 2 , Arjan
van Bodegraven 3, Bart de Veer 7,
Mats de Bruin 8. Michael Schekkerman 2, Michiel Jansen 8.
Volgend weekend gaat UWTC naar
de NK voor Clubs in Schijndel proberen een plaats te pakken bij de 1e
10! Kijk voor de foto’s en verdere informatie op www.uwtc.nl/bmx

baan gelopen en de rest motorcrossen. Maar omdat het ging regenen
om zes uur was het een kleibaan en
viel het niet mee om eroverheen te
komen, maar Tino eindigde in zijn
groep als 4de en kreeg een beker.
Zaterdag begon het met regen en
leek het er slecht uit te zien, maar
er werd toch gereden In de eerste
manche was Tino 2x gevallen in de
blubber en eindigde 3e in de superklasse. De 2de manche werd
de baan droog en reden ze snellere rondetijden. Tino ging als 5e door
de eerste bocht en reed snel naar
voren en na 4 rondes lag Tino 2e.
Hij kon de kopman niet meer inhalen en werd dus 2e.
Totaal werd Tino 2e in de superklasse en hij kreeg weer een mooie beker en een aandenken. Al met al
dus een geslaagde terugkomst van
Tino in de motorcross. Mede dankzij
zijn sponsors en fans.
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Urenlang en kilometerslang feest
op het Alkwin Kollege

Regio - Het zal u niet ontgaan zijn:
het Alkwin Kollege bestaat dit jaar
45 jaar en dat wordt gevierd! In
april ging het personeel een weekend op stap, in mei kwamen 2000
oud-leerlingen en oud-werknemers op de reünie bijeen en twee
weken geleden werd op een gezellige ‘Hartenkretenmiddag’ met diverse activiteiten ruim 2000 euro
opgehaald voor een goed doel. Afgelopen week bruiste het AK opnieuw van de festiviteiten. Dinsdag gingen alle leerlingen en medewerkers massaal op schoolreisje naar Walibi. De busrit en daarna achtbanen in alle soorten en
maten zorgden onder een schitterende voorjaarszon voor heel veel
plezier. Gelukkig kon men afkoelen in de waterattracties, want de
temperatuur kwam zo waar op zomerse waarden deze dag. Aan het
begin van de avond was iedereen
moe, soms misselijk en enigszins
verbrand in Uithoorn terug en na-

dat ze even thuis hadden gegeten en waren bijgekomen, kwamen
zo’n 1200 leerlingen om 21.30uur
met hun matrasjes, slaapzakken
en knuffels weer naar school. Voor
één nacht had Uithoorn een heuse bioscoop! In diverse lokalen kon
men films zien, tussendoor konden verfrissingen gehaald worden
en de gymzalen waren omgetoverd
tot slaapzalen. In de loop van de
nacht vielen veel leerlingen echter
ook op andere plekken spontaan
in slaap, want na een dag Walibi is
een nacht ‘doorhalen’ niet iedereen
gegund.....
Na een gezamenlijk ontbijt, voor
de nachtbrakers én de thuisslapers, stond er woensdagmorgen
wel heel speciale ochtendgymnastiek op het programma. Na eerst
een half uur oefenen en onder toeziend oog van wethouder Verheijen
en mevrouw Colijn van de plaatselijke dansschool deden 1286 leerlingen en medewerkers van het AK

een recordpoging polonaise lopen.
De polonaise zou van oorsprong
een Poolse dans zijn en daarom
was een groot deel van de aanwezigen gekleed in de kleuren van de
Poolse vlag: rood en wit. Helaas liet
het fraaie lenteweer verstek gaan;
op het moment dat er serieus, dus
“voor het echie”, vijf minuten polonaise rond de school gelopen
moest worden, regende het pijpenstelen! Maar daar lieten de lopers
zich niet door uit het veld slaan en
zij zetten dapper hun beste beentje
voor! Je voorganger bij de schouders blijven vasthouden en niet
loslaten of struikelen is nog best
lastig, zeker als je niet of nauwelijks hebt geslapen... De onafhankelijke waarnemers beslisten uiteindelijk dat de poging geslaagd
was! Hopelijk wordt deze bijzondere Alkwinactie volgend jaar opgenomen in het Guinness World Records Book. Donderdag en vrijdag
waren “gewone” werkdagen (met

wel opvallend veel kleine oogjes
in het van bioscoop tot onderwijsinstelling teruggebrachte gebouw
aan de Weegbree). Gelukkig was
iedereen vrijdagavond weer op de
been, want in Wilnis vond het daverende slotfeest plaats. De plaatselijke sporthal de Willestee was
veranderd in een zinderend swingpaleis waar tot diep in de nacht op
de beat van o.a. beroemde dj’s gedanst werd. Het thema “Los in het
spookjesbos” had velen geïnspireerd en leverde prachtige verkleedpartijen op. Opmerkelijk genoeg ontbrak bij alle feestvreugde
in Wilnis de nog wel zo goed geoefende polonaise, zodat de rood/
witte menselijke feestslinger een
unieke Uithoornse aangelegenheid
blijft......
Het Alkwin Kollege kijkt terug op
een schooljaar vol feestelijkheden,
die het 45-jarig bestaan omlijstten
en gaat vol goede moed en energie
op weg naar de 50!!!
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Mijdrechtse Avondvierdaagse ondanks
wisselvallig weer een overweldigend succes

Mijdrecht - Ondanks het
toch niet al te vriendelijke weer van de afgelopen week, is de Mijdrechtse Avondvierdaagse wederom een overweldigend
succes geworden. Duizenden kinderen en volwassenen namen deel en hebben in totaal misschien
twee of drie regenbuitjes
gehad. Afgelopen vrijdagavond was de slotavond
met natuurlijk het defilé.
Ondanks de zeer regenachtige
weersverwachting en zelfs kans op onweer, waren de weergoden
de vele duizenden wandelaars en vele honderden toeschouwers goedgezind. Een uurtje voor de
start van de laatste wandeling viel het water met bakken uit de lucht. Het zag er
slecht uit... maar... de weergoden sloten de kranen en
het bleef droog tot het einde van het defilé. Het was
een geweldig feest. Langs
de wegen rijendik en in
het dorp aangekomen, nog
meer mensen, honderden,
honderden. Het was geweldig....

