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Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

nog tot 1 juli 
belastingvoordeel

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

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!

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

tank en win
een unieke 
E-Ka*

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

maak kans 
op een 
11-tal 
Ford 
Ka’s

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2 + 3

ADVERTEREN?
IN DE

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

Wiegerbruinlaan 4B • Uithoorn • 0297-569846 
info@homedecor.nl • www.homedecor.nl

Wij zijn 
zondag geopend

zie advertentie 
elders in dit blad

WIJ ZIJN ZONDAG GEOPEND 
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

zie advertentie elders
in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

Uithoorn - De Stichting Uithoorn in 
Bedrijf (SUB) is de koepelorganisa-
tie van de in Uithoorn en De Kwa-
kel gevestigde ondernemersvereni-
gingen. Het probleem dat steeds 
indringender om een oplossing 
vraagt, is het ontbreken van fi nanci-
ele fondsen voor de collectieve be-
langenbehartiging van alle onder-
nemers in de gemeente Uithoorn. 
Onder collectieve belangenbehar-
tiging verstaan we alle activiteiten 
die de randvoorwaarden versterken 
waarbinnen de ondernemers hun 
werk kunnen doen. Het gaat in be-
ginsel om vier soorten activiteiten: 

Bedrijfsomgevingsbeleid: betrok-
kenheid van ondernemers bij kwes-
ties als aankleding van de omge-
ving (verlichting, straatwerk, straat-
meubilair); beveiliging (surveillance, 
camera’s); schoonmaak en onder-
houd. Voor deelgebieden onder te 
brengen in Parkmanagement.
Infrastructuur: zoals omvang, kwa-
liteit en tariefstelling van het par-
keerareaal; bereikbaarheid voor 
openbaar vervoer; bereikbaarheid 
voor bevoorradingsverkeer; bereik-
baarheid van de bedrijven in het al-
gemeen. 
Promotie en onderzoek: Uithoorn en 

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 16 
juni was het eerste Culinair Uit-
hoorn aan de Amstel. Op dit evene-
ment, georganiseerd door de Lions-
Club Uithoorn, presenteerden 12 
restaurants zich op een hoog culi-
nair niveau aan het Uithoornse pu-
bliek. Er was sprake van een fan-
tastisch succes waar vele Uithoor-
naars van hebben kunnen genieten. 
Natuurlijk heb je de weergoden no-
dig bij zo’n buitenevenement. Kwam 
de regen vrijdag nog met bakken uit 
de lucht, zaterdag was het droog en 
zonnig! Wel nu en dan een donke-
re lucht, nu en dan een fi ks wind-
je, maar de temperatuur was perfect 
en dit zorgde voor een drukbezocht 
evenement.
Wethouder Jeroen Verheijen open-
de de dag met een toespraak waar-
in naar voren kwam dat Uithoorn 
met haar Amstelfront een prachti-
ge plek heeft om een gezellig dorp 
te creëren. Na de opening begon 
de muziek op het ponton en start-
ten de restaurants met hun culinai-
re kunsten. De restaurants gaven 
zonder uitzondering aan dat ze zeer 
tevreden waren over hun deelname. 
Ze kregen uitstekend de mogelijk-
heid om zichzelf te presenteren aan 
het Uithoornse publiek en hebben 
stuk voor stuk echte culinaire hoog-
standjes laten zien. Het Uithoornse 

publiek stond in de rij om te proe-
ven van wat elk restaurant presen-
teerde, wat ervoor zorgde dat te-
gen het einde van de dag de mees-
te restaurateurs door hun voorraden 
heen raakten!

Muziek
Ook het muzikale entertainment 
sloot naadloos aan. De artiesten, 
zangers en koren zorgden voor een 
gemoedelijke en gezellige sfeer 
waardoor het op het ‘culinaire plein’ 
goed toeven was. 
De Kids Culinair tent van Borus 
zorgde voor lachende kinderen die 
met een zelfgemaakte suikerspin of 
stikstofi jsje hun eigen culinaire mo-
ment beleefden. Het roze prinses-
je maakte de sfeer voor de kleintjes 
helemaal af. 
Ook het grote aantal vrijwilligers, 
vóór en tijdens het evenement heeft 
bijgedragen aan het enorme suc-
ces. Van een aantal scholieren van 
het Alkwin en het VeenLanden Col-
lege die op deze wijze hun maat-
schappelijke stage invulden, tot fo-
tograaf en tekstschrijvers, en de 
Skateboard-groep voor hand- en 
spandiensten van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat! Zonder hun hulp 
was het evenement nooit zo ge-
slaagd geweest.
Het uiteindelijke doel van de orga-

nisatie was tweeledig: ten eerste 
om een leuk, jaarlijks terugkerend 
nieuw evenement voor Uithoorn op 
de kaart te zetten, en ten tweede om 
zoveel mogelijk inkomsten te gene-
reren om de Stichting Jeugdfonds 
Uithoorn/De Kwakel een fl inke fi -
nanciële donatie te kunnen doen. 
Beide doelstellingen zijn ruim-
schoots gehaald. Uithoorn heeft 
er een prachtig evenement aan de 
Amstel bij, en ook de Stichting kan 
binnenkort rekenen op een mooi 
bedrag. Op het moment van druk-
ken van deze krant is het exacte be-
drag nog niet bekend, daarover la-
ter meer.

De organisatie bedankt langs de-
ze weg nogmaals alle sponsoren, 
vrijwilligers, donateurs, muzikan-
ten en het Uithoornse publiek voor 
een prachtige (culinaire) dag aan 
de Amstel ! Blok Mode, Borus Kin-
deropvang, EKZ Makelaars, Eureka 
Caterware BV, Exposize, Large For-
mat Printing, Gemeente Uithoorn, 
Lek Bloemenservice, Jan van Schie, 
Martin Products, de Nieuwe Meer-
bode, Rijk, ontwerp en productie, 
Sparnaaij Juweliers, Spelt, Sijbrants 
& van Olst, VMB Security en Servi-
ces en Scamander Solutions. 
Zie voor een uitgebreid fotoverslag 
elders in deze krant.

Eerste Culinair Uithoorn aan 
de Amstel een groot succes! 

Oproep aan alle Uithoornse ondernemers:

Kom 4 juli en verenig u in 
een collectief!

V.l.n.r. Chris van Zantwijk, Michel Harmsen, Joep Szejnoga.

De Kwakel promoten als aantrek-
kelijke vestigingsplaats voor onder-
nemingen, onder meer door middel 
van manifestaties (Kerstmarkt, Tro-
pical Night, Sinterklaas intocht, eve-
nementen, feestverlichting); produc-
tie en verspreiding foldermateriaal, 
websites; gezamenlijke consumen-
tenacties; structuuronderzoek; ge-
sprekspartner gemeente (bestem-
mingsplannen). 
Schaalvoordelen: inkoop diensten, 
zoals energie, afvalinzameling, ar-
beidspool, kinderopvang, BHV-op-
leidingen, kantinefaciliteiten, glas-
bewassing, collectieve beveiliging, 
etc. Ook hiervan kan een groot deel 
worden ondergebracht in Parkma-
nagement.

Belangen
Als uitvoeringsvehikel voor de col-
lectieve belangenbehartiging van al-
le ondernemers is de SUB voorne-
mens een Ondernemerfonds op te 
richten. De meest geëigende fi nan-
cieringsvorm voor dit Ondernemers-
fonds is een door de Gemeenteraad 
vast te stellen opslag op de Onroe-
rende Zaak Belasting. Dit houdt in, 
dat alle niet-woningen een opslag 
gaan betalen. Deze door de ge-
meente te innen opbrengst wordt 
gestort in het Ondernemersfonds. 
Het fonds wordt een fonds door en 
vóór ondernemers, zonder direc-
te bemoeienis van de overheid ten 
aanzien van de besteding van de 
gelden. Voor Uithoorn en De Kwa-
kel zal een clusterindeling worden 
gemaakt waarbinnen bedrijven sa-
menwerken, zoals het bedrijventer-
rein, winkelcentrum Zijdelwaard etc. 
Elke cluster heeft naar rato van de 

Uithoorn - De politie is op zoek 
naar de eigenaren van diverse ge-
stolen sieraden. Op zondag 17 april 
werden in de Pijp in Amsterdam 
drie mannen aangehouden die kort 
daarvoor een mapje sieraden weg-
gooiden. 
Na onderzoek bleek dat de siera-
den eigendom zijn van slachtoffers 
van woninginbraken in Uithoorn. 
Ook de aangehouden mannen ko-
men uit Uithoorn. Nog niet van al-
le sieraden is de eigenaar bekend. 

De kans bestaat dat deze kostbaar-
heden toebehoren aan mensen die 
in Uithoorn of omgeving wonen en 
bij wie kortgeleden is ingebroken. 
Het opsporingsteam wil de sieraden 
graag terugbezorgen bij de recht-
matige eigenaren en zoekt tevens 
aanknopingspunten voor verder on-
derzoek. Mensen die de sieraden 
herkennen of tips hebben wordt 
daarom verzocht zich te melden via 
0900-8844. De sieraden zijn te be-
kijken op www.depolitiezoekt.nl.

Eigenaren gouden sieraden gezocht

door haar opgebrachte gelden trek-
kingsrechten: zij kan binnen de 
daarvoor geldende trekkingsregels 
aanspraak maken op bijdragen uit 
het Ondernemersfonds voor uitvoe-
ring van plannen van het desbetref-
fende cluster. Belangrijk voor on-
dernemend Uithoorn: Ja. Ingewik-
keld? Lijkt het wel, is het niet. De 
Stichting Uithoorn in Bedrijf houdt 
op 4 juli aanstaande een voorlich-
tingsbijeenkomst over de oprichting 
van het Ondernemersfonds, waar-
voor alle ondernemers binnen de 
gemeente Uithoorn worden uitge-
nodigd.  Plaats van handeling: Tha-
merkerk (Amsteldijk Noord 3). Tijd: 
van 16.30 uur tot 18.30 uur. 

Op de Kolgans in Meerwijk te Uithoorn loopt al enige tijd een zwart 
witte poes/kater. Waar/bij wie hoort hij thuis? Zijn ene oog is niet 
in orde en verder lijkt hij gevochten te hebben gezien de rafelige 
staat van zijn vacht. Hij loopt luid miauwend rond. Herkent u deze 
poes/kater, neem dan telefonisch contact op: (0297) 568024.

AANLOPERTJE

a.s. donderdag 21 juni, 19.30 - 21.30 uur
J.A. van Seumerenlaan 4, 1422 XS Uithoorn

informatieavond appartementen

UithoornStellingzicht

www.wonenindestelling.nl
aanmelden via 0297-524124 of:

Uithoorn - Op zondag 1 juli om 
11.00 uur kan iedereen die dat leuk 
vindt komen luisteren naar een op-
treden van kinderkoor Xing. Dit 
koor van 23 kinderen, dat onder 
leiding staat van Ireen van Bijnen, 
zal het publiek op die dag verma-
ken met het liedjesprogramma ‘Als 
je groeit…’. Dit programma bevat 
liedjes die allemaal met opgroeien 
te maken hebben. Zo zijn er liedjes 
over kinderen die nog niet zo hard 
groeien en die zich afvragen wan-
neer dat nou eindelijk eens gaat ge-
beuren. Maar je kunt ook klein zijn 
en dat wel prima vinden, zoals in 
het liedje ‘Klein is fi jn’. Het kan ook 
zijn dat je juist aan het groeien bent 
waardoor iedere keer weer je broek 
te kort is. Best vervelend! En wat te 

denken van buurvrouwen en tan-
tes die je nauwelijks kent die altijd 
op een feestje roepen: ‘Wat ben je 
gegroeid!’ De liedteksten gaan niet 
alleen over kinderen; er is ook een 
liedje over kleine en grote dieren 
en over het groeien van een bruine 
boon. Kortom: het belooft weer een 
leuke liedjesshow te worden, met 
vier liedjes die speciaal voor kinder-
koor Xing geschreven zijn. Een aan-
tal jonge artiesten van Jeugdcircus 
Acrobatico uit Badhoevedorp zal 
een komisch intermezzo verzorgen.
Iedereen is van harte welkom om 
op zondag 1 juli te komen luisteren 
naar kinderkoor Xing in Danscen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
in Uithoorn. Aanvang 11.00 uur. De 
toegang is gratis.

Kinderkoor Xing brengt het 
liedjesprogramma ‘ Als je groeit. . . ’
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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

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

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

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ACtiViteiten en eVenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

30 juni Braderie De Kwakel. 10.00-18.00 uur

30 juni Goud van Oud in Dorpscentrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 juli  1ste cursus Mixed Media op Canvas bij CREA Uithoorn, Gre-
velingen 56. 6 maal op woensdagavond van 19.30-22.00 uur, 
voor €80,-. Meer informatie op www.crea-Uithoorn.com

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

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

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

Evenementen vanaf augustus 2012 staan op www.uithoorn.nl

inloopavond voorontwerp-
bestemmingsplan iepenlaan
Op 25 juni 2012 wordt in de raadzaal 
van het gemeentehuis een inloop-
avond gehouden over het vooront-
werpbestemmingsplan ‘Iepenlaan’. 
Tijdens deze avond kunt u het voor-
ontwerpbestemmingsplan inzien en 

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

inspraak inrichtingsvisie 
Groenzone meerwijk
Burgemeester en wethouders heb-
ben de Inrichtingsvisie voor de 
Groenzone in Meerwijk in beginsel 
vastgesteld. Na een inspraakbijeen-
komst in mei 2011 hebben bewoners-
werkgroepen ideeën verzameld om 
tot een integraal plan te komen. Ook 
is met bewoners en andere partijen 
(waaronder Waternet en de Groen-
groep) overleg gevoerd.
De visie beschrijft het gewenste 
beeld voor de Groenzone. Veran-
deringen in deze zone zijn noodza-
kelijk, maar niet alle veranderingen 
kunnen in één keer uitgevoerd wor-
den. De toekomstvisie geeft de ge-
meente een handvat om de komen-
de jaren onderdelen aan te pakken, 
zonder het uiteindelijke beeld uit het 
oog te verliezen.

ter inzage en reageren
Een ieder heeft gelegenheid schrif-
telijk te reageren op de visie, die van 
20 juni t/m 1 augustus 2012 ter inza-
ge ligt bij de receptiebalie in het ge-
meentehuis en in de bibliotheek, Al-
fons Ariënslaan 1. Ook op de websi-
te van de gemeente, www.uithoorn.
nl, is het ontwerp te zien. Uw reac-
tie kunt u tot en met 1 augustus 2012 
sturen naar de gemeente Uithoorn, 
afdeling Leefomgeving, postbus 8, 
1420 AA Uithoorn of per e-mail naar 
gemeente@uithoorn.nl, ook dan ter 
attentie van de afdeling Leefomge-
ving. Na het verwerken van het in-
spraakresultaat nemen burgemees-
ter en wethouders een definitief be-
sluit over de visie.

Half augustus begint de provincie Noord-Holland met de restauratie 
van de Tolhuissluis. De provincie brengt de sluis zo veel mogelijk terug 
in de oude staat. Het streven is dat de grote kolk tot half oktober 2012 
in gebruik blijft. In april 2013 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.
Tijdens de werkzaamheden zal het Nieuweveens Jaagpad ten dele ge-
stremd zijn ter hoogte van de Tolhuissluis. Verkeer wordt over een rij-
baan geleid. Daarnaast is het voor voetgangers/fietsers niet mogelijk 
om het pad over de sluisdeuren te gebruiken. De provincie Noord-Hol-
land legt ter vervanging een tijdelijke brug aan. Om over deze tijdelijke 
aanpassingen en andere werkzaamheden meer informatie te geven, 
organiseert de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst. 
Voor een ieder die geïnteresseerd is of nog vragen heeft over de uit-
eindelijke plannen, wordt een informatiemiddag en –avond georgani-
seerd op dinsdag 3 juli 2012. 

Plaats van de bijeenkomst 
Tolhuiscafé tegenover de Tolhuissluis (Nieuwveens Jaagpad 18 in 
Nieuwveen). Van 17.00 uur tot 20.00 uur staan de projectleider en de 
aannemer klaar om uw vragen te beantwoorden en toelichting te ge-
ven. Om 17.00 uur en om 19.00 uur geven zij een korte presentatie. De 
inloopmiddag en -avond zijn gratis en u hoeft zich niet aan te melden.

meer info?
Heeft u vooraf vragen over deze inloopavond dan kunt u deze per  
e-mail stellen aan de provincie: de heer Bregman, bregmanh@ 
noord-holland.nl

inloopmiddag- en avond 
over werkzaamheden 
tolhuissluis

HeRsteLweRKZAAmHeDen AsFALt BOVenKeRKeRweG 
De provincie Noord-Holland laat de Bovenkerkerweg bij het viaduct van de 
nieuwe N201 opnieuw asfalteren, omdat het onlangs aangebrachte asfalt niet 
voldoet aan de eisen. In opdracht van de gemeente Amstelveen wordt ook het 
weggedeelte tussen dit viaduct en de Hollandsedijk vervangen. Om de werk-

zaamheden te kunnen uitvoeren moet dit gedeelte van de Bovenkerker-
weg tussen 18 juni en 3 juli 2012 worden afgesloten voor autoverkeer. 

Fietsers houden doorgang. Landbouwverkeer kan de landbouwweg 
blijven gebruiken. Verkeer wordt omgeleid via de Zijdelweg. De 

werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

meer info?
Klachten- en informatienummer van de provincie 

Noord-Holland: 06-51388980 (tijdens kantoor-
uren)

weRK in 
uitVOeRinG
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Inrichtingsvisie Groenzone Meerwijk. Ter inzage van 20 juni t/m 1 augustus 
2012. Contactpersoon: de heer R.A. van de Pol, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

terrasoverkapping. Ontvangen 8 juni 2012.
- Poelweg 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een on-

dergrondse tankopslag en tankstation. Ontvangen 13 juni 2012.

 GEWEIGERDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Het Korte Eind 1, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de loods. Bezwaar: t/m 25 juli 2012.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Legmeerplein, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de voorzieningen 

(geen detailhandel) “Legmeerplein” fase 2..Bezwaar: t/m 26 juli 2012.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Plux sports health beauty voor 

het organiseren van buiten sporten op het terrein van Qui Vive op 27 juni 2012 
van 09.00 tot 11.30 uur.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Randhoornweg, verklaring van geen bezwaar aan R.K. Scholengemeenschap 

Thamen voor het organiseren van een sportdag op het evenemententerrein 
Legmeer-West op 3 juli 2012.

Dorpscentrum
- Schans, Prinses Irenelaan, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade, vergun-

ning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren van de 
evenementen Goud van Oud op 30 juni 2012 en Tropical Night op 25 augus-
tus 2012 waarbij ook diverse attributen op de openbare weg worden geplaatst. 

- Ontheffi ng van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend aan de ex-
ploitanten van: café De Gevel, café Drinken & Zo en café De Herbergh 1883 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken. Bezwaar t/m 25 juli 
2012

- Wilhelminakade 11, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant 
van Grieks Restaurant Irodion t/m 11 juni 2015.Bezwaar t/m 26 juli 2012

- Marktplein, vergunning aan Buurtbeheer Centrum, Uithoorn aan de Amstel 
voor het organiseren van het evenement Film aan de Amstel op 22 september 
2012 van 20.30 – 23.30 uur. Bezwaar t/m 24 juli 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk voor het organiseren van 

een ouderenmiddag op 5 juli 2012 van 14.00 tot 16.30 uur.Bezwaar t/m 26 ju-
li 2012

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
Vergunning aan het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Uithoorn, voor het organi-
seren van de rolstoelvierdaagse van 3 t/m 6 juli 2012. Bezwaar t/m 24 juli 2012

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

Kudelstaartseweg 64
1433 GK Aalsmeer
Telefoon 0297 320122
www.zeilschoolaalsmeer.nl

ANWB/CWO/VDWS erkend

Kudelstaartseweg 64
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leren met plezier...

Kom zeilen/surfen

voor volwassenen
en jeugd v.a. 5 jaar

•  Michelin 4 banden halen = 3 betalen
•  Novex elke 2de band halve prijs
•  Licht metalen velgen voor superscherpe prijzen

Snelservice:
•  APK klaar terwijl u wacht

Zomerbanden actie
13 inch vanaf € 45  p/st
14 inch vanaf € 55  p/st
15 inch vanaf € 65  p/st
16 inch vanaf € 75  p/st
17 inch vanaf € 85  p/st
18 inch vanaf € 95  p/st
Deze aanbieding is inclusief monteren, balanceren en BTW.

Quick Tyres autobanden altijd de goedkoopste!

Zomerbanden actie

WWW.QUICKTYRES.NL

Botsholsedwarsweg 4 • Waverveen • 0297 56 73 75 • 06 43 04 18 06
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Snelservice:
• APK klaar terwijl u wacht
                   zonder afspraak

Te koop:
Kinderfi ets 20”€45,-.  Kind 
tafel+stoeltjes €25,-.  Kapstok 
€15,-.  Tv steun €5,-. 2x Pelikaan 
beeldje €10,-.  Vaas groot €10,-.  
4 Bistro tuinst. €25,-. Melkbus 
€35,-. Kolenkit €20,-. 5 Kunst-
stof kinderstoeltjes €10,-. 
Loopauto €10,-. Plaid €10,-. 
Tel. 0297-563894
Te koop:
Zware bankschroef €25,-.
Opafi ets €45,-. Stuurslot au-
to €10,-. Logitech surr set 
5.1 + subw €150,-. Sport-
fi ets 15 versn. €40,-. 
Tel. 0297-521651
 

*Aangeboden:
Zwarte kater ±6 jr zoekt ivm  
verhuizing een nieuw huis 
met lekkere tuin. Kan niet 
wennen op de fl at. Is rus-
tig en lief en zit graag bij je. 
Tel. 06-20029197
Te koop:
Blank eiken eethoek 
met 4 stoelen €75,- . 
Tel. 0297-712028
Aangeboden:
2 Zwarte katjes geb. 3 mei. 
Zindelijk, gewend  aan kin-
deren en hond. €10,-. 
Tel. 0297-533291

Te koop:
Jonge poesjes, diver-
se kleuren. €10,- . p. st. 
Tel. 0297-582233
Gezocht:
Zangers operette/musical 
voor regio Uithoorn. Info: 
Tel. 0297-563177/0629283733
Te koop:
Workmate €15,- . Bank-
schroef €10,- . Z.g.a.n. 
Tel. 0297-567574
Te koop:
Damesfi ets Giant 21 versn. 
licht blauw €250,- . 
Tel. 0297-560914
 

Te koop:
Set dakdragers met slot 
€10,- . Top craft telesc. ver-
stekzaag nw in doos €95,- .
Tel. 0297-562864
Te koop:
Handgedisselde eiken sa-
lontaf. met doorschuifl ade, 
prachtig onderstel, onbescha-
digd! 150 x 74 x 48 €100,- . 
Tel. 0297-569226
Te koop:
T.e.a.b. oude zwarte heren-
fi ets.    Juncker uit 1956. Trap-
mechanisme kapot. Wielklem 
buldog €35,- . 2 x Lattenbodem 
niet verst. 200 x 70 nw. €20,- .
Tel. 0297-566018
Aangeboden:
Gratis af te halen, 2 plas-
tic tuinstoelen, lage rug. 
Tel. 0297-564194
Te koop:
3 Moorii Cichliden Ma-
lawimeer (vis) t.e.a.b. 
Tel. 06-53411877
Gevraagd:
Gebakken klinkers rood/
bruin, ± 20 x 9 x 6. De 
zogenaamde Waaltjes. 
Tel. 06-46285768/06-16211382
Gezocht:
Antieke stoommachines. 
Goede prijs geboden. 
Tel. 0297-778469
*Te koop:
Stapelstoelen 30 st.  Terrasstoe-
len 17 st. Ronde tafels m. 1 poot 
ø 1.20 mtr. 4 st. Alles t.e.a.b. 
Tel. 06-51094994

*Gevraagd:
DE NIEUWE MEERBODE 
bestaat volgend jaar 125 jaar. 
Heeft u nog oude foto’s van het 
personeel en/of oude kranten. 
Neem even contact op via: 
redactieaalsmeer@meerbode.nl
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder Tel:0297-778469
*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van 
pop, beat muziek ui de jaren 50 
en 60 voor onze jukebox.
 Tel: 06-12946730
 



INFORMATIEF
COLOFON

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

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

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

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplagE: 14.300

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

APOTHEEk
apotheek thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27 
Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenkliniek amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsyCHOLOgIsCHE 
HULPvERLENINg

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

gEzONDHEIDs-
zORgPsyCHOLOOg

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

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

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

bRANDwEER 
& POLITIE

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Door Flavoring

ALLES
Laatst vroeg iemand aan me hoe ik toch elke keer op een onderwerp 
kom om over te schrijven. Ik had het nooit verwacht maar tot mijn ver-
bazing heb ik nog nooit zonder een onderwerp gezeten. Elke week 
gebeuren er gewoon zo ontzettend veel dingen om ons heen, van 
klein tot groot. Het is gewoon te veel om alles te benoemen. Er zit ge-
woon altijd genoeg tussen wat me genoeg boeit om over te schrijven. 
Neem nou deze week, ik zou kunnen schrijven over ons Oranje en het 
voetbal. Behalve dan dat ik echt geen verstand heb van voetbal en 
ook de wedstrijden niet kijk. Dus dat laat ik over aan alle professio-
nals en voetbalanalisten. Ik zou het kunnen hebben over Culinair aan 
de Amstel. Hoe prachtig het er uit zag, dat de organisatie het goed 
heeft gedaan en het vast nog beter kan doen en hoe leuk het was 
om al dat publiek eens te bekijken. Het is zeker een festijn dat een 
voorproefje zou kunnen zijn van meer mooie evenementen in het ou-
de dorp. Het oude dorp dat ooit een goedbezocht gebied moet gaan 
worden voor Uithoornaars en toeristen. Alleen dat is al een hele co-
lumn waard en genoeg invalshoeken om deze mee te vullen.
Of ik zou kunnen schrijven over Vaderdag. Hoe schattig het is om al 
die knutselwerkjes van de kinderen te zien en hoe me dat doet te-
rugdenken aan hoe ik ooit een prachtige asbak had gekleid. Mijn va-
der was vast ontzettend blij met dat oerlelijke ding, want het is de in-
tentie die het cadeau waardevol maakt. Tegenwoordig houd ik het 
bij een bezoekje en neem ik planten mee voor zijn tuin. En is het ge-
woon fijn om thuis in mijn ouderlijk huis te zijn en vooral te genieten 
van het samenzijn. 
Maar toevallig was er deze week nog iets anders bijzonders en dat 
was een trouwerij die ik heb bijgewoond. Het onderwerp trouwen 
is nog zoiets waar je meerdere bladzijdes mee zou kunnen vullen. 
In deze tijd waar minstens 1 van de 3 huwelijken stuk loopt, is het 
juist mooi dat mensen deze stap nog durven te wagen. Je hoeft niet 
te trouwen, maar toch doen we het. Mensen hakken de knoop door 
en willen aan elkaar en hun omgeving laten zien dat het hun inten-
tie is om elkaar lief te blijven hebben, voor elkaar te zorgen en el-
kaars leven te delen. En op deze trouwerij waren al die zaken letter-
lijk voelbaar. 
Nu werd deze trouwerij in Nederland gehouden, ondanks dat het stel 
in het dagelijks leven in Engeland woont. Helaas is het daar nog niet 
mogelijk om als twee mannen met elkaar in het huwelijk te treden. 
In Groot-Brittannië wordt namelijk momenteel heftig gediscussieerd 
over het recht van homoparen om met elkaar te trouwen. Aankomen-
de week wordt er een besluit over genomen, maar de Kerk van Enge-
land is tegen het homohuwelijk en heeft zelfs formeel bezwaar inge-
diend tegen deze plannen. Vandaar dat deze twee mensen al een tijd 
geleden besloten om in het vaderland van een van de bruidegoms het 
jawoord tegen elkaar uit te spreken. En wat fijn dat het bij ons in het 
liberale Nederland wel kan. Want dat twee mensen met elkaar willen 
trouwen, waar de liefde voor elkaar zo duidelijk aanwezig en voelbaar 
is, hoe kun je daar nou tegen zijn? 
Want is het niet de liefde die alles met elkaar verbindt? Wat ons men-
sen menselijk maakt? Liefde voor het leven, voor elkaar, voor een 
mooi feest, voor het voetbal, voor lekker eten, voor een goede leefom-
geving, voor de vaders op Vaderdag, voor wat dan ook. Over van alles 
valt te schrijven, maar de liefde voor wat of wie dan ook is het mooi-
ste wat er is. Alles is liefde! 

Mijmeringen

 

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

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

Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden die-

ren als uw huisdier wordt vermist.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor 

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

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

- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft 
een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant 
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.

Gevonden:
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: cyperse kat; zwart-grijs gestreept.
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: vijf kittens.
- De Kwakel, Kwakelsepad: crèmekleurig-vaal roze kat met witte buik 

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

staart.
- Uithoorn, N201 ter hoogte van Pothuizen: rood-witte kater.
- Uithoorn, Weegbree: zwart konijntje.
- Uithoorn, In het Midden t.h.v. 111: zwarte, oude kat met chip. 

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

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben; 
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

- Lief zwart katertje van 12 maanden. Hij is ingeënt, gechipt en ge-
castreerd. Hij heet Donder.

t e n h o o p e b o e k e n . n l o n l i n e k a n t o o r s h o p . n l

Ten hoope
boek en kantoor

Het is bijna zover 
bij Ten Hoope!
Uithoorn - Na  een vertraging tij-
dens de verbouwing is het einde-
lijk bijna zover: op vrijdag 29 juni 
opent Ten Hoope boek & kantoor 
een nieuwe winkel aan de Zijdel-
rij 8. Vanaf die dag kunt u weer bij 
hen terecht voor boeken, kantoorar-

tikelen, schoolspullen, wenskaarten, 
luxe schrijfwaren, Post NL  en ING. 
Houd deze krant volgende week 
woensdag 27 juni in de gaten, dan 
weet u precies wat u vrijdag de 
29ste kunt verwachten bij deze her-
opening.

Donderdagmiddag 5 juli op Amstelplein

Seniorenmiddag in Meerwijk
Uithoorn - Op donderdagmid-
dag 5 juli is er een gezellig samen-
komen georganiseerd in een tent 
door Buurtbeheer Meerwijk en Vi-
ta. Op de bewoners-overleggen van 
de Meerwijk is naar voren gekomen 
dat er vraag is naar een locatie waar 
men iets kan doen voor de senioren. 
De middag wordt georganiseerd om 
te inventariseren of deze vraag bij 
veel senioren leeft. Denk bijvoor-
beeld aan: samen wandelen, kof-
fieochtenden, volksdansen, kaar-
ten, enz. 
Als er veel vraag naar is kan buurt-
beheer misschien iets voor u gaan 
ondernemen. VITA komt met u ken-
nismaken en gaat toelichten wat zij 
allemaal aan activiteiten hebben en 
hoe u zich daar kunt aansluiten. Op 

donderdagmiddag 5 juli klinkt mu-
ziek uit de jaren 50 van ‘De pa-
den op de lanen in’, ‘Kleine koket-
te Katinka’ naar ‘Als de lente komt 
dan stuur ik jou’. Dus (kun je/kunt u 
nog zingen, zing dan mee! Er is twee 
keer een bingoronde à 0,50 euro, 
waarmee u leuke prijsjes kunt win-
nen. Hapjes en drankjes zijn natuur-
lijk verzorgd en de toegang is gra-
tis. Om goed op het aantal men-
sen af te kunnen stemmen, wordt u 
verzocht u zich aan te melden vóór 
4 juli bij Monique Sintenie - So-
ciaal Cultureel Werker - van VITA 
aan Bilderdijkhof 1 in (1422DT) Uit-
hoorn. Tel: 0297-567163 of per mail: 
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ook als u niet in de Meerwijk woont 
bent u van harte welkom.

Now or Never Festival bij 
Renault Nieuwendijk
Uithoorn - Voor wie op zoek is naar 
een betrouwbare Renault top occa-
sion is het van 15 t/m 24 juni ‘Now 
or Never’ bij Renault Nieuwendijk. 
Tijdens het Now or Never Festival 
zijn alle Renault Top Occasions ex-
tra aantrekkelijk dankzij de moge-
lijkheid van een financiering tegen 
0% rente en messcherpe prijzen. 
‘Onze Renault Top Occasions zijn 
nauwelijks van nieuw te onder-
scheiden’, vertelt verkoopadviseur 
Timo Peters. ‘Alleen streng gese-
lecteerde occasions die maximaal 
vijf jaar oud zijn, kunnen Renault 
Top Occasion worden. En dankzij de 

zeven zekerheden gaat u met een 
Renault Top Occasion met een ge-
rust hart op weg.’ 
Tot de zeven zekerheden behoren 
onder meer een gegarandeerde ki-
lometerstand, Renault Route Ser-
vice Europa, twaalf maanden APK 
en tot 24 maanden garantie. Om de 
betrouwbare Renault Top Occasions 
extra aantrekkelijk te maken, biedt 
Nieuwendijk tijdens het Now or Ne-
ver Festival een financiering aan te-
gen 0% rente.’ 
Het ruime aanbod occasions is te 
vinden op www.renault-nieuwen-
dijk.nl.

Zaterdag Midzomeravondfestival:
Saturday Night Fever 
op het dorpsplein
De Kwakel - Het centrum van De 
Kwakel zal komende zaterdagavond 
bol staan van musical, pop en dis-
comuziek. Muziekvereniging Tave-
nu organiseert voor de 13e keer het 
Midzomeravondfestival op het plein 
voor dorpshuis De Quakel. De fan-
fare van Tavenu neemt u mee langs 
verschillende musicals. Popkoor 
Just Us zingt hedendaagse pop en 
rocknummers. Jazz & Showballet 
Nicole laat u genieten van spette-
rende shows en dans. Toneelvereni-
ging Genesius zorgt voor de komi-
sche noot deze avond.
Om 20.00 uur geven Simone, Floor-
tje en Shadee van Genesius u alvast 
een voorproefje op de musicalmu-
ziek. De fanfare van muziekvereni-
ging Tavenu onder leiding van Leo 
Huis opent met spectaculaire mu-
ziek uit Phantom of the opera, ge-
volgd door I don’t know how to love 
him uit Jesus Christ Superstar, To-
night uit West Side Story en Do-re-
mi uit de Sound of Music. Daarna 
kunt u genieten van bekende tunes 
uit Grease. Voor musicalliefheb-
bers zal het een feest van herken-
ning zijn bij de muziek uit de mu-
sical Joseph and the technicolor 
dreamcoat, Beauty and the Beast en 
Stayin’ alive uit de musical Saturday 
Night Fever.

Popkoor
Popkoor Just Us uit Grootebroek 
zingt onder leiding van Mark de 
Waal hedendaagse pop- en rock-
nummers van Golden Days, Jet lag, 
Rain down on me tot Love in an ele-
vator. Tussendoor zijn er dansshows 
van Jazz & Showballet Nicole.
Drie jonge meiden van Genesius 
zullen u vermaken met korte sket-
ches die in het teken staan van mu-
ziek en dans.

Tavenu en Popkoor Just Us brengen 
gezamenlijk de nummers That Man 
van Caro Emerald en Mamma Mia 
uit de gelijknamige musical. Ter af-
sluiting speelt de fanfare van Tavenu 
A brand new day uit de musical The 
Wiz. Na afloop kan er op het mid-
denpodium gedanst worden op mu-
ziek van discotheek PingWing.

Het midzomeravondfestival vindt 
plaats in het centrum van De Kwa-
kel op het plein voor het dorpshuis 
aan de Kerklaan 16. Cor Onderwa-
ter zal de presentatie van het eve-
nement voor zijn rekening nemen. 
Ruud Commandeur verzorgt het ge-
luid en de muziek na afloop. Kom 
op tijd om de opening niet te mis-
sen! De toegang is gratis. Kijk ook 
op www.tavenu-dekwakel.nl.

Aanstaande zaterdag 23 juni:
Jeugdorkestpresentatie 
voorafgaand aan festival
De Kwakel - Op zaterdagmiddag 
23 juni is er voorafgaand aan het 
midzomeravondfestival een jeugd-
orkestpresentatie. Als leerlingen bij 
Tavenu een paar maanden les heb-
ben gehad, gaan ze in het jeugdor-
kest spelen om het samenspel te 
oefenen en omdat het gewoon leuk 
is om samen muziek te maken. Nu is 
het jeugdorkest van Tavenu nog niet 
zo groot, en om aan de jeugd van 
De Kwakel te laten zien hoe het gaat 
worden is er een wat groter jeugd-
orkest uitgenodigd. Onder leiding 
van de dirigenten Thom Huitema en 

Leo Huis zullen de opleidingsorkes-
ten van Tavenu De Kwakel en O.G. 
uit Krommenie laten horen wat ze in 
hun mars hebben en zal ook het pu-
bliek uitgenodigd worden om met 
de orkesten mee te gaan doen.
Het begint om 16.00 uur voor het 
dorpshuis De Quakel en de toegang 
is gratis.
Als er kinderen zijn die na de optre-
dens denken: ‘dat wil ik ook leren’, 
dan kunnen ze zich aanmelden bij 
Tavenu en krijgen ze vier gratis les-
sen om te kijken op welk instrument 
ze willen gaan spelen.
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Aanstaande zondagochtend 24 juni:

Met Groengroep naar Egeltjesbos
De Kwakel -Komende zondagoch-
tend 24 juni geven twee bestuurs-
leden van de Groengroep een ex-
cursie van ongeveer anderhalf uur 
naar het Egeltjesbos in De Kwakel. 
Bij dit 3 jaar geleden gerealiseerde 
stukje recreatief groen is de Groen-
groep de afgelopen jaren nauw be-
trokken geweest. Over dit park-
je is, hoe klein ook, genoeg te ver-
tellen voor een interessante excur-
sie. Er wordt verteld over de ont-

staansgeschiedenis, het beheer en 
ook de natuurwaarde van dit park-
je voor de omgeving. Immers vele 
rietvogels waaronder de Rietzanger, 
Rietgors en ook de Blauwborst heb-
ben dit rietgebied al weten te vin-
den. Ook met honden wordt er vol-
op gelopen én de grote kinderspeel-
plaats trekt vele buurtkinderen aan. 
Verder ontwikkelt de natuur zich in 
een rap tempo en zijn er over de 
aanwezige planten ook leuke verha-

Dance Centre Jolanda van Beek met drie 
winnende demoteams naar Show 2012
Uithoorn - Dance Centre Jolanda 
van Beek presenteert komende za-
terdag 23 juni in Studio 21 in Hilver-
sum haar eindvoorstelling. De drie, 
na een auditie samengestelde, de-
moteams Young Dynamics, Free 
Spirit en D-fusion zullen hun win-
nende wedstrijdnummers uiteraard 
ook laten zien. Met deze 3 groepen 
haalden Maaike van Agteren (cho-
reografe) en Danielle van Beek (re-
petitor) in 4 wedstrijden 14 bekers 
binnen! Alle 3 de groepen zijn na de 
voorrondes geplaatst voor de finale 
van het Nederlands Kampioenschap 
van Soneo.

Show 2012 wordt weer een verras-
send afwisselende show. Het the-
ma ‘Decennia’ biedt de mogelijk-

heid om heel veel verschillende mu-
ziekstijlen te gebruiken. Van hof-
dansen naar Hip Hop en Street/
Jazz, van Lindy Hop naar modern 
en van Tapdance naar Show/Mu-
sical. De show/musical kinderen 
hebben de nummers van de musi-
cal Daddy Cool inmiddels zelf inge-
zongen in de studio van Nick Bult. 
Daarnaast zullen zij ook nog 3 num-
mers live zingen. De tapkinderen la-
ten naast het traditionele ‘Opus one’ 
ook het hele eigentijdse Ramala-
mabangbang zien en horen. De Hip 
Hop jongens en meisjes hebben 
hun choreografie aangeleerd van 
Roy Hartzuiker 1 van de 4 dansers 
van de groep Looney Tunes die de 
finale van Hollands got Talent heeft 
gehaald. En de selectiegroepen la-

ten o.a. een prachtig Prince blok 
zien. Het 80-er jarenblok, het laat-
ste blok voor de pauze, wordt daar-
mee een heerlijke ode aan het feno-
meen Prince. Redenen genoeg dus 
om te komen kijken! Voor de eerste 
voorstelling op zaterdag 23 juni om 
13.00 uur zijn nog enkele kaarten 
verkrijgbaar. De tweede voorstel-
ling is volledig uitverkocht. Kijk voor 
meer informatie op www.dancecen-
trejolandavanbeek.nl of kom tijdens 
lesuren langs om kaarten te kopen 
en meteen even mee te kijken naar 
de voorbereidingen van Show 2012. 
Heb je interesse in onze demotea-
ms? Hou dan de website in de ga-
ten voor nieuwe audities of meld je 
aan via info@dancecentrejolanda-
vanbeek.nl

Uithoornse ‘Captain of Industry’
Uithoorn - Donderdag 14 juni sloot 
de Industriële Kring Uithoorn (IKU) 
het seizoen 2011–2012 af met de 
jaarlijkse zomerbijeenkomst. De 
weergoden werkten prima mee, 
want het werd de mooiste dag van 
de week. 
Traditioneel wordt het verenigings-
seizoen afgesloten met een alterna-
tief programma, georganiseerd door 
bestuurslid Peter Berveling (Geo-
stick), die deze kunst verstaat als 
geen ander. 
Hij had enkele tientallen ‘Solex’ 
brommertjes Uithoorn ingevlogen 
en een prachtige puzzeltocht uitge-
zet. Er werd verzameld in het Best 
Western Hotel Uithoorn van lid Sjoe-
rd Jonker, waar in de zon op het bui-
tenterras uitleg werd verleend over 
de werking van de bromfietsjes, 
waarna in groepjes van drie werd 
gestart. Naast het rijden van de rou-
te werd er een intensief beroep ge-
daan op de puzzelvermogens van de 
deelnemers, aangezien aan de hand 
van locatiefoto’s op een kaart dien-
de te worden aangegeven, waar de 
voorwerpen van de foto’s zich in on-
ze regio bevinden.
Dit bleek moeilijker dan gedacht! 
Na een prachtige tocht via De Kwa-
kel , Vrouwenakker, Bilderdam, Lei-
muiden, Papenveer en Nieuwveen 
arriveerde iedereen rond 17.00 uur 
weer in het Best Western Hotel waar 
de middag met een gezellig samen-
zijn werd afgesloten met een drank-
je en een uitstekend buffet.
Juli en augustus wordt door de on-
dernemers benut om de batterij 
weer op te laden, waarna iedereen 
elkaar weer zal treffen op de eerste 
woensdag in september tijdens de 
eerste reguliere lunchbijeenkomst 
van het nieuwe seizoen.

Na de zomer zal IKU haar websi-
te het levenslicht laten zien, zodat u 
ook digitaal kunt meekijken en le-
zen waar de ondernemersvereni-
ging IKU voor staat in Uithoorn en 
het eenvoudiger wordt contact met 

de vereniging op te nemen. 
Tot die tijd kunt u het bestuur van 
IKU bereiken voor nadere informa-
tie over IKU of over de mogelijkhe-
den van een lidmaatschap via www.
info@comp8.nl.

Gert Jan Smith (ABN AMRO Bank), IKU lid van het eerste uur, die in traditio-
nele ‘Solex’ kledij op de zomerbijeenkomst wegens het bijna bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd afscheid nam van de IKU.

Applaus voor Jayne en Ruth
Uithoorn - Dinsdag 12 juni was het 
zover! Het voetbaltoernooi ten be-
hoeve van Stichting Kika (Kinderen 
Kanker Vrij), waar Jayne Brink en 
Ruth Makonnen, beiden leerlingen 
van groep 8 van de openbare basis-
school de Regenboog, reeds weken 
achtereen aan hadden gewerkt. 
De locatie, buurthuis Ponderosa 
bleek uitermate geschikt en geluk-
kig was het weer ook prachtig. Jay-

ne en Ruth hadden meerdere spon-
sors bereid gevonden hun bijdra-
ge te leveren ten behoeve van dit 
mooie initiatief. 

Ook de deelnemers waren enthou-
siast en streden tot het uiterste voor 
de felbegeerde prijzen, waar ‘Ka-
dootjes met hart’ en ‘Bruna’ voor 
hadden gezorgd. Daarnaast was 
er alle gelegenheid om hun dorst 

te lessen met de heerlijke limona-
de, gesponsord door ‘C1000’, waar-
van alle opbrengsten natuurlijk ook 
naar het goede doel gaan.

Vol trots
Vrijdag 15 juni jl. konden Jayne en 
Ruth dan ook vol trots een symboli-
sche cheque overhandigen aan een 
vrijwilliger van ‘Kika’ ter waarde van 
euro 160,00 euro. 

len te vertellen. Al met al een ver-
rassend stukje groen zo dicht bij 
huis. Vele mensen wandelen er al 
doorheen, maar dit gebiedje gaat 
pas echt leven na wat achtergrond-
verhalen. Stap dus zondagochtend 
vroeg uit de veren en laat u verras-
sen in het Egeltjesbos. Verzamelen 
om 08.00 uur bij het bruggetje op de 
hoek van de Irislaan. Aanmelden is 
niet nodig. Voor informatie, bel Wal-
ter Büsse: tel. (0297)562924.

Nationale Buitenspeeldag op 
Uithoornse schoolpleinen geslaagd
Uithoorn - Woensdagmiddag 13 ju-
ni was het dan zover: de Nationale 
Buitenspeeldag 2012! Op de school-
pleinen van de Kajuit en de Spring-
schans kwamen meer dan 400 kin-
deren lekker buiten spelen! Groot 
en klein konden zich vermaken met 
levend tafelvoetbal, stoepkrijten, 
bowlen, woordhinkelen, flesvoetbal, 
optreden, skelterracen, schminck, 
het springkussen en nog veel meer! 
Schoolpleinen vol blije gezichten en 
enthousiast spelende kinderen. Wat 
extra leuk was om te zien was dat er 
zoveel ouders waren die overal een 
handje hielpen en zelf ook zichtbaar 
genoten van het sport&spel van de 

kinderen. Jong en oud samen aan 
het genieten. Op initiatief van de 
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG), Jantje Beton, Veilig 
Verkeer Nederland (VVN), Scouting 
Nederland en Nickelodeon moedigt 
de Nationale Buitenspeeldag kin-
deren ieder jaar weer aan om lek-
ker buiten te spelen met vriendjes of 
klasgenootjes. 

‘Op zwart’
ONickelodeon ging woensdagmid-
dag zelfs op televisie en online ‘op 
zwart’. In heel Nederland werden 
leuke activiteiten georganiseerd. En 
dus ook in Uithoorn, door de com-

binatiefunctionarissen Sport, Nieu-
we Media en Kunst&Cultuur. De 
Buitenspeeldag Uithoorn werd me-
de mogelijk gemaakt door Buurtbe-
heer Meerwijk. De Springschans, de 
Kajuit en Borus stelden hun materi-
alen ter beschikking. Dank ook aan 
alle studenten van het ROC, Bian-
ca van BBH Meerwijk en Ton van 
OBS De Kajuit. En dank aan Sanne-
ke, aanwezig voor het kunnen verle-
nen van EHBO. De Buitenspeeldag 
2012 werd een mooie middag vol 
plezier met gewoon lekker in bewe-
ging zijn. En niet alleen kinderen uit 
de Meerwijk kwamen spelen, ook 
uit andere buurten. 

Het was weer mooi om te zien hoe 
samenwerkingen tussen scholen, 
de buurt, vrijwilligers en de combi-
natiefunctionarissen, kunnen zor-
gen voor meer samenspelende kin-
deren! 
Op naar volgend jaar!
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Bij MC Meubelen kunt u 
uit uw dak gaan...
Amstelhoek - Of het Nederlands 
elftal nu wel of niet succesvol is, tij-
dens deze EK-periode kunnen klan-
ten bij MC Meubelen in ieder geval 
uit hun dak gaan… door te profi te-
ren van zeer aantrekkelijk geprijs-
de meubelen. Want MC Meubelen 
houdt showroomuitverkoop! Sla nu 
uw slag want de kortingen lopen op 
tot 50 procent. Dat is pas scoren! 
Overigens heeft deze prettige bood-
schap wel degelijk met het (echte) 
dak te maken, want het pand van 
MC Meubelen aan de Amstelka-
de 36 is toe aan een nieuwe dak-
bedekking.

“Letterlijk eraf halen gebeurt niet, 
maar er komt wel een nieuwe dak-
bedekking overheen. Een dezer da-
gen wordt met de werkzaamheden 
begonnen. Dat is hard nodig, want 
wij hadden op verschillende plaat-

sen lekkage en het water drupte 
in de showroom. Dat kan natuur-
lijk niet. Het dak op zich is al aar-
dig oud, want het pand dateert oor-
spronkelijk van de jaren twintig in 
de vorige eeuw. Tussentijds is de 
dakbedekking wel eens vervangen 
natuurlijk, maar nu werd het weer 
tijd. Het gebeurt in twee keer.

Eerst de showroom en daarna het 
magazijn”, laat eigenaar Kevin de 
Jong van MC Meubelen opgewekt 
weten. “Daar zullen onze klanten 
overigens geen hinder van onder-
vinden, want de showroom blijft ge-
woon open. Sterker nog, zij kunnen 
volop profi teren van talrijke aanbie-
dingen want tegelijkertijd houden 
we showroom-uitverkoop. Wij ver-
onderstellen dat dit een prettig ge-
luid is in deze toch wel steeds duur-
dere tijden.”

Henders & Hazel
MC Meubelen is alweer 11 jaar ge-
vestigd aan de Amstelkade, op vijf-
tig meter afstand van de hoek met 
de Piet Heinlaan aan de Amstel. Van 
het pand bestaat het vermoeden dat 
het vroeger een koelhuis is geweest. 
Het beschikt over heel mooie half-
ronde antieke raampartijen en staat 
op een plaats met erachter nog een 
fraai pand dat oogt als een histo-
rische fabriek. Kortom, een inte-
ressante locatie. Niet in de laatste 
plaats voor de collectie meubelen 
van Henders & Hazel (HH) die MC 
Meubelen in de showroom heeft 
staan. Die is breed in stijl, uitvoering 
en kleur; van modern tot klassiek en 
heel aantrekkelijk geprijsd.
Hier kan men naar eigen smaak zijn 
meubelcollectie samenstellen, van 
eetkamersets tot bankstellen, ge-
makkelijke stoelen, fauteuils, kasten 

Nieuwbouw-informatiedag 
bij Korver Makelaars
Mijdrecht – Komende zaterdag 23 
juni opent Korver Makelaars van 
11.00 tot 15.00 uur haar deuren om 
u te informeren over twee fantas-
tische nieuwbouwprojecten dat zij 
in portefeuille heeft. “Het leuke is 
dat het om twee totaal verschillen-

de projecten gaat met twee totaal 
verschillende doelgroepen”, ver-
telt John Korver. “Aan Hofl and wor-
den 12 starters- of seniorenappar-
tementen gebouwd, comfortabe-
le appartementen met 1 of 2 slaap-
kamers, een eigen parkeerplaats 

en op korte afstand van de win-
kels.” De appartementen variëren 
van 58 tot 69 m2 en de vanaf-prijs 
is een spotgoedkope 159.000,-- eu-
ro vrij op naam. “Het gebouw krijgt 
twee hoofdentrees, elk met toegang 
naar 6 woningen. Door deze archi-
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle 
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen 
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeen-
komst 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.

Avond-4-Daagse 2012
Het is nog steeds leuk om mee te doen aan de 
Avond-4-Daagse en om deze te organiseren, 4 
avonden lang nemen over het algemeen jeugdige 
wandelaars bezit van het stratenplan in Uithoorn en 
De Kwakel, voor dit jaar hebben we kunnen regis-
teren 1244 deelnemers en daarbij nog niet opge-
teld de vele meewandelende ouders, begeleiders 
en verzorgers.
Ieder jaar is het weer genieten van de enthousiaste 
jeugd die na afl oop trots hun medaille opspeldt en 
door ouders en ook vaak door Opa en Oma worden 
verwelkomt en voor hun prestatie met een bloeme-
tje worden beloond. Als organisatie slaken wij een 
zucht van verlichting als na uitreiking van de laat-
ste medaille geen ernstige ongevallen of inciden-
ten zijn gemeld. Dan kunnen wij beginnen om de 
ontvangen bemerkingen, aanbevelingen en buurt-
klachten in behandeling te nemen. 
Ook dit jaar hebben we weer te maken gehad met 
afgesloten en opgebroken wegen wegens omleg-
ging en aansluiting op de nieuwe N201 en wer-
den we gedwongen om onze routes en startloca-
ties daar op aan te passen. Niet altijd gelukkig om 
daar op in te moeten spelen en om daarbij ook de 
veiligheid voor de deelnemers zo goed mogelijk te 
kunnen waarborgen. Met inzet van geïnstrueerde 
verkeersregelaars die handelend mogen optreden 
bij ongeduldige automobilisten is het dit jaar weer 
verkeersveilig geweest.
Ook de vrijwilligers van de EHBO gaan al heel wat 
jaren met de wandelaars mee en zijn vertrouwd 
met de situatie als hulpverlener voor blarenprikker, 
teennagelknipper, verwijderen van doorn- en hout-
splinters en het schoonmaken en afplakken van 
schaafwondjes.
Wat wordt het in 2013, wat gebeurt er bij de Eu-
roparei, met het Libellebos, de ontsluiting van de 
bussluis in Meerwijk en met de doorgaande- en de 
toegangswegen in De Kwakel. Misschien wordt het 

weer een uitdaging om nieuwe routes uit te zet-
ten en naar andere startlocaties te zoeken om de-
ze obstakels te kunnen omzeilen. Bouwplannen of 
sloopwerk in de Schans van de nu als zodanig ge-
noemde Schanskerk die zijn haan al verloren heeft. 
Kunnen de 15 km wandelaars die buiten het dorp 
hun parkoers vinden het komend jaar de kerkto-
rens nog waarnemen als oriëntatiepunt. 
Voor 2013 staan er veranderingen op de rol. Het 
huidige organisatieteam is aftredend en heeft bij 
de NHWB hiervan melding gemaakt. De kennis van 
het huidige organisatieteam blijft gelukkig beschik-
baar voor de nieuwe ploeg, zodat zij niet het wiel 
opnieuw hoeven uit te vinden. Er komt in 2013 dus 
“gewoon” weer een Avond 4-daagse. Het nieuwe 
team hoopt dan ook dat iedereen die de organisa-
tie van de Avond 4-daagse de afgelopen jaren heeft 
bijgestaan, dat volgend jaar voor de nieuwe ploeg 
wil blijven doen. Wij -de nieuwe ploeg- houden u 
op de hoogte, en hopen in 2013 iedereen weer te 
ontmoeten tijdens de Avond 4-Daagse.
Voor nu;
Een ieder die ons de afgelopen 7 jaar heeft bijge-
staan willen wij bedanken: zoals de Cluster Vergun-
ningen en Wijkbeheer van de Gemeente Uithoorn, 
de regiopolitie met het instrueren van de verkeers-
regelaars, de beheerders van de diverse startloca-
ties, Verkeersregelaars, EHBO en de muziekkorp-
sen voor de muzikale afsluiting, de vele niet ge-
noemde vrijwilligers voor de binnen – en de buiten-
dienst die belangeloos het organisatieteam hebben 
gesteund en ook de scholen met hun wandelaars 
en groepsbegeleiders die hebben bijgedragen aan 
een sportieve en veilige deelname, en ook de spon-
sors die de deelnemers tijdens het evenement heb-
ben getrakteerd.

Namens het aftredend
organisatieteam A-4-D 2012.

Dagtocht KBO-ANBO Uithoorn 
weer gezellig

Uithoorn - Vertrek om 8.30 uur met de bus naar de 
mooiste plekjes van Nijmegen en Groesbeek tussen 
heuvels en bossen, het weer was goed. Om 10.30 
uur waren we bij het nationale bevrijdingsmuse-
um 1944-1945, werden ontvangen met koffi e en/of  
thee, en een heerlijke appeltaart,na de koffi e kwam 
de gids, Dick Hesse, in de bus en vertelde ons veel 
over de oorlog, en bevrijding, 17-september 1944 
landen er 2000 para,s in Groesbeek, 18-september 
1944 wel 6000 para,s in de omgeving, veel Ameri-
kanen, en Canadezen, en wel 300 zweefvliegtuigen, 
met lading voor de grondtroepen, hun hebben deze 
plaatsen bevrijd de Engelsen in Arnhem, weten jul-
lie het nog 1 brug te ver tijdens de bezetting, leg-
de de duitse luchtmacht, ten zuiden van Groesbeek, 
een bommendepot aan, hier bevonden zich o.a be-
tonnen oefenbommen, de bom explodeerde niet als 

hij op de grond viel, wel brak er een glazenruitje, in 
de bom wat een  Chemische reactie tot stand kwam, 
die rook veroorzaakte, door die rookpluim wist de pi-
loot dat hij zijn doel geraakt had, na de oorlog wer-
den deze bommen, vaak als markering gebruikt, tot 
op de dag van vandaag zijn ze in de omgeving te vin-
den, bij op, en afritten van huizen, en/ of boerderij-
en, toen naar de lunch in Millingen aan de Rijn, wat 
zeer goed was verzorgd na de lunch naar het vrij-
heidsmuseum daar kregen we eerst een fi lm over de 
para,s en daarna het museum bekijken, toen weer 
in de bus, via de 7 heuvelenweg, Berg en Dal, Tivo-
li, Afrikamuseum, bossen, naar het restaurant d, Art 
Huizen, voor het heerlijke diner, we waren ongeveer 
om 20.30 uur weer in Uithoorn.

Marian van Gestel

De geschiedenis herhaalt zich:  
sloop Schanskerk was en is niet 

noodzakelijk
Het moet ongeveer in het jaar 1985/1986 zijn ge-
weest dat één van de meest waardevolle monumen-
ten van Uithoorn, het huis van dokter Jansen in hart-
je Uithoorn, werd gesloopt. Er werd gestreden voor 
het behoud hiervan, maar de eigenaar van het pand  
had andere plannen, namelijk het laten slopen van 
het pand en het behalen van de maximale winst. Het 
huis werd op brute wijze vernield, zodat sloop nog 
de enige optie was en de eigenaar zijn zin kreeg.
Zo ook ongeveer dreigt het lot te worden van de 
Schanskerk. De beheerder van de kerk, het paro-

chiebestuur, had vanaf het begin van zijn bestuur-
speriode sloop en de verkoop van de grond voor 
ogen. Vanaf het begin van hun bestuursperiode, om-
streeks 2006, mocht geen euro geïnvesteerd worden 
in de kerk aan de Schans, die gerestaureerd moest 
worden maar zeker niet bouwvallig was (en nog niet 
is).

De kerk is nu zes jaar verwaarloosd, dichtgetimmerd 
en de fundering is volgens het laatste rapport slecht. 
Maar wat zegt het funderingsrapport van 2004, uit-

gevoerd door IFCO Funderingscontrole B.V.,  in op-
dracht van het vorige parochiebestuur: “Er zijn geen 
aanwijzingen dat er sprake is van een gebrek aan 
de fundering. Derhalve is er dan ook geen reden om 
te veronderstellen dat er zich in de komende 25 jaar 
problemen met de fundering zullen voordoen”. Wij 
vinden het erg ongeloofwaardig dat de fundering 
nu opeens slecht is en herstel 8 ton gaat kosten. 
Deskundigen hebben aangegeven dat het gebouw, 
ook na de uitbreiding in de jaren 60, bouwkundig 
voldoende waardevol is om behouden te blijven.
 
Meer dan 95 % van de inwoners van Uithoorn wil 
dat dit pand, het hart van de monumentale Schans 
en het oude centrum van Uithoorn, behouden blijft.  
Het geld voor de bouw van de kerk is met stuivers, 
dubbeltjes en kwartjes bij elkaar gebracht door de 
toenmalige parochianen, bewoners van Uithoorn. 
Geef dan ook de huidige bewoners een kans om 
dit te behouden. Parochiebestuur, stap eens over 
je eigen schaduw heen en laat zien dat je niet al-
leen denkt aan macht en geld, zoals het “ouderwet-
se” parochiebestuurders betaamt.  Gemeente Uit-
hoorn, kijk naar de kansen van dit monument en de 
wensen van je inwoners, en niet naar aantrekkelijke 
andere opties (woningen of nog meer winkels). Ge-
meenteraad, blijf bij je eerdere standpunt dat kerk 
en pastorie gemeentelijke monumenten zijn en zorg 
ervoor dat niet opnieuw geld en macht het laatste 
woord hebben zoals bij het pand van dokter Jansen 
het geval was, wat alleen maar winst voor de eige-
naar heeft opgeleverd en niets voor het gemeen-
schappelijk belang. 

Namens Actiegroep Open de Kerk, Toos van 
Egmond en Astrid Zijlstra

en prachtige houten tafels. Maar 
ook moderne salontafels en niet te 
vergeten woondecoraties.
Adviezen krijgt u van zowel Ke-
vin als zijn collega Jurgen Creyf en 
van een charmant ogende vrouwe-

lijke stagiaire uit de stal van Jan des 
Bouvrie, luisterend naar de fraaie 
naam Kayleigh.
Al met al reden genoeg om tijdens 
de EK-weken eens langs te gaan bij 
MC Meubelen om tegen sterk ge-

reduceerde prijzen het interieur van 
uw eigen woning een ander aan-
zien te geven of op te leuken. Eerst 
meer weten? Bezoek dan de websi-
te: www.mcmeubelen.nl. Of bel met 
0297-527733.

tectuur lijkt het net alsof er vier ver-
schillende woonhuizen staan.” Heel 
bijzonder volgens de makelaar. En 
een complete inrichting met eigen-
parkeerplaats achter het gebouw! 
Aan Bozenhoven wordt op de loca-
tie waar nog niet zo lang geleden 
de verlichtingszaak van Zuidervaart 
gevestigd was, 11 grote en luxe uit-
gevoerde appartementen gebouwd. 
“Dit project kenmerkt zich door de 
twee twee kleinschalige gebouwen 
met het groene, afsluitbare binnen-
terrein. De twee gebouwen hebben 
hun eigen karakteristieke en hoog-

waardige uitstraling. Een geweldige 
plek om veilig en riant te wonen, u 
kunt hier oud worden!”, aldus Kor-
ver. “U kunt uw eigen sloep aan uw 
eigen tuin aanleggen als u voor een 
benedenappartement aan de water-
zijde kiest, u kunt op de tweede ver-
dieping genieten van een open nok 
waardoor u een geheel eigen sfeer 
krijgt. Ook krijgen de bovenste eta-
ges de mogelijkheid van een roy-
aal en vrij dakterras.” Alle wonin-
gen beschikken over twee terras-
sen, een zeer grote living met aan-
sluitend een woonkeuken, twee pri-

ma slaapkamers en een grote bad-
kamer. Er wordt niet bezuinigd op 
detals als kamers en suite-deuren, 
keuken en sanitair-inrichting en elk 
appartement heeft twee eigen par-
keerplaatsen. Neem daarbij de ide-
ale locatie op loopafstand van de 
winkels en het plaatje is compleet! 
De oppervlakte begint bij mini-
maal 111 m2 en een koopprijs vanaf 
425.000,- vrij op naam. Loopt u even 
binnen zaterdag 23 juni bij de ma-
kelaar om een uitgebreide toelich-
ting te krijgen over deze nieuwe wo-
ningen, de koffi e staat klaar!
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Vita welzijn en advies

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TEL. 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel. 020-5430430

Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Rijbewijskeuring
Informatie: R. Sadiek tel. 06-10444535
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens 
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond 
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de 
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere 
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS

Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie 
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES

Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op 
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag. 
Op deze dagen tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur. 
Tel: 0297-532 335 
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl 
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag. 
Voor vragen en afspraken te bereiken tussen 
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw 
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag, 
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en 
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op 
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540 
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

INTERNATIONALE DAG BESTRIJDING 
OUDERENmISHANDELING 
op 15 jUni in teken VAn ontspoorDe (mAntel)zorg
450.000 overbelaste mantelzorgers groot risico voor 
zorg, laat ’t niet zover komen!
Ontspoorde zorg is een groot risico voor verwaarlozing 
en ouderenmishandeling. In Nederland zijn ruim 3 mil-
joen mantelzorgers, waarvan een derde langdurig en in-
tensief zorg verleent aan een dierbare. Bijna de helft van 
hen voelt zich zo ernstig overbelast dat de zorg voor de 
oudere in gevaar komt. Herkent u dit bij uzelf of signa-
leert u dit bij anderen? Komt u dan praten bij het meldpunt 
Amstelland. Wij bieden u advies en ondersteuning: www.
meldpuntamstelland.nl, tel nr 020-5430440. Er zijn steeds 
meer mantelzorgers die langdurig en intensief de zorg op 
zich nemen voor (steeds meer) ouderen. Daarmee neemt 
de kans op ontspoorde zorg toe. Te grote belasting leidt 
tot ontspoorde zorg. De druk op de mantelzorger kan zo 
groot zijn dat ze zelf gezondheidsklachten krijgen of zich 
zo emotioneel aangedaan voelen dat de kwaliteit van 
de zorg in gevaar komt. Ontspoorde zorg kan zich uiten 
in verwaarlozing, onnodige beperking van de oudere of 
zelfs in agressief gedrag en mishandeling. Van 1 op de 
3 mantelzorgers van dementerende ouderen is bekend 
dat zij wel eens ‘over de grens’ zijn gegaan Bijvoorbeeld 
vergeten om op tijd medicijnen te geven, te moe zijn om 
nog een goede maaltijd te verzorgen of een oudere aan 
de stoel binden om een boodschap te doen. Er is meestal 
geen sprake van moedwillig over de schreef gaan: vaak is 
er sprake van onmacht of onkunde en lijden alle betrokke-
nen onder de situatie. Slachtoffers zelf zullen uit schaamte 
of uit angst niet snel met hun verhaal naar buiten treden.
Wat kunt u doen?
U kunt helpen ouderenmishandeling/ontspoorde zorg 
te stoppen door de signalen op te pakken en in actie te 
komen. Het Meldpunt Amstelland van Vita welzijn en ad-
vies kan u hierbij helpen. U kunt bij het meldpunt ook te-
recht voor informatie en advies. De melding kan door het 
slachtoffer zelf, de ‘pleger’ of door hulpverleners, familie of 
buren gedaan worden. Bellen: Maandag t/m vrijdag van 
09.00-12.00 uur op 020-5430440. Mailen: meldpuntam-
stelland@vitawelzijnenadvies.nl

‘PLEZIER OP SCHOOL’
Zit je in groep 8 en vind je het spannend om naar de mid-
delbare school te gaan. Meld je aan voor deze training! 
‘Plezier op school’ is de training die bestemd is voor groep 
8 leerlingen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs 
gaan. Dit is een training die de kinderen meer zelfvertrou-
wen geeft en zorgt voor een goede start op de middelbare 
school. Kinderen die zich incompetent voelen in sociale 
situaties worden vaker gepest en hebben vaak last van 
angsten, depressiviteit en lichamelijke klachten. Daarnaast 
kunnen er problemen in schoolprestaties ontstaan. In de 
praktijk blijkt dat kinderen zelden op eigen kracht van de 
pesterijen af kunnen komen. Zelfs de overgang naar een 
nieuwe school brengt daar doorgaans weinig verandering 
in. Problemen als gepest worden op de basisschool blijken 
dan ook een goede voorspeller voor omgangsproblemen 
in het voortgezet onderwijs. Bekend is dat sociale compe-
tentie een beschermende factor is voor het ontwikkelen 
van sociale en emotionele problemen. Uit de praktijk blijkt 
dat zowel ouders, kinderen als leerkrachten en hulpverle-
ners zeer positief zijn over de resultaten van deze training 
voor aanstaande brugklassers. De training onderscheidt 
zich bovendien van andere sociale vaardigheidstrainingen 
op het gebied van compactheid en moment van uitvoe-
ring. Leerlingen uit de regio Amstelland kunnen aan de 
zomertraining ‘Plezier op school’ deelnemen en wordt 30 
én 31 augustus van 09.00-16.00 uur in Amstelveen gege-
ven. U kunt zicht opgeven bij m.warmenhoven@vitawel-
zijnenadvies.nl of bij m.gerrits@vitawelzijnenadvies.nl of 
bel 020-5430430. De training ‘Plezier op school’ is in 1996 
ontwikkeld door de Riagg Noord-Limburg en is in 2000 op 
de markt gebracht. Sindsdien volgen jaarlijks honderden 
kinderen in heel Nederland deze training.

mAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje kof-
fie te drinken, een spelletje te doen, een wandeling 
te maken of een museum te bezoeken? Vita welzijn 
en advies is in Uithoorn een Maatjesproject gestart 
voor ouderen. Het Maatjesproject richt zich op ou-
deren die (tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) 
contact met een maatje. Door verschillende omstan-
digheden, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of bij-
voorbeeld het wegvallen van de partner, kan de be-
hoefte ontstaan aan een uitbreiding van de sociale 
contacten. Op basis van gedeelde interesses worden 
deelnemer en maatje met elkaar in contact gebracht. 
Samen met uw maatje kunnen verschillende activitei-
ten worden ondernomen die beide personen prettig 
vinden om te doen. Dit kan variëren van een kopje 
koffie drinken, het doen van een spelletje, het bezoe-
ken van een museum, het maken van een wandeling 
tot het bijwonen van een activiteit van een wijksteun-
punt bij u in de buurt. 

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+ 
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking met 
dokter R. Sadiek rijbewijskeuringen aan, aan alle 70-plus-
sers en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. 
De keuringen in Uithoorn vinden plaats op de tweede 
maandagochtend van de maand. Voor afspraken kunt u 
bellen naar 06-10444535 van maandag t/m vrijdag, van 
20.00-22.00 uur en maandag, woensdag en zaterdag van 
09.00-17.00uur. Of via info@rijbewijskeuringsarts.nl

VITAAL BEWEGEN, mBVO mET/DOOR 
CISCA VAN DER STRAATEN 
Bij Vita welzijn en advies op maandag van 14.00-15.00 uur 
en 15.00-16.00 uur in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 1422DT te Uithoorn. Kom meedoen! We werken 
aan balans, algehele doorstroming, spierversterking en 
conditie. Vitaal Bewegen helpt spanningen te verminde-
ren en je lichaam sterker te maken, 55+ dus misschien 
een beetje grijs, maar wel vitaal! De oefeningen kunnen 
aangepast worden naar wat u nog kunt. De contacten zijn 
heel goed, gezellig en gezond, dames en heren. Je komt 
bewegen en je voelt je goed! 
September 2012 - juni 2013: 36 lessen. Kosten 72,50 euro. 
Voor meer informatie/ opgave kunt u bellen of mailen 
naar: Bernadette Verhaar en/ of Monique Sintenie. Tel. 
0297-567209, b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl en/of 
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl

OUDERENmIDDAG OP AmSTELPLEIN
Op donderdag 5 juli 2012 organiseert het Buurtbeheer 
Meerwijk in samenwerking met Vita welzijn en advies een 
ouderenmiddag in de tent op het Amstelplein in Uithoorn.
Twee zangeressen, waaronder Ria Tammer, vrijwilligster 
bij Buurtbeheer Meerwijk en een DJ verzorgen voor u een 
geweldig live optreden met daarbij heerlijke hapjes en 
drankjes. De toegang is geheel gratis. Tussen de optre-
dens worden er 2 rondes bingo gespeeld, de kosten hier-
voor zijn 50 eurocent per bingobriefje. U kunt leuke prijzen 
winnen! Tijd: vanaf 13.30-16.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom, u komt toch ook? 
Voor deze gezellige middag kunt u zich tot t/m 3 juli op-
geven bij: Monique Sintenie (soc. cult werker van Vita) Bil-
derdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn. Zij zal deze middag geza-
menlijk met Britgit Wennink (ouderenadviseur) aanwezig 
zijn om naar uw wensen te luisteren en uw vragen te be-
antwoorden. Ook kunt u informatie meenemen om thuis 
eens rustig door te lezen. Tel. 0297-567209 of per e-mail: 
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl

VERHUUR/GEBRUIK BILDERDIJKHOF
Op enkele dagen/dagdelen, zoals in het weekend , dins-
dag, vrijdagmiddag, in de vakantiemaanden juli en au-
gustus of op enkele avonden door de week kunt u bij wijk-
steunpunt Bilderdijkhof terecht voor het gebruik van een 
ruimte. Dit kan een vaste activiteit zijn en/of eenmalig. Bent 
u op zoek naar ruimte voor uw activiteit/bijeenkomst enz. 
informeer naar onze en uw mogelijkheden. Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof bevindt zich in de buurt van woningen. He-
laas kunnen hierdoor geen activiteiten plaatsvinden in de 
zin van grote feesten en/of partijen met muzikale omlijs-
ting. Voor informatie kunt u terecht bij Bernadette Verhaar 
tel. 0297-567209.

ZOmERPROGRAmmA VITA IN 
BILDERDIJKHOF
Tijdens de zomermaanden gaan de wekelijkse activitei-
ten zoals de huiskamergroep op woensdag, koffie/thee 
speciaalgroep op donderdag en de Apetito maaltijden op 
dinsdag gewoon door.
Voor uw agenda
Zomerbingo: Deze zomerbingo wordt gespeeld op de vol-
gende datums en tijd: woensdag 11- en 25 juli en op 8- en 
22 augustus van 13.30-16.30 uur.
Klaverjasinstuif: De klaverjasinstuif wordt gehouden op 
vrijdag 20 juli. We beginnen om 15.00 uur en eindigen om 
19.00 uur. Kosten: 6 euro incl. kopje koffie of thee, soep 
en broodje kroket. U kunt hiervoor vanaf heden een kaart 
kopen t/m uiterlijk 13 juli.
Sjoel- en rummycub instuif: Datum en tijd: vrijdag 17 au-
gustus van 15.00-19.00 uur. Kosten: 6 euro incl. kopje kof-
fie/thee, soep en broodje gezond. U kunt vanaf heden al 
kaarten kopen t/m uiterlijk 10 augustus.

HATHA YOGA LESSEN (mBVO)
Hatha Yoga helpt je lichamelijk gezond te blijven. Het 
brengt evenwicht tussen lichaam en geest. Het werkt 
o.a.gunstig bij stress, hyperventilatie, rugklachten, hoofd-
pijn en slapeloosheid. De lessen omvatten ontspannings 
-en ademhalingsoefeningen, rek en versterkende oefe-
ningen, lichaamshoudingen, concentratie technieken en 
meditatie. Tijdens de lessen is aandacht voor persoonlijke 
begeleiding en correctie. Lichaamshoudingen in Hatha 
Yoga hoeven niet ingewikkeld te zijn; er zijn ook eenvoudi-
ge oefeningen die voor iedereen haalbaar zijn. Yoga is niet 
prestatie gericht. Op een stoel oefenen is ook mogelijk. 
Docente: Graciela Letz, sinds 1993 werkzaam als Hatha 
yoga docente, aangesloten bij de vereniging van yoga-
leerkrachten. Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 1422 
DT Uithoorn. Data’s: 03 september 2012 t/m 24 juni 2013. 
Tijden en dag: maandag: 9:45 uur (op de stoel) en 10:45 
uur (op de mat). Prijs: 15 lessen: 71,25 euro. Meenemen: 
grote badhanddoek, eigen matje en makkelijke kleding. 
Voor Hatha Yoga op de stoel: eventueel een kussentje. 
Informaties en aanmelding: Graciela Letz 020-6911903 of 
06-30296504, e-mail gletz@hotmail.com

GEHEUGENSPREEKUUR
zorgen maken over vergeetachtigheid
Als oudere mensen iets vergeten, maken ze zich onge-
rust. Vaak zeggen ze er niks over, want je weet maar nooit 
hoe de omgeving erop zal reageren. Soms praten ze met 
mensen die ze vertrouwen. Dikwijls zeggen die dan zoiets 
als: “Ach, maak je geen zorgen; iedereen vergeet wel eens 
wat.” Misschien is er niets aan de hand, misschien wel. 
Het is verstandig dat te laten uitzoeken. Soms gewoon ter 
geruststelling en soms is er ook nog wat aan te doen. 
Waar komen geheugenproblemen vandaan? 
Zo nu en dan eens iets vergeten kan iedereen overkomen. 
Maar bij sommige mensen is het ernstiger. Er kunnen heel 
wat oorzaken zijn. Mensen die moe of verdrietig zijn ra-
ken dikwijls hun concentratie een beetje kwijt. Dat kan er 
toe leiden dat ze vergeetachtig worden. Bovendien zijn 
er medicijnen en ziekten die het geheugen beïnvloeden. 
En soms wijzen geheugenstoornissen op een begin van 
dementie. Dit zijn voorbeelden. Er zijn ook andere mo-
gelijkheden. Daarom en omdat het moeilijk is bij uzelf te 
ontdekken waarom u zo vaak dingen vergeet, is het ver-
standig naar het Geheugenspreekuur te komen. 
Waarom het geheugenspreekuur bezoeken? 
Het kan geruststellend zijn te weten waar problemen met 
het geheugen vandaan komen. En in veel gevallen is het 
mogelijk er wat aan te doen. Soms moeten mensen daar 
zelf voor zorgen: zich minder druk maken of wat meer 
uitrusten. Het kan ook zo zijn dat hulp noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld bij ziekte of als men erg gedeprimeerd is. He-
laas is het nog niet mogelijk dementie te genezen. Maar 
aan de gevolgen valt vaak nog heel wat te doen, vooral als 
men er vroeg bij is. Ook daarom is het van belang naar het 
Geheugen-spreekuur te komen. Op het geheugenspreek-
uur in Uithoorn kunnen ouderen terecht met al hun vragen 
en klachten over hun geheugen. Een speciaal getrainde 
verpleegkundige van GGZ inGeest zal kosteloos advies of 
tips geven om met de problemen om te gaan. En mocht er 
wel iets ernstigs aan de hand zijn, dan weet zij ook waar 
verdere hulp te vinden is.
Datums geheugenspreekuur
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3de 
maandag van de maand van 14.30-16.00 uur in wijksteun-
punt Bilderdijkhof. Voor het geheugenspreekuur kunt u 
terecht op 16 juli. Maakt u hiervoor wel een afspraak, ui-
terlijk 1 week voor 16 juli, tel. 0297-567209. Het Geheugen-
spreekuur is een gezamenlijk initiatief van: GGZ inGeest, 
locatie Amstelmere, Vita welzijn en advies en MeerWaar-
de.

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

WIBA mODE
Op dinsdag 26 juni a.s. is er in de Bilderdijkhof in 
Uithoorn een speciale verkoop van luxe dames pull-
overs en vesten. Alle pullovers en vesten zijn van de 
nieuwste zomercollectie 2012, exclusief voor Neder-
land en vriendelijk geprijsd. Het is dus zeker de moei-
te waard om vrijblijvend te komen kijken. De verkoop 
begint om 13:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

BOEKEN- EN PUZZELTAFEL
Bezoekers en buurtbewoners vragen regelmatig naar 
2dehands boeken en/of puzzels. Nieuw aanschaffen is 
vaak te duur en nadat een boek gelezen en/of een puz-
zel gemaakt is doet men er meestal niets meer mee en 
verdwijnt in de kast. Vita is op zoek naar goede/leuke 
leesbare boeken en legpuzzels die in goede staat zijn, dus 
geen puzzels waarbij stukjes ontbreken. Er is veel vraag 
naar streekromans en detectives, er is geen vraag naar 
encyclopedieën. Vrijwilligers plaatsen deze dan op de 
boeken- en puzzeltafel en verkopen deze weer voor een 
lage prijs. De opbrengst is voor aanschaf materialen wijk-
steunpunt Bilderdijkhof.

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

CHI KUNG 55+: START IN SEPTEmBER
Deze cursus zal zich richten op de 55+ers. Het Chi Kung 
programma zal vanuit een structuur zachte en vloeiende 
oefeningen bieden die het bewegingsapparaat verster-
ken, souplesse bevorderen, stabiliteit verbeteren en (val)
angst verminderen. Een groter zelfvertrouwen groeit. Te-
vens zal ook hierbij het totale systeem beter gaan functi-
oneren, denk aan de bloeddruk, spijsvertering, gewrichts-
klachten, reumatische klachten, artrose, e.d. In de lessen 
wordt het trainen van de staande houdingen afgewisseld 
met bewegende Chi Kung oefeningen. Op een vriende-
lijke manier trainen we om innerlijke discipline, alertheid 
en ontspanning bij elkaar te brengen. De beste leermees-
ter is geduld. Eenieder oefent op zijn of haar niveau, naar 
gelang conditie en ervaring. Bij Chi Kung worden ook 
valpreventie oefeningen gedaan/aangeleerd. De cur-
sus wordt in groepsverband gegeven door een ervaren 
docente Chi Kung mevr. Rieke van der Plasse. Ook als u 
(nog) geen ervaring hebt kunt u zich aanmelden. Dag en 
tijd: vrijdagmorgen van 10.15-11.15 uur. Locatie: Ponderosa, 
Plesmanlaan 27, 1421XM te Uithoorn. Voor inlichtingen en 
aanmelding: Rieke van der Plasse: tel. 0297-546188, e-
mail riekevdplasse@planet.nl

mINI-OPROEPJES
Mini-oproepjes zijn bedoeld om mensen met elkaar in 
contact te laten komen voor verschillende doeleinden. 
U kunt mini-oproepjes plaatsen als u bijvoorbeeld ie-
mand zoekt om activiteiten mee te ondernemen zoals 
samen boodschappen doen, winkelen, wandelen, kof-
fie/thee drinken, samen naar theater gaan etc. 
Oproep nr 2: Mevr. 55+ wil graag biljarten met één of 
meerdere dames. Mevr. is een beginnend biljartster.
Reacties kunnen worden gezonden/gemaild naar Vita 
welzijn en advies Bernadette Verhaar: b.verhaar@vita-
welzijnenadvies.nl en/of Monique Sintenie m.sintenie@
vitawelzijnenadvies.nl, tel. 0297 567209

PROGRAmmA 
SEPTEmBER 2012 - JUNI 2013

Aantal lessen/keer: 36
maandag
Vitaal Bewegen in Bilderdijkhof van 14.00-15.00 uur 
én 15.00-16.00 uur. Kosten 72 euro.
Dinsdag
Sportief Wandelen (buiten) start Bilderdijkhof van 
09.00-10.00 uur. Kosten: 72 euro.
Koersbal in ’t Buurtnest van 13.30-15.30 uur. 
Kosten 54 euro
Woensdag 
Gymnastiek in Dorpshuis de Quakel in De Kwakel 
van 10.00-11.00 uur
Gymnastiek in ’t Buurtnest van 10.15-11.15 uur
Gymnastiek in Ponderosa van 11.15-12.15 uur. 
Kosten 72 euro.
Volksdansen in Bilderdijkhof van 13.30-15.00 uur
Kosten 92.50 euro.
Donderdag
Gymnastiek in Bilderdijkhof van 9.15-10.15 uur én 
10.15-11.15 uur. Kosten 72 euro.

Vrijdag
Koersbal in Bilderdijkhof van 10.00-12.00 uur. 
Kosten 54 euro.
Alle bewegingsactiviteiten duren 50 min. + 10 min. 
met elkaar koffie en/of thee drinken (niet inclusief)

maandag
Tekenen en schilderen in Bilderdijkhof van 13.30-
15.30 uur en 16.00-18.00 uur. Cursus 2x 15 lessen: 
totaal 30 lessen. Kosten 180 euro excl. materiaal 
(indien nodig overleg met docent)

Alle bewegingsdocenten zijn MBvO gediplomeerd
Koersbal onder begeleiding van vrijwilligers
Gediplomeerde docente bij “Tekenen en Schilderen”!
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Tino Winter scoort goed op 
motorcross Nieuw-Vennep
Regio - Afgelopen vrijdag begon 
de motorcross motorcross in Nieuw-
Vennep. 
Op vrijdagmiddag waren de trainin-
gen en ‘s avonds de quadwedstrij-
den en de triatlon en dan op za-
terdag alle motorcrossklassen van 
klein tot groot. Tino ging het dit 
jaar proberen bij de grote quad-
klasse en bij de koningsklasse. De 
quads moesten op vrijdagavond en 
de koningsklasse als laatste van al-
le groepen op zaterdag. Tino had bij 
de quad een goede start en lag al 
snel 2de en kon even later de kop-
man inhalen en won uiteindelijk de 
eerste manche na een zware race 
want er was veel regen gevallen en 
het was een modderpoel geworden 
.Ook bij de tweede manche lag Tino 
al snel na de start op kop.
Helaas na een paar goede rond-
jes maakte hij een fout en reed te-
gen een afzetting aan. Dit kost tijd 
en twee rijders gingen hem voor-
bij. Maar Tino was weer snel op de 
baan en ging er weer gauw ach-
teraan en pakte uiteindelijk de 2de 
plaats en werd totaal eerste van de 
quadklasse .

Motorcross
Zaterdag begon het motorcross ge-
beuren. Veel rijders, ruim 500. Tino 
moest in de laatste groep rijden, de 
koningsklasse. Met een goede start 
lag Tino 5de in de eerste bocht en 

werd uiteindelijk 4e. De 2de manche 
was de baan opgedroogd en begon 
het zelfs te stuiven. 
De start was niet zo goed en Tino 
ging als 12de door de eerste 
bocht. Na een mooie inhaalrace lag 
Tino 3 rondes voor het eind 4de.
Wilde hij in de prijzen vallen dan 
moest hij derde worden, dat wist hij.
Na een grote schans pakte Tino de 
buitenbocht volgas en pakte de 3e 
plaats en kon dat volhouden tot aan 
de finish. Zo werd hij 3de bij de ko-
ningsklasse en kon dus met 2 be-
kers richting huis.
Zaterdag 30 juni is de volgende ne-
derlands kampioenschapswedstrijd 
voor Tino in Markelo,

Honkballers van Thamen 
winnen in 11 innings
Uithoorn - De Thamen honkballers 
kregen zondag 18 juni Onze Ge-
zellen uit Haarlem op bezoek. On-
ze Gezellen komt al jaren in de 2e 
klasse uit en na het onnodige ver-
lies vorige week in de uitwedstrijd 
tegen Flying Petrels was het tijd voor 
Thamen om wat recht te zetten. De 
Thamen supporters waren ook weer 
massaal aanwezig, sinds begin mei 
had Thamen al niet meer thuis mo-
gen spelen en het publiek had wel 
zin in een mooie pot honkbal. Nu die 
hebben ze gekregen.. 11 innings op 
het randje van de stoel.
Lieten de Thamen spelers vori-
ge week een riante voorsprong lo-
pen, nu stonden ze na 3 innings al 
met 1-6 achter. Door wat veldfoutjes 
en vier wijd kwam Thamen pitcher 
Mees Röling in de 2e inning in de 
problemen, echter in de 3e innning 
herpakte Mees zich en wist OG niet 
te scoren. Niels Postma opende de 
gelijkmakende 4e inning met een 
2-honkslag. Gijs Rikken weet het 2e 
honk te bereiken door een slechte 
aangooi van de kortestop van OG 
op het 1ste honk, waarna Niels ook 
een honk opschuift. Rob Kooiman 
slaat daarna een geweldige 3 honk-
slag die voor het 2e en 3e punt aan 
Thamen kant zorgt. Rob is in deze 
inning het 4e punt op een mooie 
honkslag van Mees Röling.

Score
Onze Gezellen en Thamen weten bij 
een stand van 4-6 in de 5e inning 
beide niet te scoren. Pascal Schot-
man neemt in de 6e inning het pit-
chen over van Mees en OG weet 
nog een keer te scoren en de stand 
is 4-7. Ook de 7e inning weet OG 
nog 2 keer te scoren op honkslagen 
en bij een stand van 4-9 in gelijkma-

kend 7 is het de beurt aan Thamen.

Een geraakt werper zorgt ervoor 
dat catcher Mike van Rekum het 
1ste honk kan bereiken en een ge-
stolen honk brengt hem op twee. 
Rob sloeg een schitterende honk-
slag waarop Mike normaal gespro-
ken had kunnen scoren. De kor-
testop zocht echter opzettelijk de 
loopbaan op van de Thamen honk-
loper wat zorgde voor een behoor-
lijke botsing waarna Mike nog net 
het 3e honk kon bereiken. Na over-
leg tussen de scheidsrechters werd 
er ‘interference’ gegeven en mocht 
hij alsnog scoren. 
Met een stand van 5-9 ging Thamen 
de 7e inning uit, maar door boven-
genoemde actie kwam er een nieu-
we strijdlust bij de heren naar bo-
ven. Gijs Rikken nam in de 8ste in-
ning het werpen over van Pascal 
Schotman en deed dit prima. OG 
wist niet te scoren in de 8ste inning. 
Pascal en Miguel Gehring weten 
beiden het 1ste honk te bereiken 
door een fout van de kortestop. Erik 
Veerman slaat een honkslag waarop 
Pascal kan scoren (6-9). Mike krijgt 
weer een geraakt werper, deze keer 
op zijn helm en Niels slaat wederom 
een 2 honkslag waardoor Miguel en 
Erik kunnen scoren (8-9). 

Dicht houden
Gijs weet ook in de 9e inning de 
boel dicht te houden en de Tha-
men supporters zitten inmiddels op 
het randje van de stoel. Pascal weet 
door een fout van de linksvelder het 
1ste honk te bereiken en steelt het 
tweede honk. Wederom was het Erik 
Veerman die met een honkslag het 
gelijkmakende punt over de plaat 
wist te brengen 9-9. In de 2e klas-

Schilderwerk en een verdiend kopje koffie.

Tourhome herrijst voor 
Tour de Kwakel 2012
De Kwakel - Met lede ogen hebben 
de Kwakelse tourvoorspellers moe-
ten toezien hoe hun oude Tourhome 
tegen de vlakte ging, dit ten gunste 
van de nieuwbouw van de Oker. Een 
monument ging ten gronde, maar 
uit haar as zal zij iets dichterbij op 
erve Vlasman herrijzen. Waar eerst 
de schapen van Co Vlasman het 
veld moesten ruimen voor een nieu-
we ronde van Frankrijk, daar zullen 
nu de duiven van broer Ton eraan 
moeten geloven. In zijn oude ke-
telhuis zal straks de bus komen te 
staan waar de wielerliefhebbers hun 
Gouden Lap (voorspelling) in kun-
nen stoppen. Maar er zal eerst nog 
veel werk verricht moeten worden 
aan dit op te knappen nieuwe mo-
nument. Inmiddels is het ketelhuis 
schoon opgeleverd en zijn enkele 
vrijwilligers druk in de weer om, on-
der de bezielende leiding van Adrie 
Voorn Krul, een nieuw Tourhome 
te creëren. Een traditie van 56 jaar 

tourvoorspellingen mag immers niet 
zomaar uit De Kwakel verdwijnen. 
Jarenlang strijden de wielerkenners 
om de gele trui en de eeuwige roem 
in en om het dorp. Dit jaar zal Jim 
Voorn zijn trui op het spel zetten, 
met vele achtervolgers in het wiel, 
die het elk jaar weer beter denken 
te weten. 

De komende week zullen de ‘ren-
ners’ door het bestuur benaderd 
worden om mee te doen aan dit 
unieke tourspel. De honderd deel-
nemers van de afgelopen Tour wor-
den als eerste uitgenodigd, daar-
na worden eventueel reserves inge-
schreven. Inlichtingen Adrie Voorn 
0297-568472. 
Op dinsdagavond de 26e juni zal de 
loting van de ploegen in het ‘nieu-
we’ Tourhome plaatsvinden. Vlak 
daarvoor zal een prominent uit het 
peloton voor het eerst de deuren 
van het Tourhome officieel openen.

Duivensport
Cor van Bemmelen wint 
vlucht vanuit Peronne
Regio - Vorige week zaterdag stond 
er een midfondvlucht op het pro-
gramma voor de duiven van de 
postduivenhouders uit onze regio.
Op het programma stond Morlin-
court, maar door het minder goede 
weer daar ter plaatse zijn de duiven 
verplaatst naar Westelijke richting 
om gelost te worden in de Noord 
Franse plaats Peronne. Voor de dui-
ven een gemiddelde afstand van 
289 km. De duiven werden om 09.45 
uur gelost met een harde zuidwes-
tenwind waarna de duiven richting 
hok stormde. De eerste duif werd 
om 12.26 uur geklokt door Cor van 
Bemmelen in De Hoef. Dit beteken-
de dat deze duif gemiddeld ruim 
106 km. per uur had gevlogen.

Cor werd met deze prestatie 29 in 
Rayon F van 1807 duiven en van 
heel Noor Holland werd de duif 150 
van 9099 duiven.
Tweede werd Peter Bosse uit Uit-
hoorn en Hans Half uit Amstelhoek 
werd derde.
Martin Bosse werd winnaar in de B 
Poule.
Cor van Bemmelen, De Hoef
Peter Bosse, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Martin Bosse, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Snoek / Govers, De Kwakel

Spannende wedstrijd voor softbal 
meisjes junioren van Thamen
Uithoorn - Het was vroeg voor de 
meiden van Thamen, zij moesten 
al om 10.00 uur spelen in Amster-
dam tegen OVVO, Madelon Schot-
man begon op de pitcherplaat en 
Lana van Rijswijk was de catcher. In 
de 1e inning moest zowel Thamen 
als OVVO nog even warm draai-
en. Echter in de 2e inning sloeg La-

na een mooie 2-honkslag en zij kon 
scoren op een honkslag van Dana 
Scheltens. Daphne Kramer en Eve-
lien Dekker gingen beiden uit door 
vangballen van OVVO. Anne Vriens 
kwam op het honk door een honk-
slag, Lisanne van den Nouland en 
Kelly de Voijs beiden op het honk 
door geraakt werper, de punten 

kwamen binnen door wilde wor-
pen van de pitcher van OVVO en zo 
sloot Thamen deze slagbeurt met 
een stand van 0-4. Het gooien bij 
Madelon ging niet goed, zij gooide 
veel 4 wijd, waardoor de coach Tom 
Groot besloot Madelon te wisselen 
voor Kelly die de moeilijke taak had 
om met 3 honken vol de score te be-

perken, mede door het goede veld-
werk van Evelien en Anne sloot Tha-
men deze inning af met een stand 
van 1-4. Kelly gooide goed en OVVO 
wist in hun slagbeurt niet te scoren. 

Door fouten van OVVO wist Thamen 
door middel van honkslagen van 
Kelly, Madelon en Lana nog 2 pun-
ten te scoren. Thamen moest nog 
iets doen om de overwinnng veilig 
te stellen, die mogelijkheid kwam in 
de 5e inning, met een honkslag van 
Daphne, Evelien en Anne, Daphne 
ging echter uit op het 2e honk na 
een dubieuze call van de scheids-
rechter, Mila van Rijswijk kwam met 
4 wijd op het 1e honk, Thamen liep 
in deze inning uit naar een stand 
van 8-1.
Thamen had de taak om in de laat-
ste gelijkmakende slagbeurt van 
OVVO om het dicht te houden. de 
1e nul viel door een actie van Kel-
ly naar Anne op het 1e honk. de 2e 
nul viel door een vangbal van Eve-
lien. Toen werd het even spannend 
doordat OVVO 3 honkslagen sloeg 
achter elkaar en ze zo een punt wis-
ten te scoren.
Maar gelukkig door een vangbal 
van Madelon op het 3e honk viel de 
3e nul en was de overwinning met 
2-8 voor Thamen een feit. Komen-
de zondag spelen de meiden uit om 
11.00 uur bij Vennep Flags.

Jeugdkampioenschappen bij 
tennisvereniging Qui Vive
Uithoorn - Maar liefst 11 dagen is 
de jeugd van tennisvereniging Qui 
Vive druk geweest met de jeugd-
clubkampioenschappen. In die tijd 
hebben ze bij elkaar maar liefst 140 
partijen gespeeld, met als jong-
ste deelneemster de vijfjarige Ai-
mée Coumans. De wedstrijden va-
rieerden van onervaren jeugd die 
voor het eerst een wedstrijd speel-
de tot jeugd die al jaren meedoet. 
Maar vooral hebben ze allemaal 
hun beste sportieve beentje voor-
gezet, waardoor er ook voor het pu-
bliek veel te genieten was. Vanuit 

het Chalet zijn de deelnemers door 
de wedstrijdleiding op de banen ge-
zet in verschillende weersomstan-
digheden.
De finaledag, vorige week zaterdag 
16 juni, was gelukkig een prachtige 
dag waar mooie wedstrijden werden 
gespeeld en voor iedere speler, fina-
list of niet, een heerlijke lunch klaar-
stond. Een fantastische afsluiting 
van dit Qui Vive Tennis Evenement.
De foto’s van de jeugdclubkampi-
oenschappen en ander nieuws over 
tennisvereniging Qui Vive zijn te vin-
den op www.quivivetennis.nl.

Schaakvereniging De Amstel

Paul Oomen voor de vierde 
keer kampioen bij de jeugd
Uithoorn - Een volle zaal op de 
slotavond van het schaakseizoen 
2011/2012, met jeugdspelers en 
hun ouders, broertjes en zusjes. De-
ze 13e juni was de avond van Ne-
derland-Duitsland, maar natuurlijk 
ook van de prijsuitreiking. Na een 
terugblik op het seizoen en bedank-
jes voor de jeugdleider, trainers en 
overige assistenten werden de be-
kers uitgereikt aan de prijswinnaars.
Paul Oomen bleek evenals vorig sei-
zoen de sterkste jeugdspeler en be-
haalde alweer zijn vierde kampi-
oenschap. Hij was dit seizoen op-
permachtig en slaagde erin om on-
geslagen kampioen bij de jeugd te 
worden, een prestatie die in elk ge-

val de laatste 10 jaar niet meer was 
voorgekomen. Geen 100% score 
overigens, want Sipke de Boer (14e 
ronde) en Frank Fan (17e ronde) 
wisten een remise te behalen, maar 
de overige 32 partijen werden door 
Paul gewonnen hetgeen hem een 
score van 97% opleverde.
Een fel gevecht om de overige ere-
plaatsen werd in de laatste ronde 
door Kees Boerlage in zijn voordeel 
beslist. Hij eindigde daardoor op de 
2e plaats, terwijl Sipke de Boer dit 
seizoen als 3e afsloot. Opvallend in 
de kopgroep waren de hoge klas-
seringen van Okke Peters (10e) en 
Calvin Kikken (11e), beiden nog jon-
ge schakers die een uitstekend sei-

zoen hadden en de komende jaren  
ongetwijfeld nog een aantal plaat-
sen gaan stijgen.
De middengroep werd gewonnen 
door Marco Smits, die al een aan-
tal jaartjes meedraait en een dege-
lijk seizoen beloond zag worden met 
de 1e prijs. Erik Oomen eindigde op 
een keurige 2e plaats en moet vol-
gend seizoen proberen in de kop-
groep te komen. De 3e plaats in de 
middengroep was evenals vorig jaar 
voor Elmer Merton.
Joris ten Voorde had een prima sei-
zoen en eindigde op de 4e plaats 
van de middengroep. Tim Heems-
kerk eindigde als hoogste van de 
nieuwe jeugdleden met een fraaie 

6e plaats in de middengroep en ook 
Sebastiaan Demaret wist als nieu-
weling meteen in de middengroep 
te eindigen.
In de basisgroep was het tot de laat-
ste speeldag spannend en ging de 
strijd tussen Pam Smit en Romke de 
Boer, die ook nog eens tegen elkaar 
speelden in de laatste ronde. Pam 
had aan een remise genoeg om de 
basisgroep te winnen en Romke 
werd 2e. De 3e prijs in deze groep 
ging naar Jade Smit, die pas een 
paar maanden schaakt en meteen 
in de prijzen viel.
Ook voor de tweede lijst was Paul 
Oomen onbetwist de sterkste, hoe-
wel Bastiaan van Dijk het genoegen 
smaakte om Paul in de 5e ronde een 
nederlaag te bezorgen. Esmée Oud 
werd eerste in de koningsgroep, 
Romy Ende van Maanen won de to-
rengroep, Frank Fan was de sterkste 
in de lopergroep en de piongroep 
was een prooi voor Calvin Kikken.
Voor de derde lijst was het per-
centage bepalend voor de prijzen, 
waarbij je minstens 15 partijen ge-
speeld moest hebben om in de prij-
zen te vallen. Winnaar was hier Jo-
ris ten Voorde met een score van 
ruim 80%. Sjoerd Balvers speelde de 
meeste partijen van allemaal, maar 
liefst 35 stuks! Hij scoorde daar-
in ook nog ruim 65% en werd daar-
mee 2e. De 3e plaats was voor Pa-
trick Cremers, die precies 15 partij-
en speelde en 63% scoorde.
De aanmoedingsprijs was dit jaar 
voor Wilhelm Burger, die nog erg 
jong is maar zeker talent heeft. Hij 
wist dit seizoen al enkele partijen te 
winnen en eindigde keurig midden 
in de basisgroep. Hopelijk is deze 
aanmoedingsprijs de eerste van een 
grote verzameling bekers!

se moet je verlengen tot er een de-
finitieve winnaar is en dus gaat Tha-
men wederom het veld in. De eer-
ste slagman van OG gaat uit met 
3-slag echter de drie volgende spe-
lers weten door twee honkslagen en 
een stootslag de honken te berei-
ken. Thamen komt echter prima de 
inning uit door een dubbelspel van 
de pitcher over thuis, waarna ook 
de slagman op het 1ste honk nog 
uitgaat. Thamen weet in de 10e in-
ning ook niet te scoren en de stand 
is nog steeds 9-9. Gijs gooit ook de 
11e inning weer prima en OG weet 
maar één honkloper op de hon-
ken te krijgen. Rob mag in de ge-
lijkmakende 11e inning met 4-wijd 
naar het 1ste honk en OG pitcher 
Blom wordt na 10 innings + 1 slag-
man. Blom verhuist onder applaus 
van het publiek naar het rechts-
veld en Bakker neemt het van hem 

over. Ernstjan Koole weet het 1ste 
honk te bereiken door een geraakt 
werper en Rob was door een ge-
stolen honk al opgeschoven naar 
twee. Pascal Schotman brengt met 
een mooie stootslag de honklo-
pers verder maar weet zelf ook het 
1ste honk te bereiken. Met één uit 
en Erik Veerman aan slag stond het 
Thamen publiek massaal op de ban-
ken... en weer sloeg Erik een honk-
slag en kon Ernstjan het winnende 
punt scoren.
Thamen wint in 11 innings met 10-
9 van Onze Gezellen en weet zich 
daardoor mooi in de middenmoot 
van de 2e klasse te positioneren. 
Beste slagmensen aan Thamen-
kant Erik Veerman met 5 uit 7 en 
Rob Kooiman met 3 uit 5.
Zondag 24 juni om 14.00 uur speelt 
Thamen tegen Amsterdam Pirates 3 
op het complex aan de Vuurlijn.



Uithoorn - Het is zaterdag 16 ju-
ni 2012. De volgende vier spe-

lers en keepers (m/v) reisden die 
dag af naar Hockeyclub Amster-

dam: Stan Lochtenberg (JB4), Tobi-
as Vink (Keeper JB1), Emma Buiten 
(MB1) en Moon Zethoven (Keep-
ster MB1). Er zijn buien voorspeld, 
dus gaan de paraplu’s mee. Na aan-
komst staan onze kinderen al snel 
op het veld om in te gaan slaan. 

Het is druk op Hockeyclub Amster-
dam. Onder andere de kampioens-
wedstrijden van MB1 Pinoké tegen 
Rotterdam (Pinoké won goud), MA1 
A’dam tegen Oranje Zwart (A’dam 
won zilver), er is een LG hockey 
toernooi (gehandicapten) en de 
Shell Strafballen competitie dus. Het 
zal voor de kinderen niet makkelijk 
zijn, want vanuit alle windstreken 
zijn vele topspelers en dito keepers 
(m/v) naar Amsterdam afgereisd om 
met een beker en een cheque van 
100,-, 75,- of 50,- voor de 1e, 2e en 
3e prijs naar huis te gaan. Opper-
ste concentratie dus! Zowel Stan als 
Emma hebben gevochten als leeu-
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John, Joos en Do naar
Nederlandse Kampioenschappen
De Kwakel - John Jos en Do le-
den van biljartvereniging t’ Fort in 
de Kwakel, gaan a.s zaterdag 23 ju-
ni het groene laken op!!!
Om te strijden om het Kampioen-
schap van Nederland, na het be-
halen van het districtkampioen-
schap werden zij uitgenodigd voor 
het spelen van de gewestelijke fina-
le in Alkmaar, waar zij ook als eer-

ste zijn geëindigd, dit is al een ge-
weldige prestatie!!dus mogen ze nu 
gaan spelen om het hoogst haalba-
re, Kampioen van Nederland drie-
banden kl, b1, deze thriller vindt 
plaats in het Sportcomplex Mer-
westein in Nieuwegein, wij wensen 
John Jos en Do enorm veel succes 
toe zaterdag en hopen met hen op 
een klinkend resultaat!!!

Met TTC De Merel fietsen 
voor een goed doel
Regio - Aanstaande zondag, 24 ju-
ni, organiseert TTC de Merel uit Vin-
keveen samen met de oudercom-
missie van KDC de Lotusbloem haar 
jaarlijkse fietstocht, de Lotusbloem-
toer, voor Kinderdagcentrum de Lo-
tusbloem in Aalsmeer. 
De Lotusbloem is het kinderdagcen-
trum voor kinderen tot 18 jaar met 
een meervoudige ontwikkelings-
achterstand. Vooral in deze tijd van 
bezuinigingen is elke bijdrage voor 
deze instanties meer dan welkom. 
De opbrengst wordt besteed aan 
broodnodige zaken die buiten het 
normale budget vallen. TTC de Me-
rel organiseert 3 verschillende ritten
Een tocht van 35 km en 65 km voor 
de gewone of elektrische fiets. De 
tocht van 65 km is ook zeer geschikt 
voor de racefietser. Deze toch-
ten zijn met pijltjes aangegeven en 
kunnen dus alleen of in een kleine 
groep gereden worden. U krijgt u er 
een routebeschrijving bij. 
De startlocaties zijn: Lotusbloem 
aan de Apollostraat 66 in Aalsmeer 
en Eetcafé de Schans aan de Uit-
weg 1 in Vinkeveen. Vertrektijd 35 
km van 8.30–12.00 uur, 65 km van 
8.30–11.00 uur.

100 km
Een tocht van 100 km voor race-
fietsers. Dit is een groepstocht die 
gereden wordt met voorrijders. Er 
is een snellere groep met een ge-
middelde van 28 km en een lang-
zamere groep met een gemiddel-
de van 25 km. Deze rit vertrekt al-
leen bij Eetcafé de Schans in Vinke-
veen. Het dragen van een valhelm is 
bij racefietsers verplicht. Vertrek om 
9.00 uur. 
Het inschrijfgeld voor alle ritten is 
3.00 euro, maar mag met dit speci-
ale doel uiteraard meer zijn. De op-
brengst gaat geheel naar de Lotus-
bloem. De koffie met appelgebak bij 
de Lotusbloem is gratis. Er wordt ui-
teraard van u verwacht een roya-
le gift in de fooienpot te doneren.
Er worden aan de deelnemers geen 
herinneringen of versnaperingen 
uitgedeeld. Dit zou ten koste van de 
opbrengst gaan. 

Vorig jaar is op deze dag voor de Lo-
tusbloem meer dan 1350.00 bijeen-
gefietst. De Lotusbloem was hier 
ontzettend blij mee. Met een beet-
je weer mooi hoopt men dit bedrag 
te overtreffen.

Juf Eva Sanders beklimt 
driemaal de Alpe d’Huez
Mijdrecht - Eva Sanders, docen-
te gymnastiek van De Eendracht, 
Driehuisschool en Twistvliedschool, 
heeft afgelopen woensdag meege-
daan aan de Alpe d’HuZes. 
Met het team van Sportservice Mid-

den Nederland en meer dan 8.000 
andere deelnemers ging ze fietsend 
de Alpe d’Huez omhoog om geld in 
te zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. 
Eva zette een topprestatie neer door 

binnen acht uur drie keer de berg te 
bedwingen.
 
Alpe d’Huzes
Het evenement is gestart in 2006 
met een totaal van 66 deelnemers 

Eva Sanders, staande 5e van links, op de top van de Alpe te midden van collega’s en ondersteuning. 

die de Franse alpencol zesmaal 
wilden beklimmen. De klim telt 21 
haarspeldbochten, 1.061 hoogte-
meters en is 13,8 kilometer lang. In 
de opeenvolgende jaren is het eve-
nement uitgegroeid tot een onge-
kend formaat. Het team van Sport-
service was in eerste instantie uit-
geloot voor deelname aan het eve-
nement. Gelukkig besloot de orga-
nisatie tot het organiseren van een 
extra klimdag vanwege het enorme 
aantal enthousiastelingen. Op 6 ju-
ni ging Eva om 10.00 uur van start 
tijdens de verkorte versie. Ze kwam 
drie keer boven en had zelfs nog 
energie voor een vierde en eventu-
eel vijfde beklimming. Helaas liet de 
tijd dat niet toe. Na afloop zei Eva: 
“het was erg zwaar maar een super 
gave ervaring”.
 
Team Sportservice
Eva Sanders was één van de acht 
teamleden van Sportservice Mid-
den Nederland . Vanuit Sportser-
vice Midden Nederland werkt Eva 
op drie basisscholen in De Ronde 
Venen en is ook betrokken bij de 
sportkennismakingsprojecten Kies 
voor Hart en Sport en Fit4Kids. Sa-
men met de overige teamleden heb-
ben ze de afgelopen maanden via 
vele acties geld ingezameld voor 
KWF Kankerbestrijding. 

Door het verkopen van cupcakes, 
organiseren van sportdagen en 
schaatsclinics, het houden van een 
high-tea met haar leerlingen en ve-
le donaties van familie, vrienden en 
collega’s is door het team in totaal 
meer dan 26.000,- bijeengebracht.

Qui Vive Jongens tot en met 14 jaar 
tenniskampioen voorjaarscompetitie

De Kwakel - Het Qui Vive tennis-
team jongens tot en met 14 jaar is 
kampioen geworden in de 2e klasse.

Op de diverse vrijdagmiddag en 
-avonden werd achtereenvolgens 
afgerekend met All Out uit Aalsmeer, 
HBC uit Heemstede, Spaarndam, 
Bennebroek, Kudelstaart en Vijfhui-
zen.

Tijdens de finaledag van de jeugd-
clubkampioenschappen zijn ze in de 
bloemetjes gezet.

Van links naar rechts Jimmy Gijsel, 
Ties Schukking, Deniz Gijsel en Bart 
Schukking.

Gratis zeilen en surfen bij 
Zeilschool Aalsmeer
Regio - Wie in Aalsmeer kent de 
zeilschool niet? Al jaren ‘versiert’ het 
frisse geel/blauw de fraaie Westein-
derplassen. Vele Aalsmeerders en 
‘regio-ers’, volwassenen, jeugd en 
kinderen, zijn via de zeilschool geïn-
teresseerd geraakt in de watersport 
en meer nog: gepassioneerd ge-
raakt De zeilschool is continu bezig 
met vernieuwing, dit betreft zowel 
de opleidingen als de goed onder-
houden vloot. Er wordt onder meer 
gevaren in Optimisten, Laser-Pico’s, 
Randmeren, Valken, Flytours, Lasers, 
Laser-Vago’s, 29-er, Laser 2000, Ca-
tamaran Nacra 570, Ludic, en O’pen 
Bic. De zeilschool biedt een sca-
la aan mogelijkheden om het zeilen 
en surfen te leren en te verfijnen van 
begin maart tot half november, 7 da-
gen per week, inclusief de avonden. 
Een greep uit de vele mogelijkhe-
den: De weekcursus, een privéles, 
les in groepsverband, of losse lesda-
gen, meerdaagse cursussen en zeil-
weken en jeugdmiddagen 

Vrijzeilen
Ook is er gelegenheid om te vrijzei-
len op de vrijdagmiddagen in het 

voor- en najaar. Dit is voor de enigs-
zins ervaren zeiler. Voor veiligheid 
en advies vaart er altijd een erva-
ren instructeur mee. En... voor de al-
lerkleinsten: de spettercursus. Voor 
hen die al 5 of 6 jaar zijn en graag 
kapitein willen zijn op een eigen 
boot én al kunnen zwemmen of wa-
tervrij zijn. Spetteren kan in alle cur-
sussen in het voor- en naseizoen en 
in alle zomerweken. Het zijn altijd 
halve dagen. Verder biedt de zeil-
school al vele jaren de cursus klein 
Vaarbewijs 1 en 2, een professionele 
opleiding voor CWO/ VDWS zeil- en 
surfinstructeur en de mogelijkheid 
om evenementschipper te worden.

Gratis
Om een nog breder publiek, waar-
onder nieuwe inwoners van de re-
gio Aalsmeer, kennis te laten ma-
ken met de watersport, organi-
seert Peter de Wit, de zeilschool-
houder, een gratis zeil- en surfmid-
dag op zaterdag 14 juli van 14.00 tot 
17.00 uur. Ervaren instructeurs ne-
men je mee het water op. Meld je zo 
spoedig mogelijk aan via de website  
www.zeilschoolaalsmeer.nl. Vol= vol!

Kampioenen bij de 
tenniscompetitie KNLTB
Uithoorn - Van begin april tot eind 
mei zijn er veel teams actief geweest 
op de zaterdag en de zondag tijdens 
de competitie van de KNLTB op het 
sportpark TCU in het Libellebos.
Alle banen waren van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds bezet met mooie 

en spannende partijen. Vorig jaar 
waren er een aantal herenteams 
op de zaterdag en mixteams op de 
zondag gepromoveerd. Het was 
dus zaak om deze klasse dit jaar te 
handhaven en dat is een groot deel 
van de teams ook gelukt. 

De diehards van het 
zomerbridge 
Uithoorn - Zelfs Nederland-Duits-
land kon vier en twintig bridgers 
niet weerhouden van deelname aan 
de tweede zomerbridgeavond van 
Bv De Legmeer, zo leuk is dat dus!
Weliswaar in één lijn, maar toch een 
opsteker voor de organisatie.
Anke Reems & Tineke van de Sluis 

speelden in de spits en trokken deze 
keer de winst naar zich toe met een 
fantastisch percentage van 66,33. 
Daar konden zelfs Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister niet bij in de 
buurt komen, noblesse oblige im-
mers, die als tweede met 59,92% 
genoegen moesten nemen.

Ook Tini & Johan Lotgerink zochten 
kennelijk de aanval en eindigden als 
derde met een keurige 56,67%.
Rob Bakker & Anja de Kruijf hielden 
het met Gerda Schavemaker & Ben 
ten Brink op een gelijkspel, voor 
beide paren 52,83%.
Wies Gloudemans & Rie Sudme-
ijer bespeelden het middenveld 
en kwamen daar goed uit als zes-
de met 52,25%, waarna tweeparen 
volgden die wat meer in de verde-
diging bleven.
Ria Wezenberg & Corrie Olijhoek 

behaalden 49,25% en Henny Hei-
ne smaakte het genoegen, in sa-
menwerking met Ans de Koning, 
zich met 49,08% keurig op te wer-
ken naar de middenmoot.
Volgende keer geen voetbal op 
woensdag, dus wat let u... brid-
gen! In de barzaal van sporthal de 
Scheg en aanmelden per e- mail  
gerdaschavemaker@live.nl, per te-
lefoon 0297 567458 of vanaf 19.15 
uur en voor 19.30 uur aan de zaal. 
De aanvang is om 19.45 uur en de 
kosten bedragen 5 euro per paar.

Op de 5e speeldag was het al dui-
delijk dat Heren 1 in de 2e klasse 
op de zaterdag kampioen ging wor-
den. Er werd met fantastisch tennis 
met 6-0 gewonnen van de geduch-
te tegenstander Bennebroek. De 
week erna werd er met 4-2 gewon-
nen van DVH en omdat Tennissta 
met 4-2 verloor bij Amstelland was 
het kampioenschap een feit. De he-
ren van TennisSta kwamen dit zelfs 
even melden bij DVH.
Op de zondag waren er meerde-

re kandidaten voor het kampioen-
schap. Het 2e dames en het 1e en 
2e Gemengde team: Alleen het 1e 
gemengde team werd uit eindelijk 
kampioen. Dit was al snel in het sei-
zoen duidelijk, maar na de 5e speel-
dag was het dan ook werkelijk een 
feit. Op de laatste dag werd er thuis 
gespeeld en konden de teams hun 
kampioenschap vieren met cham-
pagne en een fles wijn. Volgend jaar 
mogen de kampioenen beide in de 
1e klasse aantreden.

Keepster Moon Zethoven derde bij 
Nationale Shell Strafballencompetitie

wen om de halve finale via de ‘her-
kansingen’ te halen.

Gelukt
Het lukte! Moon en Tobias waren 
zónder herkansing door naar de 
halve finale. Tobias, Stan en Emma 
verloren helaas de zinderende strijd 
in de halve finales; Moon ging door 
naar de finale. Wat een spanning! 
Zij moest het (als 14-jarige) opne-
men tegen Lotte Teunissen van Rot-
terdam en Jitte van Kesteren van 
Westerduiven (beiden 16 jaar). Best 
een uitdaging dus. Lotte deed de af-
trap en ook Moon zag dat Lotte een 
sterke keepster was. Moon leek ge-
imponeerd, want het lukte dit keer 
niet om de ballen uit het doel te 
houden. Twee rondes had Moon 
om te laten zien wat zij kon, maar 
helaas … ze werd verslagen. Maar 
wat zijn wij trots op onze Moon. 3e 
van de Nátionale Shell Strafballen-
competitie. Daarmee heeft Moon 
vele keepsters achter zich gelaten. 
De paraplu’s bleven trouwens dicht, 
want het was een práchtige dag met 
een heerlijk zonnetje. Volgend jaar 
is Moon – als zij zich wederom clas-
sificeert – zeker van plan om de eer-
ste plaats te gaan halen!
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Succes judoka’s van Judoschool 
Blaauw bij laatste toernooironde

Uithoorn – Zondag 17 juni heb-
ben negentien judoka’s van Judo-
school Blaauw meegedaan met het 
laatste Fuyiama toernooi van dit sei-
zoen. De kinderen werden onder-
verdeeld op kleur band en gewicht. 
De 116 deelnemers werden over 28 
poules onderverdeeld zodat er mi-
nimaal drie wedstrijden gedraaid 
moest worden.
Aan het einde van de dag waren er 
8 eerste plaatsen en 6 tweede plaat-
sen gewonnen. 

Naast de prijzen voor deze toernooi-
ronde waren er ook prijzen voor de-
genen die het best gedraaid hebben 
dit seizoen tijdens de Fuyiama toer-
nooien. Deze judoka’s mogen zich 
dan voor een jaar overallkampioen 
noemen van het Fuyiama judotoer-

nooi. Voor een eerste plaats kreeg 
men 5 punten, een tweede plaats 
drie punten en een derde plaats 1 
punt. Luuk Haarman, Romano Ver-
meulen en Teun Gieling mochten 
deze mooie prijs in ontvangst ne-
men. Bij dit toernooi mochten er ook 
senioren meedoen. Voor Judoschool 
Blaauw deed David Siebeler mee. 
Van de 4 partijen wist David er 3 te 
winnen waardoor hij op de 2e plaats 
eindigde in zijn poule.

De 8 deelnemers die de eerste prijs 
hebben gewonnen zijn: Bente de 
Jong, Dylan Koeleman, Elysa Kik-
ken, Jeroen Trommel, Luuk Haar-
man, Luuk Rinkel, Romano Vermeu-
len, Teun Gieling

De 6 deelnemers die de tweede prijs 
hebben gewonnen zijn: Aiden Ver-
meulen, Calvin Kikken, David Siebe-
ler, Rosa van den Assem, Tijn Haar-
man, Timo Droog
De 6 deelnemers die de derde prijs 
hebben gewonnen zijn: Amber de 
Groot, Annemijn Trommel, Marijke 
van Donselaar, Morvan Spaargaren, 
Mylan Koppen, Veralie Keizer

Teleurstellende competitiestart 
kanopoloërs Michiel de Ruyter

Uithoorn - Het eerste kanopolo-
team van Michiel de Ruyter is niet 
goed aan de Nederlandse competi-
tie begonnen.
De ploeg eindigde vorig jaar op de 
tweede plaats en hoopte dit jaar 
zelfs kampioen te worden. Die doel-
stelling lijkt halverwege de titelstrijd 
verder weg dan ooit: nummer één 
Deventer heeft een voorsprong van 
liefst negen punten op de Uithoor-
naars.

De kraker tegen elfvoudig kampi-
oen Deventer stond zaterdagoch-
tend al als eerste wedstrijd op het 
schema. Beide ploegen waren niet 
wakker en speelden bij vlagen slor-
dig. De ervaring van de Overijsselse 
ploeg gaf de doorslag, de Devente-
naren wonnen met 3-2. Met de nare 
nasmaak van de verloren wedstrijd 
nog in de mond, verliep ook de wed-
strijd tegen Odysseus uit Alkmaar 
niet vlekkeloos. Toch won MdR met 

5-3. De laatste pot van zaterdag was 
een lekkere. De Trekvogels uit Haar-
lem werden met 8-1 van het veld 
geveegd.
Zondag was een dag om snel te 
vergeten. Het Amersfoortse Keistad 
bleek erg taai. De ploeg kwam snel 
voor, maar MdR vocht zich terug 
in de wedstrijd. Vlak voor tijd kwa-
men de Uithoornaars zelfs op voor-
sprong, maar door een blunder van 
de keeper eindigde de wedstrijd 
toch in een gelijkspel.
Tegen directe concurrent Groningen 
was een goed resultaat vereist. Een 
2-4 achterstand werd omgebogen 
in een 5-4 voorsprong. Toch sloop 
er weer een soort onzekerheid in 
de ploeg waardoor ook deze wed-
strijd eindigde in een gelijkspel. Tot 
slot werd zelfs gelijkgespeeld tegen 
MdR B! 
Voor het tweede team van Michiel 
de Ruyter was deze halve broeder-
moord natuurlijk een goed resul-

taat. Toch speelde ook het B-team 
niet goed. Vorig jaar eindigde de 
formatie van coach Peter Kiszer op 
de 5e plaats, halverwege de com-
petitie van deze jaargang staat het 
team een plek lager. Alleen van de 
Trekvogels (3-1) werd gewonnen. 
Op het gelijkspel tegen grote broer 
MdR A na werden alle wedstrijden 
verder ruim verloren. 

Het derde team deelde ook in de 
malaise van de club. Toch kunnen 
de spelers een goed excuus aan-
dragen. MdR C promoveerde vorig 
jaar van de tweede naar de eerste 
klasse. Dat het niveau daar een stuk 
hoger ligt, bleek uit de uitslagen. Al-
le wedstrijden eindigden in een ne-
derlaag.

De jeugdteams zijn dit jaar de gro-
te lichtpunten. MdR J1 verloor vorig 
jaar vijf van de zes wedstrijden. Dit 
jaar wonnen de talenten vijf van de 
zes wedstrijden! Het hechte ploeg-
je heeft een jaar lang hard getraind. 
De doelstelling is dan ook duidelijk: 
jeugdkampioen van Nederland wor-
den! Alleen Viking uit Venlo was net 
te sterk. Maar het kampioenschap 
is zeker nog niet uit zicht! MdR J2 
debuteerde dit jaar in de landelij-
ke competitie. En hoe! De jongste, 
maar misschien ook meest enthou-
siaste kanopoloërs van MdR won-
nen gelijk twee wedstrijden. 
Uithoorn zal de Amstel de komen-
de maanden zien klotsen en schui-
men als nooit te voren. Voor bijna 
alle teams van de club is er name-
lijk werk aan de winkel. In septem-
ber wordt de finale van de compe-
titie gespeeld. Tot die tijd zal MdR 
hard moeten werken om op topni-
veau te komen!

Kwakelaar Jouke Schelling 
Nederlands Kampioen
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
16 juni werd in Exloo het Neder-
lands Kampioenschap Wielrennen 
voor nieuwelingen verreden. Jouke 
Schelling uit De Kwakel rijdt sinds 
dit jaar bij RTV De Bollenstreek in 
Lisse maar heeft in de jeugd altijd 
getraind bij UWTC in Uithoorn.
Volgens buienradar hing er slechts 
1 bui boven Nederland maar de 
pech was wel dat deze precies bo-
ven Exloo hing en hier enorm veel 
regen in zat. Om 12.30 uur mochten 

de 180 renners van start voor hun 
NK wedstrijd over 83 kilometer. Bin-
nen 2 minuten begon het te rege-
nen en na 10 minuten regende het 
zo hard dat de voetbalwedstrijden 
op het EK ervoor afgelast zouden 
worden. Zo niet het NK van de nieu-
welingen want deze mannen kun-
nen wel een stootje hebben dus ze 
mochten doorfietsen van de heren 
van de KNWU. Jouke had zijn hoge 
carbonwielen gestoken in de hoop 
dat het droog ging worden maar het 

werd alleen maar natter en daar-
door is er met deze wielen bijna niet 
te remmen. Na vele valpartijen door 
het natte weer en als gevolg daar-
van de gladde klinkers werd het pe-
loton in stukken gereten en moest 
Jouke er hard aan trekken om bij te 
blijven. Gelukkig waren de weergo-
den Jouke goedgezind, na ongeveer 
45 kilometer werd het droog en be-
gon ook de weg op te drogen. Voor 
Jouke was dit het teken om zich met 
de wedstrijd te gaan bemoeien. En 

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn – Afgelopen week is er in 
de dojo van Judoschool Blaauw de 
eerste van twee weken examens af-
genomen. Deze week hebben 82 ju-
doka’s laten zien wat zij het afge-
lopen seizoen hadden bijgeleerd. 
Gadegeslagen door ouders, oma’s, 
opa’s en andere belangstellenden, 
die genoten van de verrichtingen, 
lieten de judoka’s de worpen en de 
grondhandelingen zien.
De voorzitter van de examencom-
missie, bestaande uit David Siebe-
ler, Thomas van Emden en Edwin 
Blaauw, heeft eenieder persoonlijk 
toegesproken en de uitslagen be-
kendgemaakt.

De uitslagen van afgelopen week 
zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Amber de Groot, Bjorn van Leu-
ven, Dani Pouw, Felix Ekkelkamp, 
Foss Lemmens, Jens van der We-
ijden, Jens Weber, Justin Geerts, Ke-
vin Schonhage, Kjell van Leeuwen, 
Marijke van Donselaar, Mitchell 

Twaalfhoven, Mya Kroon, Nick Rin-
kel, Niels Koenders, Paul Schut, Ra-
mi el Fattahi, Sam Postma, Sven Kas, 
Tijn Haarman, Veralie Keizer, Wesley 
van Dam
Gele band, 5e Kyu
Aiden Vermeulen, Annabel Brozius, 
Bartho Postma, Berend Meijles, Chi-
ara van den Berg, Claudia van der 
Pol, Daniel Kaatee, Didier de Weil-
le, Jibbe Dietz, Joep Wilmink, Jo-
han Vissers, Merel van Zanten, My-
lene Kaandorp, Niels van den Berg, 
Odette van Dijk, Olaf Plemper, Ri-
chard Zethof, Ruben Duijn
Oranje slip, 5e Kyu
Bram Koenders, Corrado Lankhoorn, 
David Fluks, Debora Vogelaar, Dylan 
Koeleman, Floris Bout, Kevin Hout-
kamp, Owen Coenen, Scott Hel-
mich, Stan Hazewindus, Tijn Over-
duijn, Tim Vendrik, Timo Droog
Oranje band, 4e Kyu
Brian Scheers, Dylan Commandeur, 
Jorn Weber, Luuk Haarman, Okke 
Peters, Sander Ten Veldhuis, Seth 
Lulseged, Thomas de Jong

Groene slip, 4e Kyu
Denise Roelofsma, Flip van Walra-
ven, Jesse Versteeg, Josse van den 
Berg, Leon Braacx, Simon Duijn
Groene band, 3e Kyu
Erlend Keune, Joel ten Barge, Jouke 
van Westrenen, Martijn Koenders, 
Martijn ten Veldhuis, Mike Theijs-
sen, Mila van Coevorden, Thomas 
Bleijswijk
Blauwe slip, 3e Kyu
Rutger Hofman, Stan van den Berg
Blauwe band, 2e Kyu
Annemijn Trommel, Axel van den 
Hoff, Elmer Petersson
Bruine slip, 2e Kyu
Malee Luijken
Bruine band, 1e Kyu
Nico Broersen

De volgende examens zullen vol-
gende week worden gehouden in 
de dojo van Judoschool Blaauw.
Meer informatie over jeugdjudo, 
vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Ju-
doschool Blaauw is te vinden via  
www.judoschoolblaauw.nl.

hij reed dan ook vanuit de 3e groep 
terug naar de 2e groep samen met 
zijn clubgenoot Martijn Admiraal. 
In de 2e groep werd hard gekoerst 
en zo reden zij gezamenlijk naar de 
kopgroep toe.
Op ongeveer 15 kilometer voor het 
eind probeerden 2 renners weg te 
komen maar dit werd ze door het 
peloton niet gegund en zij werden 
teruggereden. Na 78 kilometer reed 
Marc Bolhoven weg uit het peloton 
en na enkele seconden dacht Jou-
ke dat hij maar eens moest gaan 
proberen om Marc bij te halen en 
dit lukte. Omdat een aantal ren-
ners voor in het peloton uitgespro-
ken sprinters zijn wilde niemand 
voor de ander rijden en keken ze al-
leen nog maar naar elkaar. Jouke 
en Marc namen een voorsprong van 
17 seconden en ongeveer 200 me-
ter voor de meet probeerde Jouke 
weg te sprinten. Zelf dacht hij dat 
dit door de ‘pap’ in zijn benen niet 
zou lukken, maar in de laatste 200 
meter zag Jouke zelfs nog kans om 
Marc op 5 seconden te rijden en 
hij werd overduidelijk Nederlands 
Kampioen.
Na zijn pech in de Oranjeronde van 
Amsterdam waarin iemand anders 
zijn fiets total loss reed maar door 
de uitstekende service van Twee-
wielercentrum Van Rijn zijn nieuwe 
frame binnen 1 week weer rijklaar 
was, zijn overwinningen in Made en 
het Kampioenschap van Waterland 
en de derde plaats in de klassieker 
Omloop van Lek en IJssel is dit toch 

wel de kroon op zijn trainingsarbeid 
bij de club en samen met Harry van 

Pierre die iedere keer weer het ui-
terste uit Jouke weet te halen. 




