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Midzomeravondfestival
Tavenu
De Kwakel - Op zaterdag 22
juni organiseert muziekvereniging Tavenu voor de 14e keer
het midzomeravondfestival in
De Kwakel. Op deze avond
kunt u genieten van tropische
muziek en dans. Tavenu is met
alle onderdelen present. U kunt
genieten van optredens van de
fanfare, de slagwerkgroep, de
steelband en het jeugdorkest
van Tavenu. Ook is er een optreden van de blazersgroep
van basisschool de Tra, die les
krijgt van Tavenu-docent Lieke
van den Boogaard. Een aantal
leerlingen van Slagwerkgroep
Bovenkerk spelen sambaritmes
onder leiding van Barry Jurjus.
De dansshows worden verzorgd door Jazz & Showballet
Nicole uit Mijdrecht. Ook kunt
u deelnemen aan een salsaworkshop voor beginners door
Salsarolf. Last but not least zal
de AMC Bigband voor u optreden. Onder leiding van Diederik Ruisch en met zang van
Shireen Poelstra laat de bigband u genieten van swingende latin- en bigbandmuziek. Er
mag gedanst worden! Het midzomeravondfestival vindt plaats
in het centrum van De Kwakel
op het plein voor het dorpshuis
aan de Kerklaan 16. Cor Onderwater zal de presentatie van
het evenement voor zijn rekening nemen. Ruud Commandeur van discotheek PingWing
verzorgt het geluid. Aanvang
19.30 uur. Kom op tijd om niets
te missen! De toegang is gratis.

loodgieterswerk
sanitair

complete badkamer en toilet,
ook ergonomisch sanitair

verwarming

installatie en onderhoud van
CV- en verwarmingsinstallaties

energiebesparende
maatregelen

zoals zonnepanelen, zonneboilers
en warmtepompen

complete
badkam
ers

Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

dakwerkzaamheden

dakbedekking, dakpannen, looden zinkwerken, dakonderhoud,
hemelwaterafvoer

loodgieterswerk

gas- en waterinstallaties,
rioleringswerken, hemelwater

overige

elektrawerk, schilderwerk, stucwerk, timmer- en aannemerswerk
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9 2101 HK Heemstede
telefoon
023 - 528 68 02
email
info@vosse.nl
internet
www.vosse.nl

MET SPOED GEZOCHT EEN SERIEUZE

Culinair Uithoorn aan de Amstel
weer een fantastische happening!
Uithoorn - Zaterdag: Uithoorn ging
weer culinair. Rond negen uur opbouwen, winderig, bewolkt, dreigend, maar het bleef droog. Nu nog
de loper uitrollen... nee, toch maar
niet, stortregen, in bakken kwam
het naar beneden. Gelukkig duur-

de het ‘slechts’ een half uurtje en
de loper kon worden uitgerold. Tijdens Culinair Uithoorn bleef het van
het begin tot het einde droog. Nu en
dan een windvlaagje, maar dat kon
de pret niet drukken.
Het festijn werd ook dit jaar druk-

bezocht, het was ontzettend gezellig en je zag en hoorde alleen maar
tevreden bezoekers. Kortom, meer
dan geslaagd...
Voor een foto reportage
zie elders in deze krant...

BEZORGER/STER

OMGEVING MARSMANLAAN, SLAUWERHOFLAAN 200 KRANTEN
Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil je wat bijverdienen?
Bel tijdens kantooruren naar Rogier of Marco: 0251-674433.
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Let op de Nieuwe Meerbode van
volgende week

Circus Renz komt weer
naar Uithoorn
Uithoorn - Van 4 t/m 7 juli a.s. komt
Nederlands grootste reizende circusshow ‘Viva Niño’ van Circus Herman Renz naar Uithoorn. Daarin geven de beste internationale acts acte de presence. Een korte greep:
De wereldtop! Het Cubaanse trio
‘The Liazeed’ met handstandequilibre van het hoogste niveau. Temperamentvolle folklore uit Argentinië met ‘Indian Spirit’ is een samensmelting van dans, tromgeroffel en
boleadoras. De Grand Dame du Cir-

que, Yasmine Smart -kleindochter
van de legendarische circuskoning
Billy Smart- met een hogeschool te
paard. Dé publiekslievelingen Milko & Frenky met doldwaze clownerie. Sensatie uit Amerika met de
huiveringwekkende Washingtontrapeze van Elizabeth Axt. Let volgende week goed op deze krant want
daarin leest u uitgebreid over dit
fantastische circus en hoe u aan
twee gratis toegangsbewijzen kunt
komen.

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg
IJzersterk in
schadeherstel werk

Tankstation
Zijdelwaard gaat
door met
Met ingang van
1 juni 2013

Steunpunt van Buurtbeheer de
Legmeer officieel heropend
Uithoorn - Door het insteken van
de vlaggenmast in de houder aan
de muur met de vlag van Buurtbeheer de Legmeer door voorzitter Norbert Dingen, werd afgelopen zaterdag 15 juni het steunpunt
van Buurtbeheer de Legmeer op het
Legmeerplein officieel heropend. In
de voormalige oude bebouwing had
Buurtbeheer al een ruimte om bewoners uit de naast omgeving te
ontvangen, activiteiten voor te bereiden en informatie te verstrekken.
Tevens was het buurtsteunpunt de

plaats waar de wijkregisseur van
politie en de straatcoaches een onderkomen hadden. In 2011 werd het
oude winkelcentrum gesloopt om
plaats te maken voor een nieuw.
Een (klein)deel van de nieuwbouw
staat nog leeg omdat er zich geen
detailhandel mag vestigen, wel horeca. Inmiddels heeft het Chinese
restaurant, de snackbar en het afhaalcentrum Simply Asian er een
mooi onderkomen, net als Pizzeria
annex Steakhouse ‘Noor’ van Mustafa, kapsalon Hair Sensation en het

Buurtsteunpunt de Legmeer. Wellicht is er aan de zijkant nog een
mogelijkheid voor bijvoorbeeld een
grand café. De laatste ruimte zou
gevuld kunnen worden door een
servicepunt waar ouderen informatie kunnen inwinnen over zorg, wonen en financiën, of een bankfiliaal,
een reisbureau of een schoonheidssalon. Om maar wat te noemen.
Aantrekkelijk, midden in een drukbevolkte woonwijk!
Lees verder elders in deze krant

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

ADVERTEREN?
IN DE

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

Mantelzorger bezorgt de
Ontmoetingsgroep onvergetelijke dag
Uithoorn - De Ontmoetingsgroep
Uithoorn is een dag sociëteit voor
ouderen die een geheugenstoornis hebben. De deelnemers kunnen 3 dagen in de week gebruik-

maken van deze voorziening. Ook
de mantelzorgers worden betrokken bij deze opvang en er ontstaat
vaak een warme band tussen deelnemers, mantelzorgers en het per-

soneel van de Ontmoetingsgroepen.
Thom de Haan is mantelzorger van
zijn moeder, die sinds februari 2012
deelneemt aan de Ontmoetingsgroep in Uithoorn. Thom wilde graag
een uitje sponsoren voor de hele reguliere Ontmoetinsgroep waaraan
ook zijn moeder deelneemt. Afgelopen woensdag zijn ze met de hele groep naar het ‘Den Hartogh Ford
Museum’ geweest in Hillegom. Het
Den Hartogh Ford Museum heeft de
grootste privécollectie van Ford automobielen ter wereld, deze staan
prachtig te blinken in 3 grote hallen.
Na een gezellige lunch kregen de
gasten een rondleiding door een van
de gastheren van het museum.
De gezellige dag werd afgesloten
met een drankje in het restaurant
waarna warm afscheid werd genomen van Thom de Haan en zijn moeder.

WERK AAN
DE WEG!
WERK AAN
DE WEG!
TOT 12 JULI:
AFSLUITING/HINDER FIETSPAD N212
TUSSEN DE N201 EN MIJDRECHTSE DWARSWEG
In het kader van het groot onderhoud aan de Provincialeweg
N201 en de aanpassing van kruispunten, ondervindt het fietsen bromfietsverkeer van en naar de N201 en verder (Waverveen)
zeker tot 12 juli verkeershinder. Dat kan bestaan uit werkzaamheden en mogelijk afsluiting van het fietspad ter hoogte van het
kruispunt bij de Ir. Enschedeweg N212/N201. Omleidingen worden aangegeven (via de Mijdrechtse dwarsweg en Veenweg,
fietspad langs de N201 en/of via Vinkeveen vice versa).

19 JUNI 2013

G

E
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Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

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

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Kadernota: 4 juli 2013

‘bezuinigingen nodig voor ﬁnancieel
gezond Uithoorn’
Op donderdag 4 juli 2013 bespreekt de Raad van Uithoorn de Kadernota. U bent van harte welkom bij deze vergadering die om 19.30 uur begint.
Het college van B&W heeft op 4 juni
2013 de Kadernota vastgesteld. Op
4 juli 2013 behandelt de gemeenteraad deze nota. De Kadernota is voor
de gemeenteraad een belangrijk document. Hiermee geeft de gemeenteraad de kaders mee aan het college voor het opstellen van de begroting 2014.

Tekort maakt bezuinigingen noodzakelijk
De Kadernota presenteert een verwacht financieel tekort van circa
€ 1,8 mln. in 2014, oplopend tot een
tekort van € 3,1 mln. in 2017. Dat
betekent dat er bezuinigingen nodig
zijn om te zorgen dat het de ﬁnanciele huishouding van Uithoorn weer
op orde komt. Maar waarop gaan we
dan bezuinigingen? Daarover vindt u
in de Kadernota voorstellen van het
3. Werkzaamheden Amsterdam- college en de partijen. Deze stukken
kunt u vinden op www.uithoorn.nl
seweg-Petrus Steenkampweg
Eind juni 2013 begint het project
‘hoofdontsluitingsroute Oude Dorp’. Hoe komt het?
In de periode tot 1 september 2013 In het algemeen constateren we een
worden ondergrondse kabels en lei- stevige economische tegenwind in
dingen verlegd op de kruising Am- Nederland. Die tegenwind speelt ook
sterdamseweg-Petrus Steenkamp- Uithoorn parten. Dat heeft geleid tot
weg. Op 1 september begint de aan- een fors verlies op de bouwgrondexleg van de onderdoorgang voor het ploitatie. De andere belangrijke factor
wegverkeer onder de busbaan. De- is dat het Rijk de gemeenten meer taze werkzaamheden eindigen in janu- ken heeft toebedeeld, maar daarvoor
minder geld beschikbaar heeft. Om
ari 2014.
welk bedrag het precies gaat is nog
altijd onduidelijk. Maar wel duidelijk
Bereikbaarheid en
is wel dat de gemeenten, dus ook Uitverkeersomleidingen
Tijdens bovengenoemde werkzaam- hoorn, dit moeten opvangen. Daarheden worden de kruisingen Amster- naast vragen ook lokale ontwikkelindamseweg-Wiegerbruinlaan en Am- gen om extra investeringen, bijvoorsterdamseweg-Petrus Steenkamp- beeld op het gebied van veiligheid.
weg volledig voor het wegverkeer afgesloten. Er komen omleidingsrou- Hoe pakken we het aan?
tes die met borden worden aangege- Het college en de raad hebben afgeven. Fietsers worden bij de afgeslo- sproken dat de partijen aan de voorten kruisingen omgeleid. De kruising kant betrokken zouden zijn. DaarAmsterdamseweg-Molenlaan blijft tij- om heeft het college alleen voorsteldens de werkzaamheden voor het len over de decentralisaties en veiligwegverkeer beperkt (snelheid) toe- heid gedaan. Daarnaast heeft dit jaar
vooral de raad voorstellen aangedragankelijk.
gen over bezuinigingsrichtingen (bijHoe blijft u op de hoogte?
Wij willen graag dat u op de hoogte bent van de actuele situatie rond
de werkzaamheden en omleidingen.
Daarom kiezen wij ervoor u zoveel
mogelijk digitaal te informeren. Dit
doen wij via www.uithoorn.nl. Daar
De gemeente heeft de taak om de
vindt u op de projectpagina Amsterkwaliteit van de openbare ruimte
damseweg de laatste stand van zaregelmatig te toetsen. U kunt daarken. U kunt ons ook volgen via Twitbij helpen door uw buurt te beoorter: https://twitter.com/#!/Gem_Uitdelen.
hoorn

Werkzaamheden
Amsterdamseweg
Werkzaamheden kruising
Industrieweg
De nieuwe rotonde op de kruising
Amsterdamseweg-Industrieweg is
eind juni gereed. De aanleg hiervan
heeft langer geduurd dan gepland.
Dit is veroorzaakt door de vorstperiode, een omvangrijke bodemsanering en tegenvallers in de ondergrond
bij het verleggen van kabels en leidingen.
Planning andere werkzaamheden
bij Amsterdamseweg
De provincie schiet goed op met de
werkzaamheden voor de nieuwe
N201. Naar verwachting gaan het
aquaduct onder de Amstel en de aansluiting in Mijdrecht eind 2013 open.
Om de plaatselijke wegen op tijd gereed te hebben moet de gemeente diverse werkzaamheden tegelijkertijd
laten uitvoeren. Het gaat hierbij om:
1. Werkzaamheden kruising
AmsterdamsewegWiegerbruinlaan
Op 1 juli 2013 beginnen we met de
aanleg van de rotonde op de kruising
Amsterdamseweg-Wiegerbruinlaan.
Daarbij worden eerst ondergrondse
kabels en leidingen verlegd en daarna volgt de aanleg van de rotonde.
Deze werkzaamheden nemen in totaal zo’n 4 maanden in beslag. Dit betekent dat de rotonde begin november 2013 gereed is.
2. Werkzaamheden
Amsterdamseweg-Molenlaan
Op 2 september 2013 beginnen we
met de aanleg van de rotonde op de
kruising Amsterdamseweg-Molenlaan. Ook hier worden eerst ondergrondse kabels en leidingen verlegd
en dan volgt de aanleg van de rotonde. Deze werkzaamheden gaan in fasen, omdat het -vanwege werkzaamheden elders- nodig is wegverkeer
via de Molenlaan mogelijk te maken.
De werkzaamheden duren in totaal
zo’n 4 maanden. Dit betekent dat de
rotonde in december 2013 gereed is.

lage 2 van de Kadernota). Alle voorstellen vindt u in de kadernota 2014
op www.uithoorn.nl De verwachting
is dat alle voorstellen tezamen voldoende opleveren voor een structureel sluitende begroting 2014-2017.
Bij de behandeling van de Kadernota op 4 juli a.s. gaat de Raad op een
interactieve manier in discussie over
die verschillende bezuinigingsmaatregelen. Die discussie leidt uiteindelijk tot vaststellen van de Kadernota.
Daarmee staan de richtlijnen voor het
college van B&W voor het opstellen
van een structureel sluitende meerjarenbegroting vast. De bespreking
van de meerjarenbegroting staat vervolgens op de agenda op 7 november 2013.

Buurt in beeld

Infoavond 20 juni
Bent u geïnteresseerd om samen
met andere bewoners van uw wijk
op pad te gaan om verslag uit te
brengen over hoe de openbare
ruimte erbij ligt? Kom dan op donderdag 20 juni naar een korte informatiebijeenkomst in het gemeentehuis (kamer 23). De bijeenkomst
duurt van 19.00-20.00 uur. Heeft u

Ria Zijlstra: ‘sociale netwerken
zijn van deze tijd’
Sociale netwerken zijn natuurlijk echt
van deze tijd. Iedereen ‘netwerkt’ tegenwoordig, vooral dankzij de sociale media zijn we veel vaker met elkaar in contact. Maar als bestuurder zie ik vooral dat sociale netwerken van enorme waarde zijn. Zeker in
een tijd waarin we ﬂink inleveren op
het zorgbudget zijn ‘sociale netwerken’ een belangrijke factor om budget efficiënt in te kunnen inzetten.
Sociaal netwerken kan met buren,
familie of lotgenoten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je met elkaar eenzelfde ‘opvoedprobleem’ bespreekt.
Vanuit de gemeente hebben we af
en toe bijeenkomsten over het ‘puberbrein’ georganiseerd. Daar vertellen deskundigen een verhaal, maar
het is nog belangrijker dat ouders elkaar als mede- ‘puberouder’ ontmoeten en met elkaar dingen herkennen
en tips uitwisselen.

Maarten Levenbach:
‘van regelaar naar regisseur’
Dat belang van herkennen en erkennen van problemen zie je ook binnen
de gebieden waar ik verantwoordelijk voor ben, zoals gezondheidszorg
en sociaal domein. Bij mantelzorgers
bijvoorbeeld. Een keer per jaar organiseren wij een activiteit voor mantelzorgers. Daar zie je exact hetzelfde
gebeuren. Mensen voelen zich gesteund omdat ze elkaars situatie begrijpen. Even ontspannen een kopje
thee drinken met iemand die meteen
Wat betekent het voor Uithoorn?
Het is onvermijdelijk dat de Uithoorn- begrijpt wat je bedoelt, is dan net zo
se samenleving gaat merken dat het zinvol als een gesprek met de behan‘krap’ is in Uithoorn. Daarom wordt delend arts.
het op 4 juli geen makkelijke discussie. Welke bezuinigingsrichting de Juist het erachter komen wat iemand
Raad ook kiest, het heeft gevolgen. werkelijk nodig heeft is nu de kern
Maar om een zelfstandige gemeente van een gesprek. We spreken binnen
te kunnen blijven is een gezond ﬁnan- de Wmo (Wet maatschappelijke oncieel klimaat een vereiste. Dat kun- dersteuning) van een ‘kanteling’. In
nen we niet realiseren zonder maat- het verleden kwam iemand met een
vraag bijvoorbeeld om een verhoogd
regelen.
toilet en vervolgens ging de gemeente regelen dat er een verhoogd toilet
Meedenken?
kwam. Nu in de 21ste eeuw kiezen
Neem contact op met de grifﬁe
We nodigen u van harte uit uw bijdra- we voor een andere aanpak en proge aan de discussie te leveren. Om- beren in een gesprek te achterhalen
dat de Raad de voorstellen heeft ge- of het ‘verhoogde toilet’ de oplossing
daan kunt u uw opmerkingen of vra- biedt of dat er iets anders nodig is.
gen kwijt bij de grifﬁe. De grifﬁe zorgt De gemeente is niet meer de ‘regedat uw opmerking of vraag bij de juis- laar’ maar de ‘regisseur’. Misschien
te politieke partij terecht komt. Het is is iemand heel eenzaam en moeten
aan de partijen om op 4 juli keuzes we daar iets aan doen. Dan komt het
‘sociale netwerk’ weer heel nadrukte maken.
kelijk in beeld.
U kunt terecht bij de grifﬁe via mail:
griffie@uithoorn.nl of telefonisch: Ria Zijlstra:
‘verbinden en oplossen’
0297 513963
In de gemeentegids vindt u alle gege- Dan kan het dus ook gaan over de
vens over de raadsleden. Uiteraard contacten tussen ouders en school
is de informatie ook beschikbaar op bijvoorbeeld. Krijgt het kind een probleem, dan moet je kunnen achterhawww.uithoorn.nl .

Beoordeel uw buurt

Meer informatie?
Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider voor de uitvoering van de herinrichting, de heer
J. de Jong. Dit kan telefonisch via
(0297) 51 31 11 of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl

U

De gemeente Uithoorn houdt deze
maand juni een enquête over sociale netwerken. Wethouders Ria Zijlstra en Maarten Levenbach vertellen waarom sociale netwerken zo belangrijk zijn:

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

E

W

S

Op wie kunt u rekenen,
als het even tegenzit?

COLOFON

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

I

al eerder deelgenomen aan “Buurt
in beeld” dan kunt u een schouwpakketje voor uw buurt aanvragen
bij onderstaand telefoonnummer.
Meer info?
Bent u niet in de gelegenheid
naar de infobijeenkomst te komen
maar wel geïnteresseerd? Neem
dan contact op met het secretariaat van de afdeling Leefomgeving
(gemeentewerf), tel. 0297-513111.
Meer informatie over buurt en
beeld kunt u ook vinden op www.
uithoorn.nl onder Kwaliteitsplan
Openbare Ruimte.

WWW.UITHOORN.NL

len waar het probleem werkelijk ligt.
Is het iets genetisch of gaat het alleen
maar in een bepaalde omgeving/situatie niet goed. In beide gevallen kunnen goede ‘sociale netwerken’ heel
erg helpen. Bijvoorbeeld omdat een
druk kind iedere dag een uurtje naar
oma of de buurvrouw gaat. Of een ‘inspringer’ uit je sociale netwerk helpt
het kind van een kennis/ familielid
met huiswerk maken. Wij hebben alweer ruim een jaar een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De
rol van het CJG is de ‘verbinder’ zijn
tussen gezin en professionals. We
merken dat dit vruchten afwerpt. Het
is immers de taak van professionele begeleiding om er samen met de
ouders en verzorgers achter te komen welke oplossing een gezin nodig heeft.
Maarten Levenbach:
‘verbinden en samenwerken’
Dat verbinden is ook voor de gezondheidszorg interessant. Daarom hebben wij zorgverleners, onder
wie de huisartsen en professionele
zorginstellingen als Vita, Brijder en
Jeugdriagg betrokken bij het opstellen van de nota gezondheidszorg.
En ook de Wmo-raad heeft meegedacht en meegewerkt. Het idee is dat
de gemeente een voorzet geeft met
het beleid in deze nota. We moeten
immers met elkaar investeren in het
samen gezonder worden. Concreet
hebben we een link gelegd met bijvoorbeeld buurtstudio ‘Villa Kakelbont’ . Zij gaan een laagdrempelige
sportactiviteit organiseren voor de
buurt.
Ria Zijlstra
Het is tijd voor een andere insteek.
Waar we in het verleden vaak keken
naar wat iemand niet kon, moeten we
ons nu veel meer richten op wat iemand juist wel kan. In het onderwijs
zijn we daarnaar op weg met ‘passend onderwijs’. Doel is om kinderen zoveel mogelijk in het reguliere
onderwijs te houden. De school gaat
dan gericht ondersteuning inkopen,
tegelijkertijd moeten wij kijken wat er
thuis nodig is. Waar hebben ouders
behoefte aan. Als dat een ‘weekendje samen weg’ is, dan is er dus oppas
nodig. Kun je dan op iemand een beroep doen?
Maarten Levenbach
Invullen dus die enquête, want hoe
beter we inzicht krijgen in wensen en
behoeften en in de eigen kracht van
mensen, hoe beter wij daar met middelen op in kunnen spelen. Ons uitgangspunt is dat we het dan met minder geld, toch minstens zo goed of
zelfs beter kunnen.
Ria Zijlstra
Zo zie ik het ook. ‘Sociale netwerken’: we kunnen, maar vooral we willen er niet omheen. Ik ben benieuwd
naar de resultaten. We houden u op
de hoogte. Let ook op de tweets van
de gemeente.
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De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

Tijdelijk:
- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni
2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Ter inzage van
31 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf
31 mei 2013 t/m 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg
47. Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297513111.
- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De
Kwakel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel.
0297-513111.
- Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage t/m 28 juni 2013. Info: mevrouw D. Veurink, tel. 0297-513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest. Ter inzage van de
13 juni t/m 12 juli 2013 Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Ontvangen 10 juni
2013.
- Vuurlijn 30 t/m 42 en Ringdijk 15 t/m 18, aanvraag omgevingsvergunning voor
het aanleggen van een glasvezelnetwerk (FttH). Ontvangen 10 juni 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Muur 80 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Ontvangen 6 juni 2013.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 13, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 34, onthefﬁng van het geluid aan de heer Krijtenberg voor het ten
gehore brengen van muziek op 22 juni 2013 van 20.00 tot 01.00 uur. Bezwaar
t/m 22 juli 2013.
- Laan van Meerwijk 16, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de hoofdentree. Bezwaar: t/m 25 juli 2013..

De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Muziekvereniging Tavenu voor het organiseren van
Midzomeravond festival op 22 juni 2013 van 19.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m
23 juli 2013.

S

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 16, Vergunning aan de exploitant van 24 Quality services voor het
exploiteren van een escortbedrijf. Bezwaar t/m 22 juli 2013

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan het Nederlandse Rode Kruis afdeling Uithoorn voor het organiseren van de rolstoelvierdaagse van 25 t/m 28 juni 2013. Bezwaar t/m 23 juli 2013.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 tijdelijke
reclameborden om kenbaarheid te geven aan de braderie op 30 juni 2013 en
voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven
aan de braderie op 27 oktober 2013. Bezwaar t/m 26 juli 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- De Mérodelaan, vergunning aan SW Wolda B.V. voor het plaatsen van een
zeecontainer en een ecotoilet op de parkeerplaats nabij het Hoge Heem van
10 juni t/m 27 september 2013. Bezwaar t/m 24 juli 2013.
START INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“DRECHTDIJK 113”

Op 10 april 2013 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor ruimteovereenkomst gesloten met de eigenaar van het perceel Drechtdijk 113. Kern van
deze overeenkomst is dat alle opstallen van het bestaande glastuinbouwbedrijf
aan Drechtdijk 113 worden gesloopt. Het gehele perceel achter het woonlint wordt
grasland. In het lint wordt één woning gerealiseerd.
Voorliggend voorontwerpbestemmingsplan betreft de herziening van de bestemmingen voor het te slopen glastuinbouwbedrijf en voor de bouw van een woning.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drechtdijk 113’ ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 21 juni 2013 t/m donderdag 4 juli 2013 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.
nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de
openingstijden van het dorpshuis.
Inspraakmogelijkheid
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 19 juni 2013
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST HET ERF
(gelegen achter Boterdijk 174)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 13 mei 2013
een anterieure overeenkomst, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als
bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met de heren R.J. en R.A.
van Kessel.
De overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 6229 (gedeeltelijk), gelegen in het gebied
achter Boterdijk 174 (De Kwakel).

Ter inzage
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 20
juni 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

WWW.UITHOORN.NL

Steunpunt Buurtbeheer de
Legmeer is heropend
Vervolg van voorpagina
Waar zaterdagmiddag de meeste raadsleden en leden van het college bij de opening verstek lieten
gaan, blonk alleen raadslid Els Gasseling (PvdA) uit door haar aanwezigheid. Ook bewoners gaven blijk
van hun belangstelling. Buurtbeheer de Legmeer kan deze ruimte
huren dankzij de welwillende medewerking van Ultimo Vastgoed en
met name de politie, die de huur betaalt voor de ruimte omdat o.a. de
wijkregisseur hier zijn onderkomen
heeft. De gemeente was niet voornemens dit te doen. Nu het Legmeerplein goeddeels is herbouwd,
was dit voor voorzitter Buurtbeheer
Norbert Dingen hét moment om de
voorzittershamer over te dragen aan
Marga Moeijes die al lange tijd deel
uitmaakt van het bestuur. Norbert
heeft zo’n 12 jaar zijn beste krachten aan Buurtbeheer gegeven. Op

haar beurt bedankte Moeijes Norbert, maar ook de andere bestuursleden en vrijwilligers voor hun inzet en overhandigde hun een envelop als blijk van waardering. Moeijes
memoreerde daarbij dat ook een
aantal sponsors heeft bijgedragen
aan de totstandkoming en inrichting van het buurtsteunpunt. Zo verzorgde Forbes de vloerbedekking,
de bewonersvereniging Weegbree
heeft zichzelf opgeheven en stortte het overgebleven kasgeld van
600 euro in dat van Buurtbeheer de
Legmeer, Bouwbedrijf UBA sponsorde 250 euro en Supermarkt Deen
zorgde voor de bloemen. Tijdens de
feestelijke opening waren er drankjes en hapjes, eveneens gesponsord
door de detailhandel en de horeca,
waaronder de familie Hau van Simply Asian. De nieuwe voorzitter bedankte ook de Praktijkschool voor
de tijdelijke voorziening waar buurtbeheer het afgelopen jaar gebruik

De voormalige voorzitter Norbert Dingen (li.) en de nieuw aangetreden Marga Moeijes.

kon maken van de conciërgeruimte. Voorts voor de hulp bij het vullen met geraniums van de bloembakken die buurtbeheer in de wijk
laat ophangen om luister te geven
aan de fleurige buurt. Ook de Brede
school liet zich niet onbetuigd: twee
sierpotten voor snoep en koek op
de tafels werden aangeboden.
Sociale cohesie
“Buurtbeheer wil zich ook op de
toekomst richten,” laat Marga Moeijes desgevraagd weten. “Ondanks
dat we met 50 procent door de gemeente op de subsidie worden gekort en dat dit volgend jaar zelfs nog
meer zal zijn, willen we doorgaan
met ons voornemen van de Legmeer een veilige, schone en leefbare wijk te maken en te houden. Doel
daarbij is de sociale cohesie te bevorderen. Omdat ook rond het nieuwe winkelcentrum weer sprake is
van de aanwezigheid van hangjongeren, zouden we graag een aanpassing van de APV willen zien met
een alcoholverbod in de openbare ruimte rond het winkelcentrum
Wij hebben daarvoor per brief een
verzoek ingediend bij het college
van B&W. Verder willen wij van het
buurtsteunpunt méér maken dan
alleen een werk- en ontvangstruimte, bijvoorbeeld een ‘buurtkamer’
waar iedereen op een bepaalde tijd
gewoon kan binnenlopen voor een
kopje koffie en een praatje. Na de
vakantie willen we daarmee beginnen met één keer per twee weken
een openstelling op zaterdag.”
Sinds 1999 zijn met name door de
inbreng van Buurtbeheer de Legmeer in samenwerking met gemeentelijke afdelingen nagenoeg
alle buurten van de Legmeer opgeknapt, mooi geworden en schoon.

Het voormalige verpauperde winkelcentrum is (bijna) helemaal nieuw opgebouwd
Het groen is bijgehouden, er zijn
palen geplaatst met hondenpoepzakjes voor hondenliefhebbers en
afvalbakken om opgeraapte uitwerpselen daarin te deponeren. Er
zijn meer parkeerplaatsen bij gekomen in de woonbuurten, bestratingen vernieuwd en meer van dat alles. Behalve de zorg voor de fysieke
buitenruimte is Buurtbeheer zich in
toenemende mate ook gaan bezighouden met het tot stand brengen
van ontmoetingen tussen buurtbewoners in de breedste zin van het
woord, waaronder ook het organiseren van festiviteiten (Koninginnedag!). Maar ook een ‘opschoondag’ met verschillende scholen, burendag, het verzorgen van welkomsttasjes met documentatie voor
nieuwe bewoners in de wijk enzovoort. Buurtbeheer is in toenemende mate in de Legmeer verankerd
en heeft de afgelopen jaren veel tot
stand gebracht. Buurtbeheer zorgt,
kortom, mede voor leefbaarheid en
een goede sfeer in een wijk, minder
overlast en meer veiligheid voor de
bewoners. Dat mag de gemeente
toch wel wat waard zijn, toch?

Ongewenst
Ultimo Vastgoed is sinds 2008 eigenaar van het toenmalige slooprijpe zooitje waar ook al de Aldi was
gevestigd met nog een kapper en
wat horeca. De rest van de ruimten
stond leeg en verpauperde. Tegelijkertijd met wat nu de Praktijkschool
is werd het winkelcentrum op het
Legmeerplein herbouwd tot wat het
nu is. Een mooi en voor de omwonenden zinvol winkelcentrum waar
supermarkt Deen het goed doet.
Ook de Aldi is er nog maar voor hoelang is de vraag. Deen wil uitbreiden, maar dan moet eerst de Aldi
verkassen. Waarheen is onduidelijk.
Er loopt nog een rechtszaak. Terwijl
veel bewoners en klanten van Aldi
deze (goedkope) super graag willen
behouden op die plaats. Ooit stond
in 2008 in het bestemmingsplan van
de gemeente dat er 5.000 vierkante
meter ruimte was voor detailhandel
en horeca. Daarvan zou 3.000 vierkante meter bestemd zijn voor twee
supers. Op nog altijd onverklaarbare
wijze is die toegestane ruimte eind
2008 zonder vorm van proces terug
gebracht naar 1.500 vierkante meter

(...). Volgens ingewijden was dat het
gevolg van het aannemen door de
gemeenteraad van de Economische
Structuurvisie voor Uithoorn waarin
twee speerpunten in Uithoorn belangrijk waren, te weten het Oude
Dorp en het winkelcentrum Zijdelwaardplein. Voor een (klein) buurtwinkelcentrum op het Legmeerplein was geen plaats en zelfs ongewenst! Projectontwikkelaar Timo
Bergsma van Ultimo Vastgoed die
met eigen geld het plan financierde, heeft in de loop van de achterliggende jaren niet anders dan tegenwerking ondervonden van de
gemeente. Inmiddels is op het gedeelte van de Aldi na, het Legmeerplein herbouwd en ziet het er zonder meer goed en aantrekkelijk uit.
Ook achter het winkelcentrum is
in 2012 de oude meuk gesloopt en
is er nieuwbouw gepleegd wat inmiddels is opgeleverd. Dat kunnen
ze bij winkelcentrum Zijdelwaardplein niet zeggen en ook in het Oude Dorp is lang niet alles koek en ei.
En dan zijn we intussen vijf jaar verder sinds de ophef over de Economische Structuurvisie!
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

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

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Steven van Rumelaerstraat: Witte, 5 jaar oude kat met
lapjesvlekken op rug en kop, grijzige staart. Hij is erg schuw.
- Wilnis, omgeving Wilnisse Zuwe: 12 jaar oude kat.
Gijsje heeft een tijgerachtige met bruine vacht.
- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge ongecastreerde cyperse kater.
Rasher heeft op rug grijze, brede strepen, is rood gekleurd om nek
en gechipt.
- Uithoorn, Bertram: Tamme bruine eend. Guusje kan niet vliegen.
- Uithoorn, A. Verweylaan: Schildpadpoesje van 6 jaar.
Poesje is klein en aanhankelijk
- Uithoorn, A. Verweylaan: Grijze. langharige boskat. Juul is 15,5 jaar.
- Vinkeveen, omgeving Prins Bernhardlaan: Grijs-witte poes, zwart
gestreept, witte pootjes.
Gevonden:
- Abcoude, Peppinghof: Cyperse katertje.
Het heeft een bandje om van de dierenbescherming.
- Abcoude, omgeving Leeuwenburg: Wit-grijs cypers poes van
ongeveer 6 maanden oud.
- Mijdrecht, omgeving Shell N201: Konijn
- Mijdrecht, Oostlanderweg: Rood-witte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud.
Hij wil graag naar buiten kunnen.

Blije geslaagden bij EHBO
vereniging Sint Camillus
Uithoorn - Vorige week maandag
was er examen EHBO bij St. Camillus in ‘t Buurtnest. Instructrice Alice
van Zanten heeft in de afgelopen
maanden een kleine doch zeer gemotiveerde groep cursisten alle nodige kennis van EHBO bijgebracht.
En met succes! Want alle kandidaten zijn geslaagd! De examencommissie bestond uit een arts, instructrice EHBO en lotus-slachtoffers
van de Lotuskring Uithoorn. De exa-

minatoren hadden enkele kleine opmerkingen waar beter op gelet moet
worden: hoe herken je een beroerte (en het lotus-slachtoffer scheen
nog wel een behulpzame opmerking
gemaakt te hebben dat hij zich zo
beroerd voelde...). Grotendeels ging
het over schoonheidsfoutjes waarbij
de examenspanning een rol speelde. De belangrijkste tip die men
meekreeg: “Kracht zit in herhaling.
Dus blijf vooral EHBO oefenen!”

De blije geslaagden: boven vlnr: Wouter van der Vlugt, Richard Cornelissen,
Niels Verbeek, Johan Zeldenthuis; onder vlnr: Annelies van den Berg, Joost
van der Vlugt, instructrice Alice van Zanten.

Mijmeringen

Dyslexie

OVERZICHT
WEGAFSLUITINGEN
EN OMLEIDINGEN

Lieve oudste zoon van mij,
Zoals iedere ouder ontzettend veel van zijn of haar kind houdt, zoveel hou ik van jou. Dus moet ik hier even kwijt hoe ontzettend trots
ik op je ben, op je doorzettingsvermogen, eigenwijsheid en op je hele zijn. Ieder kind is uniek, dus ook jij bent uniek op je eigen unieke
manier. En alleen dat is al iets waar je trots op kunt zijn.
Je hebt mijn leven zoveel mooier en interessanter gemaakt met alle vragen die je door de jaren heen stelt en de ervaringen die we samen delen.
School is een belangrijk onderdeel in het leven en we zitten nu aan
het einde van groep vier van de basisschool. Vanaf groep 2 zijn er
vragen geweest rondom jouw unieke leerproces en we hadden toen
nog geen idee dat er iets aan de hand zou zijn. In groep 3 werd al
wat duidelijker dat je erg veel moeite had met het lezen en gingen we met jou thuis oefenen. Ik kan me goed herinneren dat ik
een keer mijn geduld met je verloor. Het leek voor mij alsof je niet
je best deed en ik voelde een boosheid bij me naar boven borrelen.
Ik heb je toen alleen gelaten, omdat ik zelf een time-out nodig had.
Toen ik weer rustig was en naast je zat, zei je heel lief “Ja maar mama, ik vind het gewoon lastig”. En dat was het en is het. Je deed ontzettend je best, alleen dat oefenen met lezen werd niet beloond met
een vooruitgang.
Jij bent jij
Nu zit je in groep 4, ben je onderzocht en heb je een stempel gekregen, een stempel geldig voor de rest van je leven, jij hebt dyslexie.
Je bent dyslectisch zeggen ze dan, maar ik zeg liever, je hebt dyslexie. Jij bent jij en je bent niet je leesprobleem! De dyslexie zal jou
niet meer verlaten, maar je kan er mee leren omgaan. Iedereen vindt
zijn eigen manier en ezelsbruggetjes om bepaalde valkuilen te vermijden. Dus nu begint de grote speurtocht, wat gaan we doen om
jou zo goed mogelijk te helpen? Het een en ander is afhankelijk van
hulpmiddelen en behandelmethoden. De kunst is om de goeie mix
uit te zoeken waar jij straks het beste bij gebaat bent. Alleen zijn we
daar nog niet, iedereen is een andere mening toegedaan en wat is
dan wijsheid?
Grote namen
Ik moet zeggen dat je wel in goed gezelschap bent. Vele grote namen sieren het lijstje van mensen die dyslexie hebben en het zijn onder anderen schilders, muzikanten, schrijvers, leiders, acteurs, wetenschappers en ondernemers. Voor de grap zal ik een paar namen
de revue laten passeren en dan zie je meteen dat dyslexie niet meteen hoeft te betekenen dat je geen succes zult hebben op het gebied van werk of wat dan ook. Ik noem een Steve Jobs (Apple computers), Richard Branson (Virgin), Albert Einstein, Thomas Edison,
Gebroeders Wright, Steven Spielberg, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Beethoven, Mozart en Lennon. Ik kan er nog veel meer opnoemen, maar uit deze kleine opsomming kan ik alleen maar denken,
wow, wat zijn die mensen ontzettend ver gekomen. En dat in een
tijd waarin het niet zo bekend was als nu en er geen hulpmiddelen en dergelijke waren. Uiteindelijk kom je er wel, want naast deze
beroemdheden zijn er natuurlijk ontelbaar veel mensen die niet extreem zullen uitblinken in een bepaald gebied, ondanks, dankzij of
zonder dyslexie. Gewoon zonder al te veel gedoe door je schooltijd
rollen en straks een vakgebied vinden wat je leuk vindt en je eigen
boterham kunnen verdienen is al helemaal goed. Maar ik zou het
wel heel tof vinden als je ondanks dit alles toch net als je moeder nu
en later van een goed boek kan genieten! Of is dat te veel gevraagd?

Zomerfeest Speel-Inn
druk en heel gezellig
Uithoorn - Op vrijdagmiddag 14 juni vond bij de Speel-Inn het zomerfeest plaats. Op vakantie gaan was
het thema voor het jaarlijks terugkerende evenement bij dit kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang. De
kinderen kregen bij binnenkomst
een spellenkaart en mochten deelnemen aan spelletjes zoals caravanrace, tentje opzetten, vakantiekaarten maken, blikken gooien, ketting
rijgen, etc. Het meest favoriet was
het springkussen. Er was ook een
professionele schminkartieste aanwezig die bij de kinderen zelf uitgezochte plaatjes op hun gezichtjes tekende.
Er was goed gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes, alsmede gezond fruit waarvoor veel dank aan
de sponsor ‘de Goudreinet’. Samen
met ouders, broertjes, zusjes, opa’s
en oma’s erbij, was het een drukte
van belang. Gelukkig was het de-

ze middag lekker warm weer en fijn
dat de zon scheen. Hierdoor kon het
zomerfeest voornamelijk lekker buiten plaatsvinden en hoefde er geen
gebruik gemaakt worden van het
mooie Atrium van de bewoners van
het Manderhof. De Speel-Inn heeft
een goede verstandhouding met de
Manderhof bewoners en die genieten ook iedere keer weer van het
feest.
Het zomerfeest is een groot succes geworden. Alle deelnemers
aan de spelletjes kregen na afloop
een leuke kleurige zonnebril voor
de vakantie, zodat ze er nu helemaal klaar voor zijn! Als afsluiting
van het feest hebben de medewerkende leidsters en de organiserende
Ouder Commissie van de Speel-Inn
samen van een heerlijke BBQ genoten. Na de BBQ en het opruimen is
iedereen met een heel voldaan gevoel van goed geslaagd zomerfeest
naar huis gegaan!

Voor de goede orde treft u
hieronder een totaaloverzicht aan van
de data en locaties van de wegafsluitingen.
Kaartjes van de wegafsluitingen en de omleidingsroutes zullen
per activiteit in deze krant worden gepubliceerd in de rubriek
‘Werk aan de weg’. U kunt die eventueel ook op de website
www.provincie-utrecht.nl/n201 vinden.
3 JUNI TOT 12 JULI
➟
Afsluiting/hinder fietspad N212 tussen N201 en Mijdrechtse
Dwarsweg

12 JULI 20.00 UUR TOT 22 JULI 05.00 UUR
➟
Afsluiting N201 wegvak Herenweg-N212 en afsluiting kruispunt
N201-N212. Verkeer van en naar Waverveen wordt door
verkeersregelaars naar de bestemming geleid.

22 JULI 05.00 UUR TOT 9 AUGUSTUS 20.00 UUR
➟
Afsluiting N201, wegvak N212-Veenweg
9 AUGUSTUS 20.00 UUR TOT 12 AUGUSTUS 05.00 UUR
➟
Afsluiting kruispunt N201-Veenweg
12 AUGUSTUS 05.00 UUR TOT 16 AUGUSTUS 20.00 UUR
➟
Afsluiting N201, wegvak Veenweg-Hofland
16 AUGUSTUS 20.00 UUR TOT 19 AUGUSTUS 05.00 UUR
➟
Afsluiting N201, kruispunt N201-Hofland
19 AUGUSTUS 05.00 UUR TOT 26 AUGUSTUS 05.00 UUR
➟
Afsluiting N201, wegvak Hofland-Shell benzinestation
26 AUGUSTUS 05.00 UUR TOT 2 SEPTEMBER 05.00 UUR
➟
Afsluiting N201, wegvak Shell benzinestation-Tienboerenweg
WERKZAAMHEDEN NA 2 SEPTEMBER
➟
Tussen 2 september 2013 en 30 juni 2014 wordt het

bestaande pad langs de N201, tussen het kruispunt met de
N212 (Waverveen) en de Veenweg omgebouwd tot parallelweg.
Hierdoor wordt deze route comfortabeler en veiliger voor fietsers
en bestemmingsverkeer.

Grote orchideeënshow in
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Na het succes van de
orchideeënshow van vorig jaar organiseert Bloemsierkunst Zijdelfleur
dit jaar weer een orchideeëndag !
Aanstaande zaterdag 22 juni vindt
de orchideeëndag in winkelcentrum
Zijdelwaard plaats. Dit jaar in een
grotere opzet met nog meer soorten unieke en zeldzame exemplaren
opgesteld in mooie displays. Bloemsierkunst Zijdelfleur organiseert de
show ook dit jaar in samenwerking

met arrangeur Bart van der Elsken.
Er worden ongeveer 80 verschillende orchideeënsoorten gepresenteerd, zowel als snijbloemen als in
potten en alles is te koop. De nieuwste kleuren en soorten zullen gepresenteerd worden in een mooie moderne presentatie. Zo zijn ook de
grote Vanda orchideeën met hun
afwijkende kleuren en grootte te
bekijken. De orchideeëndag vindt
plaats van 9.00 tot 17.00 uur.

Gezellige ontmoetingsdag
voor ontmoetingsgroepen

The Blacklight Special
in The Mix
Regio - Vrijdag 21 juni presenteert jongerencentrum The Mix
‘The Blacklight Special’ voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar! In samenwerking met maatschappelijke stagiaires van verschillende middelbare scholen in Uithoorn wordt
het feest georganiseerd. Denk aan
lekkere muziek, glowsticks, glowbandjes en fluoriserende verf. Kortom: gezelligheid! De avond wordt
aan elkaar gedraaid door verschillende DJ’s. Mainstream, Dance en
Hardstyle zullen de voornaamste
stijlen zijn. De toegangsprijs bedraagt drie euro. De DJ’s zijn Beatshunter–Djowel-Alentro.
Restless At
Zaterdagavond 22 juni is er in The
Mix een Dubstepfeest. Het door
jongeren georganiseerde feest zal
beginnen om 21.00 uur. De avond
wordt gevuld met met onder anderen de DJ’s Rationalizt, Gramzz, Lucash, Ayonikz en Malfunction. De

toegang is voor personen vanaf 16
jaar. De entree bedraagt drie euro, het feest begint om 21.00 uur en
eindigt om 02.00 uur. The Mix kun je
vinden aan de J.A. van Seumerenlaan 1 in Uithoorn. –www.the-mix.nl.

Uithoorn - Bij de Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en hun
mantelzorgers kunnen mensen met
lichte tot matige vergeetachtigheid
drie dagen in de week (maandag,
woensdag en vrijdag) gebruikmaken van een dagsociëteit waar zij, in
groepsverband, deelnemen aan allerlei activiteiten die het geheugen
prikkelen en stimuleren, zoals samen de krant lezen, bewegen en andere creatieve bezigheden.
Vrijdag kwamen alle deelnemers en
mantelzorgers, vrijwilligers en personeel van de Ontmoetingsgroepen
in het wijksteunpunt Bilderdijkhof
samen. Na een heerlijk kopje koffie
en een plak cake gingen de deelnemers en mantelzorgers in groepen verdeeld debatteren over wat
de Ontmoetingsgroep nu voor hen
betekent. Daar kwamen hele verrassende uitspraken uit. Alle opmerkin-

gen worden verwerkt tot een Witboek (een boek met positieve uitspraken en suggesties) om dit op
een later tijdstip aan de gemeente te
overhandigen. Na het harde werken
stond er een heerlijke lunch klaar,
die was verzorgd door de vrijwilligers van de Ontmoetingsgroepen.
Het middagprogramma werd verzorgd door Harald Veenstra, Harald
maakt herkenbare, professionele cabareteske liedjesprogramma’s
voor senioren. Een echte theatersfeer met het mooiste repertoire van
o.a. Wim Sonneveld, Toon Hermans,
Paul van Vliet, Conny Vandenbos en
Wieteke van Dort. Kortom, het was
een feestelijke voorstelling met pakkende medleys en prachtige luisterliedjes, anekdotes, humor en vooral
veel interactie met de groep.
Om 15.30 uur werd de dag voldaan
afgesloten.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf
geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

Overleg Europarei
Buurtbeheer
Cardanus, ze blijft verwarring
zaaien. De aangekondigde bijeenkomst van 25 juni a.s. betreft Buurtbeheer, waarvan Cardanus deel uitmaakt.
Buurtbeheer houdt zich o.a. bezig met veiligheid van de buurt
en activiteiten voor jong en oud,
maar niet met de belangen van
de bewoners m.b.t. hun woningen.

Die belangen worden al jaren
behartigd door Bewonerscommissie Euro-Parel.
Dus Cardanus, nogmaals, houd
je bezig met de zaken van
Buurtbeheer en zet de bewoners niet keer op keer op het
verkeerde been.
W. Schreutelkamp-de Pauw

Standpunt en ideeën
over de Schanskerk
Donderdag 30 mei zijn in het
politieke debat van de gemeenteraad door Gemeentebelangen, vragen gesteld aan het
college over wat zij nou precies
voorhebben met de Schanskerk. De Nieuwe Meerbode
wijdde daar een redactioneel
stuk aan. De inhoud van het
stuk geeft goed weer wat er die
avond besproken is. De lezer
zou echter de indruk kunnen
krijgen dat Gemeentebelangen,
die als enige politieke partij hier
vragen over had, het “niet slopen van de Schanskerk” zou
aanvechten. De afgelopen weken bereikte ons vragen hieromtrent en de mogelijke onduidelijkheid willen we graag wegnemen. Het moge duidelijk zijn
dat met de kop boven het artikel
bedoeld wordt dat door middel
van een beroep, dat is aangetekend door het parochiebestuur,
het de eigenaar van de kerk is
die het “niet slopen” aanvecht.
Gemeentebelangen stelt zich
(al jaren) op het standpunt dat
het aanzicht van het gebouw zo
veel mogelijk bewaard dient te
blijven, maar dat de gemeente
daar geen (gemeenschaps)geld
in moet steken.
Volgens
Gemeentebelangen
lijdt het college aan een gebrek
aan visie wat er met het gebouw
(geheel of gedeeltelijk) dient te
gebeuren.
Het college antwoordde dat
men wacht op een potentiële
koper/ontwikkelaar en dat doet
het al meer dan vijf jaar. Laat
dat nou net datgene zijn waar
een heleboel mensen en organisaties ook al jaren op zitten
te wachten. Dit is geen nieuws,
laat staan actief sturen. Ons be-

reikte opmerkingen wat we dan
wel zouden willen zien. We begrijpen best dat de gemeente “geen partij” is in deze. Echter waar in het geval van b.v. de
Europarei de gemeente hand in
hand met eigenaar, gebruikers
en maatschappelijke organisaties een integraal plan van aanpak opzette, zien we hier, afgezien van uitwisselen van juridische standpunten met de eigenaar, niets van dat alles. Waarom niet een dergelijk traject
voor de Schanskerk doorlopen?
Naast een handhavingstraject
zit men op de handen en wacht
af tot zich een koper meldt.
De stedenbouwkundige verkenning die de gemeente heeft
laten uitvoeren is mooi, maar
wordt pas realistisch als zich
een ontwikkelaar met de nodige Euro’s gemeld heeft.
We hopen voor eind juni daar
meer van te horen. We zijn teleurgesteld in het gebrek aan
daadkracht over de laatste 4 a 5
jaren. Het gebouw wordt er echt
niet beter op. Waarom niet tezamen met de eigenaar actief op
zoek gaan naar mogelijkheden
en de passiviteit doorbreken?
Uiteraard nadat een visie is ontwikkeld wat men nu eigenlijk
wil. Geld reserveren voor juridische stappen is nu een noodzaak geworden. Dit leidt ongetwijfeld tot een uitslag waarbij
alleen verliezers zijn te constateren.
Jammer. Voor meer informatie kunt u terecht bij info@gemeentebelangen.nl of www.gemeentebelangen.nl
Fractie Gemeentebelangen
DE lokale partij voor
Uithoorn - De Kwakel

Restaurant Delicious, een aanwinst in Wilnis!
Wilnis - Sinds 1 februari dit jaar is
de Wilnisse Dorpsstraat verrijkt met
een restaurant dat niet alleen een
fraai nieuw interieur heeft, maar
waar het ook heerlijk van eten en
drinken is. Met een prijs/kwaliteitsverhouding die er zijn mag. Bezoekers die er zijn geweest uiten zich
lovend over wat er geboden wordt,
maar ook over de klantvriendelijkheid en niet in de laatste plaats over
het interieur. Delicious, gevestigd
aan de Dorpsstraat 32, biedt een
combinatie van restaurant, pizzeria
en een lounge café met 30 zitplaatsen. Bij mooi weer kunnen er ook
gasten buiten op het terras zitten. Je
kunt er heerlijk Italiaans eten, maar
dat kan je ook bestellen – rechtstreeks door te bellen met Delicious
(0297-254080) of via thuisbezorgd.
nl - waarna het door een van de medewerkers snel bij u thuis wordt gebracht. Er is keuze uit meer dan vijftig pizza’s, waarvan zo’n tien van het
type calzone. Maar ook talrijke salades, pasta’s, pasta’s uit de oven,
vleesgerechten waar je je vingers
bij aflikt, complete schotels, mixschotels, desserts en noem maar
op. Maar ook voor een broodje kunt
u er terecht of een wrap. Er is tevens
een wijn- en drankenkaart. Het ziet
er allemaal even schoon, fris en hygiënisch uit bij Delicious en de bar
met de tapkast is wonderschoon om
te zien. Beslist de moeite waard om
er eens binnen te stappen!
Compleet vernieuwd
Soner en zijn vrouw Marian hebben

Het ‘team’ van Delicious heet u van harte welkom!
vorig jaar juli het toenmalige ristorante Venetia overgenomen en meteen compleet gestript. Liefst zeven
maanden zijn vervolgens besteed
aan de herinrichting waarbij nagenoeg alles is vernieuwd en onder
handen genomen. Zonder financiering, dus met eigen financiële middelen! Een compleet nieuw interieur
siert de ruimte nu met onder meer
een nieuw plafond, vloer en verlichting, compleet nieuwe keuken,
nieuwe toiletgroep, nieuw meubilair
en een prachtige bar waaraan men
heerlijk kan zitten (het cafégedeelte). Elders in het restaurantgedeelte is ruimte om te loungen. Kortom,
Delicious mag er zijn en kan als een

Delicious heeft een modern maar smaakvol interieur

Ondanks
regen
toch
gezellig
De Kwakel – De
Kwakel heeft het
niet echt getroffen
met de braderie.
Bij de officiële opening kwam de regen met bakken uit
de hemel. Ondanks
de heftige wind en
de regenbuien in
de ochtend, stond
de kraam van Lek
Bloemenservice op
de Kwakelse braderie er fleurig bij!
In de middag klaarde het weer op en
werd het toch nog
heel gezellig.

Uithoorn - Muziekvereninging
KnA geeft op dinsdag 25 juni
het jaarlijkse Midzomeravondconcert op het Legmeerplein.
Zowel het Klein Orkest als het
Harmonieorkest zullen diverse
nummers ten gehore brengen.
Oplettende lezers hebben al
eerder dit jaar vernomen dat
het Klein Orkest een optreden
heeft verzorgd op de Elf Fantasy Fair in Haarzuilens.
Zij hebben dit zo goed gedaan
dat zij ook zijn uitgenodigd voor
de Elf Fantasy Fair in Arcen in
september van dit jaar!

Reddingsplan behoud Crown Theater
Aalsmeer met actie Sterrenveiling
theaterseizoen en om dit bij elkaar
te krijgen is een unieke actie Sterrenveiling ontwikkeld. Crown Theater Aalsmeer organiseert daarom op
maandagavond 1 juli a.s. een exclusieve en unieke Sterrenveiling in samenwerking met veilinghuis Christie’s. Op deze avond worden er in het
theater 25 voorstellingen geveild. De
Sterrenveiling wordt mede ondersteund door de Rabobank Aalsmeer
en de Gemeente Aalsmeer.
Opbod
De veilingitems zijn in drie verschillende categorieën verdeeld en zullen per opbod geveild worden. Elke categorie vertegenwoordigt een
waarde en de daarbijbehorende
hoeveelheid stoelen. De vanaf waardes variëren van 1.750,- tot 5.000,euro. In ruil hiervoor krijgt de organisatie de beschikking over 1e rang
stoelen voor bijvoorbeeld een relatie event of personeelsuitje. Er kan
geboden worden op een voorstel-

ling van bijvoorbeeld Ruth Jacott
of Willeke Alberti, een kindervoorstelling of concert. De veiling wordt
verzorgd door veilinghuis Christie’s
Amsterdam onder toeziend oog van
een notaris. Christie’s Amsterdam
werkt belangeloos mee aan de Sterrenveiling. Christie’s ondersteunt
jaarlijks een aantal unieke initiatieven waaronder de Sterrenveiling van
het Crown Theater. De volledig verzorgde avond vindt plaats in Crown
Theater Aalsmeer. Het theater kan
niet zonder steun van bedrijven die
zich geroepen voelen om in het cultuuraanbod van Crown Theater
Aalsmeer te participeren. Het deelnemende bedrijf dat zich verbindt
aan het theater kan rekenen op
veel sympathie en exposure. De bedrijven die serieuze interesse hebben kunnen een mail sturen naar
bcta@crowntheateraalsmeer.nl of
bellen met 0297-753682 voor meer
informatie of aanmelding voor de
avond.

Ervaar Delicious
Soner wijst op de kaart waar ‘Kapsalon’ gerechten op staan. “Die met
Döner gaan we eraf halen omdat de
kwaliteit van de ingrediënten ons
niet aanstaat. Wij gaan voor honderd procent kwaliteit van onze producten en daar voldoet dat product
momenteel niet aan. Niet alleen het
eten wat wij onze gasten voorschotelen moet van goede kwaliteit zijn
met voldoende variatie, ook willen wij dat men zich hier op zijn gemak voelt. Iedereen is welkom, al is
het maar voor een drankje aan de
bar. Men is niet verplicht iets te eten
als je hier binnenstapt. Wij houden van een gezellige en informele benadering, maar wel beleefd natuurlijk. Kortom, het is bij ons laagdrempelig en wij zouden het pret-

KnA geeft
dinsdag
midzomeravondconcert

Zonder steun van bedrijven is het theater ten dode opgeschreven

Regio - Crown Theater Aalsmeer
staat op het punt om het derde seizoen aan te kondigen. Recentelijk
heeft de hoofdsponsor uit Katwijk
aangegeven zich niet meer als enige
partij garant te kunnen stellen voor
de exploitatie van Crown Theater
Aalsmeer. Dit betekent dat de Stichting op zoek moet naar bedrijven
om de begroting sluitend te krijgen
en het voortbestaan te kunnen garanderen. Crown Theater Aalsmeer
heeft een belangrijke culturele functie en nooit overheidssubsidie ontvangen. De exploitatie wordt vanaf
de start, twee jaar geleden, verzorgd
door 70 vrijwilligers wat uniek te
noemen is. Deze vrijwilligers dragen
het theater een warm hart toe en
zijn vereerd om er te mogen werken.
Momenteel wordt er gewerkt aan
draagvlak bij verschillende bedrijven
in Aalsmeer en omgeving om het
voortbestaan van het Crown Theater te kunnen garanderen. Er is nog
70.000,- euro nodig voor een nieuw

aanwinst in de Wilnisse horeca worden gezien. Soner en Marian wonen in Vinkeveen en hebben al jaren ervaring in het horecawerk. Als
heel bijzonder kunnen worden aangemerkt de lekkere verse frietjes en
vleesgerechten waarmee Soner met
een mobiele snackwagen drie maal
per week in Amsterdam en Utrecht
zijn schare klanten bedient. Naar
zeggen smullen die ervan. Die producten gaat hij nu ook op zijn ‘vaste locatie’ in Wilnis serveren. Maar
men onderscheidt zich ook vanwege de innovatieve gerechten die zelf
worden bedacht en bereid waardoor iemand die het gerecht proeft
een andere smaaksensatie beleeft.

Crown Theater
Crown Theater Aalsmeer, gevestigd
in Aalsmeer, biedt een uitgebreid
cultureel aanbod. Met twee zalen,
één met 800 stoelen en één met 150
stoelen kan het theater een brede
programmering bieden. De exploitatie wordt gedaan door 70 enthousiaste vrijwilligers. Het publiek kan
ruim op tijd kaarten kopen tegen
voordelige SPRINTprijzen en het
theater biedt aantrekkelijke groepskorting. De missie van het theater is
een interessant programma-aanbod
bieden tegen gunstige tarieven zodat een theaterbezoek voor iedereen mogelijk is. Het Theater is gevestigd in Studio’s Aalsmeer waar
men terecht kan voor een complete avond uit.
Men kan bijvoorbeeld voor de voorstelling dineren bij restaurant Eetze en na de voorstelling een drankje
drinken in één van de gezellige bars
of cafeetjes van 7Street.

Tijdens het Midzomeravondconcert zal het Klein Orkest
een aantal van deze nummers
spelen.
Daarna zal het Harmonieorkest van KnA u vergasten met
nummers als o.a. Aida, Klezmer
Classics en Jungle Book.
Muziekvereniging KnA nodigt
u van harte uit om dit concert
gratis bij te wonen.
Het zal plaatsvinden op het
Legmeerplein bij de Praktijkschool en het KnA Gebouw.
Wanneer het weer ons niet in
de steek laat zal het concert
buiten plaatsvinden onder het
genot van een drankje en de
ondergaande zon! Bij slecht
weer zal het concert in het KnA
Gebouw plaatsvinden. Aanvang is 19.30 uur.
Komt u eens langs en luisteren
naar wat Uithoorn u op muzikaal gebied te bieden heeft!
Het is de moeite waard!
Beide orkesten zijn zich aan het
voorbereiden op het grote Concert dat op 2 november a.s. in
het Crown Theater in Aalsmeer
zal plaatsvinden: A Music Night
Out, Musicals and More! www.
amusicnightout.nl.

tig vinden als onze gasten dat ook
zo ervaren,” laat Soner weten die in
Mijdrecht geboren en getogen is uit
Turkse ouders. Marian is van oorsprong van Hongaarse van afkomst
maar heeft zich de Nederlandse taal
en cultuur eigen gemaakt. Bij Delicious is de keuken zeven dagen per
week geopend vanaf 17.00 uur tot
22.00 uur. Maar de sluitingstijd ligt
rond 01.00 uur of later als het gezellig is en de gasten nog wat langer
willen blijven. Soner staat zelf ook
in de keuken maar heeft er een ervaren goede pizzabakker bij. In korte tijd heeft hij ook kans gezien jonge, maar betrokken medewerk(st)
ers in de bediening en als bezorger
aan zich te binden. Juist in de opstartperiode van Delicious hebben
de eigenaren nog geen tijd gehad
om een website te ontwikkelen. Die
is er dus nog niet, maar zal op zeker
moment wel op de rails worden gezet. “We hebben wel een Facebook
pagina en dat gaat heel hard. Er komen steeds meer mensen bij die ons
‘liken’. Dat merk je aan onze gasten.
Stilaan breidt dat aantal zich uit en
het heeft ons zondermeer verbaasd
wat een impact dit medium heeft.
Zo raak je wijd en zijd bekend,” vertelt Marian die heel blij is met telkens nieuwe gasten die ‘s avonds
binnenlopen of eten bestellen. Kortom, u bent van harte welkom bij Delicious om de sfeer te ervaren en te
genieten van het eten. Soner, Marian en hun team van medewerkers
zullen u graag culinair verwennen.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl
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Kdo A junioren sluiten
seizoen af op Texel
De Kwakel - Na een mooi voetbalseizoen gingen de A junioren van
KDO op weg om afgelopen weekend Texel onveilig maken.
Vrijdag vertrokken de Kwakelaars
om 13.30 uur richting Den Helder
om daar de boot te nemen. Om
16.00 uur arriveerden ze in Hotel de
Kievit, waar na het diner een volleybaltoernooi gespeeld werd.
‘s Avonds ging men naar De Koog.
alwaar het een fantastische avond

in de Jutter en de Wijsneus op het
programma stond. Zaterdagmorgen na het ontbijt vertrokken de
junioren in de auto richting Coksdorp om daar even een rondje te
lopen. Daar werd ook een lunch
genuttigd. Na de lunch vertrokken
zij naar de vuurtoren om in de duinen te gaan klootschieten, waarna
een wandeling op het strand gemaakt om even lekker uit te waaien. Na het eten werd de speler

van het jaar gekozen. Bart Hoving
werd hiervoor gekozen. Topscoorder werd Menno Lingeman en de
meest sexy speler werd Daan Plasmeijer. Na nog een gezellige avond
en een goede nachtrust werd de
volgende dag weer koers gezet
naar huis. Al met al een zeer geslaagd weekend voor de mannen en begeleiding. Jongens, succes komend seizoen bij de zondagselectie en bij de A junioren!

Show 2013 dance centre
Jolanda Verbeek daverend succes!
Uithoorn - Show 2013 van
Dance centre Jolanda van
Beek was weer een daverend succes. Met 5 voorstellingen een verrassend afwisselende show. De danseressen wisten het publiek
weer voor zich te winnen.
Er werden weer veel verschillende dansstijlen getoond: klassiek, streetdance, moderne dance, tapdance, show/musical, zang en
hiphop. De kleine hiphoppers met de kleine danseresjes was een enorm succes en een feestje om naar
te kijken. Even wennen was
dat de show dit jaar niet in
studio 21 was, maar in theater Griffioen te Amstelveen,
klein maar knus en gezellig.
Komend seizoen gaan de
hiphoplessen ook voor de
jongens vanaf 8 t/m 17 jaar
gewoon weer door door de
voortreffelijke leraar Jason
Fiawo. De 3 demo’s (wedstrijdgroepen vanaf 9 tot 18
jaar) hebben zich jongstleden vrijdag weer gekwalificeerd voor de komende Nederlandse kampioenschappen. Aurora Nijman-Sola
keert weer terug bij haar oude vertrouwde balletschool
om musicalles, theaterles en
zang te gaan geven. Aurora
heeft naast 4 jaar dansacademie de Theateropleiding
Selma Susanna afgerond en
zich ontplooid tot een veelzijdige theatervrouw. In haar
lessen zullen de disciplines
dans, zang en spel allemaal
aan bod gaan komen, erg
leuk voor jong en oud.

Mooie prestaties voor
PV Rond de Amstel
Uithoorn - Vorige week zaterdag
stond de derde midfondvlucht voor
de leden van postduivenvereniging
Rond de Amstel op het programma.
Deze keer werden de duiven gelost
in het Franse Nanteuil wat voor de
duiven uit onze regio een gemiddelde afstand van 375 km. betekende.
De wind blies flink uit de zuidwesthoek wat tot gevolg had dat de duiven snelheden ontwikkelden van
ruim 100 km. p/uur.
De lossing vond plaats om 10:00
uur. Het was Hennie Pothuizen die
als eerste een duif mocht begroeten in Vinkeveen. Deze landde om
13:37 uur op zijn hok en had de afstand afgelegd met een gemiddelde
snelheid van 103 km. p/uur. Tweede werd Peter Bosse en derde werd
Ron den Boer, beiden uit Uithoorn.
De marathonvliegers kwamen dit
weekend ook aan bod. Zij konden
met hun overnachtduiven deelnemen aan de klassieker St. Vincent. Deze vlucht ging over een af-

stand van gemiddeld 1055 km. voor
de duiven uit onze regio. De duiven werden vrijdagmiddag om 13:00
uur gelost. Het was wederom in Vinkeveen waar de eerste duif op zijn
thuisbasis terugkeerde en wel bij
Harry Hendriks die zijn duif klokte
om 10:00 uur.
De 6-jarige duif van Harry had de
afstand van 1057 km. afgelegd met
een snelheid van 71 km. p/uur.
Tweede op deze vlucht werd Rob
van der Wal uit Mijdrecht.
In Rayon F werd Harry 19e en Rob
32e. Over heel Noord-Holland werd
Harry 51e van 1086 duiven. Ook op
de vlucht vanuit Nanteuil leverden
de leden van Rond de Amstel prima
prestaties in groot verband.
Hennie Pothuizen eindigde in Rayon
F 5e van 1887 duiven, Peter 12e, Ron
14e, Hans Half 18e en Theo Kuijlenburg werd 82e. Over heel NoordHolland werd Hennie 35e van 9059
duiven, Peter 50e en Ron 86e. Mooie
prestaties van de duivenliefhebbers
uit onze regio.

Zaterdag open dag bij
Zeilschool Aalsmeer

Geslaagde kunst in de klas
Uithoorn - De afgelopen weken werd
het thema ‘Kunst’ besproken in de onderbouw van basisschool de Kwikstaart. Vele bekende kunstenaarsnamen waren al
voorbijgekomen. Eén van de leerlingen
uit groep 2 vroeg zich af of zijn tante Astrid in de klas wilde komen. Dat had ze
bij zijn broer Luuk ten slotte ook gedaan.
En natuurlijk kwam beeldend kunstenaar
en kunstzinnige therapeut Astrid van Zelst
graag naar de Kwikstaart voor het project
‘Kunst in de klas’. Samen met Astrid gingen de kinderen aan het vormtekenen
met veel beweging, kleur en vorm. Deze
manier van tekenen kenden ze al van de
schrijfdans, dus dat was een makkie. De
dubbele lemniscaten werden daarna omgetoverd tot prachtige bloemen, figuurtjes en kleurrijke vlinders. Voor de kinderen van de Kwikstaart was het fijn om
op zoveel verschillende manieren met het
thema kunst in de klas zo bezig te zijn.
Jong geleerd is oud gedaan, maar kunst
en creativiteit zijn er natuurlijk voor iedereen. Kijkt u voor meer voorbeelden op de
website www.kleuriskracht.nl. Voor meer
informatie kunt u bellen met Astrid van
Zelst, tel. 0297-540352 / 06-14904491.

Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer
viert a.s. zaterdag het 44-jarig bestaan met een grandioze open dag
met aantrekkelijke watersportactiviteiten op de wal en op de plas:
- gratis zeil- en surflessen voor
volwassenen en jeugd (vanaf 5 jaar) onder leiding van ervaren en enthousiaste instructeurs. Vooraf aanmelden via
de website is noodzakelijk
www.zeilschoolaalsmeer.nl.
- gratis rondvaarten langs de zeilen surfgroepen met een luxe
sloep
- kleurwedstrijd voor de allerjongsten met 3 mooie prijzen
- superkoopjes van o.a. nieuwe en
gebruikte zeilpakken
- uitgebreide informatie over les-

sen, verjaardagpartijtjes, zakelijke en persoonlijke arrangementen, etc
Zeilschool Aalsmeer, geleid door
Peter de Wit, is een bloeiende onderneming met de unieke mix van
persoonlijke aandacht, professionaliteit én plezier. Inmiddels kleurt
het vrolijke geel/blauw al 44 jaar de
fraaie Westeinderplassen. “44 Jaar
en het verveelt nooit?” “Nee”, antwoordt Peter “het is een bron van
inspiratie en plezier.”
Het bedrijf is gelegen aan de Kudelstaartseweg 64 te Aalsmeer. Parkeren graag op het recreatieterrein
Vrouwentroost, dat zich op 2 minuten loopafstand bevindt.
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Buitenspeeldag
Uithoorn

een zeer groot succes!
Uithoorn - Op woensdag 12 juni
organiseerden de combinatiefunctionarissen Uithoorn de Nationale Bui-tenspeeldag op het schoolplein van basisschool de Regenboog. Terwijl Nickelodeon op zwart
stond, konden de Uithoornse kinderen vanaf 12.15 uur genieten van
veel spelletjes, zoals levend twister,
ping pong voetbal, pijltjes schieten,
het lijnenspel, blokjes voetbal en
nog veel meer.
Nadat de schoolbel had geklonken,
renden de kinderen naar buiten en
keken hun ogen uit. Het schoolplein
was omgetoverd tot een waar speelparadijs. Er waren zoveel spelletjes,

dat sommige kinderen niet wisten
waar ze moesten beginnen. Ze konden estafette vormen doen op skies
of met zijn vieren tegelijk in een
loopbroek, racen op steps en skelters, springen op een springkussen, happertjes maken en nog veel
meer. De kinderen renden van spel
naar spel om alles een of twee keer
te proberen. Rond 15.15 uur werd
er een einde aan de buitenspeeldag gemaakt. De kinderen vonden het jammer dat het al afgelopen was en speelden tussen het opruimen door stiekum nog even verder. Alle kinderen die mee hadden
gedaan met de buitenspeeldag kre-

gen nog een ballon of opvouwbare
frisbee. Uiteindelijk gingen de kinderen met een lach op hun gezicht
naar huis en kunnen ze terugkijken
op een zeer geslaagde en gezellige
middag. Bij dezen wil de organisatie
de Regenboog bedanken voor het
beschikbaar stellen van het schoolplein en de EHBO voor het aanwezig zijn en het plakken van de pleisters. Daarnaast wil zij ook graag alle vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben om van de buitenspeeldag een onvergetelijke middag
voor de kinderen te maken en hopelijk ziet zij hen en de kinderen volgend jaar weer terug!
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QUI VIVE VIERT OP 23 JUNI 2013 HET 50JARIG BESTAAN
Heren-veteranen L 2001-2002

De Kwakel - Op 23 juni 1963 werd
de Uithoornse Hockey Club Qui Vive door een aantal pioniers in het
Rechthuis opgericht. In die tijd werd
er al wel in Amstelveen hockey gespeeld, maar Jef Smelt, Louk Lapikas, Loes Bosch en Bert van de Berge vonden samen met de toenmalige Burgemeester Koot dat ook in
de gemeente Uithoorn een hockeyvereniging niet zou misstaan.
En zij hebben gelijk gehad. Inmiddels heeft de club zo’n 1.000 leden
en een fantastisch complex aan de
Noorddammerweg.
In het weekend van 22 en 23 juni vinden er vele jubileumfestiviteiten plaats en dit weekend is tevens
de opmaat voor een fantastisch en
spectaculair jubileumjaar voor Qui
Vive.

Jongens D3 - Kampioen seizoen 2012-2013, met coach Jitte Lochtenberg

De huidige accommodatie

Verhuizing
Qui Vive heeft niet altijd aan de
Noorddammerweg gespeeld. Het
eerste terrein lag op de plaats, waar
nu het nieuwe busstation staat. In
1968 vond de verhuizing plaats naar
de huidige locatie. Vanaf dat moment is het de club voor de wind
gegaan. Qui Vive was één van de
eerste verenigingen met een kunstgrasveld en profiteerde mee met de
stijgende populariteit van hockey in
Nederland en groeide gestaag door
naar de genoemde 1.000 leden. Qui
Vive heeft nu 10 seniorenteams en
ruim 60 jeugdteams, met ook nog
eens een 35 zaalteams. Leden van
Qui Vive komen niet alleen uit Uithoorn maar uit de gehele regio, met
name uit Aalsmeer en Kudelstaart.
De bijbehorende uitbreiding van
het complex ging ook verder en inmiddels heeft de club 4 kunstgrasvelden en behoort het complex tot
één van de mooiste van Noord-Holland. Na de vreselijke brand aan het
begin van het vorige decennium,
waarbij de beroemde (en beruchte) boerderij van Qui Vive afbrandde
werd een mooi en modern clubhuis
neergezet. Sportief gezien werd het
hoogtepunt bereikt in 2010 toen de
beide eerste teams (dames en heren) in de overgangsklasse speelden, de op een-na-hoogste klasse
van Nederland. Nog steeds speelt
het eerste herenteam van Qui Vive
in de top van de overgangsklasse en
spelen diverse jeugdteams op zeer
hoog niveau. Er is echter ook veel
ruimte voor gezelligheid bij Qui Vive en de meeste teams spelen weliswaar om te winnen, maar het samen met elkaar in een team zitten is
net zo belangrijk.
Andere verenigingen
En passant werd door leden van de
hockeyvereniging ook nog een tennisvereniging en een cricketvereniging opgericht, beide ook onder de
naam Qui Vive. Deze verenigingen
bestaan nog, maar staan los van de
hockeyvereniging.
Goede redenen dus om onder het
motto “Qui Vive is 50 jaar Hockeyplezier” veel tijd te steken in het jubileumjaar. Eind 2012 is een jubileumcommissie van start gegaan om
de festiviteiten voor te bereiden en
het gaat allemaal beginnen in het
weekend van 22 en 23 juni 2013.
Om 15.30 uur is de officiële jubileumreceptie voor oud-bestuursleden, sponsoren, buren, KNHB, collega-hockeyverenigingen, gemeenteraadsleden en andere genodigden.
Diner
Om 18.00 uur start dan het Mega Reünistendiner, een diner in het
clubhuis voor bijna 250 oud-leden
en leden, in leeftijden variërend van
ruim dertig tot ver in de negentig.

Met diverse hockeyvrienden vanuit o.a. Malta, Spanje, Zwitserland,
Duitsland en Frankrijk wordt het
clubhuis tot in alle hoeken gevuld
en zullen vele herinneringen aan
vroeger worden opgehaald.
Tijdens deze reünie zal ook de eerste versie van het lustrummagazine aangeboden worden aan Duco
Schiere sr, de eerste voorzitter van
Qui Vive. In dit lustrummagazine
wordt verslag gedaan van het verleden en heden van Qui Vive. Duco
Schiere sr staat op de bij het verslag geplaatste foto waar ook de andere oud-voorzitters Jac Bots, Duco
Schiere jr, Hermen de Graaf, Rick
Moorman en Marcel van Eijk samen met de huidige voorzitter Rob
Das vast proosten op het lustrumjaar. Oud-voorzitter Hans Haanappel ontbreekt op deze foto vanwege een vakantie.
Clinic
Op 23 juni 2013 gaat het feest verder, dan met name voor de huidige
leden van de vereniging en hun ouders, vrienden en relaties.
Het zondagprogramma start met
de “Techniek Trophy Clinic” waar
op een speelse manier de technische kwaliteiten van de jeugd worden getest en bijgespijkerd. Bijna alle 300 C-D-E jeugdleden van Qui Vive zullen hieraan meedoen, bijgestaan door onze toppers uit Heren 1
en Dames 1. Om 14.00 uur is het de
beurt aan de jongste jeugd van Qui
Vive die ook aan diverse clinics gaan
meedoen. Tegelijkertijd wordt er
ook een ludieke wedstrijd gespeeld
tussen de meisjes en jongens die dit
jaar mini van de week zijn geweest
bij de eerste heren- en damesteams.
Zij gaan het tegen hen opnemen en
zullen proberen stiekem een doelpuntje te scoren bij hun helden.
Huldigingen
Om 15.00 uur volgt de kampioenenhuldiging van het seizoen 20122013. Twee landelijke maar in Uithoorn woonachtige toppers zullen
deze huldiging voor hun rekening
nemen. Meervoudig Olympisch
kampioen Gianni Romme en kersvers hockey-international Charlotte Vega zullen laten zien waar echte kampioenen terecht kunnen komen. Vanuit een hoogwerker zullen
spectactulaire foto’s gemaakt worden van deze huldiging en er zal
een poging gedaan worden om alle leden een grote “50” op de velden
te laten uitbeelden.
Daarna begint om 16.00 uur het
grote openluchtfeest met medewerking van verschillende DJ’s, zanger Harm en de band “Los Paranoias”. Er zal een foodstrip ingericht
worden, zodat iedereen ook aan zijn
natje en droogje kan komen.
Vakantie
Na dit feestelijke weekend gaat iedereen met vakantie en in het nieuwe seizoen zullen er nog een aantal
jubileumfestiviteiten plaatsvinden.
Qui Vive is in overleg met de KNHB
om het Nederlands hockeyelftal
naar Uithoorn te halen voor een oefenwedstrijd. Met het oog op het
WK dat in 2014 in Den Haag plaats
vindt zou dat moeten lukken. Verder
zal het jubileumjaar in mei 2014 afgesloten worden met een gala voor
alle leden. Specifiek voor het lustrumjaar heeft Qui Vive haar logo
aangepast en het getal 50 in haar
huidige logo verwerkt.
Qui Vive groeit en bloeit al 50 jaar
en is een mooi uithangbord voor de
gemeente Uithoorn en de regio.
Op de website van de vereniging
www.quivive.nl is meer informatie
over het jubileum te vinden.

Dames 1 in 1966

Meisjes 3FS1 2012-2013 al volop in feestsfeer

Qui Vive speelde toen nog op het veld, waar nu de wijk
Thamerdal ligt naast het huidige busstation.

Voorzitters door de jaren heen…
Links van achter naar voor: Jac Bots, Duco Schiere jr. en Rob Das. Rechts
van achter naar voor: Hermen de Graaf, Duco Schiere sr, Marcel van Eijk
en Rick Moorman. Helaas ontbreekt Hans Haanappel, die op de dag van
de foto op vakantie was in Frankrijk.
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Tweede zomerbridgeavond
Bridge Club De Legmeer

Thamen honkballers
verliezen thriller

Uithoorn - Na de overrompelende
overwinning van vorige week in de
B-lijn waren Wil v/d Meer & Ruud
v/d Uithoorn-Peet, om het voor de
anderen leuk te houden, overgeheveld naar de A-lijn.
Maar ook daar waren ze een steen
in de vijver door tussen alle coryfeeen een uitstekende derde plaats te
veroveren met een score van 57,64%.
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst en
Cora de Vroom & Ruud Lesmeister
lieten zich niet inpakken door eerste en tweede te worden met respectievelijk 63,54 en 57,99%, maar
dan heb je het ook wel over de top
van het lokale bridge. Cobie Bruine
de Bruin & Trudi Zandbergen hadden kennelijk hun avond en werden
vierde met 55,56% gevolgd door
Jannie & Jan Streng die met 54,17%
vijfde werden van de veertien paren.
In de B-lijn een klinkende overwinning en dus de wijn, voor de Tini’s
Lotgerink en Geling. Ze haalden
maar liefst 65,10% binnen, de hoogste score van de avond. Lous Bakker

Uithoorn - Zondag 16 juni kwam
medekoploper Onze Gezellen uit
Haarlem op bezoek bij Thamen. Dat
het de topper was in de 2e klasse B
zorgde ervoor dat beide teams konden genieten van een brede supportersgroep. Thamen start op de
heuvel met Maikel Benner en weet
het de eerste innings prima dicht te
houden. In de vierde en vijfde inning
weet Onze Gezellen een puntje te
scoren door wat verdedigende foutjes van Thamen, 0-2. Thamen weet
in de zesde inning gelijk te maken
door een aantal honkslagen, 2-2.
Lang blijft het spannend in de bijzonder sportieve wedstrijd waarbij beide teams lieten zien hoe mooi
een goede pot honkbal kan zijn.
En ook na negen reguliere innings
was de stand nog steeds 2-2. Beide pitchers staan nog steeds op de
heuvel en door een prima verdedi-

was na het mindere optreden van
de eerste avond overgeschakeld
op een andere partner. Samen met
Hans Elias herstelde hij het vertrouwen met een prima tweede plek en
60,42%. De derde en vierde plaatsen werden gedeeld. Elisabeth van
den Berg, die deze maal met Ineke
Hilliard optrad en Mieke Peeters, die
Debora van Zantwijk als steun had
overgenomen, kwamen op een keurige 55,21% uit.
Als vijfde kwamen Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers aan de
finish met een gemiddelde van
50,52%.
Wilt u zich ook een avondje ingespannen ontspannen, kom dan
kaarten bij Bridge Club De Legmeer.
Tot eind augustus elke woensdagavond in sporthal de Scheg, aanvang 19.45 uur. Inschrijven kan in
de zaal vanaf 19.15 uur, per e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458. De kosten bedragen 5 euro per paar en voor de
winnaars staat er een fles wijn klaar.

Startplaatsen
Startplaatsen voor alle afstanden
zijn zowel in Aalsmeer als in Vinkeveen.
In Aalsmeer bij het Kinderdagcentrum De Lotusbloem, Apollostraat
66. In Vinkeveen bij Eetcafé de
Schans, Uitweg 1. Starttijden: 35 km,
tussen 8.30 en 12.00 uur, 70 km: tussen 8.30 en 11.00 uur, 100 km: tussen 8.30 en 10.00 uur. De eindcontrole sluit om 16.00 uur. Racefietsers
zijn verplicht een valhelm te dragen

Regio - Linda van Rossum heeft op
zondag 9 juni haar debuut gemaakt
in het nationale estafette team voor
junioren. Tijdens de Gouden Spike
in Alphen aan den Rijn mocht de
AKU atlete als startloopster beginnen in het 4 x 100 meter team.
Eind juni wordt door de bondscoach
sprint de definitieve samenstelling
gemaakt voor het team dat naar het
EK voor junioren zal afreizen in Italië. Linda kende een moeizame seizoensstart, maar laat nu duidelijk
zien dat haar vorm groeiende is en
mengt zich nu in de strijd voor een
van de zes plaatsen in het team. De
atlete uit Mijdrecht maakte indruk
met haar goede bocht en liet hiermee haar concurrenten ver achter
zich. Door een miscommunicatie
tussen Linda en de tweede loopster,
was de wissel niet optimaal, maar
Linda kan erg goed terugkijken op
haar debuut in het Nederlands estafetteteam voor junioren.

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle
tochten vijf euro.
Bij de Lotusbloem in Aalsmeer krijgt
u ‘gratis’ koffie en een appelpunt
met slagroom aangeboden.

UWTC neemt Mylaps
officieel in gebruik

Zondag fietsen voor
gehandicapte kinderen
Regio - Aanstaande zondag 23 juni organiseert Toer en Trimclub “de
Merel” voor de 31e keer de Lotusbloemtoer. De tocht wordt georganiseerd in samenwerking met
de Oudercommissie van het Kinderdagcentrum De Lotusbloem uit
Aalsmeer. KDC De Lotusbloem is
een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Kinderen worden
in dit centrum niet alleen opgevangen maar ook deskundig begeleid.
De opbrengst van de tocht komt geheel ten goede aan de kinderen van
de Lotusbloem. Er zullen aangepaste fietsen voor worden aangeschaft.
Ook deze kinderen vinden het geweldig om erop uit te zijn. Het motto zou dus kunnen zijn: fietsen voor
(aangepaste) fietsen.
Vrije Toertochten
Er kunnen 3 afstanden gefietst worden. 35 km, 70 km en 100 km. Alle afstanden zijn zgn. vrije toertochten wat wil zeggen dat alle routes
via pijltjes zijn te volgen. Een erg
ontspannen manier om een tocht
te fietsen. Voor het geval u een pijl
mist, krijgt u een duidelijke routebeschrijving mee.

U wordt van harte uitgenodigd hiervoor een royale gift in de fooienpot
te doneren, welke tezamen met het
inschrijfgeld ten goede komt aan
de kinderen van het kinderdagcentrum.
Het is speciaal deze tocht waarvoor
de leden familie en vrienden enthousiast moeten maken om mee
te doen en de Lotusbloem daardoor
extra te ondersteunen.

Atletiekclub Uithoorn gaat
voor een wereldrecord
Uithoorn - Altijd al eens geschiedenis willen schrijven? Dit is je kans!
Op zaterdag 28 september aanstaande wil Atletiek Klub Uithoorn
haar compleet vernieuwde accommodatie feestelijk openen. De gehele dag zullen er festiviteiten op en
rond het terrein zijn. Maar zij willen
meer! Zij willen dat deze dag zo’n
succes wordt, dat er nog heel lang
over gesproken gaat worden. En om
dat te bereiken gaan zij proberen
een wereldrecordpoging 400x400
meter te organiseren.
Omdat zo’n recordpoging nog nooit
is gedaan, wordt er op dit moment
hard gewerkt om de exacte regels
voor dit nieuwe record te bepalen.
Maar in grote lijnen komt het er
op neer dat er 400 mensen nodig
zijn die op deze dag een 400 meter willen lopen. Jong en oud, wedstrijdatleet of supporter, familie en
vrienden, iedereen is welkom om
mee te doen! Via het emailadres
estafette400x400@live.nl kan je
je aanmelden en zal AKU je op de
hoogte houden over de ontwikkelingen omtrent deze wereldrecordpoging zoals starttijden, regelge-

Linda van Rossum maakt
debuut in nationaal team

ving etc. Let op, er kunnen maar 400
mensen meedoen, dus vol is helaas
ook echt vol!
Meedoen? Mail de volgende gegevens naar estafette400x400@live.nl
om je in te schrijven:
Naam
Leeftijd
Vereniging
Telefoonnummer (mobiel nummer
nodig bij last minute veranderingen
in starttijden)
E-mailadres
Geschatte tijd 400m (graag aangeven als je dit niet weet)
Voorkeur
tijdvak
(08.00–12.00
uur/12.00–16.00 uur/16.00-±21.00
uur).
De sluitingsdatum voor inschrijving
is 1 september aanstaande, of totdat er 400 aanmeldingen binnen
zijn. Bij meer dan 400 aanmeldingen
komt er een reservelijst. De atletiekvereniging doet er alles aan om er
een feest van te maken en hoopt op
zeer veel belangstelling deze dag.
Misschien heb jij straks wel een wereldrecord achter jouw naam!

Uithoorn - Iedere dinsdagavond
wordt de clubcompetitie van UWTC
verreden op sportpark Randhoorn
in Uithoorn. Deze competitie staat
niet alleen open voor eigen leden,
maar iedereen die graag een uurtje
hard wil fietsen is welkom. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in de kantine van de AKU. Een basislicentie
is wel vereist. Er wordt gereden in
twee categorieën, 40 + en 40-. Het
plezier in hard fietsen staat voorop.
Wekelijks groeit het aantal deelnemers. Op dinsdagavond 25 juni, om
19.00 neemt de UWTC wielren het
tijdregistratiesysteem Mylaps officieel in gebruik. Met dit systeem zijn
massale aankomsten makkelijker
in een uitslag te zetten d.m.v. een
chip op de fiets. Daarnaast biedt
de tijdsregistratie veel mogelijkheden met de trainingen. Met steun
van het coöperatiefonds van Rabobank Schiphol heeft UWTC het Mylaps systeem kunnen aanschaffen.
Rijders die niet in het bezit zijn van
een chip kunnen deze tijdens de
clubwedstrijd huren van de UWTC.
Geïnteresseerden kunnen een kijkje komen nemen, zij zijn van harte
welkom. Meer info op de website:
www.uwtc.nl/wielren
Jeugdronde Lisse
Zaterdag 15 juni stond de jeugdronde van Lisse op het programma van
een aantal jeugdrijders. In categorie
2 had Youri Janzing uit Uithoorn de
pech dat het net heel hard regende. Youri heeft de wedstrijd netjes
uitgereden, maar kan zich nog niet
meten met de snelste rennertjes. Bij
categorie 5 was één renner los van
het peloton. Lars Klugt uit Volendam won dan ook onbedreigd. Eric

Tegenwind
Later op de dag kwam de AKU atlete, die gesponsord wordt door Intersport DUO, in actie op de 100 en
200 meter. Door de harde tegenwind was het vooraf duidelijk dat er
geen toptijden verwacht mochten
worden van de atletes.

ging weet niemand te scoren. In de
gelijkmakende tiende inning krijgt
Thamen nog een honkloper op het
derde honk. Echter deze sneuvelt
bij een poging een squeeze-play te
spelen. Onze Gezellen krijgt in de
eerste helft van de 11e inning twee
honklopers op de honken waarvan
één van de honklopers weet te scoren, dit nadat de bal was afgeketst
van een handschoen op een linedrive, 2-3. Thamen lukt het niet meer
in de gelijkmakende elfde inning om
de stand gelijk te trekken en Onze
Gezellen vertrekt na ruim 3 uur spelen en 11 innings met de 2 winstpunten naar Haarlem. De return in
Haarlem staat pas als afsluiter van
de competitie gepland op zondag
6 oktober. Thamen speelt komende
zondag wederom een thuiswedstrijd
om 14.00 uur tegen Cromtigers uit
Krommenie.

Ondanks de harde wind kende Linda een goede race en kon ze heel
tevreden terugkijken. Zeker omdat
ze op de 100 meter individueel voor
haar concurrentes van het 4 x 100
team eindigde.
Om daadwerkelijk uitgenodigd te
worden voor het EK junioren zal
Linda haar tijd op de sprintnummers de komende weken nog moeten aanscherpen. Komend weekend
zal Linda starten met de competitieploeg van AKU en eind juni zal Linda deelnemen aan het NK junioren
in Eindhoven.

Looij uit Wilnis won de sprint van
het peloton en kon met een mooie
2e plaats tevreden naar huis. Bij categorie 7 reed Menno van Capel uit
Noorden naar de 33e plaats.
Ronde van
Ouderkerk aan de Amstel
Zondag 16 juni mochten de nieuwelingen als eerste van start. De
weg na start/finish was er één om
alle gaten en hobbels te ontwijken
om niet van de fiets te stuiteren. De
ruim 50 ‘jonge honden’ van 15 en 16
jaar gingen weer vol van start waardoor er in de eerste ronde al renners in de problemen kwamen en
eraf moesten. Bart de Veer uit Vreeland moest na de 2e ronde het peloton laten gaan. Hij had het een poos
erg moeilijk maar hervond later toch
weer een lekker ritme. Jeroen van
Goor uit Wilnis was erop gebrand
ook deze wedstrijd weer hoog te
eindigen (na zijn podiumplaatsen in
Amstelveen en Weesp) en zodoende hoog te eindigen in het eindklassement over de 3 wedstrijden georganiseerd door de Amstel uit Amstelveen. Een kopgroep van vijf renners was weggereden, en Jeroen
volgde goed in het uitgedunde peloton. Helaas brak zijn derailleur af
toen er nog een ronde of 5 gereden
moest worden. Een teleurgestelde
Jeroen zag zijn podiumplaats in het
eindklassement nu aan zich voorbij
gaan.
Bij de 40- was Henk de Jong uit
Mijdrecht mee in een beslissende
ontsnapping en reed sterk naar de
2e plaats. Ook Dennis Moolhuijsen
uit Rijsenhout zat er goed bij met
een 20e plaats.

Qui ViveTennis gemengd
35 plus kampioen
Uithoorn - Het Gemengd 35+ team
van Qui Vive tennis, uitkomend in
de landelijke voorjaarscompetitie
KNLTB 1e klasse is na een spannend slot van de competitie kampioen geworden met 24 punten.
Het verschil met de Ronde Vener

(tweede op de ranglijst) is een punt.
De laatste twee wedstrijden verliepen wat minder, maar uiteindelijk
had dit Uithoornse team de meeste punten en mag men promoveren
naar de hoofdklasse.

Zwembad de Waterlelie
Aalsmeer
Aalsmeer - Zwembad de Waterlelie in Aalsmeer is altijd bezig met het zo goed mogelijk begeleiden van haar leerlingen om
ervoor te zorgen dat deze zich
als een vis in het water kunnen
voelen. De traditionele opleiding
heeft een eigentijdse, planmatige
aanpak met een individuele doorstroommogelijkheid naar het volgende niveau. Plezier en motivatie
zijn voor het zwembad belangrijke voorwaarden om het leerproces bij de kinderen te bevorderen. Ieder kind is echter anders,
het ene kind heeft meer persoonlijke begeleiding nodig dan het
andere. Om ervoor te zorgen dat
een kind, dat op sommige gebieden meer aandacht nodig heeft
dan gemiddeld genomen, toch
binnen afzienbare tijd verbetering zal laten zien, zijn er privélessen ingesteld voor beginners. Tijdens deze lessen worden de kinderen in groepjes van maximaal
vier, begeleid door een zwemleraar. De privélessen voor beginners kunnen worden gevolgd totdat het kind naar het diepe bad
overgaat. Op dat moment kan
deze overgeplaatst worden naar
een andere groep.
Na de zomervakantie worden er
weer beginnersprivélessen gegeven op maandag, dinsdag en
donderdagavond van 18.00 tot
18.45 uur en er is op dit moment
per direct plek beschikbaar.

Privéles
Behalve privéles voor beginners,
kunnen kinderen bij Zwembad
de Waterlelie ook leren zwemmen via de Swimsuit-methode.
Tijdens een swimsuitles wordt er
gebruikgemaakt van een swimsuitpak met ingebouwde drijfmiddelen, zodat een kind vanaf het
eerste moment in het diepe water leert zwemmen en spelen. Het
pak is 100% veilig en het kind
kan nooit de drijfmiddelen zelf uit
het pak verwijderen. Tijdens deze
lessen is de lesgever in het water
samen met de kinderen. Gaandeweg worden, naarmate de vaardigheden van het kind toenemen en het kind meer en beter
gaat zwemmen, de drijvers stuk
voor stuk door de lesgever uit het
pak gehaald. Uiteindelijk zwemt
een kind zonder drijfmiddelen en
kunnen de laatste stappen richting het afzwemmen voor het Adiploma worden gezet.
Na de zomervakantie wordt er
een nieuwe groep Swimsuitlessen opgestart op de woensdagavond van 18.00-18.45 uur. Op dit
moment zijn er plaatsen beschikbaar. Een swimsuitles wordt gegeven in groepen van maximaal
9 kinderen. Ook kinderen, die op
dit moment op de wachtlijst staan
bij Zwembad de Waterlelie kunnen hier ook direct op reageren.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant
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Gelukkig droog, nu en dan
een windvlaagje, goed bezocht,
gezellig en tevreden bezoekers.
Kortom, meer dan geslaagd...

Culinair Uithoorn
aan de Amstel
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Programma Chazz 2013

2013
‘Chazz is ook een soort ‘meeting point’ voor de regio, zo blijven we
op de hoogte hoe het met veel bekenden gaat.’

15.30 uur

Tuin open
U verkent de tuin, als u wilt met een cappuccino,
Italiaans ijs, een stukje vlaai of alvast een prosecco

16.00 uur

Combo Fons Hertog
Fons Hertog en zijn Combo gaan direct ʻup
tempo. Want dat is wat Chazz 2013 u gaat bieden

17.00 uur

Oosterdok 4
In juli gaan deze 4 jongens optreden tijdens het
North Sea Jazz Festival, tijdens Chazz kunt u het
zelf ervaren waarom ze daarvoor geselecteerd zijn

18.00 uur

Colette Wickenhagen & Friends
Colette is een podiumdier. Voeg daar Clous van
Mechelen en haar andere vrienden aan toe en er
ontstaat een roedel podiumtijgers

19.00 uur

The Basily Boys
De jonge Basily Gipsy gitaristen maakten onlangs
hun nieuwe CD: Gipsy Swing. Vol temperament
met echte gipsy klassiekers

20.00 uur

Jaap Dekker & Boogie Woogie
Boogie Woogie = feest

21.00 uur

The Savoydancers
Een totale dansbelevenis met boogie-woogie en
lindyhop

21.30 uur

Jaap Dekker gaat los
Als het maar even kan: swingen tot het dak eraf
gaat, dat is wat Jaap het liefste doet

kaartverkoop online www.chazz.nl
Mijdrecht
boekhandel Mondria
Wilnis
drogisterij De Nachtegaal
Vinkeveen
drogisterij De Bree
Abcoude
boekhandel Sprey

‘Chazz is leuk,
er is ook voor kinderen
van alles te beleven.
en kinderen mogen
gratis mee!’

voorverkoop 15,kassa
20,kinderen tot 12 jaar gratis
studenten en scholieren 50% korting

een gast:
‘er zijn genoeg parkeerplaatsen
maar ik kom meestal op de fiets, een prachtige
route langs de Kromme Mijdrecht.’

‘ik ben nu voor het
achtste jaar vrijwilliger.
Zo kan ik een steentje
bijdragen voor kinderen
die het minder treffen.’

Paul Poulissen: piano, trompet, entertainer
‘als iedereen eens iets voor een ander doet,
voor mensen die nauwelijks kansen hebben,
dan zou de wereld er anders uitzien.
Minder gedoe, minder oorlog’.

